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CURVAS, SINUOSAS, INCLINADAS
ou PERPENDICULARES?

Uma abordagem necessária

“Cada uma de duas  ou mais  retas  coplanares que não se cortam”,  esta a 
definição básica do Houassis acerca de paralelas.
Do mesmo Houassis de onde foi extraída a definição de paralelas encontra-se, 
para  eufemismo,  o seguinte  significado: “palavra,  locução ou acepção mais 
agradável, de que se lança mão para suavizar ou minimizar o peso conotador de 
outra palavra, locução ou acepção menos agradável, mais grosseira ou mesmo 
tabuística”.
Na crua  realidade  dos  termos empregados  no meio  onde vivo  e  convivo,  o 
espírita, a expressão “movimento paralelo” difere textual e contextualmente da 
definição dos dicionaristas. Primeiro porque um movimento, para ser paralelo, 
teria que ser bem coordenado em todas as suas direções e em todos os seus 
sentidos, caso contrário poderia até continuar sendo movimento, mas perderia o 
qualificativo  referente  ao  paralelismo.  Depois  porque,  em  se  referindo  a 
experiências de alguns espíritas, o sentido dado àquela expressão significa dizer 
que enquanto  alguém segue  de  forma reta,  linear,  o  outro  seguiria  curvas, 
realizando  sinuosidades  ou  mesmo  colocando-se  como  antagônico,  nocivo, 
contrário, impactante. Eis porque foi preciso trazer, paralelamente, o conceito 
de eufemismo para a abertura do que tenho a comentar. Na verdade, quando se 
fala de “movimento paralelo” usa-se de eufemismo para não se expressar o 
que, de fato, se tem no coração.

jacobmelo@gmail.com
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(1) Eis o texto do próprio Allan Kardec como comentário à 
resposta dos Espíritos: “O Espiritismo e o Magnetismo nos 
dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais 
a ignorância teceu um sem-número de fábulas,  em que os 
fatos  se  apresentam  exagerados  pela  imaginação.  O 
conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem 
dizer,  formam  uma  única,  mostrando  a  realidade  das 
coisas  e  suas  verdadeiras  causas,  constitui  o  melhor 
preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o 
que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da 
Natureza e o que não passa de ridícula crendice”. (os grifos 
são meus)

O Magnetismo surgiu com Franz Anton 
Mesmer  (1734-1815)  o  qual  viveu  e 
lutou para fazer com que cientistas e 
médicos  da  época,  na  Áustria  e  na 
França,  aceitassem  a  terapêutica  do 
magnetismo animal como verdadeira e 
eficaz no tratamento das doenças.
Verificando que já tinha dado tudo de 
si  para  o  convencimento  dos 
intelectuais,  sem  muito  sucesso, 
apesar dos adeptos que fez, passou os 
últimos anos da sua vida vivendo em 
uma pequena povoação magnetizando 
e curando as pessoas simples.

