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O texto a seguir, apresentado no painel de abertura da décima-

terceira conferência da International Society for the Study of

Subtle Energies and Energy Medicine, em Boulder, Colorado, trata

dos principais rituais sagrados de cura do povo brasileiro, de

origem indígena, negra ou católica. Compara os rituais entre si, e

seus efeitos, uma vez que, em todos, a cura é obtida na medida em

que aquele que a busca se coloca a serviço do outro, ou no caminho

do desenvolvimento espiritual. O texto fala do relacionamento do

homem consigo mesmo, com suas origens e com Deus.
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O povo brasileiro é um povo com forte veia mística, que vive com um pé no sobre-
natural, sempre considerando, em sua vida cotidiana, as diversas dimensões da
existência e suas interligações. Freqüentemente privada de recursos tecnológicos e
educacionais, grande parte da nossa população vive sem assistência médica, em
condições precárias de moradia, sem a sensação de proteção e garantia de sobre-
vivência que um governo forte, bem organizado e com re c u rsos financeiros costuma
prover aos cidadãos. Não contando, portanto, com a proteção das organizações
humanas, que não conseguem, por falta de recursos, formar instituições eficientes,
e não se identificando com a onipotência do conhecimento e da tecnologia, nosso
povo permaneceu ligado, em sua alma, aos mistérios que governam a vida, seu
desenvolvimento, a saúde, a doença e a morte.

As raízes do povo bra s i l e i ro são indígenas, portuguesas e negra s. Os índios sul-ameri-
canos habitavam uma terra pujante, fértil, com clima ameno e uma natureza
extremamente benevolente. Com vegetação abundante, facilidade para a caça e a
pesca, sem os rigores do inverno, e sem ocorrências de fenômenos naturais tais
como terre m o t o s, explosões vulcânicas ou fura c õ e s, nossos índios tinham uma atitude
muito mais lúdica e erótica em relação à vida do que a que encontramos hoje nas
civilizações ocidentais. Animados por uma consciência grupal, não individual, sem
privação de espaço ou de alimentos, para eles o trabalho não estava relacionado a
conceitos como sacrifício, obrigação e sofrimento, mas realizava-se dentro do
princípio do prazer, mesmo quando exigia bastante esforço físico. Viviam em tribos
e pensavam no bem estar coletivo. Fazer coisas juntos, reunir-se em volta de uma
atividade, uma caçada ou uma fogueira, era sentido como um prazer ou privilégio,
uma vez que o prazer e o sentimento de saúde e segurança decorriam da idéia de
pertencer a um grupo, uma tribo, protegidos por um animal totêmico, um deus
grupal, um cacique e orientados por um grupo de anciãos, conhecedores das lendas,
das estórias, das regras de sobrevivência neste ou no outro mundo. Havia sempre o
feiticeiro ou homem sábio, com conhecimento das ervas e a capacidade de entrar
em contato com os espíritos dos ancestrais, trazendo de lá orientação e cura. Era
um povo confiante, porque a natureza, assim como a estrutura social, era benevo-
lente; e infantil, no que a infância tem de capacidade de entrega. Carregamos, até
hoje, em nossa identidade coletiva, alguns traços dos nossos índios, que se eviden-
ciam tanto de forma positiva quanto negativa, na nossa alegria, na tendência a não
acumular bens, mas de trocar os excedentes, nas festas populares, numa atitude
básica de confiança na vida, na certeza de que tudo vai dar certo, e na tendência a
resolver os problemas de forma provisória ou informal.

