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RReencarnação, cavalo, profetas, mediu-
nidade, crescimento espiritual, caboclo, 
pai-de-santo e clariaudiência. Quantas 
destas palavras você conhece ou sabe o 

significado? Religião, por sua vez, é um termo 
conhecido, que vem do latim religare e significa 
religar. Trata-se da conexão do homem com o Ser 
Superior, também chamado de Deus. Ou Javé. Ou 
Jah, ou Alá...

Este assunto é mais extenso do que se imagina, 
e o vocabulário faz parte de um tema chamado 
religiosidade. Em particular, todos têm em co-
mum o fato de pertencerem ao ponto que aborda-
mos nesta matéria: a comunicação das pessoas, 
através das religiões, com entidades e espíritos de 
outras dimensões. Um assunto tão delicado e ao 
mesmo tempo tão complexo não poderia passar 
em branco nesta edição da revista Eclética. Vamos 
acompanhar três linhas bem distintas de pensa-
mento, de três diferentes credos, para efeitos com-
parativos. É importante frisar que as religiões e 
fés não citadas merecem o mesmo respeito e ad-
miração das relacionadas abaixo, cada uma em 
sua diversidade.

“Se eu quiser falar com Deus, 
tenho que apagar a luz...”

A música de Gilberto Gil, famosa na voz de Elis 
Regina, expressa uma visão mais central e con-
servadora do que se pode chamar de comunica-
ção com o transcendental. Apesar de o ritual das 
luzes apagadas fazer parte de uma enormidade 
de cultos e religiões, há uma identificação maior 
deste costume com a tradição católica.

Para os que seguem esta fé cristã, o contato com 
Deus é democrático, mas as vozes ouvidas e intu-
ídas estão reservadas a indivíduos designados a 

Vozes do além
A forma com que as diferentes crenças 
encaram a comunicação com outras dimensões
Bernardo de Vasconcellos edler

missões proféticas. Segundo o pároco da Catedral 
de Petrópolis, José Augusto Carneiro – mais co-
nhecido como “padre Jac” –, a religião não crê em 
contatos com entidades que não sejam o próprio 
Deus. “A Igreja não aceita teses como as do espiri-
tismo. Acreditamos, sim, que os profetas tenham 
de fato sido escolhidos por Deus para passar Sua 
mensagem”, explica.

Jac revela, no entanto, que isto não torna ina-
cessível o contato mais intenso com Deus. Os re-
latos de reações incomuns a encontros com o Es-
pírito Santo, como choro compulsivo e a fluência 
de uma língua própria, estão ligados à ambien-
tação e à concentração devidas. “Isto acontece, 
sim, mas com o intuito único de crescimento es-
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O mar fica repleto de pequenas 
barcas de madeira, que carregam os 
presentes à deusa. É uma forma de 
pedir bênçãos para o ano que entra

piritual. Nunca com intenções materiais”, com-
pleta o pároco.

“Quem tem ouvidos pra ouvir, 
escuta”

Nem todos sabem que o cantor Fábio Jr. compôs 
uma música em homenagem ao médium Fran-
cisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xa-
vier. Apesar da discrição da música, a vida e a 
obra de Chico são a tradução do que pensa o espi-
ritismo a respeito da comunicação com entidades 
de outro plano.

“Chico é considerado pelo espiritismo um cla-
riaudiente, ou seja, alguém cuja mediunidade 
atinge graus mais ostensivos”. A explicação para 
a sensibilidade mais aguçada de Chico Xavier é 
de Gérson Monteiro, presidente do Grupo Espírita 
Maria de Nazaré. Ele explica que há outro grau 
de mediunidade, mais baixo, o dos audientes, 
no qual se encontram os médiuns em geral. “A 

audiência e a clariaudiência são fenômenos que 
acontecem naturalmente com as pessoas. Não há 
opção de ser ou não ser audiente, ouvir vozes ou 
não, dura por toda a vida. A orientação da pessoa 
é o que determina se estas vozes farão bem ou 
mal ao ouvinte”.

Gérson conta, ainda, que se comunica com di-
ferentes espíritos, conforme sua necessidade ar-
tística – ele escreve artigos para o jornal Extra. 

A pomba, uma das formas como Deus se manifesta pelo Espírito

 blog “crIsto fest show”
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A dois dias de acontecer a tragédia das tsunamis, 
ele relata ter feito uma “previsão” em  um de seus 
textos, que falava sobre mortes coletivas. “O espí-
rito me avisou que alguma coisa estava por vir, e 
escrevi na coluna. Dois dias depois, aconteceu.”