Mas, deixe-me me apresentar. Na presente 
encarnação conto a idade de 59 anos. Desde os 
15 comecei a conhecer, estudar e praticar os 
passes na Casa Espírita. Ligado, desde criança, à 
Federação Espírita do Rio Grande do Norte, de 
onde ainda sou duplamente sócio (como pessoa 
física sou sócio remido e como pessoa jurídica sou 
o representante do Lar Espírita Alvorada Nova – 
LEAN), sempre estudei com muita seriedade a 
Doutrina Espírita e por ela tenho pautado minha 
conduta. Entretanto, nunca me permiti ficar 
ilhado; com afinco busquei literaturas que 
pudessem me trazer as respostas que eu tanto 
procurava, onde quer que elas estivessem, e toda 
prática que surgia desses estudos e pesquisas 
procurei levá-las para o campo experimental, não 
me limitando a aceitar ou discordar aprioris-
ticamente. Isto foi-me abrindo a visão e o 
entendimento do fabuloso e incomensurável 
mundo que é o Magnetismo. E ainda hoje – e 
espero que assim seja por toda minha vida – 
continuo firme estudando, aprendendo, aplicando, 
pesquisando, escrevendo, ensinando e levando 
adiante esse ideal que não é só meu, mas de 
seres como Allan Kardec. Sigo aplicando magne-
tismo, ajudando criaturas quase sem esperança, 
apoiando pessoas e Instituições na superação de 
doenças ditas incuráveis, incentivando seres e 
grupos a igualmente pesquisarem, estudarem e se 
empenharem em nome de uma Caridade ativa, 
real, vibrante e pulsante. Não desisto de ser 
espírita nem abro mão do Magnetismo. Apesar do 
Espiritismo verdadeiro estar disseminado no ar 
como uma bênção Divina a todas as criaturas e o 
Magnetismo ser a maior de todas as ciências 
práticas, da qual a humanidade tem, seguida-
mente, dela se afastado, pagando terrível preço 
por tão bestial opção, sigo com as duas ciências 
divinamente consorciadas e indissociáveis em 
suas próprias essências.
Allan Kardec sempre foi meu Mestre, sempre! Eu 
ainda nem sabia falar e já me abraçava com ele, 
em fotos, chamando-o de Dedé. E reafirmo: ele 
ainda é o meu grande mestre, especialmente nas 
duas ciências que ele faz referência em sua nota 
à questão 555 de O Livro dos Espíritos: 
Espiritismo e Magnetismo. Por este motivo 
imaginei que estar com ele tornaria tudo mais 
fácil. Não que tenha buscado facilidades para o 
que quer que seja, mas sim porque cria mesmo 
que no meio espírita, pelo menos no meio espírita, 
barreiras não se ergueriam e, se surgissem, 
facilmente se diluiriam; afinal, eu sempre estive e 
estou com Kardec, literalmente.
Quando comecei a realizar cursos e treinamentos 
sobre magnetismo e passes pelo Brasil afora, e 
até pelo exterior, imaginei que como todos, pelo 
menos em tese, já tínhamos lido pelo menos os 
cinco livros mais recomendados de Allan Kardec 
(O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O 
Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o 
Inferno e A Gênese), quando eu falava que ele ou 
os Espíritos Superiores tinham dito isso ou aquilo 
isto já seria sufic iente para, buscando em suas
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memórias, as pessoas entendessem ou aceitassem o 
que estava sendo afirmado. Minha surpresa, 
refletindo minha decepção, não se fez demorar 
quando criaturas, algumas até muito próximas e que 
me conhecem de muito tempo, disseram, às costas, 
que eu estava colocando palavras minhas na boca 
de Allan Kardec. De início imaginei que aquilo era 
pontual, simples opinião de uma ou duas pessoas 
que não tinham entendido o que para mim já era por 
demais claro e insofismável, então deixei de lado. 
Mas depois percebi que esse tipo de registro já se 
espalhara de forma ampla e comprometedora, pois 
já não era a mim que estavam acusando e sim, de 
forma até maldosa, procuravam desnaturar o que a 
própria essência da Ciência Espírita nos coloca.
A partir de então resolvi ser ainda mais coerente 
com Allan Kardec: reduzi o uso do termo passes e 
assumi o real, o kardequiano, que é MAGNETISMO. E 
para que não mais dissessem que eu estive ou 
estaria desconfigurando o que ele registrara, decidi 
escrever um livro, com o único objetivo de deixar as 
pessoas que queiram estudar o Magnetismo não se 
sentissem nem se sintam alijadas ou mesmo 
perseguidas, pois tudo estaria e está apoiado nas 
palavras do Codificador do Espiritismo. Surgiu, 
então, o livro Reavaliando Verdades Distorcias – O 
que diz Allan Kardec sobre o Magnetismo. Isto feito, 
pensei, sossegado: “Pronto, agora está tudo 
esclarecido”. Mas parece que não foi exatamente o 
que aconteceu. Depois de publicado, o menos 
agressivo termo que tenho recebido é o de que 
estou “dirigindo”, “construindo”, “arquitetando” um 
“movimento paralelo”, no qual o Magnetismo nada 
tem a ver com o Espiritismo. Lamentável!
Lamentável porque o próprio Kardec já nos advertiu 
acerca dos vínculos diretos e inquebrantáveis das 
duas ciências. Isso se constata em suas expres-
sões, fosse pela admiração do que já fizeram ao 
Magnetismo (O que não se fez e disse contra o 
magnetismo! – exclama ele na introdução do 
primeiro número da Revista Espírita, em janeiro de 
1858), fosse pelo que obtemperou (“Esperemos que 
os sectários do Magnetismo e do Espiritismo, melhor 
inspirados, não deem ao mundo o escândalo de 
discussões muito pouco edificantes, e sempre fatais 
para a propagação da verdade, de qualquer lado 
que esteja. Pode-se ter sua opinião, sustentá-la, 
discuti-la; mas o meio de se esclarecer não é o de 
se dilacerar, procedimento pouco digno de homens 
sérios, e que se torna ignóbil se o interesse pessoal 
está em jogo”, no artigo “Magnetismo e Espiritismo”, 
da Revista Espírita de Março de 1858), seja pela 
ratificação da união das duas ciências ("O 
Espiritismo liga-se ao Magnetismo por laços íntimos 
(essas duas ciências são solidárias uma com a 
outra); e todavia, quem o teria acreditado?", con-
forme está no artigo “A Doença do Rei da Suécia” 
da Revista Espírita em outubro de 1858), seja pelo 
que preconizou (“O magnetismo e o Espiritismo são, 
com efeito, duas ciências gêmeas, que se comple-
tam e se explicam uma pela outra, e das quais 
aquela das duas que não quer se imobilizar, não 
pode chegar a seu complemento sem se apoiar