Os portugueses que chegaram para conquistar o Brasil tinham uma atitude comple-
tamente diferente. Eram homens degre d a d o s, condenados ao exílio. Somente estes
cruzavam o oceano nas cara v e l a s, e vinham com uma atitude masculina agressiva de
c o n q u i s t a r, atacar, apropriar-se, tirar proveito do que fosse possível, e levar tudo o
que houvesse de valor da nova terra para a Europa. Ninguém veio para cá colonizar,
estabelecer-se, mas, ao contrário, para explora r. O povo bra s i l e i ro desponta como
filho deste português amoral e explora d o r, e de uma mãe índia, considerada como
um animal sem alma pelo seu pai. Esta criança, protótipo do povo bra s i l e i ro, não tem
lugar na estrutura social portuguesa, nem mais no mundo indígena de sua mãe, uma
vez que já é criada segundo tradições e valores euro p e u s, e cresce sem identidade
social e sem auto-estima. Com a continuidade da colonização portuguesa, são
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trazidos para o Brasil os valores morais europeus e o Cristianismo, sempre muito
mais ligado à Igreja Católica.

Os índios foram catequizados sem muita resistência, uma vez que não eram um
povo guerreiro, e a colônia passa a se estruturar segundo moldes cristãos. Sendo
nossa economia basicamente agrícola, logo houve necessidade de mão de obra.
Tentaram escravizar os índios, mas eles nunca se submeteram ao ritmo de trabalho
e autoridade desejados pelos portugueses. Trouxeram, então, da África, negros
escravos, humilhados, o terceiro povo formador da nossa identidade atual. Os
negros vieram com sua cultura, sua melancolia, sua religião, seu modo de viver e
compreender a vida. Vieram à revelia, escravizados, sem poder ou dignidade, sem
bens e propriedades, além da própria cultura e religião, o que lhes trouxe, como
conseqüência, um sentimento de inferioridade social. Nosso povo brasileiro é, hoje,
em sua origem, uma mescla destes três povos, e de muitos outros que vieram mais
tarde. Faz parte da psicologia brasileira a atitude receptiva, tanto para com povos
diferentes, com suas características particulares, quanto para seus costumes, o que
nos transforma em um grande caldeirão de influências culturais. Somos, principal-
mente nas grandes cidades, o resultado de uma intensa miscigenação, o que nos dá
uma vitalidade sempre renovada, e a vivência concreta de pertencermos à
humanidade, e não a uma ou outra etnia específica.

É a partir dessas raízes que encontramos hoje, no Brasil, os rituais sagrados que
envolvem cura. A Organização Mundial de Saúde define a saúde não com um conceito
negativo, a ausência de doença, mas como um estado de completo bem-estar físico,
espiritual e social. Embora sejamos um povo místico, a ligação entre saúde e religião
não decorre disso, pois podemos sempre observar a função terapêutica das religiões.
Que a saúde tenha sido uma preocupação própria das religiões, podemos observar
a partir da pesquisa histórica, na qual se constata o fato de que a história com-
parada das religiões não encontra, em nenhum canto da terra um sistema religioso
que não tenha também uma função terapêutica. O conceito de salvação freqüen-
temente pode ser entendido enquanto cura, no momento em que vivenciamos,
através de um caminho religioso, a experiência da saúde aqui e agora, e não como
uma promessa para algum outro tempo, num futuro mais ou menos distante, já
sem corpo, enquanto vamos vivendo aqui, na angústia e na doença. E quais seriam,
então, as formas sagradas de oferecer esta sensação de bem-estar, de saúde, que
estaria necessariamente ligada ao reconhecimento de uma dimensão maior da
existência, à experiência de sentido de vida, e ao acesso, mais ou menos consciente,
mais ou menos intermediado, que podemos ter com os mundos sutis, encontrados
hoje no Brasil? Na relação da cura com o sagrado e seus rituais, estamos con-
siderando a hipótese, na qual acreditamos, de que o ser humano, enquanto tal, pode
escapar da relação de causa e efeito, e das determinações biológicas, com suas
disfunções, enquanto possuidor de uma mente capaz de nos frustrar em qualquer
tentativa de previsão, por sua eternamente surpreendente capacidade de tra n s c e n d e r
limites. Estamos, ainda, considerando que, em qualquer doença que acomete o ser
humano, escondem-se variáveis psicológicas, sociológicas e espirituais, que se re l a-
cionam ao sentido subjetivo de viver numa determinada circunstância, num particular
contexto social e com determinados problemas pessoais.

