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“Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido: conhecimento das coisas, fazendo que 
o homem saiba donde vem, para onde vai e porque está na Terra; atrai para os verdadeiros princípios da Lei de 

Deus e consola pela fé e pela esperança .” 
                (Allan Kardec - ESE - Cap 6 - Ítem 4)

O IDEM tem como missão levar ao leitor artigos, textos e mensagens com base nos princípios espíritas, trazendo temas 
atuais para que possamos refletir se realmente estamos vivenciando os ensinamentos deixados por Jesus, nosso Mestre 
e Guia.

Se você tem críticas, sugestões de melhorias ou assuntos que gostaria de ver em nosso informativo, entre em contato 
através do email: idem@geedem.org.br

“É preciso estardes unidos para serdes fortes, e é preciso ser forte para fundar uma instituição que não repouse senão 
sobre a verdade tomada tão tocante e tão admirável, tão simples e tão sublime.” 
                                        Revista Espírita, novembro de 1862.

Editorial

Sabemos que o nascimento de uma casa espírita, representa para o Mundo Espiritual, um facho de luz a clarear as mentes 
ainda tão nubladas pela ignorância moral e espiritual das criaturas terrenas; mas não é só, a Casa Espírita antes de ser con-
cretizada no plano material, é minuciosamente elaborada, planejada e estudada no plano Espiritual, onde Benfeitores ilumi-
nados, trabalham incansavelmente conduzindo os futuros operários ao encontro da obra proposta; é um trabalho minucioso, 
delicado e profícuo onde nossas fichas cármicas são analisadas para avaliar as condições dos futuros trabalhadores bem 
como de todos os Espíritos que formarão a Equipe Espiritual que se propõe a auxiliar nessa grande tarefa.

Nada acontece por acaso e se estamos juntos hoje, é por afinidade de bons propósitos, ou para recompor comprometimen-
tos em vidas pretéritas, e como nunca somos abandonados, possibilita-nos, o Pai Maior, mais uma chance para nosso avanço 
e progresso.

E há 45 anos nascia no plano físico o Grupo de Estudos Espírita Doutor Eduardo Monteiro, projeto traçado no plano espiritual
muito tempo antes.  

Hoje o  momento é de desafios! A pandemia que assola o planeta, tirou a todos da zona de conforto. Privados do convívio 
social, das atividades presenciais da casa espírita... por vezes, nos sentimos inseguros, fragilizados diante de tais desafios e  
percebemos momentos em que nossa fé é posta à prova!

E, o trabalho não espera, temos que seguir apesar dos percalços! Fortalece-nos os estímulos amorosos que eventualmente 
nos são endereçados pela Equipe de Benfeitores que assistem a nossa Casa e nos conduzem fraternalmente do plano es-
piritual.

Com a  pandemia, o Geedem  se estruturou para atuar na nova realidade,  realizando lives, palestras, atendimento fraterno,  
atividades da evangelização infantojuvenil, da mocidade, caixa de vibração, passes, bem como as aulas dos cursos da casa
e seguimos dando amparo virtualmente.

Somos com certeza, os Trabalhadores da Última Hora referidos por Jesus, que retornam as lides evangélicas para repor 
horas perdidas no decurso do tempo. Bendita seja Doutrina Espírita que nos dá esta oportunidade, nos estimula, nos con-
forta e nos esclarece nas horas de incertezas, inseguranças e indecisões… Enquanto trabalhadores, isso não constitui pri-
vilégio, mas responsabilidade, pois espíritos falidos em outras vivências, temos muito a resgatar, para aprimoramento do 
espírito imortal que somos.

Esse aniversário do Geedem será comemorado online. E, temos motivos de sobra para comemorar! Nossa Casa abençoada 
hoje, atinge virtualmente lugares longínquos, consolando corações que sequer pisaram um dia no Geedem físico!

Nosso desejo é antes de tudo, agradecer a Deus, Pai amoroso e bom, a Jesus Mestre e Amigo das horas amargas, aos Men-
tores Espirituais, aos dirigentes, aos tarefeiros, assistidos, alunos, simpatizantes virtuais dessa casa de luz, aos Espíritos 
Amigos desencarnados,  e também nosso agradecimento aqueles que testaram nossas resistências na busca do perdão, do 
diálogo, da caridade, pois cada um sabe do seu desejo íntimo na busca do aperfeiçoamento intelecto e moral.

Se erramos, rogamos a oportunidade de trabalho, e se acertamos, pedimos a chance de mais trabalho, pois é através dos 
erros e acertos que vamos lapidando a pedra bruta que somos, em busca de elevação moral e espiritual.

Vibrando de emoção, só nos resta em prece agradecer ao Divino Mestre Jesus a oportunidade de sermos, como bem es-
creveu Edgard Armond  no Hino dos Aprendizes do Evangelho... " Dá-nos forças para sermos os arautos do teu Amor, Tes-
temunhos verdadeiros do Evangelho Redentor"...       
     
Parabéns, GEEDEM!

Aniversário do GEEDEM
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   Palestrante: André Trigueiro           
   Tema: Criando Hábitos de Moralidade

Assista na íntegra: 

  https://www.youtube.com/watch?v=N8TYBHs17Lo

  Espaço dedicado a palestras de 
expositores, alguns pouco conhecidos 

nacionalmente no  meio espírita, 
porém com explanações relevantes

 e pertinentes que vale a pena 
   conhecer. 

 Abrindo
          Janelas

        
      Derrubar Barreiras

Enquanto o homem não derrubar, em definitivo, as barreiras do orgulho e do egoísmo,o mundo sempre viverá em convulsão.

Enquanto ele não fizer cair por terra todos os preconceitos de ordem social, com os mais fortes oprimindo os mais fracos, as 
questões econômicas continuarão a mergulhar a sociedade em profundas crises.

Enquanto ele não se desapegar de vez de ultrapassadas tradições históricas e religiosas ligadas a uma raça específica, a 
guerra será uma constante ameaça à paz entre os povos.

Enquanto não tiver verdadeiro respeito pelo próximo e pela Natureza, colocando em prática, pelo menos, rudimentos do 
Amor que Jesus nos ensinou, ele prosseguirá sendo o seu maior e mais temível adversário.

Enquanto não lograr estabelecer um pacto com sua consciência, procurando não ocasionar o menor prejuízo seja a quem for, 
o seu sono, povoado por medonhos pesadelos, jamais haverá de ser completamente tranquilo.

Enquanto, finalmente, fronteiras ideológicas persistirem na Terra, à semelhança de injustificados feudos que insistem em 
eternizar-se, os homens discutirão, buscando o melhor caminho de aproximação, uns dos outros, mas não o encontarão.

Fonte: Ajuda-te e o Céu te Ajudará - Irmão José - Carlos A. Baccelli
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Irmão José, um dos mentores espirituais do GEEDEM, enseja-nos 
reflexões a respeito do cotidiano à luz do Evangelho, para que, com 
Jesus, saibamos enfrentar e vencer todos os problemas e desafios 
com os quais nos defrontamos.

Fala, Irmão José!

O amante do saber é um dilatante alguém que procura a verdade para com ela deleitar-se. Dedica-se, pois, de corpo e 
alma, sem segundas intenções ou interesses outros que não a descoberta, o filão de ouro chamado verdade...

    (Arthur Schopenhauer- 1788-1860)
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Chico Xavier, por meio de sua mediunidade excepcional, decodificou os ensinamen-
tos espíritas transmitindo as idéias e interpretações dos Espíritos orientadores. Ele 
foi um exemplo de edificação moral, pelo conhecimento e vivência do Evangelho. 
Mostrou a todos nós como será a humanidade do futuro: portadora de conheci-
mento intelectual e moral.

     Exercício de Compaixão

 
 Se fosses o pedinte agoniado que estende a mão à bondade pública…

   Se fosses a mãezinha infeliz, atormentada pelo choro dos filhinhos que desfalecem de fome….

   Se fosses a criança que vagueia desprotegida à margem do lar…

   Se fosses o pai de família atribulado, ante a doença e penúria que lhe devastam a casa…

   Se fosses o enfermo desamparado, suplicando remédio…

   Se fosses a criatura caída em desvalimento, implorando compreensão…

  Se fosses o obsidiado, carregando inomináveis suplícios interiores, para desvencilhar-se das trevas…

   Se fosses o velhinho atirado às incertezas da rua…

  Se fosses o necessitado que te roga socorro, decerto perceberias com mais segurança a função da fraternidade para 
sustento da vida.

  Se estivéssemos no lado da dificuldade maior que a nossa, compreenderíamos, de imediato, o imperativo da caridade 
incessante e do auxílio mútuo.

 Reflitamos nisso. E nós, que nos afeiçoamos a estudos diversos, com vistas à edificação da felicidade e ao aperfeiçoa-
mento do mundo, façamos quanto possível, semelhante exercício de compaixão.

Fonte: Livro Caminho Espírita - Alvino Teixeira| Psicografia Chico Xavier
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Espaço

Questões a Meditar  

Você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará  àquelas  que  pronuncie. 
Zele  pela  tranquilidade  de  sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se 
refere aa alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos: “há homens que cavam 
a sepultura com a própria boca”.

Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente, pelo menos dez minutos an-
tes, no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade.

O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. Servir, além do próprio dever, não é ba-
jular e sim ganhar segurança.

Cada pessoa a quem você preste auxílio, é mais uma chave na solução de seus problemas. É natural 
que você faça invejosos, mas não inimigos.

Cada boa ação que você pratica, é uma luz que você acende, em torno dos próprios passos. 

Quem fala menos ouve melhor, e quem ouve melhor aprende mais.

Do livro Sinal Verde – André Luiz | Psicografia Francisco Cândido Xavier
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          Kant e Kardec, Mais que K Em Comum                                          
          
              Humberto Schubert Coelho

Immanuel Kant, o maior de todos os filósofos da Era Moderna, tem uma recepção problemática por parte do Espiritismo. De 
uma lado ele atacou a metafísica das substâncias, que constitui um elemento prioritário da metafísica espírita (pense-se em 
fluido cósmico universal, perispírito, centros de força e coisas semelhantes), de outro lado ele fez uma crítica direta ao fenô-
meno da vidência, manifestado com grande alarde por outro Emanuel, o engenheiro e místico Swedenborg.

Kant errou, como todos, em alguns pontos, mas tomá-lo por antagonista é mais do que uma má estratégia filosófica: para 
quem queira sustentar alguma forma de racionalismo moderno, é suicídio.

Há boas razões, contudo, para afirmar que o uso de Kant  por  parte  de  adversários  do  Espiritismo  é  mais  motivado  por 
ignorância do que por qualquer outra justificativa, e o mesmo vale para o incômodo de pensadores espíritas em relação ao 
pensador de Königsberg.

Se o mundo viu um homem imparcial nos seus julgamentos, este foi o eremita e cientista prussiano, revolucionário tardio do 
pensamento. Ao ouvir falar de um vidente sueco que recebia mensagens dos espíritos e se afirmava capaz de se desdobrar 
em viagens astrais, Kant se absteve de ambas as reações típicas dos demais seres humanos; nem condenou como louco 
o vidente, nem o recebeu instantaneamente como taumaturgo fantástico. Dedicou-se, ao contrário, a uma terrivelmente 
trabalhosa análise que objetivava aclarar a possibilidade de ocorrência de tais fenômenos, e da validade dos relatos a eles 
ligados. O resultado é o famoso livro Sonhos de um visionário.

O livro, porém, não eliminou o problema. Alguns afirmavam ter visto nele a condenação definitiva do espiritualismo, pois o 
filósofo afirmava que tais condições jamais poderiam proporcionar conhecimento científico. Outros diziam ser Kant um de-
fensor e mesmo um crente fervoroso nos fenômenos espirituais, já que ele afirmava serem muitos deles dignos de fé. Onde 
a verdade?

A célebre frase que futuras edições colocaram na contracapa dá o tom de ambiguidade, e a dimensão do drama:

Qual Filósofo não esteve uma vez entre, o juramento de uma pessoa sensata e convicta testemunha ocular, e a resistência 
interior de uma dúvida inolvidável? Deve ele negar completamente a veracidade de todos os fenômenos espirituais? O que 
o deve conduzir aos fundamentos de sua posição acerca deste assunto.[1]

Ao menos não se o pode acusar de não tratar seriamente a questão. O livro coleciona relatos de testemunhas dos fenôme-
nos produzidos por Swedenborg, críticas e apologias de algumas das pessoas mais envolvidas no assunto, proporcionando 
grande erudição sobre o contexto da questão na época. Logo a mente sintética e crítica do pensador chega a uma definição 
conceitual extremamente econômica, subdividida em duas perguntas sem as quais nada se pode concluir sobre a mediuni-
dade: 

1- Qual é a natureza dos Espíritos? 
2- Qual é a relevância objetiva de um testemunho pessoal, não verificável?

O próprio Swedenborg não possuía um método, como Kardec posteriormente viria a elaborar, sendo apenas um médium 
muito ostensivo e homem de grande instrução. Assim, Kant não tem como colher do vidente caracteres filosóficos que lhe 
permitam uma confrontação. Ele é obrigado a fazer todo o trabalho filosófico "de fora", sem a presença do médium e sem 
condições similares que lhe favorecessem a solução das mais pequenas dúvidas. Kardec teve o privilégio de operar com 
condições bem mais cômodas, e somente por esse motivo já seria de se esperar que reunisse observações mais precisas 
que as disponíveis a Kant.