sobre a sua congênere; isoladas uma da outra, elas 
se detêm num impasse; elas são reciprocamente 
como a física e a química, a anatomia e a 
fisiologia.”, conforme está em sua Revista Espírita 
de Janeiro de 1869, ano que desencarnou, 
portanto, mesmo à morte, ele seguia mantendo a 
mesma opinião expressa em O Livro dos Espíritos e 
em seu artigo fundamental, de março de 1858) ou 
ainda pelo que pressentiu como sendo uma 
possibilidade muito remota (“[...] Se tivéssemos 
que ficar fora da Ciência do magnetismo, nosso 
quadro seria incompleto e poderíamos ser 
comparados a um professor de Física que se 
abstivesse de falar da luz. [...] A ele (o 
magnetismo) não nos referiremos, pois, senão 
acessoriamente, mas de maneira suficiente para 
mostrar as relações íntimas das duas Ciências 
que, na verdade, não passam de uma.”  – In: 
Revista Espírita, edição março-1858, artigo 
“Magnetismo e Espiritismo”). Grifei
Lamentável porque não são pessoas que 
desconheçam a obra do Codificador que estão 
dizendo essas coisas, incutindo que o Magnetismo 
não tem relação com o Espiritismo; são exatamente 
aquelas pessoas – e até Instituições – que 
deveriam defender a Causa que dizem defender. 
São os que proclamam a necessidade da união, 
fomentando o desentendimento, a perseguição, a 
desunião. São os que dizem que o Espiritismo é uma 
Ciência, mas que criticam, pejorativamente, todo 
esforço que seja desenvolvido nessa direção. São 
os que falam do aspecto filosófico da Doutrina, de 
onde arrancaram, sabe-se lá com que intenções, o 
direito de se questionar, seja aos Espíritos (posto 
que muitos querem proibir as evocações, visivel-
mente contrariando a proposta de Allan Kardec em 
O Livro dos Médiuns e pelos incontáveis exemplos 
dele em toda sua obra), seja aos encarnados – 
quem ousa ficar perguntando logo recebe o epíteto 
de obsidiado ou um simplório “vá estudar” por 
resposta. São os que falam do aspecto moral-
religioso dos Ensinos dos Espíritos, mas que esque-
cem da religiosidade que deveria estar intrínseca ao 
discurso.
Jesus, modelo e guia do homem, foi duro com uma 
categoria de gente: “Hipócritas, bem profetizou de 
vós Isaías, quando disse: Este povo me honra de 
lábios, mas conserva longe de mim o coração; é em 
vão que me honram ensinando máximas e ordena-
ções humanas.” Ou seja, Jesus não falou de parale-
lismo, não usou eufemismos, simplesmente conde-
nou a hipocrisia. Allan Kardec não foi menos duro: 
“Duas categorias há bem distintas de Espíritos 
perversos: a dos que são francamente maus e a 
dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir 
ao bem os primeiros do que os segundos. (…) Os 
Espíritos hipócritas quase sempre são muito 
inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem 
no coração; nada os toca; simulam todos os bons 
sentimentos para captar a confiança, e felizes se 
sentem quando encontram tolos que os aceitam 
como santos Espíritos, pois que possível se lhes 
torna governá- los à vontade. O nome de Deus,
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longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de 
máscara para encobrirem suas torpezas. No mundo 
invisível, como no mundo visível, os hipócritas são 
os seres mais perigosos, porque atuam na sombra, 
sem que ninguém disso desconfie; têm apenas as 
aparências da fé, mas fé sincera, jamais”. – E sei 
que vão tentar dizer, mais uma vez, que estou 
colocando palavras na boca desses grandes 
Mestres, Jesus e Kardec, pois essa parece ser uma 
maneira alucinada de se procurar esconder a 
própria mazela, desnaturando o outro.
A mim me atribuem coisas inconsistentes: desde 
ofensas pessoais até o afirmarem serem minhas 
algumas ideias sobre as quais sempre me posicionei 
contrário ou, no mínimo, reticente.
Quando o livro O Passe – Seu Estudo, Suas 
Técnicas, Sua Prática foi lançado, não se passaram 
30 dias para surgir uma Federação brasileira 
dizendo se tratar de livro não-espírita pelo simples 
fato da obra ter apresentado uma vasta e ampla 
bibliografia – só então eu soube que, aos olhos dos 
dirigentes daquela Casa, a tese paulina de lermos 
tudo e retermos o que for bom não se aplicava.

