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A origem do profetismo em Israel é marcada por uma
manifestação imponente. Um dia, Moisés escolhe 70 anciãos
e os coloca em torno do tabernáculo. Jeová revela sua presença numa nuvem; logo as poderosas faculdades de Moisés se comunicaram aos anciãos e “eles profetizaram”. O
tabernáculo desempenha, aqui, o papel de acumulador ou de
condensador ﬂuídico; é um meio de exteriorização, como os
espelhos de metal que brilham; contemplando-o, provoca-se
o transe. A manifestação de Jeová na nuvem é um modo de
materialização. Esta, nós a vimos, começa sempre por uma
aglomeração nebulosa, a princípio vaga, na qual a aparição
se desenha e se torna, pouco a pouco, precisa. Jeová é um dos
Eloim, espíritos protetores do povo judeu e de Moisés, em
particular. Sob sua inﬂuência, os poderes espirituais de Moisés se transmitem aos 70 anciãos, como os poderes do Cristo
se transmitirão, mais tarde, parcialmente, aos apóstolos no
Cenáculo, como vimos nos nossos dias, em alguns casos, a
mediunidade se transmitir de uma pessoa a outra, através dos
passes e dos toques.
Assim começa o profetismo ou mediunidade sagrada,
em Israel. Moisés, iniciado nos mistérios de Ísis pela sua longa estada no Egito, e sobretudo por suas relações familiares
com seu sogro Jetro, grande sacerdote de Heliópolis, foi, por
sua vez, o grande iniciador psíquico de seu povo, antes de
ser-lhe o legislador imortal.
Desde então, a mediunidade profética tornou-se permanente na raça judia, embora intermitente nas suas manifestações. Ela está visivelmente subordinada a certos estados
psicológicos que nem sempre são constantes, nem nos indivíduos, nem nos povos. No tempo dos Juízes, o profetismo
era “coisa rara”. Com Samuel, ele reaparece, resplandece
com um novo brilho. Nessa época, o estado d’alma do povo
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hebreu se prestava melhor a esse fenômeno. Na vida das nações, há
épocas de perturbação intelectual e de depressão moral que obrigam
o espírito a se afastar, momentaneamente. A França, ela também, conheceu suas horas de obscuridade e de incerteza.
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