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ALICERCES ESPIRITUAIS.

Costumamos frequentar o Centro 
Espírita durante anos sem atentarmos 
para aspectos mais profundos da sua 
importância, pois o vemos apenas 
como o local onde vamos buscar 
ajuda, consolo, amparo e 
esclarecimento, e onde se tem um 
bom ambiente espiritual, apropriado 
para as reuniões espíritas. Não nos 
damos conta de toda a complexa 
estrutura espiritual que mantém uma 
sede de atividades espíritas, no 
âmbito dos encarnados, para que ela 
possa atuar nos dois planos da vida. 

C.E. Jesus é o Caminho





• As suas bases, os seus alicerces espirituais assim
argamassados farão com que a obra se erga firme na Terra
e permaneça de pé vencendo as tormentas e vicissitudes
humanas. É “a casa edificada sobre a rocha”, de que nos
fala Jesus, capaz de resistir através dos tempos. Mas que só
se materializará se a equipe encarnada colocar dia a dia os
tijolos do amor e o cimento da perseverança; se os labores
ali efetuados levarem o sinete da caridade e do desinteresse
pessoal, transformando-se assim em templo e lar, hospital e
escola.



Os planos iniciais para a fundação de um Centro Espírita 
ocorrem na Espiritualidade com antecedência de muitos 

anos, quando a equipe espiritual assume a responsabilidade 
de orientar e assessorar as futuras atividades que ali serão 
desenvolvidas. Isto é feito em sintonia com aqueles que irão 

reencarnar com tais programações. Para chegar-se a 
estabelecer esses compromissos são estudadas as fichas 
cármicas daqueles que estarão à frente da obra no plano 

material, convites são feitos, planos são delineados e 
projetados para o futuro. 





Este recinto recebe da Espiritualidade o 

cuidado compatível com a importância das 

tarefas ali desenvolvidas. Espíritos 

especializados magnetizam o ambiente e o 

preservam e renovam constantemente, 

propiciando uma psicosfera salutar consoante, 

informa Manoel Philomeno de Miranda.

A SALA DE EXPOSIÇÃO 

DOUTRINÁRIA 



Tais cuidados são imprescindíveis em razão da 

natureza do trabalho que os Centros realizam. Sendo 

um local para onde convergem pessoas portadoras de 

mediunidade em fase inicial ou em desequilíbrio ou, 

ainda, obsidiados de todos os matizes, é fácil concluir

que se não houvesse tais cautelas do Plano Espiritual, 

principalmente, graves problemas poderiam surgir 

decorrentes do ambiente espiritual e da presença 

de sensitivos não equilibrados. 

A SALA DE EXPOSIÇÃO 

DOUTRINÁRIA 



Os Espíritos especializados 
fazem, portanto, a triagem dos 
desencarnados que irão entrar, 
sempre visando os que estão em 
condições de ser beneficiados, 
mas outros são 
momentaneamente afastados de 
suas vítimas enquanto estas 
permanecem no Centro. Em 
decorrência, grande é o número 
de entidades que ficam postadas 
do lado de fora da Casa, como 
que aguardando permissão para 
entrar ou interessados em achar 
alguma brecha nas defesas 
magnéticas com o intuito de 
causarem perturbações. Mesmo 
estes não ficam sem a ajuda do 
Alto, pois aparelhagem especial 
transmite a palavra dos 
expositores amplificando lhes a 
voz.

A SALA DE EXPOSIÇÃO 

DOUTRINÁRIA 



No transcurso da exposição 
doutrinária grande amparo é 
prestado ao público. Equipes 
especializadas atendem aos 
que apresentarem condições 
espirituais-mentais favoráveis, 
receptivas, medicando-os e, 
até mesmo, realizando 
cirurgias espirituais. 

Concomitantemente, os “espíritos 
arquitetos”, muitas vezes, utilizam dos 
recursos dos painéis fluídicos que “dão 
vida” aos comentários do expositor, 
favorecendo o entendimento dos 
desencarnados presentes.



Toda essa programação, 
todavia, só se realizará se o 
Centro Espírita tiver o seu 
ambiente preservado de 
quaisquer frivolidades e 
mercantilismo; de intrigas e 
personalismo; se ali se 
cultivar a conversação sadia 
e edificante; se naquele local 
se praticar a verdadeira 
caridade e o estudo sério, e 
onde as principais metas 
sejam esclarecer, aliviar e 
consolar as almas que por ali 
aportarem, colocando-se 
assim à altura da proteção 
dos Espíritos Superiores. 



Os cuidados dos 
Espíritos que se 
dedicam à preservação 
do ambiente espiritual 
da sala onde são 
realizados os trabalhos 
mediúnicos são 
constantes e intensos, 
pois nada pode ser 
negligenciado, sob pena 
de comprometer-se o 
êxito da reunião. 

A SALA DE REUNIÃO 

MEDIÚNICA



E dizer que com a nossa vigilância 
podemos prejudicar num relance 
toda essa estrutura! Isto acontece 
quando comparecemos 
despreparados para a reunião, 
trazendo vibrações negativas, 
desequilibrastes; quando trazemos 
o pensamento viciado e 
contaminamos o recinto 
cuidadosamente preparado. Nesta 
hora, os tarefeiros da 
Espiritualidade usam recursos de 
emergência, isolando o faltoso, 
para que a maioria não seja 
prejudicada. Em caso mais grave, 
porém, poderá ocorrer um 
desequilíbrio nos circuitos 
vibratórios que defendem a sessão, 
o que possibilitará a entrada de 
Espíritos perturbadores e 
consequente prejuízo para os 
trabalhos e os participantes. 

A SALA DE REUNIÃO 

MEDIÚNICA



Como vemos, integrar uma 
equipe mediúnica é um encargo 

de grande responsabilidade. 
Importa considerar que somente 

as reuniões mediúnicas sérias 
merecerão dos Benfeitores 

Espirituais todo esse cuidadoso 
preparo mencionado. A opção é 

nossa, dos encarnados. Os 
Amigos Espirituais estão sempre 

dispostos a secundar os nossos 
melhores esforços. São eles que 

traçam as diretrizes dos trabalhos 
mediúnicos; que na realidade 

dirigem as atividades, mas ficam 
na dependência de nossa 

cooperação, pois uma sessão 
para a prática da mediunidade 

somente existe com o concurso 
dos dois planos da vida.

A SALA DE 

REUNIÃO MEDIÚNICA



Tal como acontece com a sala mediúnica, o 
recinto destinado a essa atividade recebe dos 

Espíritos especializados a assepsia e as 
defesas magnéticas imprescindíveis à 

manutenção e preservação do ambiente. No 
momento dos passes é possível a alguns 

médiuns videntes divisarem a intensa 
movimentação dos Benfeitores, que se 

utilizam de aparelhagens especiais adequadas 
aos enfermos presentes.  

A SALA DE REUNIÃO 

MEDIÚNICA
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Realizando-se então, em 
seus recintos, sublimes 
empreendimentos, que 

honrarão os seus 
dirigentes dos dois planos 

da Vida. Somente esses, 
portanto, serão 

registrados no Além-
Túmulo como casas 

beneficentes, ou templos 
do Amor e da 

Fraternidade, abalizados 
para as melindrosas 

experiências espíritas, 
porque os demais, ou 

seja, aqueles que se 
desviam para normas ou 

práticas extravagantes ou 
inapropriadas, serão, no 

Espaço, considerados 
meros clubes onde se 

aglomeram aprendizes do 
Espiritismo em horas de

lazer.”
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