Quando falei que magnetismo é muito mais do que 
imposições de mãos parecia que eu pretendia fazer 
desmoronar todo um sistema erguido na base do 
“sempre foi assim”. E ninguém se preocupou em 
“ouvir” Kardec pesquisando-lhe as obras...

Quando apresentei ao meio espírita um modelo de 
terapia tendo por base o Magnetismo para curar a 
depressão, em vez dos chamados baluartes 
encarnados do Espiritismo terem lido, estudado,

analisado, testado e quiçá comemorado o 
surgimento de mais essa bênção, houve quem 
preferisse dizer: “muito interessante, mas preferi-
mos seguir com Jesus”, como se tudo aquilo fosse 
anticristão ou mesmo antiespírita. E, diga-se de 
passagem, em curtos sete anos de aplicação 
dessas técnicas, o índice altíssimo de sucesso na 
solução desse super complicado problema de saúde 
humano só aponta na direção de que os Céus estão 
felizes com as vitórias do Bem pelas mãos dos 
magnetizadores espíritas que se dispuseram a fazer 
o bem em vez de ficarem discutindo nos limites dos 
achismos.
E agora, quando já partimos para o 4º Encontro 
Mundial de Magnetizadores Espíritas (que aconte-
cerá em Pelotas/RS, dos dias 22 a 24 de abril deste 
ano) e muito provavelmente sua 5ª edição será na 
Flórida, em 2012, já começam a surgir os eufe-
mismos: “Isso não é Espiritismo”, “Devemos ter 
cuidado com essas novidades”, “Isso é movimento 
paralelo”... Lamentável!
Assim como você, também fico me perguntando: o 
que será que eles tanto temem? Que os espíritas 
descubram Allan Kardec? Que sempre nos ensina-
ram um Espiritismo fora do modelo proposto por 
Allan Kardec e os Espíritos Superiores? Que os 
problemas do homem são dos homens e não dos 
Espíritos? Que os dirigentes têm dirigido o 
movimento sem se movimentarem dentro do modelo 
de quem dizem seguir?
São muitas as perguntas que transitam silentes, 
sem respostas. Além dessas aí vou enumerar 
algumas outras:

Quando falei que 
magnetismo é muito mais 
do que imposições de mãos 
parecia que eu pretendia 
fazer desmoronar todo um 
sistema erguido na base do 
“sempre foi assim”. E 
ninguém se preocupou em 
“ouvir” Kardec 
pesquisando-lhe as obras...

