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1. Definição de Arte e Arte Espírita
O que é Arte?
A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais
profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse _mais além_ que polariza as esperanças
das almas.
O artista verdadeiro é sempre o _médium_ das belezas eternas e o seu trabalho, em todos os
tempos, foi tanger as cordas vibráteis do sentimento humano, alçando-o da Terra para o infinito e
abrindo, em todos os caminhos, a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de
beleza, sabedoria, paz e amor._
Emmanuel
Do Livro: _O Consolador_ _ pag. 100, perg. 161 _ Edit.: FEB
A beleza é um dos atributos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas esse misterioso encanto que
nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração.
A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, da qual aqui na Terra não
percebemos senão um reflexo. Para contemplá-la em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é
preciso subir de grau em grau em direção à fonte da qual ela emana, e esta é uma tarefa difícil para a
maioria de nós. Ao menos podemos conhecê-la através do espetáculo que o universo oferece aos
nossos sentidos, e também através das obras que ela inspira aos homens de talento.
O espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que
ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as informações fornecidas sobre as condições da vida
no Além, a revelação que ele nos traz das leis superiores da harmonia e de beleza que regem o
universo, vem oferecer a nossos pensadores, a nossos artistas, inesgotáveis temas de inspiração.
A observação dos fenômenos de aparição proporciona a nossos pintores imagens da vida fluídica,
das quais James Tissot já pôde tirar proveito nas ilustrações de sua Vie de Jésus (Vida de Jesus).
Oradores, escritores, poetas, encontrarão nesses fenômenos uma fonte fecunda de idéias e de
sentimentos. O conhecimento das vidas sucessivas do ser, sua ascensão dolorosa através dos séculos, o
ensinamento dos espíritos a respeito dessa grandiosa questão do destino, lançarão, em toda a história,
uma inesperada luz, e fornecerão ainda aos romancistas, aos poetas, temas de drama, móbeis de
elevação, todo um conjunto de recursos intelectuais que ultrapassarão em riqueza tudo o que o
pensamento já pôde conhecer até o momento.
Quando refletimos a respeito de tudo o que o espiritismo traz à humanidade, quando meditamos nos
tesouros de consolação e de esperança, na mina inesgotável de arte e de beleza que ele lhe vem
oferecer, sentimo-nos cheios de piedade pelos homens ignorantes e pérfidos cujas malévolas críticas
não tem outra finalidade senão tirar o crédito, ridicularizar e até mesmo sufocar a idéia nascente cujos
benefícios já são tão sensíveis. Evidentemente essa idéia, em sua aplicação, necessita de um exame, de
um controle rigoroso, mas a beleza que dela se desprende revela-se deslumbrante a todo pesquisador
imparcial, a todo observador atento.
O materialismo, com sua insensibilidade, havia esterilizado a arte. Esta arrastava-se na estreiteza do
realismo sem poder elevar-se ao máximo da beleza ideal. O espiritismo vem dar-lhe novo curso, um
impulso mais vivo em direção às alturas, onde ela encontra a fonte fecunda das inspirações e a
sublimidade do gênio._
Léon Denis _ O Espiritismo na Arte

2. A Evolução do Pensamento
_A estética religiosa criou obras primas em todos os domínios; teve parte ativa na revelação de Arte
e de beleza que prossegue pelos séculos além. A Arte grega criara maravilhas; a Arte cristã atingiu o
sublime nas catedrais góticas, que se erguem, bíblias de pedra, sob o céu, com as sua altaneiras torres
esculpidas, as suas naves imponentes, cheias de vibrações dos órgãos e dos cantos sagrados, as suas
altas ogivas, de onde a luz desce em ondas e se derrama pelos afrescos e pelas estátuas; mas o seu
papel está a terminar, visto que, atualmente, ou se copia a si mesma ou, exausta, entra em descanso._
Léon Denis
Do Livro: _O Problema do Ser, do Destino e Da Dor_
3. Mediunidade nas Artes
Pintura _ Música _ Escultura
Allan Kardec assinala as características das fase de transição no campo das Artes: _As artes só
sairão de seu torpor, quando houver uma reação, visando às idéias espiritualistas._ Desta forma,
antecipa-se o que se pode constatar na atualidade, no terreno da Arte Espírita, em suas várias
modalidades, frente à violência humana, refletida nos meios de comunicação e através das expressões
artísticas mais destacadas, como a música, a pintura, o teatro, o cinema e a televisão.
