Episódio 01
Mediunidade de Cura - Expedito Cordeiro Ramos

Começamos hoje nossas histórias sobre a mediunidade de nosso irmão
Expedito (Registro/SP). Ele possuía vários dons mediúnicos: audiência,
vidência, psicofonia e, a que o tornou um médium de cura, a mediunidade de
efeitos físicos.
Ele curava com as suas mãos! Não usava instrumentos, apenas o
contato da mão na região que precisava de atendimento.
Uma questão muito especial no seu trabalho era a rapidez do
atendimento. Muitas pessoas eram atendidas em menos de dez segundo. Um
simples toque e a cirurgia estava realizada. Ele muitas vezes dizia: neste toque
foram realizadas cinco cirurgias o que era comprovado depois. O fato é que em
oito horas de atividade ele chegou a atender mais de 6000 pessoas, fato que
aconteceu na cidade de Pelotas.
O que vamos escrever aqui é o que pessoalmente testemunhamos nos
doze anos que o acompanhamos em sua trajetória de trabalhador espírita.
Uma mediunidade especial e difícil de ser encontrada, uma resposta de
Deus às nossas dores.
Vale ainda destacar que em toda a sua carreira mediúnica, atendendo
milhares de pessoas nos 25 anos de trabalho o nosso irmão Expedito jamais
receitou nenhum tipo de medicamento. Ainda mais remédio alopático. Também
nunca confrontou a medicina normal impedindo as pessoas de consultar e de
se tratar com a medicina normal. Incentivou o atendimento fitoterápico razão
pela qual nos tornamos grandes amigos.
CURA DE UMA COMPLICAÇÃO DE UMA CIRURGIA NA COLUNA
CERVICAL DE UMA MULHER.

Um casal muito dedicado à causa espírita e amigos pessoais nosso, os
irmãos Antônio Reis e Marina Cavalari Reis, que dirigem a Casa Espírita Emílio
Luz em Santo André, numa quarta-feira do ano de 2006 vieram em nossa
instituição para pedir por uma amiga que teve uma complicação na cirurgia
feita na coluna cervical. Ocorreu vazamento de líquor e ela passou a sentir
dores intensas de cabeça e com um agravo, a pressão no cérebro começou a
aumentar.
O problema se agravou de tal modo que esta senhora teve de ser
imobilizada totalmente para enquanto se buscava alguma forma de resolver a
questão. Isso já estava durando alguns dias... Nossa irmã Marina chegou e
informou o médium Expedito do quadro delicado. A dor, o risco de vida... a
preocupação.
Nosso irmão Expedito disse que faria a operação nesta senhora, através
da irmã Marina. Ele sentou na cadeira e com a rapidez que lhe era
característica passou a mão pela coluna concentrando em certo momento na
coluna cervical. Um Minuto após ele disse: Nossa Irmão em São Paulo vai ficar
boa. Pode ir levar esta boa notícia.
Neste exato momento (eram 20 horas naquela noite) esta senhora no
hospital sentiu a presença de pessoas no quarto e a dor de cabeça
desapareceu quase que instantaneamente. Em quatro dias ela deixou o
hospital completamente recuperado.
Analisando o Caso:
Nossa querida irmã Marina que também é médium vidente, psicofônica e
médium receitista, nos contou que viu toda a cirurgia sendo feita
espiritualmente. Ela serviu como uma potencializadora mental para ação das
entidades espirituais, canalizando com a força de seu pensamento as energias
até a esta senhora que estava no hospital.
A médium Marina viu quando três entidades espirituais introduziram
duas hastes de material luminoso na coluna para segurá-la e deixa-la imóvel.
Depois fizeram (as entidades espirituais responsáveis pela ação) uma solda
nas vértebras e religamentos no ponto do vazamento do líquor estancando-o.
Simultaneamente foi feito uma drenagem do líquido que pressionava o cérebro
proporcionando a melhora instantânea da paciente.
É muito interessante e nada fantasioso o que relatamos pois no
fenômeno mediúnico é perfeitamente admissível, pois a energia assim como o
pensamento que impulsiona a energia, viajam na velocidade da luz! Somo
energia condensada e por isso sensíveis à todas as formas de energia.
# Livro Mecanismos da Mediunidade (Francisco Cândido Xavier –
Espírito André Luiz)
Cap 1 - Homem e Ondas - Simplificando conceitos em torno da escala
das ondas, recordemos que, oscilando de maneira integral, sacudidos simples
mente nos elétrons de suas órbitas ou excitados apenas em seus núcleos, os
átomos lançam de si ondas que produzem calor e som, luz e raios gama,
através de inumeráveis combinações.

E o homem, colocado nas faixas desse imenso domínio, em que a
matéria quanto mais estudada mais se revela qual feixe de forças em
temporária associação, somente assinala as ondas que se lhe afinam com o
modo de ser.
Cap 3 - Mecânica Ondulatória - homem passou a compreender, enfim,
que a matéria é simples vestimenta das forças que o servem nas múltiplas
faixas da Natureza e que todos os domínios da substância palpável podem ser
plenamente analisados e explicados em linguagem matemática, embora o
plano das causas continue para ele indevassado, tanto quanto para nós, as
criaturas terrestres temporariamente apartadas da vida física.
Cap 4 - Corpúsculos Mentais - Como alicerce vivo de todas as
realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por
agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria, a matéria mental, em que as
leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem
sob novo sentido, compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos
nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que
transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no
mundo.
Temos, ainda aqui, as formações corpusculares, com bases nos
sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias, considerando os
átomos, tanto no plano físico, quanto no plano mental, como associações de
cargas positivas e negativas.
MATÉRIA MENTAL E MATÉRIA FÍSICA - Se forem os elétrons
mentais, nas órbitas dos átomos da mesma natureza, a causa da agitação, em
estados menos comuns da mente, quais se iam os de atenção ou tensão
pacífica, em virtude de reflexão ou oração natural, o campo dos pensamentos
exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência,
por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior.
... Assim considerando, a matéria mental, embora em aspectos
fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles que regem
as associações atômicas, na esfera física, demonstrando a divina unidade de
plano do Universo.
INDUÇÃO MENTAL - Recorrendo ao “campo” de Einstein, imaginemos
a mente humana no lugar da chama em atividade. Assim como a intensidade
de influência da chama diminui com a distância do núcleo de energias em
combustão, demonstrando fração cada vez menor, sem nunca atingir a zero, a
corrente mental se espraia, segundo o mesmo princípio, não obstante a
diferença de condições.
Essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada Espírito com
qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplos se lhe
evidenciem as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo
dos objetivos que demande.

Cap 10 - Corrente Mental Humana - No homem a corrente mental
assume feição mais elevada e complexa.
No cérebro humano, gabinete da alma erguida a estágios mais nobres
na senda evolutiva, ela não se exprime tão só à maneira de impulso necessário
à sustentação dos circuitos orgânicos, com base na nutrição e reprodução. É
pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador
inimaginável.
"E conhecereis a verdade e ela vos fará livre" (João - Cap 8 vs 32).

