
ESCLARECIMENTO
AOS MÉDIUNS E ESTUDANTES DO CEFAK

C/ cópias para:
Nestor João Mazotti – Presidente da Federação Espírita Brasileira – FEB
Cezar Moutinho - Presidente da FEDF - Federação Espírita do Distrito Federal

O  ESCLARECIMENTO  é  sobre  o  Encontro  “Pinga  Fogo”,  de  agosto  de  2007 
promovido pela Federação Espírita do DF e presidido pelo seu Presidente, o confrade 
Cezar Moutinho, contando com a presença generalizada de representantes das Casas 
Espíritas do DF, dentre os quais vários do CEFAK.

Dentre outros assuntos, mais uma vez, a técnica da “corrente ou cadeia magnética 
aplicada na desobsessão”, da qual,  em nosso entendimento, ninguém está obrigado a 
gostar ou a aceitar, e muito menos entender, estudar ou aprovar. Naquele encontro, de 
modo  imperativo,  conclusivo  e  portanto  definitivo,  foi  considerada  como  prática 
indesejada, elemento espúrio, sendo até, excluída do Espiritismo.

Enquanto  opinião  pessoal,  respeitabilíssima!  Ainda  mais  partindo  do  valoroso 
confrade Dr. José Raul Teixeira. E como opinião pessoal, adota-a quem a apreciou. Mas 
como “pressão da Direção Federativa” para se excluir a “cadeia magnética aplicada à 
desobsessão”  dos  trabalhos  das  Casas  Espíritas,  numa  reunião  de  Unificação, 
consideramos um engano que merece reflexão. Não foi explicado, durante o evento, se o 
que acontecia era uma ou outra coisa.

Talvez esteja faltando, da parte dos que lideram o Movimento Espírita, penetrar no 
único caminho para qualquer UNIÃO, o entendimento fraternal. 

Recordemos um pouco do que temos estudado de Kardec. Kardec não se postou 
como o Papa do Espiritismo.  Sua posição foi  a de pesquisador,  observador  de fatos, 
identificador das leis que regem os fenômenos espíritas e suas aplicações.

Por exemplo: - Kardec classifica de notável, instrutiva e boa, a maneira de proceder 
da Sociedade Espírita de Bordeaux, que incluía, entre outros procedimentos, a descarga 
fluídica sobre um obsedado para romper o laço fluídico que o ligava ao espírito obsessor, 
utilizando-se da “cadeia magnética” constituída de vários “espíritas”. Isto acontecia no dia 
destinado às sessões de desobsessão, tendo o Codificador do Espiritismo afirmado que a 
melhor prova de que essa maneira é boa, é... que dá resultado! Revista Espírita junho 
1867. Era assim que Kardec observava as práticas dentro do que veio a ser
chamado de Movimento Espírita.

Essencialmente,  cadeia  magnética  é  técnica  de  Magnetismo.  Magnetismo  que 
Kardec comenta formar uma única ciência unida ao Espiritismo (Pergunta 555 LE).

Vejamos agora o lado prático, para nós do CEFAK, da questão suscitada no Pinga 
Fogo promovido pela Federação do DF. Trabalhando há três décadas com resultados, é-
nos  impossível  a  obediência  cega  “aos  que  não  aceitam  a  corrente”.  Desconhecem 
alguns que a desobsessão não está toda contida nos trabalhos da Corrente. A cadeia 
magnética  não  é  a  Desobsessão  em si,  mas  simplesmente  uma  técnica  dentro  das 
complexas  atividades  da  desobsessão,  que  inclui  dentre  outras,  a  evangelização dos 
pacientes e de seus acompanhantes espirituais, o passe, as preces dirigidas, além de 



muitos outros cuidados personalizados, em repetidas sessões com acompanhamento
frequencial. Perseveremos, pois, no CEFAK, confiantes na utilização da cadeia magnética 
em nossos trabalhos,  apesar  das divergências  de opiniões que ela  suscita  dentro  do 
Movimento Espírita.

É por estarmos conscientes de cultivar o ESTUDO, a PRÁTICA e a DIVULGAÇÃO 
dos Princípios e Leis contidos na Doutrina Espírita, que nós desta Casa acreditamos que, 
nesta questão, devam ser observados os princípios do relacionamento entre Sociedades 
e  Federações  divulgados pelo  CEI  –  Conselho  Espírita  Internacional  -  in  “Divulgue  o 
Espiritismo” em mais de 20 idiomas:
-  LIBERDADE  SEM  SUBORDINAÇÃO,  INDEPENDÊNCIA  e  AUTONOMIA,  
sem constrangimentos para as entidades que praticam a cadeia magnética.

Este  esclarecimento  é  dirigido  especialmente  aos  médiuns  e  estudantes  da 
Doutrina Espírita no CEFAK, para que compreendam que, apesar do ocorrido, as relações 
do CEFAK com a FEDF, de nossa parte, essencialmente, serão sempre cordiais.

______________________________
Gilson de Mendonça Henriques Júnior

Presidente do CEFAK