Ainda afirma Kardec: _A decadência das Artes no século atual é o resultado inevitável da
concentração das idéias nas coisas materiais, e esta concentração por sua vez, é o resultado da ausência
de qualquer crença na espiritualidade do Ser._ _É matematicamente exato dizer que, sem crenças as
Artes não tem vitalidade possível, e toda a transformação filosófica traz, necessariamente, uma
transformação artística paralela._
Kardec apresenta três momentos filosóficos e correspondentes a transformações artísticas, a saber:
Época primitiva: Arte Pagã, em que se divinizava a perfeição da Natureza. Só conheciam a vida
material.
Época da Idade Média: Arte Cristã, sucedeu à Arte Pagã e representava os sentimentos
atormentados entre o Céu e o Inferno, tanto como na Pintura, como na Escultura. Reconhecimento de
um poder criador, acima da matéria.
Época Atual: Arte Espírita, em que deverão expressar-se as novas idéias da imortalidade da alma,
da pluralidade das existências ou dos mundos ou, ainda, da comunicação com os Espíritos, irá
complementar e transformar a Arte Cristã.
Léon Denis, diz que _o papel essencial da Arte é expressar a vida com todo seu poder, sua graça e
sua beleza_, e é nesse sentido que comenta o Espírito de Lavater, dizendo: _Não é belo, realmente
belo, senão aquilo que o é sempre e para todos. E essa beleza eterna, infinita, é a manifestação divina
sob seus aspectos incessantemente variados; é Deus em suas obras, em suas leis! Eis a única beleza
absoluta._ Acrescenta ainda: _Nós que progredimos, não possuímos senão uma beleza relativa,
diminuída e combatida pelos elementos inarmônicos de nossa natureza._
Complementa Léon Denis, que _o objetivo sublime da criação é a fusão do bem e do belo. Esses
dois princípios são inseparáveis, inspiram toda a obra divina e constituem a base essencial das
harmonias do cosmo_.
Emmanuel ensina, perg. 161, que _a Arte é a mais elevada contemplação espiritual por parte das
criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização de um ideal, a divina manifestação desse _mais
além_ que polariza as esperanças da alma.

O artista verdadeiro é sempre o _médium_ das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os
tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humana, alçando-o da Terra para o infinito e
abrindo, em todos os caminhos, a ânsia do coração para Deus, nas suas manifestações supremas de
beleza, de sabedoria, de paz e de amor_.
Complementa que _a Arte será sempre uma só, na sua riqueza de motivos, dentro da espiritualidade
infinita, porque será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus
expositores._
Há todo um processo de formação do artista ao longo de sua caminhada evolutiva, que exterioriza
na obra seu sentimento inferior, seu equilíbrio mental, sua paz, sua bondade, sua crença. Por isso, diz
Denis, que _quando o Espírito humano encarna na Terra e leva consigo _ seja de suas vidas terrestre,
sua bagagem artística exterioriza-se sob a forma de inspirações reunidas a uma qualidade mestra que
chamaremos de gosto reunido ao sentido do belo._
A mesma idéia transmite Emmanuel, perg. 163: _A perfeição técnica de um artista bem como as
suas mais notáveis características não constituem a resultante das atividades de uma vida, mas de
experiências seculares em Terra e na esfera espiritual._
Esse gosto pela Arte, numa de suas características quaisquer, leva o homem à busca da inspiração,
que é uma forma de mediunidade intuitiva, pela qual o artista entra em contato com os Espíritos para a
realização de seu trabalho.