“

”
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Por que o Espiritismo se baseia em um pentateuco 
apenas, deixando ao relento obras como Revista 
Espírita (12 preciosos volumes, sem os quais não 
teríamos condições de entender muitas coisas tanto 
da própria Doutrina como da personalidade de seu 
codificador), O que é o Espiritismo, O principiante 
Espírita, Viagem Espírita em 1862, Instrução Prática 
Sobre as Manifestações Espíritas e Obras Póstumas?
Qual a razão, sem subterfúgios ou eufemismos, para 
não se querer evocações? – Só a título de observa-
ção, já existe O Livro dos Médiuns sendo traduzido 
sem seu subtítulo (O guia prático dos médiuns e dos 
evocadores) ou com este adulterado (O guia pratico 
dos médiuns e dos doutrinadores – palavra esta não 
empregada por Kardec). O que motivará os editores 
e tradutores a isso?
Por que não há qualquer esforço no sentido de se 
desenvolver o retorno de um Espiritismo com Espí-
ritos? – Espíritos, bem se entenda, de todos os 
níveis, inclusive dos Superiores de verdade, que têm 
o que dizer, ensinar e revelar e não apenas gerar 
polêmicas.
Por que não existem, no meio espírita, traduções das 
obras dos grandes magnetizadores e por que os que 
foram traduzidos no passado simplesmente foram 
tirados do prelo? Será apenas uma questão de 
custos? Ou será que temem questionamentos, in-
quietações ante novas (?) técnicas ou a neces-
sidade de se rever o que está comodamente estabe-
lecido, mas que pedem, urgentemente, sejam postas 
mãos a obra?
Se você é um daqueles que já procurou em todo 
canto, inclusive em sebos internéticos  ou lojas 
virtuais, pelo livro O Passe, certamente já deve ter-
se perguntado porque a Federação Espírita Brasileira 
deixou de publicá-lo! Por que será? Por que ela não 
dá nenhum tipo de explicação quanto a isso? Do que 
ela discorda do ou no livro? Quem discorda do quê?
O livro Reavaliando Verdades Distorcidas, já citado 
acima, até agora não recebeu nenhuma crítica de 
nenhum dos que falseiam informações sobre minha 
pessoa ou sobre a aplicação prática do magnetismo. 
Por que esse silêncio? Se sou tão contra o 
Espiritismo, como querem dar a entender, como se 
explica o que explica esse livro?
Allan Kardec louva, repetidas vezes, a atitude de um 
grande magnetizador seu contemporâneo, o senhor 
Deleuze. O mais elementar de seus livros tem tradu-
ção até na Argentina, mas nunca se quis fazer o 
mesmo para o português, apesar do notável livro 
Magnetismo Espiritual ter-se baseado enormemente 
nele. Qual o motivo desse descaso para com esse 
homem e sua ciência aplicada?
E esta talvez seja a mais importante pergunta sem 
resposta vinda dessas pessoas que veem paralelismo 
em tudo: Onde está a contradição, a negação ou o 
conflito entre o Magnetismo e o Espiritismo? Quem 
escreveu isso? Quem demonstrou isso? Quem ousa 
contradizer a Codificação Espírita nesse quesito? E 
se o Magnetismo e o Espiritismo são “uma única e só 
ciência”, conforme Allan Kardec, qual o motivo de 
não podermos estudar, conhecer e aplicar suas