Os rituais de cura a que vamos nos referir já não existem, no Brasil, em forma pura,
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estando quase que completamente sincretizados, em maior ou menor grau, depen-
dendo da região. Os rituais de características indígenas, chamados catimbó, ou san-
tidade, ou culto dos caboclos, acontecem mais freqüentemente em ambientes
externos, matas, terreiros, ou quintais. Envolvem geralmente o uso de substâncias,
como chás ou fumo, que provocam um estado alterado de consciência que, ou por
características químicas próprias, ou por provocar descargas intestinais e vômito,
levam a uma alteração do metabolismo, que facilita a mudança do estado de cons-
ciência. São cerimônias geralmente de caráter social, onde as pessoas dançam
ritualmente e cantam durante longos períodos de tempo, evocando entidades ou
espíritos grupais ou tribais. Como os índios viviam coletivamente, assim são seus rituais
de cura. A doença é entendida como uma desarmonia com o espírito grupal, e
tratada de modo a favorecer o reequilíbrio dos aspectos daquela sociedade. As
doenças não são das pessoas, mas do grupo. Então, entende-se, por exemplo, que a
doença ou a infelicidade se instalaram porque os espíritos não foram cultuados
adequadamente por algum indivíduo que se afastou do padrão de comportamento,
e tal desequilíbrio tem que ser sanado por alguma atuação também coletiva. A
saúde, portanto, está em relação com o viver de acordo com suas raízes, e a força
de cura depende e é catalisada por um forte dinamismo grupal. Quanto aos
c u ra d o re s, não há uma iniciação propriamente dita. Os discípulos aprendem os cantos
e os segredos nas horas de lazer, conversando com os mais antigos. Em algumas
regiões, além dessas cerimônias públicas existem também as privadas, de uma
forma quase degenerada, nas quais fileiras de pedintes apresentam suas queixas,
que vão desde problemas físicos até pedidos para “fechar o corpo”, e fazer ou des-
fazer trabalhos, agora já relacionados com magia, entendida como uma tentativa
de interferência, pela própria vontade, para o bem ou para o mal, nas leis naturais.
Neste caso, o sacerdote não é mais um membro comum do grupo, mas alguém a
quem se atribuem poderes. Isto significa que já não se trata mais de um ritual
sagrado para a cura do grupo, mas da tentativa de satisfação das necessidades de
alguns infelizes, que não têm bastante dinheiro para recorrer a médicos, mas são
suficientemente supersticiosos para recorrer aos processos sobrenaturais. Nesses
casos, é preciso, sobretudo, compadecer-se do homem contemporâneo, rico ou
pobre, culto ou primitivo, que está à procura de saúde, porque não existem soluções
f á c e i s. Mesmo nas sociedades mais organizadas e com todos os re c u rsos tecnológicos,
não vivemos mais sob a força prometeica, que desafia os deuses e o destino.
Também não temos a altivez de um Nietzsche, que propõe agüentarmos as adver-
sidades como super-homens, mas, chorando nossa infelicidade, sentimos o deses-
pero de um Jó, privados de tudo o que representava segurança e bem-estar, sem
entender o sentido de nossa doença, e agarrando-nos a qualquer coisa que possa
representar alguma esperança. Nesta perspectiva, diante da precariedade da
condição humana, a crença nos magos e curandeiros pode representar a última
esperança de deter o mal, de afastar a doença e evitar a morte, a única tentativa
vislumbrada, em nossa angústia, para não nos quedarmos, impotentes, à mercê das
forças cegas do mundo, da natureza, e da sociedade.

