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OPARACLETO

o termo paracleto cujas raízes gregas (parakletus) traduzem-no como conso7ador, confortador, ou
intercessor, em linguagem teológica ganhou o significado de Espírito Santo.

Jesus referiu-se ao paracleto conforme encontramos no Evangelho Segundo João (capítulo 14,
versículos 16 a 26)

Versiculo 16: "e eu rogarei ao Pai que Ele vos dará outro, consolador, para que fique
convosco para sempre; o Espírito de Verdade" ...

~

Versículo 26 "mas aquele Consolador, o Espírito-Santo, que o Pai enviará em.meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho
dito".

o Espiritismo, proclamando altamente que Deus é liberdade, vem no tempo marcado- cumprir. a
promessa do Cristo.

A sua implantação é obra de uma plêiade de espíritos superiores.presidida pelo Espírito de Verdade.
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Espiritismo surgiu numa época em que a palavra de-Deus estava esquecida e as religiões se tomavam
impotentes diante doprogresso material e seus processos de investigação. A bandeira do cristo, na
mão de católicos e protestantes, trouxe à Europa durante vários séculos, a inquietação, a ruína, a
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devastação, o sangue, o luto e a morte.

Em nome de Jesus cometeram-se as-maiores crueldadescomoa da noite de Sãe Bartolomeu, a das
Cruzadas; infâmias como a Inquisição e <l;smaiores espoliações, como c confisco dos bens das
vítimas e a venda de indulgências.

Foi nesse periodo critico para ahumanidade que-surgiu na França-em 18 de-aeFiI-d~1-85-7-,codificada
por ALLAN KARDEC, a Doutrina Espírita, prometendo a consolação pela fé-racional, inspirando
virtudes, com a finalidade de redirnir o homem pelo-Evangelho; sendo a síntese dos seus ensinos o
seguinte lema: "FORA DA CARIDADE NÃO .HÁ SAL VAÇÃO".
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Quando a Doutrina Espírita estava para surgir,' distinguimos rutid-arnente uma fase preliminar,
preparatória, na qual os fenômenos rnediúnicos afloravam em todas as partes.

A mediunidade serviu para, atender às .observações científicas a respeito da comprovação da
imortalidade da alma e da comunicabilidade entre, a esferafisica e o mundo espiritual-. Ilustres
personalidades mobilizaram médiuns notáveis e efetuaram experiência de grande valor.

Foi a partir de 31 de março de 1848. que, na- opinião de muitos, a A; .::~';·~;' deu a coisa mais
importante para o bem-estar do mundo, quando os misteriosos ruídos de arranoaduras surgiram na
porta da casa da família. Fox emHydesvilleç-num-viíàrejo do Es.ado de Nova 'York, nos -Estados
Unidos da América: " ~ ~•, .,.. _ ';! > '. • ,

A família Fox habitava uma casa simples -de madeira onde vivia alem do pai- e da mãe, duas filhas.
menores do casal. Margaret de 14 anos e Kate de 0?Ze, que deram início a linha telegráfica entre os
dois planos da vida. A pequena Kate desafiou a força invisível comunieante batendo- palmas, e
pedindo para o autor dos ruídos que a imitasse. Imediatamente seguiu-se o som com o mesmo
número de palmas. ,J • .. . \
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- "Quantos filhos eu tenho?"

lí1l'..• ".
Em dado momento a Sra. Fox perguntou:.

Sete pancadas foram ouvidas. Mas ... ela tinha-apenas seis filhos! Contudo, imediatamente se lembrou
de que tivera um, cujo deséncarne ocorrera em tenra.idade.. .sÓ:» .' ", \J : .. , ',... ", '
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A partir data a evolução foi muito rápida: C6m"6·aúxilio '~6alfab-:,':o'.a:través -depaneada (tiptologia}
descobriu-se que o espilfu~' cõniuriídtnte-chà1na-se' Clrârles, fora assassinado naquela casa, há cinco
anos, com golpes de faca. ~

Após Hydesville a mediunidade eclodiu em vári'as -partes do mundo, vários .artigos fora~ publicados
nos jornais da época e posteriormente Kate e Margaret foram submetidas às mais :complexas
experiências sob a direção de sábios pesquisadores, na- Inglaterra. Unanimemente, reconheceram as-
faculdades' mediúnicas das irmãs e confirmaram a exi~tência do espírito Charles " ..

No livro "A Caminho da Luz", capítulo XXIII" Emmanuel esclarece 'o ..porque da eclosão dos-
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fenômenos de HydesviUe: "A tarefa de Allan Kardec era dificil e complexa. Atento.à missão de
concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações
tangíveis do mundo espiritual, no famoso lugarejo de Hydesville, provocando os mais largos
movimentos de opinião. A fagulha partira 'ias plagas «merieanas, como partira igualmente delas a
consolidação das conquistas democráticas",

Toma-se oportuno lembrarmos que amediunidade- sempre 'existiü, havendo-provas de 'intercâmbio
mediúnico desde há cinco mil anos atras. O que ocorreu às vésperas do advento do paracleto foiuma
intensificação dirigida diretamente por Jesus, conforme esclarece Irmão X no livro "Crônicas de
Além- Túmulo" na parábola intitulada "A ORDEM DO MESTRE". .!
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AS MESAS GlRANTES

o fenômeno das Nlbas Girantes foi observado primeiramente na América, depois alastrando-se pela
Europa tornou-se motivo de diversões para alguns e de pesquisas para outros.

Foi em 1850 que os próprios espíritos sugeriram a nova.maneira de secomunicarem, em substituição
-'. . ' ~~,. ~~<.:' I. t J l.... ,".'., " . '., r-; .

ao processo lento das pancadasDs presentes se colocavam ao redor da mesa, sobre a qual deveriam
por as mãos. A mesa' se erguia. enquantose recitava o alfabeto" ela dava uma pancada' com.um dos
pés, toda vez que fosse proferida a letra que-integrasse a palavra em formação. Podemos -considerar
que este processo também era lento, mas apresentou resultados muito bons em relação ao sistema
anterior.

I.
O movimento, exibia inteligência,' verifieava-se que em certas ocasiões a: mesa mostrava-se com
movimentos suaves, em outras, apresentava-se irritadiça. Esses fatos, além das respostas' dadas às
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perguntas formuladas, levavam os pesquisadores .henestos .a admitirem a hipótese de existirem.
espíritos desencarnados provocando ou conduzindo tais fenômenos.

Com o passar do tempo o método sofreu aprimoramentos. Em 1853, em Pàris, quando pessoas bem
intencionadas observavam os movimentos da mesa, o espírito comunicante sugeriu que buscassem
uma cesta de vime, na qual fosse fixado um lápis e, em seguida, a cestinha deveria-ser colocada sobre

'; . ........."-
a folha de papel. Um dos presentes foi c~ny.idado a colocar sU.hyerpente~. mão sobre ela.
Desenvolveu-se a im comurrioação e~crita, Depóis apareceram 'as pranchetas, com rodas que eram
mais rápidas e,' finalmente, as comunicações passárain.,~ acontecer .diretamente das, mãos de
determinados médiuns. Era o uascimento 'd~P~ic~gF;Jía. ,"~.,::-., , . ','
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