
O ESPIRITISMO


Sobre este tema recomendo vivamente um livro publicado de recente também em 
língua portuguesa: FRANCESCO BAMONTE, Os danos do espiritismo, Ação 
oculta do Maligno nas supostas comunicações com o Além, Paulinas, 2018, pp. 
174. 


O espiritismo implica muitas vezes práticas divinatórias, tal como a astrologia, os 
horóscopos e a cartomancia. A Sessão espírita é uma reunião presidida por um 
«médium» onde se pretende conhecer o futuro e outras coisas ocultas, invocando 
os espíritos ou evocando os mortos. Os «médiuns», invocando os espíritos, 
evocando os mortos, ou prestando-se à escrita automática, estão a procurar 
propositadamente um contacto nefasto com os demónios. A mesma coisa 
acontece a todos aqueles que a eles recorrem pedindo-lhes ajuda, por ignorância 
e com boas intenções. A participação, mesmo passiva, numa sessão espirita é 
sempre perigosa.


Infelizmente, actualmente, existem muitos círculos esotéricos que se inspiram à 
ideologia sincretista e anticristã da «New Age» (Nova Era). Praticam e difundem 
uma nova forma de espiritismo denominada «channeling», porque o «médium» 
tem a função de «channel»: recebe e transmite mensagens de entidades 
superiores. Conseguem enganar o público apresentando-se como sendo terapias 
alternativas de cura ou de relaxamento. O facto de canalizar «energias» através da 
«sintonização» com espíritos guias ou poderes ocultos torna-o perigoso e 
destruidor. Todos compreendem que não se trata de simples terapias naturais.


Sobre este ponto existe uma importante instrução da Comissão para a Doutrina 
da Fé da Conferência Episcopal dos EUA, Princípios de avaliação do Reiki como 
terapia alternativa, publicada em 25 de Março de 2000. Tudo o que esta instrução 
diz sobre o Reiki pode ser aplicado a todas as terapias alternativas do 
«channeling»: yogaterapia, meditação zen, meditação transcendental, Shiatsu, 
toque terapêutico, jorei, mahikari, passe espirita, etc... Práticas que se inspiraram 
as religiões orientais fundamentadas no «monismo» e incluem rituais de 
«sintonização» com entidades ocultas.


Não é nosso objectivo aprofundar este assunto, damos simplesmente uma 
orientação geral, dizendo que que podem ser reconhecidas pelo termos que 
utilizam: orixás, espíritos guias, chakras, aura ou corpo astral, perispírito, mantras, 
regressões a vidas passadas, entre outros. O Catecismo da Igreja Católica (n. 
2117), afirma: O recurso às medicinas ditas tradicionais não legitima nem a 
invocação dos poderes malignos, nem a exploração da credulidade alheia.


A Sagrada Escritura proíbe estas práticas, as quais considera como um renegar a 
Deus para se entregar aos demónios: «não haja ninguém no meio de ti que faça 
passar pelo fogo (sacrifícios humanos) o seu filho ou a sua filha ou se dê a práticas 
de encantamentos, ou se entregue a augúrios, a adivinhação ou a magia, ao 
feiticismo, ao espiritismo, aos sortilégios ou a invocação dos mortos. Porque o 
Senhor abomina aqueles que se entregam a semelhantes práticas» (Dt 18,10-12). 



«Não vos dirijais nunca aos adivinhos, nem aos bruxos; para que não vos 
contamineis por meio deles. Eu sou Senhor, vosso Deus» (Lv 19,31). «Todo o 
homem ou mulher que evoque os espíritos ou se entregue a adivinhação será 
morto; será apedrejado, merece castigo» (Lv 20,27; cf Lv 19,26-31).


A Igreja desde sempre condenou, em várias ocasiões, todo o contacto com os 
espíritos, seja qual for a forma. O mesmo juízo se encontra já nos primeiros livros 
da Bíblia, como acabamos de explicar acima. Mas a condenação mais autoritária, 
clara e actualizada é aquela contida no novo Catecismo da Igreja Católica, artigos 
2116 e 2117.