Kardec afirma, na introdução de O Livro dos Espíritos, que a força do Es-

piritismo não está nos fenômenos, como geralmente se pensa, mas na sua 

“filosofia”, o que vale dizer na sua mundividência, na sua concepção de re-

alidade. Segundo Manuel Gonzales Soriano, o Espiritismo é “a síntese es-

sencial dos conhecimentos humanos aplicada à investigação da verdade”. É o 

pensamento debruçado sobre si mesmo para reajustar-se à realidade. Trata-

se, pois, não de fazer sessões, provocar fenômenos, procurar médiuns, mas 

de debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do 

mundo e reajustar a ela a conduta através da moral espírita.

Filosofia 
   e 
     Espiritismo



6           IDEM - Informativo Dr Eduardo Monteiro

Em suma, Swedenborg não tinha boas respostas para nenhuma das grandes questões levantadas por Kant, o que não fez 
com que o último desautorizasse imediatamente a doutrina do primeiro. O filósofo teve de trabalhar de maneira especula-
tiva, usando os conceitos metafísicos vigentes de substância, alma, espírito, etc.

Em alemão a palavra para espírito, geist, significa também mente, e há um bloqueio cultural quanto a relacionar o espírito 
a um ser corpóreo, dotado de sensações, motricidade e localidade. Espírito é o intelecto, quando muito as memórias, e as 
expressões populares para aparições de espíritos são sempre interpretadas pejorativamente, relacionadas a fantasmago-
rias. Por isso, mas também por razões filosóficas, Kant julgava precária a definição de espíritos como seres perfeitamente 
corpóreos, com suas vestimentas e idiossincrasias, tais quais os relatados por Swedenborg.

Semelhantes imagens pareciam a Kant mais compatíveis com a definição de alma, que evoca sempre noções mais ou menos 
materiais, embora de uma materialidade sutil, fluídica ou etérea. A conclusão sensata de Kant é a seguinte: ou os espíritos 
são materiais e, portanto, mensuráveis e comandados pelo princípio mecânico de causa e efeito, ou são imateriais e, assim, 
não há como vê-los, ouvi-los ou mesmo pensá-los, pois o que não é material não possui forma ou substância para serem 
apreendidas.

Pois bem, os espíritos de Swedenborg tinham forma, impressionavam os sentidos e pareciam de todo modo materiais, mas 
isso os colocaria na classe dos fenômenos estudados pela ciência, o que não se verificava. Caímos no problema da medição, 
pois como os espíritos não podem ser observados com método científico, suas aparições exclusivas a um ou outro indivíduo 
não podem ser confirmadas como “conhecimento”, são apenas testemunhos.

Esse julgamento é puramente epistemológico, não estabelecendo valores de bom ou mau, certo e errado ou verídico e in-
verídico. Dizer que algo não é científico não significa dizer que seja falso, e dizer que as pessoas não podem considerar o 
relato de Swedenborg como conhecimento válido, não significa desautorizá-las de crer nesse relato e viver conforme ele.

Na verdade é exatamente isto o que Kant recomenda em Sonhos de um Visionário: enquadrar os relatos como testemunhos 
que são. Ele reconhece que muitos dos relatos de videntes são plausíveis, respeitáveis do ponto de vista moral e proferi-
dos por pessoas do mais inquestionável caráter. Ainda assim, nada do que dizem pode ser verificado, de modo que só lhes 
podemos conceder ou não nosso voto de fé.

Kant conclui que, a respeito dos contatos com os mor-
tos, deve-se proceder como em qualquer ocasião em que 
um indivíduo profere ter vivenciado experiências que nin-
guém mais teve ou pode ter. A plateia deve julgar com 
sua própria razão e sensibilidade a plausibilidade do re-
lato, a idoneidade da testemunha e chegar a uma con-
clusão subjetiva, com valor de convicção, sobre ele.

O filósofo tece até um exemplo alegórico bem-humorado: 
supõe-se que um náufrago chegasse a uma ilha deserta 
e lá visse coisas admiráveis. Improvisando uma jangada 
ele consegue escapar, mas não é capaz de dizer ao certo 
a localização da ilha, e outros não a puderam encontrar posteriormente. Os relatos do náufrago são sóbrios e detalhados, 
e ele é conhecido como ajuizado, consciencioso e honesto. Como devem proceder os ouvintes? Decerto alguns crerão no 
amigo, mas a ninguém ocorrerá acrescentar a narrativa aos livros de ciência.

Essa conclusão foi tida como fulminante contra as pretensões científicas do espiritismo pré-kardequiano, mas seria uma 
tolice temê-la ou empregá-la após o método desenvolvido pelo codificador. Aqueles que ainda hoje empregam o Sonhos 
de um Visionário como crítica ao Espiritismo desconhecem os elementos mais básicos desta doutrina, enquanto que os es-
píritas que se sentem incomodados com a crítica kantiana falham em compreender o contexto, para o qual a conclusão do 
filósofo era corretíssima.

Médiuns houve muitos, fenômenos idem, sempre e em quantidade. Nada disso, entretanto, faz uma ciência, se não houver 
um cientista que organize os fenômenos segundo um método, e que os ponha à prova. Kardec foi o executor desse projeto 
árduo e ingrato de fundar uma ciência do oculto, ainda hoje estigmatizada, mas raramente criticada com rigor. Ele começou 
por duvidar, tão ou mais do que fizera Kant, dos fenômenos que se lhe apresentaram, e somente passou a tomá-los como 
base para sua nova ciência quanto respondeu satisfatoriamente aos dois problemas levantados por Kant.

Ao problema da substância, que desde o início atormentou Kardec, responderam os próprios fenômenos sob a força da 
repetição e da diversificação de experimentos. Ao princípio intelectual, que não pode responder à causalidade mecânica, 
nem apresentar forma ou mensurabilidade, e ao elemento material, dotado de todas estas características, observou-se o 
elemento intermediário que pode constituir o períspirito, um fluido ainda material, mas passivo de comando do espírito.

As qualidades sui generis do proposto “fluido cósmico universal”, escapando das categorias dualistas da metafísica, oferece 
uma resposta teórica para o questionamento acerca da impossibilidade de contato entre espíritos e seres encarnados. Mas o 
mais interessante ainda é o fato de esse conceito ter-se desenvolvido por experimentação, não por especulação metafísica, 
e essa experimentação só foi possível porque Kardec resolveu o segundo problema kantiano, o da validade dos relatos dos 
médiuns.
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A AME-Brasil (Associação Médico Espírita) tem como finalidade o estudo 
da Doutrina Espírita e de sua fenomenologia,tendo em vista suas relações, 
integração e aplicação nos campos da filosofia, da religião e da ciência, em 

particular da medicina, procurando fundamentá-la através da criação e rea-
lização de estudos e experiências orientadas nessa direção.

Uma Prece e um Comprimido

Medicina e Espiritismo

Certificado empiricamente da veracidade dos fenômenos, o codificador do Espiritismo (só agora com a letra maiúscula do 
nome próprio) não se precipitou em declarar como ciência a sua coletânea de fatos. Elaborou uma ferramenta metodológica 
digna dos fundadores das ciências humanas para averiguar a universalidade dos relatos. Só assim podia eliminar a subjetivi-
dade dos testemunhos individuais dos médiuns e atingir a almejada imparcialidade para a conceituação dos fenômenos es-
píritas e das ideias que os espíritos por eles transmitiam. A ciência material dos fenômenos físicos e psicológicos produzidos 
pelos médiuns foi amplamente reproduzida desde a época aos dias de hoje, mas a ciência pura proporcionada unicamente 
pelo controle universal do ensinamento dos espíritos, e que produziu um verdadeiro sistema crítico para a comunicação com 
o outro mundo, é o traço peculiar dos esforços de Kardec.

Há, portanto, duas ciências espíritas, uma localizada entre a física e a psicologia, pertinente aos fenômenos mediúnicos, e 
uma outra que se aproxima das ciências sociais, ainda que inteiramente diferenciada, pertinente aos processos de controle 
estatístico e crítico das ideias apresentadas pelos espíritos.

Não há como saber qual o grau de familiaridade de Kardec com as críticas de Kant, mas estas últimas são inteiramente com-
patíveis com os padrões de qualidade e inovações metodológicas apresentadas por Kardec. Não havendo outra crítica igual-
mente precisa do Espiritismo como método científico, estamos a aguardar de seus opositores análises tão judiciosas quanto 
a de Kant.

[1] Imanuel KANT. Träume eines Geistersehers. Pg. 5.

Fonte: http://filosofiaespiritismo.blogspot.com/2011/10/kant-e-kardec-mais-do-que-o-k-em-comum.html
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

                                          * Dr. Décio Iandoli Junior

Não há como negar, em situações extremas a maioria das pessoas recorre a um componente que não se encontra em clíni-
cas, hospitais ou laboratórios. Em geral, isso acontece quando tudo parece muito complicado e os recursos materiais vão se 
escasseando. O que resta nesse momento é aquilo que pode virar o jogo a nosso favor: a Fé. Afinal, se a fé move montanhas, 
como diz o ditado, o que não será capaz de fazer com um obstáculo bem menor como uma célula?

A verdade é que o mundo avança em velocidade espantosa. Há internet em todo o Planeta, a nanotecnologia reduziu os e-
quipamentos, os alimentos são controlados desde suas sementes. Estações espaciais orbitam nosso espaço e neste instante 
um médico pode estar fazendo uma cirurgia há quilômetros de distância de seu paciente – e não se trata de mediunidade, é 
pura ciência, tecnologia robótica.

Porém, a fé é algo que nem as mudanças comportamentais e tampouco a ciência com toda a sua evolução podem mudar. 
Ela viaja no tempo como uma espécie de DNA da humanidade. Está lá desde que o homem tem consciência de sua própria 
existência e, sobretudo, de sua finitude ou temporalidade. Sendo assim, ao contrário do que muitos defendem, a fé não é 
composta apenas por subjeções, pois ela pode ser percebida como resultado de estudos genuinamente científicos. O co-
nhecimento é um elemento essencial para qualquer crença, foi necessário que o homem tivesse “consciência de sua própria 
mortalidade para criar um anseio orgânico pelo eterno”, escreveu o Dr. Herbert Benson, professor de Medicina de Harvard e 
autor do livro Medicina Espitirual.

Até que ponto casos de recuperação inexplicavelmente rápida podem ser creditados à fé não se sabe, mas a verdade é que 
montanhas continuam se movendo por aí. A medicina, sob o olhar atento de alguns observadores de mente mais aberta, 
acompanha esses movimentos e procura estudá-los na ânsia de compreender o que há por trás disso tudo.

Um dos pioneiros nos estudos científicos do potencial de cura pela fé, o Dr. Harold Koenig, reuniu ao longo dos anos resul-
tados de pesquisas que demonstram que a fé religiosa não só é capaz de prevenir, como pode ajudar na recuperação de 
doenças graves.

“Durante as orações, esses pacientes controlam indiretamente suas doenças”, afirma o Dr. Koenig, acreditam que não estão 
mais sozinhos e que têm o apoio de Deus na batalha contra a doença. “ Isso protege do isolamento psicológico que os der-
rubaria antes mesmo que a doença o fizesse”. É evidente que isso pode ser encarado, pelos céticos, como mera auto-ajuda, 
mas esta auto-ajuda já não seria um importante fenômeno a ser estudado? Por quais mecanismos a vontade pode transfor-
mar o organismo doente?
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Na pesquisa elaborada pelo também pioneiro no tema Dr. Herbert Benson, ele procura explicar a fisiologia envolvida na 
cura pela fé. Segundo seus estudos, de 60% a 90% das consultas médicas envolvem doenças relacionadas ao estresse – 
hipertensão, infertilidade, insônia e problemas cardiovasculares. Para ele, esses pacientes possuem um alto índice de nor-
adrenalina e adrenalina, os chamados hormônios do estresse.

“Para praticar suas orações, a pessoa se coloca em estado de concentração. Isso desacelera os batimentos cardíacos, a 
respiração, e ela vai relaxando gradualmente. Conforme avança com orações repetitivas, reduz a velocidade de suas ondas 
cerebrais. De que outra forma se consegue esses efeitos no ser humano? Só com medicamentos. Sendo assim a oração, 
movida pela fé, atua indiretamente no bem estar e na recuperação”, afirma.

Mas não seria, segundo ele, apenas através das orações que se atinge esse estado, técnicas não religiosas como a medita-
ção e o relaxamento, por exemplo, produziriam efeitos semelhantes “mas não oferecem o plus das orações que é o conforto 
espiritual”.

Na conceituada Faculdade Johns Hopkins, o clínico geral e psiquiatra Dr. Thomas A. Corson ministra um curso sobre “Fé e 
Medicina”. Ele afirma que esse tema avançará para todas as Universidades pelo mundo e vai ajudar a melhorar ainda mais 
a relação que já foi tão distanciada: médico-paciente. Aproximadamente 2/3 das universidades americanas já contam com 
a disciplina de saúde e espiritualidade em seus currículos e aqui no Brasil a Universidade Federal do Ceará foi a pioneira e 
várias universidades brasileiras já contam com cursos sobre o assunto como disciplina optativa.

