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     A prática religiosa do Espiritismo se concentra também no exercício da mediunidade esclarecida. 

Ela é eminentemente religiosa porque tal exercício deve estar sempre “sob os olhos do Senhor” e 

visar uma perfeita comunhão com os Espíritos do Senhor. O recolhimento, a prece e a purificação do 

coração são indispensáveis para se estabelecer essa refinada intimidade espiritual.  

     Se entendermos a mística como um conjunto de práticas que visam uma sofisticada experiência 

espiritual e uma gradativa comunhão com Deus, então podemos considerar que há uma mística 

espírita perfeitamente assentada nos estados de emancipação da alma, na quietude do recolhimento, 

na elevação do pensamento pela prece e na evocação dos Espíritos do superiores.  

     A mística é a alma da religião, ela transmite a centelha da vida que anima as realidades 

transcendentes, alguns raios do brilho imortal da vida espiritual; ela transporta o Espírito, embora na 

prisão carnal, para a contemplação de uma beleza e uma liberdade transfiguradas; comove e 

enternece o coração com o sutil despertar de sentimentos sobre-humanos, ao mesmo tempo que 

irrompe um temor ante a constatação do poder incomensurável do ser absoluto. Para o indivíduo que 

anseia pela vastidão e profundidade da verdade, não basta apenas a assimilação intelectual da 

doutrina, se faz necessário apreender o Espírito que a anima, e só a mística pode proporcionar esta 

intimidade com a alma da verdade.  

     Os Espíritos superiores exortam constantemente os homens a uma comunhão toda respeitosa com 

o mundo espiritual. Mas a mística espírita tem a sua particularidade, pois ela não deve levar o 

homem ao isolamento religioso, à negação sistemática da vida social e do mundo: 

     “Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar à prece e à evocação mental, nós vos exortamos a 

viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estais condenados a viver. Não, 

vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens; sacrificai as necessidades, mesmo às 

frivolidades do dia, mas as sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar.” 

     Por que a vida religiosa deveria ser, em todos os casos, uma absoluta negação da vida na carne? 

Comumente é o que se constata nas mais variadas tradições religiosas: o místico religioso envolto em 

uma atmosfera de excentricidades que poucos poderiam e realmente gostariam de adotar. Em 

contrapartida, a mística espírita mantém toda a tensão existencial entre o Espírito e o mundo: o 

acesso às realidades transcendentes se dá pelo labor de santificação do Espírito em meio as lutas do 

cotidiano.  



    A lei de sociedade mantém uma relação essencial com a mística espírita. O homem deve estar no 

mundo, assumir suas provas e expiações com bravura moral, fortalecer o Espírito em meio as 

adversidades e buscar, por meio dos deveres da caridade, santificar a sua relação com a comunidade 

dos homens. A vida mística pode se degenerar apenas na volúpia egoísta advinda de certos prazeres 

espirituais e numa falsa sensação de poder e superioridade. O que importa o êxtase e o arrebatamento 

da alma se a convivência com os homens e a vida no mundo não manifesta o brilho de uma 

realização moral intensa?  

    Se, a pretexto de se buscar a perfeição na contemplação, houver a negação da vida em sociedade, 

então a própria condição para a perfeição da alma é abandonada no torvelinho do anseio místico, 

pois a sabedoria divina determina que a essência da perfeição é a caridade, e esta jamais ocorrerá 

isoladamente. O homem deve se santificar em meio a comunidade dos homens e, um dia, consumar a 

perfeição de si, entrando triunfalmente na comunidade dos Espíritos puros. Portanto, na própria 

transcendência total, que também é a perfeição total da vida mística, a sociedade dos filhos de Deus 

persiste na eternidade, transpondo definitivamente qualquer resquício de isolamento do ser numa 

comunhão inimaginável entre as criaturas e o Criador.  

      “A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os 

deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais íntima até a mais elevada. O homem 

que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas 

mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente 

do mais poderoso meio de perfeição: só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta.” 

     Desse modo, compreendendo que a perfeição moral é o objetivo principal do Espírito no tempo, a 

cosmovisão espírita revela a necessidade de um ascetismo todo espiritual, todo concentrado no 

fortalecimento e elevação da vida interior. O ascetismo, enquanto práticas e exercícios de 

purificação, deve ser absolutamente moral: é todo o mundo de pensamentos e sentimentos que 

devem ser purificados, forjados no fogo secreto do dever de consciência. Portanto, o acesso paulatino 

as realidades transcendentes, o despertar de sentimentos e intuições que extrapolam a condição 

meramente terrena, toda essa vida mais pura, intensa e transfigurada, ou seja, a mística, no 

Espiritismo, deve ser vivida através do mundo. Eis o que se pode entender com a expressão “o 

homem no mundo.” 

    “Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do 

Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício e cobrir-se de cinzas. Não, não, ainda uma vez: não! Sede felizes no 

quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato 

que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem.” 
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