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                            “Língua Doirada” 

“O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e 

o veneno no coração; que são doces, contanto que ninguém as 

moleste, mas que mordem a menor contrariedade; cuja língua 

doirada quando falam face a face, se transforma em dardo 

venenoso, quando falam por trás”. Instruções dos Espíritos – Lázaro – 

Paris, 1861 – capítulo IX – 6. 

É muito difícil perscrutar o que se passa na alma humana, as modificações, as 

intenções, os desejos, as necessidades pueris e as ilusões de cada momento da 

existência. 

As influências espirituais nocivas, inspiram negativas, prejudiciais sobre os 

próximos, fazendo nascer a inveja entre amigos e falácias malditas sussurradas 

ao “pé do ouvido” de quem desejam destruir a imagem, a honra e o magnetismo 

pessoal conquistado com anos dedicação e afinco. 

As pessoas maliciosas sem o saberem, muitas ocasiões são vítimas de 

Espíritos obsessores que lhes inculcam pensamentos de desconfiança, angústia 

depreciativa e precipitam em suas hilárias fraquezas tristes espetáculos 

deprimentes de inferioridade, depressão e acessos de ansiedade, que chamaria 

de “loucomacos”, com nossas escusas aos anais da Medicina. 

Estes espíritos trevosos capricham no mapa mental de suas vítimas criando 

imagens, sons e conclusões errôneas sobre pessoas de sua relação, geralmente 
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de nível hierarquicamente superior, suscitando-lhes doentias invejas e ciúmes, 

distorcendo comentários e manietando-lhes secretos pensamentos de vingança 

verbal, para que assim estejam contemplados tal qual um boneco manipulado 

por um exímio ventríloquo que é o cérebro que arquiteta expressões de tamanha 

confiança em vil e mentirosa doçura, para que os encarnados desprotegidos e 

cegos quanto a visão espiritual deem  crédito a essa doce e perigosa atração pela 

palavra doirada e culta. 

Mais vale, queridos irmãos, a simplicidade, o vocabulário desprovido da 

Elitização literária, num coração cheio de pureza e honestidade. Aliás, 

concluímos, de que valerá palavras lustrosas, retórica e concordância verbal 

perfeita, num coração cheio de fel, amargura e maldade? 

Entendemos que a Tolerância e a Humildade, o processamento judicioso ao 

falar sem contestar ou julgar ações e atitudes alheias, nos conduz a melhor 

prática para evitar influênciações perniciosas dos irmãos inferiores, já que eles, 

somente atuam nas fraquezas que lhes oferecem os encarnados. 

Pensemos o quanto seria angustioso ouvir de nós próprios, tamanhas 

desconfianças, maldades e colocando-nos no lugar do próximo , fácil é saber que 

todos podem ter defeitos e pontos a aperfeiçoar e ao contrário realçar os pontos 

positivos dos outros é praticar o exercício da melhora em nós, consubstanciando 

as vozes dos Benfeitores Maiores e a interação do Próprio Cristo que nos fala em 

Seu Evangelho diretamente para nós. 

  Ernesto 