É exatamente nessa direção que caminha o cirurgião paulista erradicado 
no Mato Grosso do Sul, Dr. Décio Iandoli Jr., palestrante internacional e au-
tor, entre outros, dos livros “Fisiologia Transdimensional”, “Ser Médico e Ser 
Humano”, “reencarnação como Lei Biológica” e “Um Homem no Fundo do 
Espelho”. Dr. Iandoli é professor universitário, e é a favor da implantação 
dessa matéria nos cursos de Medicina. Defende que os pacientes não sejam 
encarados apenas como um mecanismo biológico que pode ser totalmente 
compreendido por uma somatória de exames e testes diagnósticos, eles de-
vem ser compreendidos, como seres complexos cuja essência não pode ser 
medida ou registrada em um aparelho de tomografia ou num microscópio, 
mas pode ser sentida, percebida por alguém que lhe dê atenção. É preciso 
conhecer o paciente da maneira mais abrangente possível, dar a oportuni-
dade de que ele lhe conte sua história, para que deixe de ser um corpo, e 
passe a ser uma pessoa, reduzindo o distanciamento que normalmente rege 
a relação médico-paciente nos dias de hoje. O ideal é que se desenvolva 
uma relação de confiança mútua onde haja respeito e o adequado estabeleci-
mento dos papeis de cada um, qual seja, ao médico a tarefa de auxiliar e ao 
paciente a de buscar sua recuperação, se necessário e possível, rezem juntos, 
como recomenda o Dr. Koening, ou mesmo, que chorem juntos! Mas que se 
aproximem com um mesmo objetivo, encontrar a cura se ela existir, mas o 

conforto sempre, e ai temos uma poderosa ferramenta, a fé, por que não?

Dr. Décio acredita que a cura, de uma maneira ou de outra, sempre passa pela Fé, a crença e a confiança na cura, que são 
muitíssimo potencializadas pela religiosidade, mas “sempre acompanhada dos medicamentos e tratamentos receitados 
pelo médico”, como alerta o Dr. Dale A. Matthews, professor de medicina em Georgetown e autor do livro “The Faith Factor” 
– O Fator Fé: “a oração jamais poderá substituir os medicamentos, eles são complementares no tratamento. Ambos, médico 
e paciente, julgarão quanto é necessário de cada afirma Dr. Matthews”. Por isso a denominação “Terapias Alternativas”, tem 
sido substituída por “Terapias Complementares”, pelos médicos que estudam este assunto.

O cirurgião paulista acompanhou alguns casos de curas inexplicáveis, onde exames que diagnosticavam uma determinada 
doença “incurável”, refeitos após os tratamentos complementares, simplesmente estavam normais. Kardecista, além de 
acreditar na reencarnação como processo de evolução, crê na intervenção mediúnica como ferramenta indutora de saúde. 
“De fato essa é uma das grandes certezas da minha vida, mas não podemos deixar de lembrar que estamos falando de duas 
condições, a espiritual e a física, que estão intimamente relacionadas, mas que fazem parte de duas dimensões diferentes 
de atuação. A oração e o passe, por exemplo, atuam no nível espiritual do paciente, que quase sempre são a causa dos 
problemas físicos. Porém, assim como para a alma não há nada melhor do que a oração, para os problemas físicos, nada 
melhor do que a medicina. Portanto, as técnicas científicas desenvolvidas pela medicina, devem ser aliadas ao fator Fé, sem 
dúvida, podem mudar o destino de uma pessoa.” Segundo a doutrina espírita, as orações abrem espaço mental para que 
forças espirituais possam atuar para auxiliar o paciente, e também, o médico, inspirando-o e conduzindo-o pelo caminho 
mais adequado para aquele caso. Mas o Dr. Décio reforça: “se me acontecer algo, reze por mim, mas, por favor, não deixe 
de me levar ao hospital. A espiritualidade faz a sua parte, mas temos que fazer a nossa também, não acredito em milagres, 
acredito sim que existem muitas coisas que não podemos explicar, mas que podemos perceber e usar em nosso benefício, 
e a fé é uma destas coisas”

Em seus 23 anos de medicina, Dr. Décio acompanhou casos cuja explicação mais convincente vem do plano espiritual. 
“Acompanhamos um caso de hipernefroma, um tipo agressivo de câncer no rim, já com metástases espalhadas pelo fígado, 
pulmões e cérebro, diagnosticado e tratado, sem sucesso, no Hospital Sírio Libanês em São Paulo, desenganado e deses-
perado, o paciente procurou o centro espírita que eu freqüentava. 
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Ele não praticava nenhum tipo de religião e nunca havia desenvolvido sua espiritualidade, fez um tratamento complementar 
no centro espírita e, principalmente, mudou sua postura diante da vida e das pessoas, passando a preocupar-se com seu 
lado espiritual e com o desenvolvimento da sua fé. Com um prognóstico estabelecido de, no máximo, 1 ano de vida, após 2 
anos resolveu voltar ao médico que diagnosticou a doença, e repetindo os exames constatou-se que todos os sinais haviam 
desaparecido. O médico e professor catedrático da USP, revisou todos os exames anteriores, inclusive a biópsia, e pode 
verificar que não havia erro, havia sim um “milagre”. O paciente está vivo até hoje.

Temas como espiritualidade e religião sempre foram tabu nos meios acadêmicos em especial na medicina. Ciência lógica, 
racional e objetiva, a medicina encarou por muito tempo esse assunto como sua antítese, uma condição ilusória, subjetiva 
e difícil de descrever, mesmo sabendo que Hipócrates, o pai da medicina ocidental, colocava a questão espiritual como 
fundamental para o sucesso de qualquer tratamento.

“Essa realidade está mudando, estamos avançando, evoluindo. Quanto mais próximos estivermos dos problemas espiri-
tuais de nossos pacientes, mais próximos estaremos da cura ou, pelo menos, da compreensão de seus males, sejam eles 
físicos ou espirituais” afirma o Dr. Décio.

O curioso é que as pessoas buscam sua fé apenas em situações extremas. “As enfermidades fazem com que as pessoas 
revejam valores, fiquem mais abertas e mais transparentes. O paciente moribundo é como um oráculo, pergunte e rece-
berá respostas verdadeiras.” revela Dr. Iandoli.

Fonte: portalespiritualista.org
Artigo escrito pelo Jornalista Paulo Cardoso de Almeida para a revista H&M
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

Dicas de Leitura
O Espiritismo está fundamentado na razão 
(no raciocínio), na lógica, no equilíbrio e no 
bom senso, sobretudo na razão, de tal modo 
que a leitura e, de preferência, a leitura cons-
tante, intensa, constitui grande contributo ao 
seu entendimento, à sua boa compreensão.

No Rumo do Mundo de Regeneração

Uma Obra mediúnica que narra com detalhes a atuação dos benfeitores espiri-
tuais designados para ajudar a humanidade durante o processo de pandemia e 
transição planetária.

Estamos no início das grandes transformações, e fenômenos próprios demonstram 
chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais.
Tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico, agora atormentado pela pan-
demia da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal das 
suas ilusões ante o vírus devastador e fatal, ao mesmo tempo facultando a neces-
sidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. 
Mais cruel do que uma guerra, a pandemia em tela ceifará centenas de milhares 
de vidas, umas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para 

Mundo de regeneração, outras que deverão partir para o exílio, após o período de convalescença nas respectivas comu-
nidades às quais se vinculam.

Nesta obra, narrada pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda, o leitor acompanhará a jornada empreendida por deze-
nas de grupos de benfeitores espirituais encarregados, sob o comando de Ismael, de preparar a Era Nova na Terra, a fim 
de contribuir para a sua transição de Mundo de provas e expiações para Mundo de regeneração.

Reserve seu exemplar em nossa livraria:

https://bit.ly/37j8dJu

Acendamos a luz, onde as trevas se adensem; articulemos tolerância, ao pé da agressividade; envolvamos as farpas da cólera em algodão 
de brandura; conduzamos a paz por fonte viva sobre a discórdia, toda vez que a discórdia se faça incêndio destruidor… 

Do livro: Ideal Espírita - André Luiz | Psicografia Francisco Cândido Xavier

https://bit.ly/37j8dJu
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A proposta desta série psicológica encontra-se em plena consonância com os postulados básicos do Espiritismo - a 
crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos 
mundos habitados – e com o pensamento do próprio Codificador, Allan Kardec, que estabeleceu em A Gênese que: “Es-
piritismo e Ciência se completam reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar 
certos fenômenos só pelas leis da matéria; ao Espiritismo, sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação.” Recordemos 
que Kardec colocou no subtítulo da Revista Espírita o termo Jornal de Estudos Psicológicos, dando a entender a im-
portância de estudar-se a alma como um todo, e não em partes.

Psicologia Espírita por 
   Joanna de Ângelis

A Sombra Perturbadora e a Gratidão

Todas as criaturas possuem o seu lado sombra, o lado obscuro da sua existência, às vezes considerado como o lado nega-
tivo do ser. Essa sombra que, quase sempre, responde por muitas aflições que se insculpem no ego, atormentando o Self, 
é, conforme o Dr. Friedric Dorsch, resultado de traços psíquicos do homem [e da mulher] em parte reprimidos, em parte não 
vividos, que, por razões sociais educativas ou outras, foram excluídos da convivência e, por isso, foram reprimidos.

A sombra é portadora de valores e requisitos que podem ser utilizados de maneira produtiva ou perturbadora, podendo 
mesmo expressar-se de três formas, como sejam:

a) a de natureza pessoal, cujos significados que foram reprimidos pertencem ao próprio indivíduo;
b) a de natureza coletiva, que representa os mesmos significados reprimidos em cada sociedade;
c) a de natureza arquetípica, em que há um caráter ancestral de destrutividade do ser humano, que não dispõe de possibi-
lidade de diluição…

Jung considerava que se torna necessário adquirir a consciência desses conteúdos re-
primidos, porque somente assim será possível alcançar a individuação. Após essa ten-
tativa inicial, deve-se trabalhar pela sua integração no Self, o que equivale a dizer esfor-
çar-se pelo amadurecimento psicológico, não mascarando a responsabilidade pessoal 
e aceitando-a de forma consciente, compreendendo todas as manifestações sombrias 
já experienciadas. Todo indivíduo é possuidor de aspirações que nem sempre consegue 
concretizar ou vivenciar, recalcando-as com mágoa e não conseguindo diluí-las consci-
entemente pela superação. Somando a esse conflito não exteriorizado, conduz a he-
rança ancestral da cultura em que se movimenta assim como a presença arquetípica de 
autodestruição, como fenômeno de fuga da realidade.

Tais ocorrências defluem da vivência em cada reencarnação, quando experimentou a carga dos conflitos gerados anterior-
mente e que ressumam – sombra pessoal e coletiva —, tomando o aspecto arquetípico  bem característico dos movimentos 
primários antes do surgimento da consciência e da personalidade. Com todo esse potencial negativo, a sombra responde 
pelos desaires que geram sofrimento e amargura, retendo o ser na sua rede invisível e constritora.

Nada obstante, ao ser-se conscientizado desses fatores de perturbação, pode-se e deve-se trabalhar interiormente para 
superá-los por intermédio da redução da sua carga, aplicando-se contribuições edificantes e saudáveis, como o otimismo, a 
confiança no êxito, a solidariedade, o esforço  para manter as perspectivas de realização sem os receios injustificáveis.

A sombra pode ser vista como uma névoa ou uma ilusão que o sol da realidade dilui, proporcionando a visão clara do existir, 
no qual todos se encontram situados. E porque as aspirações humanas saudáveis são crescentes, à medida que vão sendo 
superadas algumas dificuldades do amadurecimento psicológico, ampliam-se os horizontes do equilíbrio e
do despertamento para a individuação.

Há, sem dúvida, um grande conflito entre o que se é e o que se deseja ser, no esforço contínuo por alcançar patamares em 
que a harmonia emocional torne-se uma realidade, proporcionando estímulos para serem conquistados.

Nada a estranhar, nessa aparente dualidade, já que existem realmente o lado bom e o lado mau de todas as coisas, o alto e 
o baixo, o dia e a noite, a vida e a morte, o yin e o yang, produzindo a integração, a unidade…
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Em toda parte podem ser identificadas as manifestações sombrias do ser humano, mas também o lado numinoso em toda a 
sua grandiosidade, rutilante nos heróis do saber e do ser, do conquistar e do realizar, na ciência, na tecnologia, nas artes, na 
religião, no pensamento, na solidariedade, enquanto também vige o instinto de destruição pela agressividade, pelos vícios, 
pela ignorância, pela prepotência…

A civilização hodierna, rica de conquistas de vária ordem, ainda não logrou tornar feliz a criatura humana que, embora fa-
vorecendo alguns dos membros a viverem em grande conforto e desfrutando de comodidades, de belezas ao alcance da 
mão, em sua grande parte ainda permanece insatisfeita, infeliz, invariavelmente derrapando nos abismos da drogadição, do 
alcoolismo, da busca desenfreada pelo prazer, pela ilusão. Naturalmente que aí encontramos a predominância da sombra…

Trecho do texto extraído da obra: Psicologia da Gratidão
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

O Que Disse 
     Kardec?

Quem já leu "O Livro dos Espíritos", por Allan Kardec, que passe a estudar; quem 
já estudou, que o consulte de novo e quem já consultou, que procure gravar mais 
seus ensinamentos, pois muito ainda temos que aprender para compreender as 
leis espirituais.(Bezerra de Menezes)

O Livro dos Espíritos
    »Parte segunda — Do mundo espírita ou mundo dos Espíritos 

 »Capítulo VII - Da volta do Espírito à vida corporal  
»Faculdades morais e intelectuais do homem.

  Com Comentários de Miramez do Livro Filosofia Espírita VIII

361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem?

“São as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem.”

a) – Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um Espírito bom e o homem vicioso a de um Espírito 
mau?

“Sim, mas dize, antes, que o homem vicioso é a encarnação de um Espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer 
crer na existência de Espíritos sempre maus, a que chamais demônios.”