Com maior influência dos negros, temos o candomblé e a umbanda. No candomblé
existem cerimônias nas quais os Orixás, que são divindades iorubanas, entidades que
fazem a intermediação entre o Deus Supremo, Olorum e as pessoas, incorporam nos
médiuns anteriormente iniciados. Muitos desses Orixás representam forças da n a t u-
reza, outros são reis ou rainhas divinizados, seres que viveram de forma excepcional,
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o que confere uma dimensão mítica a um ser humano histórico, a exemplo de
Sidarta Gautama, no Budismo, e do Jesus cristão. Os Orixás, como os deuses do pan-
teão grego, tornaram-se responsáveis por áreas específicas da existência humana,
como a guerra, a maternidade, o casamento, a caça. Cada um dos Orixás tem carac-
terísticas bem definidas de personalidade, e modo de atuação. Cada pessoa tem um
Orixá, como um anjo da guarda que a protege, e orienta. Este Orixá pessoal se rela-
ciona com o Orixá coletivo: esta relação íntima entre o Orixá e seu filho, o ser
humano, se dá através de identificações: a pessoa tem as mesmas características de
personalidade e atributos básicos de seu Orixá, e viver harmoniosamente seria
resolver os problemas da mesma maneira como o Orixá resolveria, segundo o
padrão de comportamento daquele Orixá. Esta forma de compreender a saúde
mental é muito semelhante ao que encontramos na psicologia junguiana: no
processo de individuação, a pessoa busca desenvolver-se para se tornar, cada vez
mais, aquilo que é, cada vez mais parecida consigo mesma. Há uma predestinação
inconsciente, uma forma de ser, que se realiza ao longo da vida da pessoa, na medida
em que ela vai integrando aspectos do seu inconsciente. No candomblé, o que cor-
responderia ao ego, ou ao eu consciente da pessoa é o Ori, a cabeça, que deve ser
fortalecida antes que a pessoa a ser iniciada possa estabelecer um relacionamento
com seu Orixá, que representa uma força coletiva, mítica, arquetípica. Para que o
relacionamento com o inconsciente se dê, e o processo de individuação se encami-
nhe adequadamente, sem maiores riscos, há a necessidade de um centro da cons-
ciência, um ego forte, capaz de discriminar e exercer as funções psíquicas, no cotidi-
ano e no contato com as forças arquetípicas. Assim, o primeiro passo no candomblé
trata do fortalecimento deste ego, ou Ori, para que a pessoa, sempre assistida por
uma hierarquia de sacerdotes, possa ir sendo iniciada nos mistérios correspondentes
ao seu Orixá específico; ela encontra assim, através dessa ligação direta do pessoal
com o transcendente, a cura para suas dificuldades físicas, e desenvolvimento da
espiritualidade. Com o fortalecimento do ego, o iniciado vai se tornando capaz de
lidar com o Axé, a energia psíquica que emana do mundo mítico. Os Orixás, além de
representarem padrões mitológicos de comportamento, são intermediários entre os
mundos. Esta intermediação é considerada um fator curativo em si, na medida em
que a pessoa não se percebe mais sujeita às leis da matéria, vivendo uma vida sem
sentido, mas ligada a outras dimensões, que preenchem sua vida de significado.

Os Orixás, ainda que incorporados, não falam diretamente com as pessoas, nem dão
consultas. Os rituais têm uma parte pública, na qual, através de comidas sagradas,
cantos e danças específicos, os Orixás incorporam nos seus filhos, e participam da
comunidade humana. Os iniciados incorporam sempre e somente o seu Orixá. Se a
pessoa não for uma iniciada, a única forma de entrar em contato com estas forças
míticas é através do jogo de búzios, um jogo adivinhatório baseado na sincronici-
dade, no qual o consulente recebe orientações a respeito de sua vida. Mas isso diz
respeito a aspectos mais superficiais da vida, porque a verd a d e i ra cura, no candomblé,
se dá através da entrega ao processo de iniciação, de tornar-se filho de um santo, de
estabelecer, com a assistência dos sacerdotes, o relacionamento com o inconsciente,
de cumprir as obrigações de seu santo, entendido como a presença concreta de uma
entidade. A comunicação com ela se dá através de visões, sonhos e comportamentos
rituais e adequados ao modo de funcionar daquele Orixá específico, estabelecendo-
se assim um constante relacionamento, num fluxo que vai da pessoa ao campo
mítico, e volta de lá carregado de axé, a força curativa.
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Pontos riscados de Umbanda.

