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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 16/07/19 

Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos e mantenhamos 

nosso pensamento no Alto, em oração! 

Neste Lar, que assiste a mais de 100 irmãos, estamos sempre precisando de 

itens básicos, como alimentos, mais especificamente feijão e óleo, neste 

período, ou itens de uso na enfermaria, como fraldas descartáveis tamanho 

grande. Quem puder trazer estará contribuindo de forma valiosa para as 

necessidades desta Casa abençoada, que muito agradece pelo seu esforço. 

... 

Postamos um cartaz lá fora sobre um evento que se intitula 3º ENCONTRO DE 

MAGNETIZADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO, que ocorrerá em 21 e 22 de 

setembro e aceita inscrições até 7 de agosto. Evento de alta qualidade, com 

nomes respeitados na área dessa ciência, tida como irmã do Espiritismo. 

Para quem não sabe, Kardec foi também magnetizador. “Seus biógrafos, 

entretanto, pouco revelam dessa sua faceta, que não pode ter sido 

insignificante, pois um homem de sua estirpe não se permitiria ficar estudando 

e trabalhando uma Ciência dessas, por longos 35 anos, sem que daí não lhe 

adviessem certezas e práticas muito ricas”, nos diz Jacob de Melo, o maior 

estudioso do Magnetismo em nossos dias. 

“Alguns anos antes de iniciar sua pesquisa espírita, o professor Rivail, que 

depois conhecemos como Allan Kardec, ficou quase cego. Não conseguia ler, 

escrever, nem ao menos reconhecia a fisionomia de quem lhe estendia a mão. 

Prontamente procurou os mais notáveis especialistas em doenças dos olhos 

em Paris e ouviu deles que deveria resignar-se, pois perderia 

progressivamente a visão, até a completa cegueira. 

“Kardec procurou, então, uma sonâmbula. A senhora, sentada à frente de um 

magnetizador, entrou em transe sonambúlico após alguns passes magnéticos. 

Nessa condição, podia examinar, através da dupla vista, com espantosa 

precisão, os olhos adoentados. E afirmou não se tratar de cegueira, mas 

apenas um rompimento de vasos sanguíneos, uma apoplexia, que, sendo 

cuidada adequadamente, chegaria à cura. Pois ocorreu uma melhora em 

quinze dias e a recuperação completa em dois ou três meses. Na Revista 

Espírita 1 de 1862, Kardec atestou que tudo ocorreu perfeitamente de acordo 

com a previsão da sonâmbula.  

Fontes: Daniel de Almeida Giroto em http://www.forumespirita.net/fe/artigos-

espiritas/magnetismo-e-espiritismo-ciencias-irmas/#.XS43UvJKhEY e 



2 
 

Jacob de Melo em http://www.correioespirita.org.br/categorias/mediunidade-espiritismo/2101-

allan-kardec-um-sabio-magnetizador 

Sobre o fenômeno mencionado, da dupla vista, nos diz Kardec, em O Livro 

dos Espíritos, na questão:  

447. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o 

sonho e o sonambulismo? 

       R — Tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Isso a que 

 chamas dupla vista é ainda o Espírito em maior liberdade, embora o 

 corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. 

E na questão: 

450. A dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? 

      R — Sim, o trabalho sempre conduz ao progresso, e o  véu que encobre 

 as coisas se torna transparente. 

“E sobre Magnetismo e Espiritismo, Kardec definiu-as como ciências irmãs, e 

confirma isto seu texto publicado na Revista Espírita de 1858 (Revista Espírita – 

Ano 1, 1858, pág. 421): 

“O Espiritismo liga-se ao Magnetismo por laços íntimos, considerando-se que 

essas duas ciências são solidárias entre si. Os espíritos sempre preconizam o 

Magnetismo, quer como meio de cura, quer como causa primeira de uma 

porção de coisas; defendem a sua causa e vêm prestar-lhe apoio contra os 

seus inimigos. Os fenômenos espíritas têm aberto os olhos de muitas pessoas, 

que, ao mesmo tempo aderem ao Magnetismo. Tudo prova, no rápido 

desenvolvimento do Espiritismo, que logo ele terá direito de cidadania. 

Enquanto espera, aplaude com todas as suas forças a posição que acaba de 

conquistar o Magnetismo, como um sinal incontestável do progresso das 

ideias.”  

Assim, amigos, “O Magnetismo é a ciência que estuda, analisa e sugere 

métodos para que se empregue, com eficiência, os fluidos magnéticos ou os 

fluidos da alma humana, em favor daqueles que precisam.” 

Esses fluidos, que recebemos do fluido universal, é inerente ao nosso fluido 

vital e estudando como usar essa energia, podemos ajudar no consolo das 

dores.  

Por fim, afirmamos, depois de tudo que lemos e ouvimos de respeitados 

oradores, que Jesus curou, a todos que tocou, com o Seu magnetismo. 

Os dados do encontro estão afixados no cartaz: 3º EMESP – 21 e 22/09/2019. 
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... 

Lembramos-lhes da Festa Italiana de 2019, festa na qual o Lar Bom Repouso 

participa servindo excelente comida, em todos os finais de semana do mês de 

agosto, mês da Festa Italiana em São Caetano. Os preparativos aqui na Casa 

já começaram e quem quiser ser um voluntário, procure o Roberto ou a Edna, 

se tiver um tempo para oferecer algumas horas de trabalho. A Casa sempre 

agradece a todo o apoio que recebe, mas sabemos que a recompensa vem do 

Alto. 

... 

Na sequência, vamos assistir a um programa da TV Transição, falando de 

Jesus (30 min.). 

Muito obrigada, fiquemos com o Mestre! 