Comentários de Miramez  Cap. 04 - Qualidades  Morais

Certamente que a matéria tem vida, mas, em outra dimensão espiritual, de modo a não raciocinar 
como fazem os homens. A qualidade moral do homem, não pode, pois, advir da matéria; ela provém 
do Espírito. É nesse sentido que o homem consciente do seu mandato na Terra deve se esforçar para 
crescer ante seus compromissos e mediante a sua consciência, onde se encontram gravadas todas 
as leis morais que passam a governá-lo.

A matéria é instrumento humano, mas também divino, nas mãos do ser encarnado, como o cavalo de montaria o é do 
cavaleiro. As rédeas regulam seus passos e, no caso do Espírito, as rédeas são o esclarecimento para refrear os instintos 
materiais, correspondentes à ignorância da alma.

Jesus desceu ao mundo por misericórdia de Deus e grandeza do Seu amor, no sentido de nos ensinar a excedermos os 
dons morais na qualidade de luzes no auto-entendimento da pureza espiritual. Cada criatura tem seu dever de se esforçar 
para seu próprio bem-estar.

Se um Espírito ignorante reencarna, certamente que ele, ao crescer, está predisposto às paixões inferiores do mundo; 
contudo, a bondade de Deus é tão grande, que sempre deposita essa alma aos cuidados de alguém, que passa a ensiná-
lo a mudar seu modo de vida, por vezes com o exemplo. Analisemos e observemos a evidência do que falamos. Eis aí nos 
primeiros passos na reforma moral, e mesmo se sentindo desajustado no seio da família, depois o Espírito irá reconhecer 
as bênçãos que recebeu de Deus, passando a agir de forma mais equilibrada, onde for chamado a viver.

Todos passamos por esses caminhos. O “não julgueis para não serdes julgados”, é nesse sentido, porque aquele que hoje 
se encontra livre já foi escravo das paixões inferiores. A escalada da vida que leva no seio da humanidade; em tudo que 
faz, norteiam seus sentimentos para o bem-estar da humanidade e, ainda mais, os seus exemplos de amor fazem notar 
a sua grandeza de coração. Entretanto, entre ele e o Espírito primitivo há uma grande distância e a escala é imensurável. 
Só pela análise notaremos onde a alma se encontra vivendo, qual a sua faixa de vida e o que precisa para melhorar. Tra-
balhemos todos para a melhoria desses Espíritos, se possível em silêncio, dando com uma mão sem que a outra perceba.
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A verdadeira caridade é silenciosa, porque, no fundo, quem a faz é nosso Pai Celestial. A Doutrina dos Espíritos vem nos 
ensinar a desabrochar as qualidades morais que temos, como talentos divinos, com o nosso esforço de todos os dias. A 
consciência em Cristo vem nos aventar o prosseguimento na caridade e no amor, forças de Deus que moram em nós, es-
perando a nossa vontade de praticá-las.

Há muitas classes de Espíritos encarnados na Terra, e na erraticidade, conforme já falamos. Eles vão melhorando gra-
dativamente, entendendo assim que somente o tempo, sob as bênçãos de Deus, pode ajudar a purificar a alma ou, mais 
acertadamente, desperta nela todas as qualidades que Deus depositou no cofre do seu coração.

362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam Espíritos desassisados e levianos?

“São indivíduos estúrdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas.”

Comentários de Miramez  Cap. 05 - Espíritos Levianos

 As classes dos Espíritos são em grande variedade e podemos observá-las pelo comportamento dos 
Espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados.

Os Espíritos levianos nem sempre são maus Espíritos que se aproximam dos homens inspirando 
maldade, o ódio e a vingança. Eles são mais brincalhões, iguais aos muitos que se pode ver dentre 
os encarnados. Eles têm uma grande sutileza em usar o humorismo, introduzindo nas brincadeiras 
assuntos de gozação sem, contudo, avaliar o tempo que gastam em coisas fúteis, mormente quando 
se encontram muitos deles juntos. Alguns são viciados contumazes.

É uma classe de Espíritos muito grande e eles não toleram os Espíritos sérios. Acham que são fanáticos, somente porque 
resguardam os pensamentos das leviandades, que podem levar o desapreço às coisas nobres. São realmente maliciosos; 
instigam as intrigas, e sempre desejam fugir quando vêem a coisa tomar outro caráter, que por vezes não era a sua inten-
ção.

Aqueles que se encontram nessa faixa de Espíritos levianos devem procurar companhias melhores e vigiar seus pensam-
entos, para que não venham a atrair Espíritos igualmente levianos. O semelhante sempre se encontra, por lei, com seus 
iguais. Há diversos meios que podemos usar para trilhamos o caminho do aprendizado de Jesus.

Procuremos obliterar as conversações que não condizem com o equilíbrio do Evangelho, mesmo que venhamos a sentir 
alguma rejeição íntima. Ela é o sinal de que existe algo de leviandade dentro de nós. Observemos todos os dias os nossos 
pensamentos, o que eles procuram dentro da sua dinâmica de formar idéias, e ajudemo-nos na modificação sem violência, 
porque a violência, mesmo no combate ao mal, não é forma inteligente.

A leviandade desmerece os acertos da vida, no que se refere à vida reta e desvaloriza o próprio homem ante a sociedade 
a que pertence. Alguns podem até achar interessante o seu humorismo picante, mas esses mesmos não lhe depositarão 
maior confiança, por lhe conhecerem as atitudes levianas que podem derivar dos seus gracejos.

No mundo, estamos entre um grande número de Espíritos levianos, mesmo na classe chamada alta, e é por isso que a 
própria política se encontra em decadência. Já falamos alhures que enquanto os homens não colocarem o Evangelho de 
Nosso Se-nhor Jesus Cristo como carta magna na direção de todas as nações do mundo, os caminhos da humanidade se 
encontrarão cheios de perigos, sem darem aos mesmos homens estabilidade de vida e segurança de viver. Só não con-
hece quem não quer; na Terra já se encontram todas as diretrizes para auto-aperfeiçoamento das criaturas que desejam 
melhorar.

As enfermidades que pululam na Terra e que fazem sofrer a humanidade levam à busca da melhoria espiritual; quando a 
humanidade passar para um grau mais elevado na escala dos mundos habitados, as enfermidades irão desaparecendo do 
planeta, e ele irá se tornando um mundo semelhante a um paraíso, onde o amor será o ar que se respira, a fé, a água que 
se bebe e a fraternidade, o alimento que se ingere. Mas, para tanto, é preciso trabalhar dentro de si diariamente, para que 
o diamante que Deus depositou no coração seja lapidado pelo esforço próprio, fazendo-se brilhante na eternidade da vida.

Abolir a leviandade da vida é entender o chamado do Cristo em direção ao céu, na intimidade da alma.

363. Têm os Espíritos paixões de que não partilhe a Humanidade?

“Não, que, de outro modo, vo-las teriam comunicado.”

Comentários de Miramez  Cap. 06 - Paixões Diferentes

As paixões que têm os Espíritos que moram na Terra e que viajam com ela na sua órbita, como 
sendo o seu mundo espiritual, não são diferentes das dos homens; elas são as mesmas, porque 
eles se sucedem pelos processos das reencarnações. Os Espíritos são os mesmos homens, e os 
homens são os mesmos Espíritos, que se entregam às mutações como força da lei do progresso 
espiritual.
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Convém que todas as criaturas estudem mais as leis de Deus, que passem a conhecer na sua profundidade, os ensinamen-
tos de Jesus Cristo, porque a verdade, no dizer do Mestre, nos coloca em liberdade. Os homens, quando enraizados nas 
paixões inferiores, levam-nas para além-túmulo e, por vezes, ainda mais fortes, que se encontram em estado de Espírito, 
sem o entrave do corpo.

O Espírito, quando passa para a carne pelos processos das vidas sucessivas, igualmente traz as suas paixões, se as tem, de 
modo a educá-las ao passar por variados abrolhos dos caminhos. Não nos percamos nos emaranhados das ilusões. Onde 
quer que estivermos, os métodos educativos se encontram a nos espreitar de maneiras diversas, e para entendermos as 
lições, a vida nos aplica muitos meios que correspondem às nossas necessidades.

As paixões da alma devem desaparecer. Certamente que é difícil essa limpeza, por estarem entranhadas em muitos corpos 
que o Espírito usa para a sua jornada na Terra. Contudo, não devemos esmorecer. Todo aquele que venceu na vida começou 
algum dia a dar os primeiros passos no aprendizado, na auto-iluminação. Para começar basta buscar os caminhos de Jesus, 
como Mestre dos mestres, que não se errará o ideal da felicidade.

Verifiquemos hoje mesmo quais as paixões que vibram em nossa alma e não deixemos para amanhã o combate a elas. 
Comecemos agora, que o Senhor nunca deixa Seus filhos sozinhos nos combates internos. A Doutrina dos Espíritos é um 
manancial de ensinamentos capazes de nos levar à vitória. As guerras existem por toda a parte, no entanto, os homens 
esqueceram que a verdadeira luta proveitosa é a que travamos no nosso interior, no combate com nossos inimigos do co-
ração, e os piores são o orgulho e o egoísmo, fonte de onde dimanam todos os outros, contrários ao bem estar da alma. 
As paixões inferiores envenenam a atmosfera do planeta, a água que se bebe e os alimentos. Elas deturpam a natureza no 
seu laboratório divino, de modo que seus frutos entram em decadência o organismo humano e mesmo o dos animais. Para 
combater as paixões, é necessário ter fé em Deus, e procurar outra vez o Cristo, sem contar o tempo que se gastará para 
limpar a veste espiritual e tranqüilizar a consciência. Que se use a oração, mas que não fique somente nisso: é necessário 
vigiar todos os segundos da vida e, ainda sim, não ficar somente nisso; é preciso trabalhar como Jesus nos ensinou a o-
perar.

Paixões e virtudes travaram lutas no reino do Espírito imortal.

Necessário se faz que continuem a lutar, porque o mal nunca vence o bem, e é nessa caridade para conosco, da iluminação 
interior, que Jesus nos garante a vitória, de modo que a consciência receba o premio da tranqüilidade imperturbável. Que 
queremos mais? Isso basta, por ser o céu na profundidade do ser.

364. O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência?

“Certamente e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois Espíritos.”

Comentários de Miramez  Cap. 07 - O Mesmo Espírito

Certamente que tem o homem muita coisa a conhecer em relação à sua própria vida espiritual e 
física, no entanto, não se deve com isso aceitar tudo que não deve ser aceito. É justo que acompan-
hemos o Evangelho, que nos diz: - “em tudo dai graças”, porque mesmo o erro em nossos caminhos 
nos mostra o certo. Ele tem um trabalho a fazer em nosso beneficio.

A teologia se encontra presa nas mãos de certas religiões que esquecem o progresso com Jesus, e 
não abrem as portas para que se conheça mais um pouco dos segredos da natureza humana e mesmo divina. O Espírito é 
um mundo, onde há de tudo; é uma profusão de dons a serem despertados, de modo que o tempo nos mostrará o quanto 
vale amar.

Quando o homem se encontra na plenitude do amor, essa manifestação não é da carne: é provinda do celeiro da alma, e 
quando se manifesta nele o enorme tributo da inteligência, é o mesmo Espírito mostrando talentos amadurecidos, aflo-
rando essa qualidade grandiosa que fala de Deus.

A criatura encarnada não tem dois Espíritos, como pensam alguns, por nela se manifestar muitas qualidades. É somente 
um que, com o tempo, mostrar-nos-á muito mais do que conhecemos, porque tudo o que conhecemos de beleza, de quali-
dades variadas, em todos os povos, existe dentro de cada um, faltando somente que sejam despertadas, mostrando a 
excelsitude de Deus.

Todos os Espíritos são perfeitos, e não poderia ser de outro modo: tudo que sai de mãos perfeitas não pode mostrar im-
perfeição.

As qualidades se encontram intrínsecas, em estado de sono, no imo d’alma. A alma, quando atinge certa classe espiritual, 
é produto de valores que se mostram pela sua elevação. O Espírito é dotado de todas as qualidades do próprio Pai que 
o criou, porém, esses atributos se encontram embrionários, e irão crescer em valores intermináveis: nunca, entretanto, se 
igualarão ao seu Criador, assim como os aparelhos criados no mundo pelos homens não podem ultrapassar seus inven-
tores; são inferiores a esses, certamente, comandados por eles.

A mente continua a ser uma incógnita para a ciência humana, e é nela que estão todos os segredos, onde a felicidade 
mora e onde está o céu que tanto se procura. A literatura mesmo a espiritualista, está cheia de ensinamentos sobre os 
pensamentos, não obstante, há muita teoria derivando para as sombras. A mente em Cristo pode fazer muito em favor da 
coletividade, desde quando a maturidade no amor alcançou a legitima fraternidade. E é o mesmo Espírito que opera em 
tudo; é a unicidade que vem do Criador se manifestando na criatura.
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Jesus, quando disse que o céu está dentro de nós, falou conscientemente, como Mestre dos mestres, a despertar os dis-
cípulos para a luz dos conhecimentos, entregando a cada um o seu quinhão de trabalho no seu mundo interno. O “co-
nhece-te a ti mesmo”, muito lembrado por todos os povos, é profundo para quem deseja realmente libertar-se.

Os teólogos, em muitas circunstâncias, são inventivos: sem recurso de buscar a verdade, geralmente combatem o espi-
ritismo e, concomitantemente, a mediunidade, que tem caráter de revelação dos poderes de Deus na criatura. São, mui-
tas vezes, homens com malas cheias de diplomas, que cursaram famosas faculdades do mundo, mas, pouco atingiram a 
simplicidade e o amor, de modo a abrir a intuição humana ao encontro da intuição divina, em recebendo as revelações do 
mundo espiritual.