Outro grupo religioso que trabalha com cura, também de fortes influências
africanas, mas usando vários elementos do Espiritismo de Allan Kardec e do
Catolicismo, é a Umbanda. Segundo os umbandistas, não há uma literatura oficial,
ou um caminho de desenvolvimento pré-estabelecido dentro da umbanda. A
umbanda é o contato com o mundo espiritual, e cada um faz a sua umbanda. Este
contato é feito através de incorporação de entidades do mundo espiritual, em
médiuns treinados e iniciados. Diferentemente do candomblé, um médium recebe
várias entidades diferentes, dependendo do tipo de ritual de evocação. Através de
c a n t o s, danças e defumações, as entidades incorporam nos médiuns, e dão consultas
às pessoas que as buscam. As principais entidades são os caboclos, entidades indí-
genas, guerreiros jovens e fortes, que representam os heróis; os preto-velhos, enti-
dades sábias, que têm memória e conhecem antigos rituais e ervas; as crianças, com
a sabedoria da inocência e o atrevimento dos que não foram machucados; os exus,
que fazem a intermediação entre os mundos, residem nas encruzilhadas e em outro s
lugares de passagem, e são responsáveis pela liberação ou não da energia necessária
para os trabalhos; e outras entidades, como os marinheiros, baianos, boiadeiros e
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ciganos. Como já foi dito, o mesmo médium pode incorporar qualquer uma dessas
entidades, em função da evocação ou da necessidade, e elas dão consulta, falando
diretamente, através do médium incorporado, com aquele que as procura.

Quando alguém busca uma cura dentro da umbanda, dentro de um ritual tradi-
cional, comum, a primeira coisa que a entidade oferece é um passe, uma limpeza do
campo energético através de gestos e sons. A entidade explica que há alguns con-
densamentos de energia, causados por preocupações, problemas pessoais e cole-
tivos, que acabam sobrecarregando energeticamente a pessoa, prejudicando seu
desempenho, diminuindo o fluxo de energia vital e, eventualmente, causando
doenças. A entidade “limpa” este campo, fazendo alguns gestos. Depois ouve a
solicitação da pessoa que busca a cura, que pode ser desde o tratamento de males
físicos, até pedidos de uma melhor colocação profissional, ajuda para problemas
familiares, e outros. Dentro da umbanda, acredita-se que as pessoas têm um corpo
etérico, energético, chamado de perispírito, onde ficam fixadas as desarmonias cau-
sadas por comportamento inadequado ou abusos nesta ou em outras vidas. Estas
alterações do corpo etérico eventualmente causam as doenças, que podem ou não
ser retiradas do indivíduo, em função daquilo que chamam de seu carma, seu des-
tino, considerando-se a função da doença em sua vida, e a atitude com que encara
a adversidade. Sendo as entidades sempre as mediadoras espirituais entre a pessoa
e os santos, e, em última instância, Deus, estas levam o pedido de ajuda para aqueles
que decidem se vão ou não promover uma cura. O propósito de uma cura deste tipo,
quando eventualmente é conseguida, é apenas abrir a consciência da pessoa para
a existência do mundo espiritual. A verdadeira cura, o que realmente interessa para
os umbandistas, é conseguida através do serviço daquele que está doente, em prol
do mundo espiritual, e em prol de seus semelhantes: portanto, a verdadeira cura se
dá no corpo do médium. É através de se colocar a serviço da força de cura, de ser
atravessado por ela, de entrar em contato com uma força e a transmitir, que se dá,
realmente, a cura buscada. Não é o receptor aquele que é curado, mas o inter-
mediário, e este é curado porque se propôs a trabalhar pelo outro, a desenvolver a
própria espiritualidade, a ser intermediário. Assim como na psicologia, acredita-se
que há uma corrente de pessoas em busca de desenvolvimento, e só é permitido a
alguém dar um passo para a frente, se colocar outra pessoa em seu lugar. Aqueles
que ajudam não são os que estão muito na frente no processo de desenvolvimento,
mas aquele que está na posição imediatamente anterior. E a cura se dá através da
transmissão da força pela corrente.