“Iaiá, eu fiz tudo certinho / 
Deitei para o santo, raspei, 
catulei / Me deixa de lado, 
cão excomungado / Eu ‘tô’ 
abençoado, eu ‘tô’ dentro da lei”

Poucas religiões no Brasil têm tanta identifica-
ção com um ritmo de música popular como a cha-
mada “macumba” dos versos de Zeca Pagodinho. 
O samba e as religiões africanas, como o candom-
blé e a umbanda, andam de mãos dadas desde os 
tempos em que eram praticados às escondidas por 
pessoas marginalizadas.

A história conta um pouco mais desta interação 
quando nos remetemos ao início do século XX. A 
primeira década do século marcou uma persegui-
ção incansável à prática das culturas africanas 

no Brasil. Por isso, não apenas o samba e o can-
domblé mas a capoeira também era perseguida 
e condenada. 

Neste contexto, surge a figura de Tia Ciata – uma 
famosa baiana, que vendia quitutes nas ruas do 
Rio de Janeiro. Ao casar-se com um jornalista, o 
casal se muda para uma casa de cômodos largos. 
Ela passa, então, a abrigar de forma escondida 
todo tipo de cultura reprimida pelo governo.

Sua casa torna-se um grande centro de en-
contro, onde se misturavam os grupos prati-
cantes das religiões afro, sambistas, malandros 
e capoeiristas. Especula-se que foi na casa de 
Tia Ciata que surgiu o primeiro samba de que 
se tem registro, Pelo telefone, de Pixinguinha 
e Donga. Enfim, um dos primeiros centros de 
tolerância religiosa. Mas voltemos à relação 
homens e entidades.

Não há como negar que, à primeira vista, um 
não-praticante possa estranhar uma cerimônia 
umbandista. Mesmo na chamada “umbanda 
branca”, na qual não há sacrifício de animais, os 

Ator Ângelo Antônio representa com fidelidade a postura de Chico Xavier

sIte “vejasp.abrIl.com.br”
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rituais de contato com os orixás são intensos e po-
dem causar impressões visuais fortes. Orixás são 
entidades espirituais, correspondentes aos santos e 
demônios do catolicismo. A esta correspondência 
dá-se o nome de sincretismo religioso.

Esta religião tem nos seus médiuns, também 
chamados cavalos ou pais-de-santo, o acesso aos 
orixás. São pessoas com dons de incorporação, 
fala, visão e audição de entidades religiosas. Ser-
vem também como fontes de descarrego de más 
energias presentes no terreiro.

As famosas oferendas às divindades variam de 
acordo com as circunstâncias. Mesmo aqueles que 
não são praticantes da umbanda já viram, de al-
guma forma, o culto à Iemanjá (rainha do mar) 
em dias de réveillon. O mar fica repleto de peque-
nas barcas de madeira, que carregam os presentes 
à deusa. É uma forma de pedir bênçãos para o ano 
que entra. 

E se...
Não existe, de fato, qualquer tipo de comprova-

ção sobre a veracidade de qualquer uma destas 
formas de comunicação com o “além”, tampou-
co de seus personagens. O ser humano é movi-
do pela eterna busca de conhecer o desconheci-
do, por isso vê nestas conexões uma forma de 
explicar seus mistérios. Embora existam fortes 
resistências por parte de algumas correntes cien-
tíficas, nota-se uma tendência entre pesquisado-
res em assumir a existência de algo maior, algo 
como um ser criador, que segue interferindo na 
vida do planeta. Isto acontece porque são vários 
os caminhos pelos quais a ciência não consegue 
percorrer, e apenas o discurso da fé é capaz de 
explicar certos fenômenos. 

De curas improváveis e recuperações inespera-
das até o “simples fato” de pessoas jurarem ver, 
ouvir e interagir com alguém invisível. O que fa-
zer, como agir quando pessoas que nunca se viram 
descrevem visões exatamente iguais de espíritos 
ao seu lado ou ao seu redor? Alguém se encoraja a 
duvidar da veracidade de vozes ouvidas por ami-
gos e conhecidos, que lhes previnem de algo que 
está por vir? 

Mesmo com todos os avanços proporcionados 
pela tecnologia, não se sabe quando poderemos 
ter algo de concreto a respeito destas presenças, 

notadas e sentidas há muitos séculos. Não foi 
sem motivo que o poeta e escritor inglês William 
Shakespeare cunhou a frase “Há muito mais coi-
sas entre o céu e a Terra do que supõe a nossa vã 
filosofia”. 

Num mundo onde as coisas e os seres são basi-
camente compostos de energia condensada, não é 
absurdo pensar que estes fluidos energéticos tam-
bém estão presentes por toda a parte à nossa vol-
ta. Sejam eles espíritos, deuses ou apenas fluidos 
em movimento, fato é que mesmo em momentos 
de solidão, não estamos sem companhia.

Oferendas são comuns nas cerimônias de Umbanda 

blog “centro camInhos De luz”