técnicas, sua essência?
Nesse emaranhado de perguntas e dúvidas 
inquietantes, para mim sobressai uma reflexão do 
Espírito Protetor de Allan Kardec quando, em O 
Evangelho Segundo o Espiritismo, item “A Fé humana 
e a Divina”, arremata o capítulo 19 afirmando:
“O Magnetismo é uma das maiores provas do poder 
da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e 
produz esses fenômenos singulares, qualificados 
outrora de milagres. Repito: a fé é humana e divina. 
Se todos os encarnados se achassem bem 
persuadidos da força que em si trazem, e se 
quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, 
seriam capazes de realizar o a que, até hoje, eles 
chamaram prodígios e que, no entanto, não passa 
de um desenvolvimento das faculdades humanas. 
Um Espírito Protetor. (Paris, 1863)”. É isso mesmo: 
o magnetismo é uma faculdade humana e pode e 
deve ser desenvolvida sim, a conselho de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo, do senhor Allan 
Kardec, sob a chancela de seu Espírito Protetor. 
Então, qual a razão de tanta celeuma? Certamente 
só mesmo os contraditores do que venho expondo e 
defendendo poderão dar resposta a tudo isso, pois 
se depender das obras do Codificador, o Magnetismo 
sim tem toda relação com o Espiritismo.
Como dizia antigo chavão de um seriado de TV, “nós 
temos a força”. Sim, nós a possuímos, mas 
precisamos colocá-la em desenvolvimento, de forma 
honesta, ampla, destemida e confiantes de que 
podemos e iremos fazer a diferença no mundo – para 
melhor, claro!



(...) o magnetismo e o 
Espiritismo se dão a mão; são 

duas partes de um mesmo 
todo, dois ramos de uma 
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pelo outro. Acreditar o 
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Voltando à questão do paralelismo, talvez, no 
sentido literal da palavra, até eu esteja navegando 
de forma paralela mesmo, pois não nos 
“cortaremos”, não nos engalfinharemos, pois de 
forma paralela significa estar ao lado, equidistante, 
buscando o infinito como ponto de encontro. E 
esse infinito está muito bem demarcado; seu nome 
é Allan Kardec e sua obra: toda, integral, sem 
diminuição ou subtração de nenhuma de suas 
partes, sem supressões ou distorções 
propositadas. Nele, será nele que nos 
encontraremos, ainda que os caminhos sigam 
paralelos, curvos ou sinuosos, os planos sejam 
inclinados, oblíquos ou até perpendiculares, será 
nele, que se comunga com Jesus e nos arremete a 
Deus, que nos encontraremos.
E ainda que me acusem de querer fazer com que 
você leia o livro Reavaliando Verdades Distorcidas 
por interesses menores de minha alma, asseguro 
que desejo mesmo, de todo coração, que você 
leia, pense, analise o que ali está e deduza sobre 
onde se encontra o Magnetismo dentro do 
Movimento Espírita de hoje e onde ele deveria 
estar, perceba que há uma escura nuvem 
querendo esconder verdades que sempre 
estiveram claras e abertas para todos, mas que 
um pouco de comodismo de quase todos nós e de 
um certo tom imperial de colocar maneiras 
errôneas de se entender a verdade espírita tem-
nos levado ao que hoje estamos: com os valores 
de Allan Kardec sendo trocados por questões que 
fogem do cerne do que o Espiritismo propõe.
Se queremos ser justos com o Espiritismo 
remontemos nossos estudos tendo por base a obra 
de Allan Kardec e não apenas considerando que 
apostilas sejam os substitutos infalíveis dessa base 
– coisa que estão longe de serem.
Lembremo-nos, mais uma vez com Kardec, que 
“(...) o magnetismo e o Espiritismo se dão a mão; 
são duas partes de um mesmo todo, dois ramos de 
uma mesma ciência que se completam e se 
explicam um pelo outro. Acreditar o magnetismo é 
abrir o caminho ao Espiritismo, e reciprocamente” 
(no artigo “O Zuavo Jacob”, da Revista Espírita de 
novembro de 1867).
Se não cuidarmos dessas questões com a atenção 
que o próprio Espiritismo nos pede, por vermos a 
triste confusão hoje estranhamente disseminada 
entre o que é a Doutrina Espírita e o que seja o 
Movimento Espírita, logo lastimaremos o desvio 
inconcebível se transformar não mais na linha 
paralela dessa fonte de luz, mas num ridículo 
desvio de uma senda que tem delineadas suas 
margens e todos os seus pontos, mas que assim 
mesmo seus dirigentes teimam em optar pelos 
escuros escaninhos frutos do comodismo e do 
falso saber.
Desculpe-me se te incomodei com isto tudo, mas 
era preciso falar, para que não se prevalecessem 
do silêncio daquele de quem só se fala pelas 
costas.■