D e n t ro da mitologia grega, há um mito, o de Chiron, que faz um paralelo com este
p rocesso: Chiron era um centauro, e, como tal, meio homem e meio cavalo, devendo
ao seu lado animal uma grande intimidade com a natureza e seus segre d o s. Era
filho de Zeus, e imortal. Conhecedor da natureza humana e de todas as ervas e
métodos de cura, era um grande médico, em sua época. Durante uma guerra, fabri-
cou para seu amigo Hércules um veneno incurável, para molhar a ponta de suas
s e t a s. Quando a guerra acabou, e os amigos estavam comemorando, Chiron feriu,
inadvertidamente, sua coxa na seta de Hérc u l e s, ficando, assim, com uma ferida
incurável. Sendo imortal, e estando doente de forma irremediável, na busca de
alívio para sua própria dor, Chiron passou a desenvolver todos os tipos de inter-
venção que pudessem promover alívio ou cura, não para a própria ferida, que esta-
va além da possibilidade de ajuda, mas para as doenças de todos os que sofriam, 
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tornando-se, assim, em função da experiência pessoal da dor, o grande cura d o r.
Da mesma forma, acredita-se que, na Umbanda, a cura se dê no corpo e na alma
daquele que se coloca a serviço de aliviar a dor do outro.

A outra forma de conseguir a cura, dentro da umbanda, é praticando a caridade. A
caridade não é dar para as pessoas que pedem, aquilo que elas querem ou precisam,
mas ajudar cada um a expressar, a colocar para fora de si aquilo que tem de mais
p recioso, de mais individual, cuja manifestação estava, por alguma razão, bloqueada.
A prática da caridade seria a possibilidade de trazer para a superfície, e partilhar
com os outros, o melhor de si, ajudando outros, por sua vez, a fazer o mesmo.
Trabalhar, então, com o mundo espiritual, em prol das pessoas que estão sofrendo,
usando o espírito como intermediário, é considerada a maneira de conseguir uma
cura. A salvação, como fato integral, não pertence às possibilidades do homem, mas
a Deus. Mas o espírito pode mediar, e criar condições para que a cura se realize, pela
invocação sistemática e ritualizada da “Graça”.

A religião com maior número de adeptos do Brasil é a
Católica Romana, trazida pelos portugueses na época
da colonização. A Igreja afirma ser o Corpo de Cristo, ou
a presença de Cristo material no mundo de hoje, e a
I g reja não reconhece outro sacerdote que não o próprio
Cristo, que continua a agir hoje no mundo, através do
Seu Corpo, a Igreja. Existem, dentro da Igreja oficial,
teológica, dois sacramentos que dizem respeito dire t a-
mente à cura: a confissão e a unção dos enfermos,
m i n i s t rados pelos sacerd o t e s, em participação com
J e s u s, o único Sacerdote, que é, então, Aquele que cura .
A confissão diz respeito à cura da alma, através do