Por outro lado, os médiuns, que muitas vezes não conheceram as letras, no sentido da intelectualidade, são instrumentos 
valiosos nas mãos dos benfeitores espirituais para os esclarecimentos da verdade. A revivescência do Cristianismo está 
chegando a Terra graças ao Espiritismo, servindo-se do canal da mediunidade com Jesus.

As camadas da atmosfera são muitas, como as da Terra, para filtrarem as radiações cósmicas. Assim são as do corpo físico 
e do Espírito; a seleção é feita pela inteligência, em fortes conexões com a fé.

Fonte: Livro dos Espíritos / Filosofia Espírita Volume VII
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

A Doutrina Espírita sempre nos transmite grandes ensinamentos de forma 
muito simples. 
Na visão Espírita, a vida nada mais é, do que um eterno aprendizado.
                  (Prefácio de Bezerra de Menezes - Filosofia Espírita - Volume XVI) 

Para Reflexão

Ante a Era do Espírito
Senhor Jesus!

Ante a Era do Espírito, clareia-nos a razão, a fim de compreendermos a tua palavra em dimensões mais altas.

Agora que os homens erguem o facho da indagação, além dos conhecimentos habituais, concede-nos os meios precisos 
para caminhar com eles ao encontro da verdade em luz de amor que lhes honorificará o futuro, segundo os teus ensinos.

A inteligência terrestre fixa hoje elevadas perspectivas na conquista da Consciência Cósmica.

A cultura científica abre novas áreas de trabalho e perquirição.

A Psiquiatria, a Psicologia e a Análise examinam a vida extrassomática.

A Física Nuclear apresenta recursos destinados à elucidação de muitas das ocorrências paranormais.

A Fotografia requinta processos de observação e consegue deter imagens do corpo espiritual.

O motor encurta distâncias.

A Eletrônica altera a experiência comunitária e aperfeiçoa o relacionamento entre os povos.

A Astronáutica cria engenhos que controlam a gravidade e partem na direção de outros mundos.

Quando a era tecnológica exige consequentemente a Civilização do Espírito, ampara-nos o diálogo com os homens — nos-
sos irmãos encarnados — de modo que nós todos, eles e nós, venhamos a responder construtivamente aos desafios dos 
tempos novos, sem que as pedras do exclusivismo, seja na Religião ou na Ciência, nos obstruam as sendas iluminadas à 
frente do progresso.

Livra-nos:
  da ignorância;
  do orgulho;
  do ilogismo;
  da divisão;
  do fanatismo;
  da vaidade;
   da intolerância;
  do ódio;
  da prepotência;
  do farisaísmo;
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E consente, Senhor, que possamos humanizar-te as lições na Doutrina Espírita, a fim de que a imortalidade seja reconhecida 
na Terra, estabelecendo o teu reino de paz e amor nos homens, com os homens, pelos homens e para os homens, agora, 
hoje e sempre.

Assim seja.
Emmanuel

Fonte: Prefácio do Livro NA ERA DO ESPÍRITO (Espíritos Diversos) Francisco Cândido Xavier - José Herculano Pires 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Instruindo-se com a 
                          Revista Espírita

Jornal de Estudos Psicológicos

Textos extraidos da Revista Espírita, para um conhecimento mais aprofundado do trabalho de 
Kardec e das comunicações espirituais ou, como ele mesmo o disse, servir de complemento da 
Codificação.

Ano X - Março de 1867
A Homeopatia nas Doenças Morais

Pode a homeopatia modificar as disposições morais?Tal é a pergunta que se fazem alguns médicos homeopatas e à qual
não hesitam em responder afirmativamente, apoiando-se em fatos.Levando-se em conta a sua extrema gravidade, vamos 
examiná-lacom cuidado, de um ponto de vista que nos parece ter sidonegligenciado por aqueles senhores, por mais espiri-
tualistas emesmo espíritas que sem dúvida o sejam, porque há pouquíssimosmédicos homeopatas que não sejam uma ou 
outra coisa. Mas, paraa compreensão de nossas conclusões, algumas explicaçõespreliminares sobre as modificações dos 
órgãos cerebrais sãonecessárias, sobretudo para as pessoas estranhas à fisiologia.

Um princípio que a simples razão faz admitir, que aCiência constata diariamente, é que nada há de inútil na Natureza,que, 
até nos mais imperceptíveis detalhes, tudo tem um fim, umarazão de ser, uma destinação. Este princípio é particularmente
evidente no que respeita ao organismo dos seres vivos.

Em todos os tempos o cérebro foi considerado como o órgão da transmissão do pensamento e a sede das faculdades in-
telectuais e morais. Hoje é reconhecido que certas partes do cérebro têm funções especiais e são afetadas por uma ordem
particular de pensamentos e de sentimentos, pelo menos no que concerne à generalidade; é assim que se colocam, instinti-
vamente, na parte anterior, as faculdades do domínio da inteligência, e que uma fronte fortemente deprimida e estreitada, é, 
para todo o mundo, um sinal de inferioridade intelectual. As faculdades afetivas, os sentimentos e as paixões se acham, por 
isto mesmo, como tendo sua sede em outras partes do cérebro. Ora, se se considera que os pensamentos e os sentimentos 
são excessivamente múltiplos, e partindo do princípio de que tudo tem sua destinação e sua utilidade, é permitido concluir 
que cada feixe fibroso do cérebro não só corresponde a uma faculdade geral distinta, mas que cada fibra corresponde à 
manifestação de uma das nuanças desta faculdade, como cada corda de um instrumento corresponde a um som particular. 
É uma hipótese, sem dúvida, mas que tem todos os caracteres da probabilidade, e cuja negação não infirmaria as conse-
qüências que deduziremos do princípio geral; ela nos ajudará em nossa explicação.

O pensamento é independente do organismo. Não há por que discutir aqui esta questão, nem refutar a opinião materialista, 
segundo a qual o pensamento é secretado pelo cérebro, como a bile o é pelo fígado, nasce e morre com esse órgão; além 
de suas funestas conseqüências morais, esta doutrina tem contra si o fato de nada explicar.

Segundo as doutrinas espiritualistas, que são as da imensa maioria dos homens, não podendo a matéria produzir o pensa-
mento, este é um atributo do Espírito, do ser inteligente, que, quando unido ao corpo, serve-se dos órgãos especialmente 
destinados à sua transmissão, como se serve dos olhos para ver, dos pés para andar. Sobrevivendo o Espírito ao corpo, o 
pensamento também lhe sobrevive.

Segundo a Doutrina Espírita, não só o Espírito sobrevive, mas preexiste ao corpo; não é um ser novo; traz, ao nascer, as 
idéias, as qualidades e as imperfeições que possuía; assim se explicam as idéias, as aptidões e os pendores inatos. O pensa-
mento é, pois, preexistente e sobrevivente ao organismo. Este ponto é capital e é por não o terem reconhecido que tantas
questões ficaram insolúveis. Estando na Natureza todas as faculdades e aptidões, o cérebro encerra os órgãos, ou, pelo 
menos, o germe dos órgãos necessários à manifestação de todos os pensamentos. A atividade do pensamento do Espírito 
sobre um ponto determinado impele ao desenvolvimento da fibra ou, se se quiser, do órgão correspondente; se uma fac-
uldade não existir no Espírito, ou se, existindo, deve ficar em estado latente, o órgão correspondente, estando inativo, não 
se desenvolve ou se atrofia. Se o órgão for atrofiado congenitamente, não podendo manifestar-se a faculdade, o Espírito 
parece dele privado, embora de fato o possua, desde que lhe é inerente.

Enfim, se o órgão, primitivamente em seu estado normal, se deteriora no curso da vida, a faculdade, de brilhante que era, 
vai perdendo a cor, depois se apaga, mas não se destrói; é apenas um véu que a obscurece.
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Conforme os indivíduos, há faculdades, aptidões, tendências que se manifestam desde o começo da vida, enquanto outras 
se revelam em épocas mais tardias e produzem as mudanças de caráter e de disposições que se notam em certas pessoas. 
Neste último caso, geralmente não são disposições novas, mas aptidões  preexistentes,  que  dormitam  até  que  uma  cir-
cunstância as venha estimular e despertar. Pode-se estar certo de que as disposições viciosas, que por vezes se manifestam 
subitamente e tardiamente, tinham seu germe preexistente nas imperfeições do Espírito, porque este, marchando sempre 
para o progresso, se for essencialmente bom não pode tornar-se mau, ao passo que de mau pode tornar-se bom.

O desenvolvimento ou o enfraquecimento dos órgãos cerebrais acompanha o movimento que se opera no Espírito. Essas
modificações são favorecidas em todas as idades, mas, sobretudo, na juventude, pelo trabalho íntimo de renovação que se 
opera incessantemente no organismo, da seguinte maneira:

Como se sabe, os principais elementos do organismo são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono que, por suas múlti-
plas combinações, formam o sangue, os nervos, os músculos, os humores e as diferentes variedades de substâncias. Pela 
atividade das funções vitais, as moléculas orgânicas são incessantemente expelidas do corpo pela transpiração, pela exa-
lação e por todas as secreções, de sorte que se não fossem substituídas, o corpo se reduziria e acabaria por definhar. O 
alimento e a aspiração incessantemente trazem novas moléculas, destinadas a substituir as que se vão, de onde se segue 
que, num dado tempo, todas as moléculas orgânicas são in-
teiramente renovadas e, numa certa idade, não existe mais 
uma só das que formavam o corpo em sua origem. É o caso 
de uma habitação, da qual se arrancassem as pedras uma a 
uma, substituindo-as à medida por uma nova pedra da mes-
ma forma e tamanho, e assim por diante, até a última. Terse-
ia sempre a mesma casa, mas formada de pedras diferentes.

Dá-se o mesmo com o corpo, cujos elementos constitutivos 
são, conforme os fisiologistas, totalmente  renovados de  sete  em  sete  anos.  As  diversas  partes  do  organismo  sempre 
subsistem, mas os materiais são mudados. Dessas mudanças gerais ou parciais nascem as modificações que sobrevêm, com 
a idade, no estado sanitário de certos órgãos, as variações que sofrem os temperamentos, os gostos, os desejos que influem 
sobre o caráter.

Nem sempre as aquisições e as perdas estão em perfeito equilíbrio. Se as aquisições superam as perdas, o corpo cresce, au-
menta; se se dá o contrário, o corpo diminui. Assim se explicam o crescimento, a obesidade, o emagrecimento, a decrepitude.

A mesma causa produz a expansão ou a interrupção do desenvolvimento dos órgãos cerebrais, conforme as modificações 
que se operam nas preocupações habituais, nas idéias e no caráter. Se as circunstâncias e as causas que agem diretamente 
sobre o Espírito, provocando o exercício de uma aptidão ou de uma paixão, forem mantidas em estado de inércia, a atividade 
que se produz no órgão correspondente aí faz afluir o sangue e, com ele, as moléculas constituintes do órgão, que cresce e 
toma força em proporção desta atividade. Pela mesma razão, a inatividade da faculdade produz o enfraquecimento do órgão, 
do mesmo modo que uma atividade muito intensa e persistente também pode levar à sua desorganização ou enfraqueci-
mento, por uma espécie de gasto, tal como acontece com uma corda muito esticada.

As aptidões do Espírito são, pois, sempre uma causa, e o estado dos órgãos um efeito. Pode suceder, entretanto, que o es-
tado dos órgãos seja modificado por uma causa estranha ao Espírito, tal como doença acidental, influência atmosférica ou
climática; então são os órgãos que reagem sobre o Espírito, não alterando as suas faculdades, mas perturbando a sua mani-
festação.

Um efeito semelhante pode resultar das  substâncias  ingeridas no  estômago,  como  alimentos  ou  medicamentos.  Essas
substâncias aí se decompõem, e os princípios essenciais que encerram, misturados ao sangue, são levados, pela corrente da
circulação, a todas as partes do corpo. É reconhecido pela experiência que os princípios ativos de certas substâncias são 
levados mais particularmente a tal ou qual víscera: o coração, o fígado, os pulmões, etc., e aí produzem efeitos reparadores 
ou deletérios, conforme sua natureza e propriedades especiais. Algumas, agindo desta maneira sobre o  cérebro,  podem e-
xercer sobre o conjunto, ou sobre partes determinadas, uma ação estimulante ou estupefaciente, conforme a dose e o tem-
peramento, por exemplo, as bebidas alcoólicas, o ópio e outras.

Nós nos estendemos um pouco sobre os detalhes que precedem, a fim de dar a compreender o princípio sobre o qual pode 
apoiar-se, com aparência de lógica, a teoria das modificações do estado moral por meios terapêuticos. Esse princípio é o da 
ação direta de uma substância sobre uma parte do organismo cerebral, tendo por função especial servir à manifestação de 
uma faculdade, de um sentimento ou de uma paixão, porque não pode vir ao pensamento de ninguém que tal substância 
possa agir sobre o Espírito.

Admitido, pois, que o princípio das faculdades esteja no Espírito, e não  na  matéria,  suponhamos  que  se  reconheça numa
substância a propriedade de modificar as disposições morais, neutralizar uma inclinação má: isto só poderia ser por sua ação
sobre o órgão correspondente a essa inclinação, ação que teria por efeito interromper o desenvolvimento desse órgão, 
atrofiá-lo ou paralisá-lo, se for desenvolvido.