2116. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas: recurso a Satanás ou 
aos demónios, evocação dos mortos ou outras práticas supostamente 
«reveladoras» do futuro (45). A consulta dos horóscopos, a astrologia, a 
quiromancia, a interpretação de presságios e de sortes, os fenómenos de vidência, 
o recurso aos "médiuns", tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a 
história e, finalmente, os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de conluio 
com os poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra 
e o respeito, pene-trados de temor amoroso, que devemos a Deus e só a Ele.


2117. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria, pelas quais se pretende 
domesticar os poderes ocultos para os pôr ao seu serviço e obter um poder 
sobrenatural sobre o próximo – ainda que seja para lhe obter a saúde – são 
gravemente contrárias à virtude da religião. Tais práticas são ainda mais 
condenáveis quando acompanhadas da intenção de fazer mal a outrem ou quando 
recorrem à intervenção dos demónios. O uso de amuletos também é repreensível. 
O espiritismo implica muitas vezes práticas divinatórias ou mágicas; por isso, a 
Igreja adverte os fiéis para que se acautelem dele. O recurso às medicinas ditas 
tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes malignos, nem a 
exploração da credulidade alheia. 

O Padre Raul Salvucci dá o seguinte testemunho:

Nós, que lidamos continuamente com esta área, em nome da Igreja, não temos 
dúvidas: nas mais diferentes formas, é sempre Satanás disfarçado que se 
manifesta sob a forma de almas invocadas, para entrar em contacto com os 
homens para assim poder atacá-los. Uma vez fui chamado a visitar a casa de uma 
jovem que morava sozinha. Aconteciam lá fenómenos estranhíssimos, como 
marcas de mãos queimadas, objectos que se deslocavam, etc., e que tornavam a 
vida dela impossível. Contou-me que após a morte da mãe, que vivia com ela, 
para superar a solidão, tendo a prática de sessões espíritas, começou a chamar 
frequentemente o espírito da mãe em casa. Perguntei-lhe se a mãe era religiosa. 
Respondeu-me que ia todos os dias à missa e morreu serenamente, recebendo 
também a Unção dos Doentes. Expliquei-lhe, para ela compreender, que era 
impossível que a presença que agora lhe infernizava a vida fosse o espírito da sua 
mãe, que ela tanto amava e que agora estava na luz de Deus. Na verdade, depois 
de a convidar a deixar essa prática, fiz um bom exorcismo e assim acabaram os 
tormentos.




O Padre Raul Salvucci continua: não são as almas dos defuntos, que já estão na 
paz de Deus, que se manifestam nas sessões espíritas: são os espíritos malignos.


Além da condenação explícita da Igreja sobre o espiritismo, devo destacar, como 
pastor, o grande número de pessoas que perderam o próprio equilíbrio mental, 
que destruíram as suas famílias e as suas empresas, por terem participado em tais 
sessões. Qualquer contacto com os espíritos é sempre ruinoso: quem lhes toca 
morre. Além disso, em muitos casos, as consequências passam dos pais para os 
filhos e, às vezes, até mesmo para os filhos dos filhos.


Às vezes, descobre-se, depois de anos, que situações estranhas e difíceis que 
acompanharam um longo período de vida, a causa de tantos pequenos ou 
grandes males provêm da participação em sessões espíritas feitas talvez por jogo 
ou por diversão nos anos risonhos dos estudos universitários. Nestes casos, é 
necessário confessar-se e receber as bênçãos. Toda a participação em sessões 
espíritas sempre deixa rastos na vida. (Raul Salvucci, indicações pastorais de um 
exorcista, pp. 67-70)


Outros textos que aconselho: Francesco Bamonte, Bruxos, adivinhos, 
quiromantes, cartomantes, Come livrar-se da superstição e defender-se dos 
charlatães, Paulinas, 2012, pp. 142. Outro livro que todos deveriam ler: Felipe 
Aquino, Falsas doutrinas, seitas e religiões, Cléofas, 2010, 14ª edição, pp. 215.