Nem sempre é possível distinguir quando o trabalho é do homem ou quando é sugerido pelo
Espírito, nos casos de inspiração, mas, se houver no homem a disposição orgânica para o exercício da
mediunidade, em seu sentido específico, ter-se-á, então, a aplicação da mediunidade nas Artes.
Nessas condições, o papel do médium não é o de um criador da Arte, mas de um instrumento, para
que o Espírito produza o seu trabalho, que será tanto mais belo quanto mais evangelizado estiver o
médium.
A mediunidade nas Artes revela-se através da escultura, da pintura, da literatura (oratória, poesia,
etc.), do teatro ou da música. Diferentes núcleos de estudos têm-se formado, atualmente, em
decorrência da divulgação da doutrina dos Espíritos, objetivando mostrar os valores da vida espiritual e
sua relação com a vida física.
O teatro, levado ao público, pelos meios de comunicação eletrônicos, poderia ser um poderoso
meio de educação intelectual e moral, pela elevação do pensamento, pelos nobres exemplos que a vida
real mostra, se para lá fossem levados. As novelas de televisão e os vídeo cassete poderiam levar ao
público um trabalho mais nobre, digno e educativo, de exemplificação, do bem, do trabalho e da busca
de uma vida melhor.
A pintura mediúnica, psicopictografia ou psicopictoriografia, tem-se desenvolvido, ultimamente,
com intensidade, talvez devida à apresentação pública de alguns médiuns, mostrando ao mundo dos
homens a intervenção dois Espíritos pintores, através da mediunidade, e revelando que a vida continua,
além dos horizontes da morte.
A Arte não é um atributo do homem, mas do Espírito imortal. É por isso que, na vida espiritual, as
artes continuam com toda a sua beleza harmoniosa. Os Espíritos narram passagens maravilhosas.
Alguns livros de André Luiz estão repletos de informações. Em _Chama Eterna_, Luiz Sérgio fala no
Departamento da Arte, dos problemas de relação Espírito-Médium.
Allan Kardec em diversas passagens da _Revista Espírita_ alude à Arte Espírita, mas no n.º 5,
maio-1858, entrevista Mozart que falando de música, diz: _No planeta onde estou, Júpiter, a melodia
está por toda a parte, no murmúrio da água, no ruído das folhas, no canto do vento; as flores murmuram
e cantam; tudo emite sons melodiosos_ A Natureza é tão admirável! Tudo nos inspira o desejo de estar
com Deus. Não temos instrumentos; são as plantas, os pássaros, que são os coristas; o pensamento
compõe, e os ouvintes desfrutam sem audição material, sem o recurso da palavra, e isso a uma
distância incomensurável. Nos mundos superiores isso é ainda mais sublime_.

Em todo o trabalho mediúnico, no campo da Arte, deve o médium compreender que o trabalho não
é seu, mas do Espírito. Importante, por isso, é não envaidecer-se de _sua arte_ nem de sua
mediunidade, porquanto, se o trabalho é dos Espíritos, a mediunidade tantas vezes decorre da
misericórdia divina.
O importante, também, é o médium compreender que não deve comercializar a obra, tirando
proveito para si mesmo. Mas conduzir todo o resultado obtido para obras assistenciais.
Mais importante, ainda, é o médium manter-se humilde em relação aos elogios; manso, em relação
às críticas, e perseverante, em relação aos princípios basilares do ensino dos Espíritos, que deve ser
divulgado como um corpo doutrinário, sem a interferência da opinião dos homens.
Em última análise, deve o médium exemplificar por sua conduta, como homem, e por sua
atividade, como médium, sendo um verdadeiro representante dos ensinamentos de Jesus e dos
Espíritos.
Escreveu Meimei (Sentinela da Alma) a _Oração do Pintor_, em que conclui: _Ensina-me o
equilíbrio e o respeito aos outros, para que eu apenas crie forma do bem e para o bem, a fim de que eu
possa cooperar na segurança e na ordem, na serenidade e na alegria permanentes de tua obra, hoje e
sempre._
Educação Mediúnica, FEESP