Torna-se evidente que, neste caso, não se suprime a inclinação, mas a sua manifestação, absolutamente como se ao músico 
se tirasse o seu instrumento. Provavelmente são efeitos desta natureza que certos homeopatas observaram, e que os le-
varam a crer na possibilidade de corrigir, com o auxílio de medicamentos apropriados, vícios tais como o ciúme, o ódio, o 
orgulho, a cólera, etc. 
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Uma tal doutrina, se verdadeira, seria a negação de toda responsabilidade moral, a sanção do materialismo, porque, então, 
a causa de nossas imperfeições estaria só na matéria; a educação moral se reduziria a um tratamento médico; o pior homem 
poderia tornar-se bom sem grandes esforços, e a Humanidade poderia ser regenerada com o auxílio de algumas pílulas.6 
Se, ao contrário, como não padece dúvida, as imperfeições forem inerentes à própria inferioridade do Espírito, não se o  me-
lhorará pela modificação de seu invólucro carnal, como não se endireitaria um corcunda, dissimulando sua deformidade sob 
os tecidos de suas roupas.

6 N. do T.: É perfeitamente lógico este raciocínio de Allan Kardec, considerando-se o estado 
em que se achava a ciência médica do seu tempo. Então não se dispunham dos avanços 
conquistados no campo da farmacologia, da bioquímica, da genética, da biologia e da en-
genharia moleculares, que permitiram a síntese de medicamentos de real valor, hoje usados 
com sucesso nos distúrbios mentais. Embora não curem a doença em si, cujo substrato está 
no Espírito imortal, é inegável que trazem certo alívio às partes lesadas, ou supostas como
tais, alcançando, quem sabe, o próprio perispírito, e propiciando uma trégua ao doente, se-
guida de visível melhora, a fim de que a sua reforma moral, esta sim, e os recursos da prece e 
da fluidoterapia possam operar a cura definitiva, na atual ou no curso de outras existências.

Espírito inteligente encarnado, não tendo ao seu serviço senão um cérebro atrofiado e não podendo, por conseguinte, mani-
festar suas idéias: será para nós um idiota. Admitindo, o que julgamos possível à homeopatia, mais do que a qualquer outro 
gênero de medicação, que se possa dar mais flexibilidade e sensibilidade às fibras cerebrais, o Espírito manifestaria seu 
pensamento, como um mudo, ao qual se tivesse desatado a língua. Mas se o Espírito fosse idiota por si mesmo, ainda que 
tivesse ao seu serviço o cérebro do maior gênio, nem por isso seria menos idiota. Não podendo um
medicamento qualquer agir sobre o Espírito, não lhe poderia dar o que não tem, nem tirar o que tem; mas agindo sobre o 
órgão da transmissão do pensamento, pode facilitar essa transmissão sem que, por isto, nada seja mudado no estado do 
Espírito. O que é difícil,  o  mais  das  vezes  mesmo  impossível  no  idiota  de  nascença, porque há interrupção completa e 
quase sempre geral do desenvolvimento nos órgãos, torna-se possível quando a alteração é acidental e parcial. Neste caso, 
não é o Espírito que se aperfeiçoa, são os meios de comunicação.

Fonte: Revista Espírita
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais. 

N. E.

Complementamos esse artigo com entrevista de *Richard Simonetti onde ele traça um paralelo entre Espiritismo e Ho-
meopatia.

–  A Homeopatia é uma terapia espírita?

Tem alguma relação, porém não podemos situá-la como terapia genuinamente espírita, até porque é anterior ao Espiritismo. 
Seus princípios foram estabelecidos por Samuel Hahnemann (1755-1843) no final do século dezoito. Sua obra fundamen-
tal, Organon da Arte de Curar, foi publicada em 1810, 47 anos antes de O Livro dos Espíritos.

2 –  Por que, então, há tantos médicos homeopatas espíritas e no receituário mediúnico os Espíritos dão preferência à 
homeopatia?

Ocorre certa identidade de conceitos. Hahnemann proclamava que as enfermidades decorrem de problemas com a energia 
vital dos pacientes. O Espiritismo confirma a existência de correntes magnéticas a circularem em nosso organismo, cujos 
desajustes afetam o perispírito, com reflexos no corpo físico, originando variadas enfermidades.

3 –  Qual seria a ação da homeopatia?

Numa manifestação publicada na Revista Espírita, em outubro de 1863, Santo Agostinho refere-se à homeopatia como 
matéria espiritualizada. Na homeopatia temos a alma do medicamento ou, mais exatamente, seu componente energético, 
liberado a partir do processo de dinamização da substância utilizada. Em tal condição, ela atua diretamente sobre o espí-
rito, com reflexos salutares na economia física.

4 –  Algo semelhante à ação do passe magnético?

Exatamente. Na homeopatia temos o magnetismo liberado da substância dinamizada, com propriedades específicas. No 
passe temos o magnetismo fornecido pelo passista e pelos Espíritos que o assistem, direcionado aos males do paciente. 
Tanto a homeopatia quanto o passe magnético estão nos domínios da medicina espiritual.

5 –  É possível fazer uso de ambos?

Sem dúvida. É uma associação muito produtiva, geralmente recomendada por médicos desencarnados em receituário me-
diúnico nos Centros Espíritas.
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6 – Eliminando os problemas perispirituais, essa associação produz a cura definitiva?

Não é tão simples. Embora seu alcance maior, tanto a homeopatia quanto o passe magnético ainda representam um trata-
mento de superfície, que atinge efeitos. É preciso eliminar as causas geradoras de nossos males. Estas residem em nosso 
íntimo, em nossa maneira de ver o Mundo e de viver.

7 –  E quando a doença é um problema cármico?

Desajustes perispirituais mais graves, produzidos por um comportamento desatinado em vidas anteriores, podem ser ame-
nizados com a homeopatia e o passe magnético, mas não nos isentam, paralelamente, dos depurativos da dor, cuja duração 
é imprevisível.

8 –  Kardec teve algum contato com Hahnemann?

Hahnemann viveu seus últimos anos na França, onde foi sepultado, em 1843, aos 88 anos.  Desconheço qualquer referência 
sobre essa possibilidade. Não obstante, por seus méritos o grande médico foi um dos mentores espirituais da Codificação. Em 
Obras Póstumas há duas consultas que Kardec lhe fez sobre questões doutrinárias. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, 
capítulo nove, há belíssima mensagem de sua autoria, abordando o problema do temperamento, segundo ele subordinado 
muito mais às tendências do Espírito do que às características do corpo. Conclui, dizendo: Todas as virtudes e todos os vícios 
são inerentes ao Espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tor-
nar-se direito, porque o Espírito nisso não pode atuar; mas, pode modificar o que é do Espírito, quando o quer com vontade 
firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verda-
deiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicio-
so, senão porque quer permanecer vicioso; de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria 
para o homem a lei do progresso.

*Richard Simonetti
Escritor e profundo conhecedor da Doutrina Espírita, era articulista em várias publicações inclusive, em Reformador desde 1963, centenária 
publicação da Federação Espírita Brasileira. Desencarnou em 03/10/2018 aos 83 de idade vitimado por um câncer no cérebro.

Fonte: https://www.kardecriopreto.com.br/homeopatia-richard-simonetti/
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Consegues ir? 

"Vinde a mim..."   Jesus (Mateus, 11 :28) 

O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. 

O doutrinador repete o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as 
palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem 
o regaço refrigerante... Contudo, se é fácil ouvir e repetir o "vinde a mim" do Senhor, quão difícil é ir para 
Ele!.

Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo, entretanto, os laços da conveniência 
imediatista são demasiado  fortes; além, assinala se o convite divino, entre promessas de renovação para 
a jornada redentora, todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito, através de grades resistentes; acolá, 
o  chamamento do Alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação 
dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente 
inadiáveis.

 Jesus, o nosso Salvador, estende -nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer -
-se- á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho 
santificante, na direção da Pátria Universal... 

Todos os crentes registram- lhe o  apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na 
fé para lhe buscarem a companhia. 

Em suma, é muito  doce escutar o vinde a mim.... 

Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir?

Fonte: Livro Fonte Viva Cap 5 | Pelo Espírito Emmanuel
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Você Sabe Quem Foi?

Oito Mulheres Importantes para o 
           Espiritismo

Março é o mês da mulher e, para destacar a importância do elemento feminino na construção da Doutrina Espírita como 
conhecemos atualmente, o IDEM destaca oito mulheres, dentre tantas  que contribuíram para o Espiritismo, seja no papel 
de médiuns, ou pensadoras! 

Irmãs Fox

As Irmãs Fox foram três mulheres que tiveram um grande papel no início das manifesta-
ções espiritualistas nos Estados Unidos da América. Eram elas: Katherine "Kate" Fox 
(1837–1892),  Leah  Fox  (1814–1890) e   Margaret  "Maggie"  Fox   (1833–1893).  Elas
fizeram sucesso por muitos anos como médiuns que diziam possibilitar espíritos a se mani-
festarem por batidas, arranhões e pancadas nos móveis e paredes de sua residência.

Amelie Boudet

Amélie-Gabrielle Boudet foi uma professora e artista plástica francesa. Ela foi a esposa de 
Allan Kardec, codificador da Doutrina Espírita, além de ser uma das maiores incentivadoras 
do trabalho de Codificação e difusão do Espiritismo. Colaborou com os estudos de Kardec, 
mesmo após o falecimento dele, quando Amelie assumiu todos os encargos necessários à 
gestão do Espiritismo, na França e no mundo.

Ermance Dufaux

Nascida em 1841, na França, Ermance De La Jonchére Dufaux foi uma das representantes 
femininas que contribuíram com a Codificação da Doutrina Espírita. Aos 12 anos foi diagnosti-
cada portadora de distúrbios nervosos, que fazia-a entrar em uma espécie de transe histérico 
e a receber hipotéticas mensagens do Além - uma expressão da sua ostensiva mediunidade. 
A família Dufaux conheceu Allan Kardec em 1857 e desde então os laços entre os dois se 
estreitaram. Ermance se tornou a principal médium das reuniões domésticas de Kardec.

Irmãs Baudin

As irmãs Julie Baudin e Caroline Baudin foram jovens médiuns que contribuíram com Al-
lan Kardec na codificação do Espiritismo. Em agosto de 1855, Kardec iniciou seu estudo 
sistemático das comunicações espíritas, na casa do Sr. Baudin, pai das jovens. As meninas 
psicografaram quase todas as questões que foram publicadas na primeira edição de O Livro 
dos Espíritos em 1857. Durante muito tempo, a identidade das irmãs foi mantida em segredo, 
por isso sabe-se pouco sobre elas.

Joanna de Ângelis

Conhecida pelos espíritas como o Espírito Joanna de Ângelis e mentora espiritual de Divaldo 
Franco, produziu até hoje mais de 60 obras  através  da  psicografia  do  médium,  com  várias 
destas traduzidas para diversos idiomas. Suas obras abordam temas filosóficos, religiosos, 
psicológicos e transcendentais, destacando-se entre elas a Série Psicológica Joanna de Ânge-
lis, composta por 16 livros e que traz um novo enfoque da Psicologia Transpessoal.

Yvonne do Amaral Pereira

Yvonne do Amaral foi uma notável médium espírita brasileira. Sempre fiel aos conceitos karde-
cistas, Yvonne dedicou parte de sua vida, além da obra literária, ao trabalho de socorro espiri-
tual, através da desobsessão, e receituário mediúnico homeopático. Também é autora psicó-
grafa de muitos livros, tais como Memórias de um Suicida, ditado pelo Espírito Camilo Cândido 
Botelho; e Ressurreição e Vida, ditado pelo Espírito Léon Tolstoi.



20           IDEM - Informativo Dr Eduardo Monteiro

Dra Marlene Nobre

Dra Marlene Rossi Severino Nobre nasceu em 1937 e desencarnou em 2015. Foi estudar em Ube-
raba, terra que abrigaria Chico Xavier; Se tornou a maior divulgadora em todo o mundo de estudos 
que tratam da interface entre medicina e Espiritismo. Médica ginecologista, fundou a Associação 
Médico Espírita do Brasil. Era presidente da Associação Médica Espírita do Brasil e Internacional. 
Presidia o Grupo Espírita Caibar Schutel e integrava a diretoria do Lar do Alvorecer, abrigo para 
230 crianças. 

Fonte: Compilação de pesquisa
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Maria Modesto Cravo

Maria Modesto Cravo nasceu na cidade de Uberaba-MG, em 1899. Teve formação católica e 
casou-se aos 17 anos com Nestor Cravo fixando residência em Belo Horizonte onde nasceram 
os seis filhos do casal. Sentindo os primeiros fenômenos de desiquilíbrio físico-mental em sua 
esposa, seu marido recebeu orientação para que levasse sua esposa ao encontro de Eurípedes 
Barsanulfo, na cidade de Sacramento-MG. Em janeiro de 1919, funda com outros abnegados 
servidores, o Ponto Bezerra de Menezes, onde passa a servir a enfermos e necessitados. Surge 
assim, oficialmente, o primeiro núcleo do Espiritismo aberto ao público em Uberaba. No Ponto, 
recebe do Dr. Bezerra de Menezes (1831/1900) a incumbência  de criar uma nova instituição, o 
Sanatório Espírita de Uberaba. A planta arquitetônica do Sanatório é recebida mediunicamente 
por Maria Modesto. Junto ao Sanatório Espírita, o trabalho de Maria Modesto foi constante, tendo 
a benfeitora encontrado ainda tempo para auxiliar na fundação da União da Mocidade Espírita de 
Uberaba (UMEU) e do Lar Espírita para Moças em 1949, este juntamente com o Dr. Inácio Ferreira.