reconhecimento público das insuficiências, desvios e contradições humanas, o que
g e ra auto-conhecimento e responsabilidade pelas escolhas. Estas, uma vez parti-
l h a d a s, verbalizadas, têm maior possibilidade de se tornarem conscientes. O perd ã o
tem efeito catártico, org a n i z a d o r, funcionando também como um ritual de limpeza,
e renovação. Neste aspecto, a religião católica aproxima-se muito da alma bra s i l e i ra ,
na medida em que nos coloca em relação com um Deus benevolente e compassivo,
com fortes atributos maternos; uma vez cumpridos alguns rituais de expiação e
havendo a intenção da transformação, tal contato oferece ao fiel a possibilidade
s e m p re renovada de renascimento, e de re p a ração das culpas. O outro sacra m e n t o
de cura é a unção dos enfermos, um tipo de benção que se dá às pessoas doentes,
com palavras rituais e o uso de óleos sagra d o s, visando uma aproximação daquele
que sofre com Jesus, que é o cura d o r. Existem, ainda, lugares sagrados de pere g r i-
nação, onde ocorrem curas milagro s a s, por intercessão direta da Graça divina, uma vez
que o milagre não é considerado, pela Igreja, uma ação contra a natureza, mas sobre-
n a t u ral, uma manifestação do poder e da liberdade de Deus de agir para além das leis
n a t u ra i s, acelerando ou transformando pro c e s s o s, segundo Seus próprios critérios.

O Catolicismo Romano teológico admite a presença de interc e s s o res entre Deus e a
humanidade, tais como a Virgem Maria, os anjos e os santos. Neste aspecto, o p ro t e s-
tantismo histórico faz uma espécie de retorno às tradições judaicas, afirmando a
existência de um Deus, sem a concorrência de interc e s s o res na relação Deus-homem.
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Dentro da mesma linha de raciocínio que coloca a possibilidade de cura no rela-
cionamento, na ligação entre os dois mundos, no posicionamento do intermediário
como receptor e transmissor de uma força, no Catolicismo popular podemos veri-
ficar a exaltação e a independência das diversas devoções a intercessores, sejam eles
a própria Virgem, em seus múltiplos aspectos, os Santos, cada qual com cara c t e r í s-
ticas e atribuições específicas, os anjos e até as Almas. Assim, o acesso à benevolên-
cia de Deus é, muitas vezes, viabilizado por intermediários, que, por seus próprios
méritos e poder, podem resolver o problema do fiel. Do ponto de vista humano, psi-
cológico, com certeza um sistema que abarca várias personificações do divino,
embora remetendo-se sempre a um único Deus, se presta muito melhor à expressão
da pluralidade das forças psíquicas, que atuam de maneiras diferentes e muitas
vezes contraditórias, oferecendo ao ser humano, que busca alívio para seu sofri-
mento em vários níveis, a experiência do “ser contido”.

Da mesma forma que nos outros rituais de cura, o primeiro beneficiado pelo fluxo
da energia curativa, ou transformadora, é o próprio sacerdote. O ritual pode ser efi-
ciente em si, mas torna-se graça para quem o dispensa, se este estiver celebrando
com a atitude devocional adequada. Na linguagem católica, no ato da celebração,
na acolhida a um aflito ou doente, o sacerdote sente, ele mesmo, a “presença de
Cristo”, a ligação com o mundo superior, a experiência do sentido. 

Ainda dentro do tema da intermediação, podemos mencionar o milagre da multi-
plicação dos pães (Mateus, 13…) que, entendido de um ponto de vista psicológico,
alude à experiência da energia que sempre se renova, e que se multiplica, quando n o s
colocamos a serviço da alimentação, do cuidado com o outro, ou do serviço em pro l do
o u t ro. Quando damos, gera m o s, multiplicamos, somos cura d o s. Lembra m o s, ainda que
o termo “terapia” não é, na sua origem, um termo médico, mas, antes de tudo, um
termo religioso. Na concepção clássica dos antigos, o conceito “therapeia” indica
uma assistência, um estar próximo, acompanhar, cuidar de, e, principalmente, servir.

Termino citando um estudioso italiano, Aldo Terrin, que diz: “As religiões e a mística,
que sempre viram o mundo em função da alma, da consciência e da inteligência
do cosmo, disseminada em cada átomo, em cada elétron, em cada movimento sub-
atômico de energia, têm o direito e o dever de repensar inteiramente a concepção
do mundo e, conseqüentemente, a espiritualidade intrínseca de qualquer ser, a partir
da qual se redescobrem situações novas e totalmente diferentes em relação à
doença e à cura”. (TERRIN, 1998)
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