Desvendando o 
           Evangelho
   segundo o Espiritismo

Lançada em 15 de abril de 1864, esta terceira obra básica da codificação espírita aborda os chamados evangelhos 
canônicos sob a ótica do espiritismo. Não se trata de uma "bíblia espírita" ou mesmo de reinterpretação doutrinária 
deste livro. Sua introdução define seu objetivo: abordar exclusivamente o ensinamento moral do evangelho, pois esse 
código divino “é, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada”.
Baseado em instruções dos espíritos superiores, Allan Kardec se empenha em extrair dos evangelhos princípios univer-
sais de ordem ético moral e demonstrar sua consonância com aqueles defendidos pelo espiritismo.
Composto de 28 capítulos, 27 dos quais dedicados às explicações das máximas de Jesus, O Evangelho Segundo o Es-
piritismo restabelece os ensinamentos do Mestre Nazareno em seu verdadeiro
sentido – em espírito e verdade –, e torna-se leitura obrigatória a todos que se preocupam com a
formação moral, não importando sua crença religiosa.

 O Evangelho segundo o Espiritismo 

» Capítulo XI 

» Amar o próximo como a si mesmo 

» Instruções dos Espíritos 

»A Fé e a Caridade
 

Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade, sem a fé, não basta para manter entre os homens uma ordem 
social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos 
se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião têm; porém, essa caridade austera, que só com abnegação se 
pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se 
possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena.

Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo 
ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade; 
entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com 
o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material.
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Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse 
também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios 
mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos.

Tereis, contudo, razão, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, 
não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o su-
plício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício 
da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se a 
caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. – Espírito protetor. (Cracóvia, 1861.)

A fé é a força motriz para a caridade - a virtude por excelência, em cujo labor o Espírito se engrandece e alcança a plenitude. 
E foi por esta razão, que Allan Kardec, o escolhido embaixador
do Espírito de Verdade, conceituou: “fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da 
humanidade”. 

Reflexão sobre o ítem

Fé: No sentido comum é crença. Normalmente ela é inata, manifesta-se naturalmente ao aceitar as coisas e as 
realidades conforme se apresentam. É inata em toda criatura humana. Ninguém está isento da sua realidade, 
porque é parte integrante de cada vida.

A fé se realiza na sua plenitude, quando é consequência da razão.

A fé natural, à medida que se apoia no objeto que lhe constitui a crença, transcende a própria capacidade, 
transformando-se em estado de espírito. Quando honestamente elaborada, é calma e fecunda, propiciando 
equilíbrio físico e psíquico que sustenta a vida humana.

Para qualquer edificação a fé se eleva a fator essencial, através do qual se levantam e materializam os ideais 
de enobrecimento da humanidade.

No entanto, a fé que não produz é semelhante a lâmpada suntuosa que não esparzi claridade: É inútil!
O apóstolo Tiago asseverava: “a fé sem obras é inoperante”.

Para que a fé engrandeça, é imperioso que se indague, investigue, realize, a fim de resistir às circunstâncias a-
dversas, às decepções de qualquer expressão, fundados em fatos iniludíveis, assim sobreviverá aos escombros 
e destroços das crenças ruídas e das instituições malogradas.

Para legitimar-se, a fé deve consorciar-se com a razão que estuda e analisa, passando pelo crivo da argumen-
tação lógica tudo em que crê.

A fé torna-se consciente, graças a experiência pessoal do que crê em relação ao fato, dando-lhe ciência indi-
vidual do conhecimento em que se afirma, libertando e felicitando o ser humano.

A fé torna-se verdadeira quando desperta os sentimentos da humildade e da ponderação, em que consubstan-
cia os fatos espirituais que lhe servem de base.

A fé é a força motriz para a caridade - a virtude por excelência, em cujo labor o Espírito se engrandece e alcança 
a plenitude. E foi por esta razão, que Allan Kardec, o escolhido embaixador do Espírito de Verdade, conceituou: 
“fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade”. 

Caridade - é a virtude que constitui a mais alta expressão de sentimento do ser humano, é o quadro da sua 
espiritualização.

A caridade é vulgarmente confundida com a esmola, essa dádiva humilhante do que sobra e representa inuti-
lidade. A caridade é mais do que as doações externas, e que se supõe em tal atividade encerrá-la.

É valioso, sem dúvida, qualquer gesto de generosidade, quando a única meta é a oportunidade de ajudar o que 
padece ou o aflito, ajudando-lhe a lenir os problemas físicos ou renovando-lhe o ânimo, com que se fortalece 
para atividades redentoras.

Não se pode confundir caridade com filantropia. A filantropia é um ato de amor fraterno e humano que, iden-
tifica certos seres humanos, ao destinarem altas somas para se aplicarem em obras de incontestável valor, 
financiando múltiplos setores da ciência, da arte, da higiene, do humanismo...

Henry Ford, John Rockefeller e muitos outros seres humanos de bem, foram filantropos eméritos, pois con-
tribuíram para a humanidade com serviços de inapreciável qualidade, espraiando dadivosas oportunidades 
para países e povos de diversas regiões da Terra. 

Vicente de Paulo, João Bosco, Francisco de Assis e tantos outros transformaram-se em apóstolos da caridade, 
pois nada quiseram possuir entre os valores transitórios do dinheiro ou do poder, ofertaram tesouros de amor 
e fecundaram em milhões de vidas físicas, o pólen da esperança, da saúde, da alegria de viver, lecionando e-
xemplos rutilantes com os quais convocaram multidões de Espíritos ao prosseguimento do seu ministério que 
nem o desencarne conseguiu interromper.
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 Fontes: O Evangelho Segundo o Espiritismo.
   Refexão: Livro Como eu entendo o O Evangelho Segundo o Espiritismo - Valentim Neto - Marli Aparecida Hergersheimer 
           Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

A caridade, para ser praticada, nada exige e tudo oferece. Pode ser caridoso o ser humano que nada tem e é 
capaz de amar até o sacrifício da própria vida física. Enquanto o filantropo se exalta, mediante o excedente de 
que salutarmente se utiliza, na preservação do bem, na edificação da beleza, na manutenção da saúde.

Para a legítima caridade, é imprescindível a fé. Basta um arroubo momentâneo, uma motivação estimulante, 
uma explosão idealista. 

A caridade é, sobretudo Cristã, e esteve presente em toda a vida de Jesus, seu insuperável divulgador e expo-
ente, porque repassava todas as suas doações com inefável amor, mesmo quando visitado pelo impositivo da 
energia.

A filantropia é valioso tributo, independe da fé, não se caracteriza do Espírito Cristão, é irreligiosa, brotando em 
qualquer indivíduo, mesmo entre déspotas, vaidosos ou usurpadores, o que já significa um passo na direção da 
elevação moral, portanto espiritual.

Enquanto a caridade é humilde e se apaga, ocultando as mãos do socorro e reconhecendo não haver feito tudo 
o que deveria, a filantropia recebe o prêmio da gratidão, engalanada na recompensa da referência bajulatória 
ou imortalizada na estátua e, no aplauso popular, nos monumentos igualmente transitórios Inegavelmente, 
é melhor para a criatura humana promover, fazer, estimular o bem e desenvolver a felicidade geral, do que, 
disfarçando-se, fugir do dever de ajudar e nada produzir, coisa alguma realizar.
O ideal seria o filantropo atingir a mais alta expressão do seu investimento, culminando na caridade que trans-
forma o próprio doador.

O apóstolo Paulo, o incomparável pregoeiro das verdades eternas, melhor do que ninguém, escrevendo aos 
Coríntios a sua 1.a carta, nos versículos 1 a 7 e 13, do capítulo XIII, definiu a caridade na sua máxima significa-
ção: 
"Mesmo quando eu falasse todas as línguas dos seres humanos e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver 
caridade serei como o bronze que soa ou um címbalo que retine; - ainda quando tivesse o dom da profecia, 
que penetrasse todos os mistérios, e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas; ainda quando tivesse toda 
a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. - E, quando houvesse 
distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo físico para ser quei-
mado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. A caridade é paciente; é branda e benfazeja; a cari-
dade não é invejosa; não é temerária, nem precipitada; não se enche de orgulho; não é desdenhosa; não cuida 
de seus interesses; não se irrita, e não se azeda com coisa alguma; não suspeita mal; não se rejubila com a 
injustiça, mas se rejubila com a verdade; tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três 
virtudes: fé, esperança e caridade permanecem; mas, dentreelas, a mais excelente é a caridade."

E determinou com incomparável sabedoria, que através da caridade, o Cristão alcança a plenitude da paz. 

Caridade e Espiritismo.

No Espiritismo Cristão, a caridade é o único recurso, sem o qual o ser humano não consegue evoluir.Allan 
Kardec penetrou as inesgotáveis fontes da espiritualidade, fazendo com que a Doutrina Espírita tivesse como 
objetivo primeiro a elevação do Espírito, arrancando-o em definitivo da constrição das reencarnações inferiores, 
em cujos vaivens se compromete, para logo expungir, e se desequilibra para depois se reorganizar.

Através da Ciência Espírita, o investigador consciente e devotado tem a certeza da imortalidade, compreende a 
lógica irretorquível da vida, mesmo diante dos aparentes disparates e aberrações da lei, defrontando a justiça 
equânime e imparcial para com todos, a todos facultando os recursos do autoburilamento com a recuperação 
dos valiosos tesouros da harmonia interior.

Embora o ser humano tenha a necessidade da prática da caridade material, necessária e de grande significação 
é a prática da caridade moral, a que exige melhores condições do Espírito, portanto, a mais importante, porque 
conclama aquele que a pratica à própria elevação, com que se sublima e edifica interiormente. 

Na execução da caridade não se cansa, não se exaure, não reclama, não se considera, tudo dá, mais do que dá: 
dá-se!

Jesus culminou o Seu ministério entre os seres humanos da Terra, após as incontáveis doações pela estrada da 
compaixão e da misericórdia, com que socorreu e leniu, doou-se, deu a vida física na cruz com sublime legado 
de amor, inapagável luz de caridade que passou a clarear os milênios desde aquele momento.

O Espírito prova a sua elevação, quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da Lei de 
Deus e, quando antecipadamente compreende a vida espiritual. 

“Verdadeiramente, o ser humano correto e de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade, na sua maior 
pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, 
se não fez erros, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim se fez aos 
outros aquilo que desejava que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz 
o certo e o bem pelo certo e o bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça”.
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“O Espiritismo e a Ciência se complementam reciprocamente; a 
Ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de expli-
car certos fenomenos só pelas leis da matéria; ao Espiritismo, 
sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação.
                                    (Allan Kardec- A Gênese Cap. I - item 16) 

                  O DNA do Espírito                                                                             
                                            Paulo Nelasco
  

Ciência e 
      Espiritismo

Todo ser vivo, seja ele animal ou vegetal, é composto por um material genético codificado, o DNA, abreviatura do ácido 
desoxirribonucleico, que contém as informações genéticas e assegura o controle das atividades celulares. Todo ser vivo éÉ 
único e possui uma sequência única de DNA, a qual pode ser comparada com um imenso teclado de piano no qual as teclas 
são os genes que contêm todas as informações sobre como será aquele indivíduo, o tamanho que vai atingir na maturidade, 
as doenças que poderá desenvolver, as cores dos olhos e dos cabelos.

As mutações genéticas são definidas como alterações aleatórias no DNA celular. Elas mudam o gene produzindo assim er-
ros bioquímicos de graus e severidades variáveis.  Esstas alterações podem levar ao aparecimento de tumores, cânceres, 
doenças degenerativas como o mal de Alzheimer, autismo, dentre outras.

Quando examinamos essas questões exclusivamente sob o aspecto materialista vemos apenas desesperança, pois não há 
efeito positivo nessas mudanças. Porém o Espiritismo nos mostra um Universo repleto de planejamento e perfeição. No livro 
“Evolução eEm Dois Mundos”, André Luiz nos explica que existem geneticistas espirituais. Ele os descreve como arquitetos 
espirituais e que a função desses espíritos altamente evoluídos é o projeto extremamente minucioso de transformar todo 
processo reencarnatório em código genético.

Com base no programa reencarnatório que é estudado pelo Mentor e também, às vezes, pelo espírito reencarnante, os ge-
neticistas espirituais codificam o patrimônio genético para o reencarne. Por exemplo: se o reencarnante necessita passar por 
uma prova ou expiação de deficiência visual em seu DNA, o gene da visão terá uma alteração que poderá ser deflagrada por 
ocasião do nascimento ou depois, com uma idade predita.

O perispírito tem grande importância na confecção do DNA, pois é nele que ficam impressas todas as marcas degenerativas 
das vidas anteriores de nosso espírito, portanto os geneticistas espirituais têm que anotar cada detalhe do perispírito no 
DNA.

Emmanuel descreve a existência da genética espiritual: “as leis da genética encontram-se presididas por numerosos agen-
tes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro de seus postulados materialistas. Esses agentes psíqui-
cos, muitas vezes, são movimentados por mensageiros do plano espiritual, encarregados desta ou daquela missão juntos 
às correntes da profunda fonte da vida. Eis por que, aos geneticistas, comumente se deparam incógnitas inesperadas, que 
deslocam o centro de suas anteriores ilações.”.

Uma dessas incógnitas apareceu após estudos extensos com gêmeos univitelinos. Gêmeos idênticos nascem com o mesmo 
DNA, pois se originaram do mesmo óvulo fertilizado que se dividiu em dois, mas podem se tornar diferentes à medida que 
envelhecem.  Os cientistas achavam que esta diferença era respondida por fatores ambientais, porém os estudos compro-
varam que somente o meio ambiente não consegue explicar o motivo de um gêmeo apresentar o Mal de Alzheimer e o outro 
permanecer saudável, bem como um ser extrovertido e o outro ser tímido.

Para tentar resolver essas questões eles desenvolveram uma nova disciplina que, para os materialistas, tem um teor quase 
herético: a Epigenética. Esta nova disciplina tem tentado mostrar como fatores como estresse e nutrição podem causar dife-
renças nos comportamentos de genes individuais, ou seja, os cientistas já perceberam que há outras forças em jogo. Esse 
fator epigenético pode explicar aos cientistas as questões acima, por que um gêmeo desenvolve uma doença e o outro não.

André Luiz explica que a própria pessoa pode mudar o curso de uma doença, que tudo depende de seu padrão mental, de 
seu mérito, e de sua força de vontade. E talvez aí esteja a Epigenética que os cientistas tentam encaixar nas incógnitas.

De qualquer forma os geneticistas humanos estão engatinhando para tentar resolver estes problemas, enquanto o Espiri-
tismo, há mais de 50 anos, com André Luiz e Emmanuel, já nos esclareceram sobre esses complexos problemas.

O mais importante é entender que tudo em nossa vida foi carinhosamente planejado e estudado por quem nos ama e nos 
acompanha sempre: nossos mentores e uma equipe de geneticistas espirituais. O que temos que fazer é melhorar sempre, 
pois apenas assim poderemos nos ajudar e mudar o curso dos nossos destinos.

Fonte: correioespirita.org.br
   Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.



24           IDEM - Informativo Dr Eduardo Monteiro

O objetivo desta coluna é ressaltar a importância do estudo e conhecimento das leis 
naturais ou divinas. O tema é tão vasto e valioso que sempre se poderá falar dessas 
leis, inesgotáveis em sua fonte de ensinamentos.
Suas sublimes lições à vida do transeunte na jornada terrena são repletas de precio-
sas instruções, merecedoras de reflexão e esforço para vivência cotidiana.

Aprofundando o Conhecimento das 
Leis Naturais ou Divinas

                         Lei da Liberdade

Liberdade é a faculdade que permite o indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. Desta forma, o […] homem é, 
por natureza, dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação 
e ao desenvolvimento de sua vida. Essa liberdade, porém, não é absoluta, e nem poderia sê-lo, pela simples razão de que, 
convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um de seus semelhantes. (10)

Para que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta, seria necessário que ele vivesse isolado, como o eremita no de-
serto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. (1) A liberdade é, 
portanto, relativa, devendo ser adequada à liberdade do outro, pois a liberdade e o direito de uma pessoa terminam onde 
começam a liberdade e o direito do outro.

A compreensão da lei de liberdade nos faz perceber que, para progredir, precisamos uns dos outros e que todos temos di-
reitos recíprocos, que precisam ser respeitados, uma vez que qualquer prejuízo que provoquemos ao semelhante, em decor-
rência dos nossos atos, não ficará impune perante a Lei de Deus. É por esta razão que o ensinamento de Jesus de não fazer 
aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem (Mateus, 7.12) — ensinamento conhecido como regra de ouro 
— estabelece os limites da nossa liberdade e nos orienta como viver em sociedade, conforme os direitos e os deveres que 
nos cabem. Perante Deus, o homem é responsável pelo seu pensamento.

A lei de liberdade é bem compreendida quando aprendemos a fazer relação entre a liberdade de pensar e a liberdade de 
consciência. Como sabemos, a liberdade de pensar é plena no ser humano: No pensamento goza o homem de ilimitada liber-
dade, pois que não há como pôr lhe peias. […] (4) Voando nas asas do pensamento, a mente espiritual reflete as próprias ideias 
e as ideias das mentes com as quais se afiniza, nos processos naturais de sintonia. Nos seres primitivos, [a mente] aparece 
sob a ganga do instinto, nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência, e revela-se nos Espíritos 
Aperfeiçoados por brilhante precioso a retratara Glória Divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos 
achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência 
desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. (13) Compreende-se, pois, que o pensam-
ento tudo move, […] criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. […]

Espíritos da Codificação, um pensamento íntimo, que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. (6) Ela é o […] 
centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do 
indivíduo. A consciência é não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar, 
querer. É una e indivisível. […] (12)

No entanto, à medida que os Espíritos evoluem, a consciência do bem e do mal está mais bem definida neles, de sorte que a 
liberdade de consciência, regulando as relações interpessoais, reflete […] um dos caracteres da verdadeira civilização e pro-
gresso. (7)

A consciência, entendida como faculdade de estabelecer julgamentos morais ou juízos de valor, é um atributo pelo qual o 
homem pode conhecer e julgar sua realidade e a realidade do outro. Os julgamentos feitos pela consciência e as interpreta-
ções de atos e fatos do cotidiano apresentam limitações, visto que estão fundamentados em parâmetros morais que cada um 
estabelece para si. É ela fruto de experiências e crenças individuais, elaboradas no contexto cultural onde a criatura humana 
está inserida, e que se manifesta de acordo com a evolução espiritual do ser. Assim, enquanto a liberdade de pensar é ili-
mitada, a liberdade de consciência sofre restrição, já que depende do nível evolutivo do Espírito.

A consciência não esclarecida pode alimentar ideias malsãs, gerar e provocar ações moral e eticamente abusivas, resultando 
na manifestação de sofrimentos e desarmonias para si mesma e para o próximo. Os embaraços à liberdade de consciência, a 
propagação de doutrinas perniciosas e a escravidão humana são exemplos de desvios provocados por Espíritos imperfeitos, 
dominados pelo orgulho e pelo egoísmo. Devemos agir com cautela quando condenamos as ações, as ideias ou as crenças 
das pessoas, a fim de que não atentemos contra a liberdade de consciência. No entanto, é oportuno considerar que reprimir 
[…] os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de 
consciência, pois que essa repressão em nada tira à crença a liberdade, que ela conserva integral. (8) Por outro lado, sempre 
que nos é possível, podemos e devemos trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, servindo-nos, a exemplo de 
Jesus, da brandura e da persuasão e não da força. (9) Como nos esclarecem os Espíritos superiores, se […] alguma coisa se 
pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A 
convicção não se impõe. (9)
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Outro abuso da manifestação da consciência é a escravidão, ou seja, a submissão da vontade, do cerceamento da liberdade 
de ir e vir, de agir e de pensar do ser. A escravidão, independentemente das formas em que se manifeste, é contrária à lei de 
Deus, porque é um abuso de força, mesmo quando faz parte dos costumes de um povo. É contrária à Natureza a lei humana 
que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. (2) A escravidão hu-
mana é um mal. E o […] mal é sempre o mal e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, 
do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é 
sempre culpado de violação da lei da Natureza. (3)

A despeito de todo sofrimento existente no Planeta, é certo que a Humanidade tem progredido, ocorrendo uma preocupa-
ção mundial de valorizar a paz entre os povos e entre os indivíduos: De século para século, menos dificuldade encontra o 
homem para pensar sem peias e, a cada geração que surge, mais amplas se tornam as garantias individuais no que tange 
à inviolabilidade do foro íntimo. […] Nas dissensões religiosas, as chamas das fogueiras foram substituídas pelas luzes do 
esclarecimento, e na catequese filosófica ou política, estejamos certos, daqui para o futuro, buscar-se-á empregar, cada vez 
mais, a força da persuasão ao invés da imposição pela força. (11)
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Prece 
                           da Edição

Senhor Deus, Pai dos que choram,
Dos tristes, dos oprimidos.
Fortaleza dos vencidos,
Consolo de toda a dor,
Embora a miséria amarga,
Dos prantos de nosso erro,
Deste mundo de desterro,
Clamamos por vosso amor!

Nas aflições do caminho,
Na noite mais tormentosa,
Vossa fonte generosa
É o bem que não secará...

Sois, em tudo, a luz eterna
Da alegria e da bonança
Nossa porta de esperança
Que nunca se fechará.

Quando tudo nos despreza
No mundo da iniquidade,
Quando vem a tempestade
Sobre as flores da ilusão!
O! Pai, sois a luz divina,
O cântico da certeza,
Vencendo toda aspereza,
Vencendo toda aflição.

No dia de nossa morte,
No abandono ou no tormento,
Trazei-nos o esquecimento
Da sombra, da dor, do mal!...
Que nos últimos instantes,
Sintamos a luz da vida
Renovada e redimida
Na paz ditosa e imortal.

Fonte: Livro Paulo e Estevão | Emmanuel - Psicografia Francisco Cândido Xavier 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Ampara e ajuda a todos, desde a criança desvalida, necessitada de arrimo e luz para o coração, até o peregrino sem teto, hóspede errante 
das árvores do caminho.

(Eurípedes Barsanulfo, do livro: IDEAL ESPÍRITA)
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Obras Básicas 
                Em Foco

Para quem deseja compreender o Espiritismo, dando a saber do que 
se trata e internalizar os fundamentos do mestre Jesus, é preciso a 
leitura constante e atenta, além do estudo continuado das obras fun-
damentais da Doutrina Espírita.
Nesta coluna, o Idem publica trechos de O Livro do Médiuns, O Céu e 
o Inferno , A Gênese, além de Obras Póstumas, dando continuidade 
do estudo das Obras Básicas apresentadas nas colunas "O Que Disse 
Kardec" e "Desvendando o Evangelho Segundo o Espiritismo".

A Gênese

13. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos 
seres espirituais; o elemento donde eles tiram os materiais sobre que operam; o meio onde ocorrem os fenômenos especi-
ais, perceptíveis à visão e à audição do Espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria 
tangível; o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente, pela causa e pelos efeitos da luz ordinária; fi-
nalmente, o veículo do pensamento, como o ar o é do som.

14. Os Espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas em-
pregando o pensamento e a vontade. Para os Espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo 
pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com 
eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas; mudam-lhes as propriedades, 
como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou labo-
ratório da vida espiritual.

Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção; doutras, são produto de um pensamento inconsciente. 
Basta que o Espírito pense uma coisa, para que esta se produza, como basta que modele uma ária, para que esta repercuta 
na atmosfera.

É assim, por exemplo, que um Espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que 
tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. 
Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores — enfermidades, cicatrizes, membros amputados etc. — que tinha então. 
Um decapitado se apresentará sem a cabeça.

Não quer isso dizer que haja conservado essas aparências, certo que não, porquanto, como Espírito, ele não é coxo, nem ma-
neta, nem zarolho, nem decapitado; o que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, 
seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências, que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de 
agir naquele sentido. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro, conforme 
a encarnação a que se refira a sua evocação e à que se transporte o seu pensamento.

Por análogo efeito, o pensamento do Espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento 
manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus 
bois, uma mulher velha a sua roca. Para o Espírito, que é, também ele, fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais, como 
o eram, no estado material, para o homem vivo; mas, pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão 
fugitiva quanto a deste.

15. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar; eles nos trazem o pensa-
mento, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há, nesses fluidos, ondas e raios de pensam-
entos, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras.

Há mais: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho; toma nele corpo 
e aí de certo modo se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro; por mais impassível que se con-
serve o seu corpo material, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todas as sutilezas
deste último; executa fluidicamente o gesto, o ato que desejou praticar.

O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito.É 
assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico; que uma alma pode ler em outra alma 
como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. 

»Ação dos Espíritos Sobre os Fluídos.
»Criações Fluídicas. 

»Fotografia do Pensamento
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Contudo, vendo a intenção, ela pode pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar 
o instante em que o mesmo ato será executado, nem precisar seus detalhes, nem, ainda, afirmar que ele ocorra, porque cir-
cunstâncias ulteriores poderão modificar os planos e mudar as
disposições. Ela não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro; o que vê é a preocupação habitual do indi-
víduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus.

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Deficiência Auditiva 
        Um Olhar Inclusivo

 “Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas; não vim destruir, 
mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra 
passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só til, até que 
tudo seja cumprido”  Jesus (Mateus 5,17-18)

Ao lermos esses dois versículos do Novo Testamento (1), podemos ti-
rar muitos ensinamentos, e dentre eles, um que desejo enfocar é a Lei 
de Causa e Efeito, que os espíritos nos trouxeram através das Obras 
Básicas (2).

Essa lei nos diz que toda ação gera uma reação, uma consequência – 
até aqui sem nenhuma grande novidade para a maioria das pessoas 
que já tiveram contato com essas explicações -, mas quantas vezes 
já paramos para refletir mais profundamente sobre essas tais conse-

quências? Elas podem ser boas ou ruins, o que parece ser bem óbvio, não é? Mas se é tão claro assim, por que na hora de 
tomar atitudes, de fazermos nossas escolhas, ainda as fazemos erradamente!? Achei curioso esse questionamento quando 
me veio à cabeça… mas, então, o que falta ainda para escolhermos certo?

Normalmente quando tomamos alguma atitude, é porque achamos ou temos certeza de que é a melhor coisa a ser feita, de 
que estamos certos, porém muitas vezes não demora muito e tão logo vem um sofrimento, um desconforto, uma dificuldade, 
que se estivermos atentos, perceberemos o resultado da escolha errada.

Mas qual seria então um parâmetro, um modelo, para compararmos e sabermos se fazemos a escolha certa? Dizem-nos os 
Espíritos que o modelo é Jesus (3), que quanto mais seguirmos os seus exemplos, menos erraremos, isto é, mais apuradas, cor-
retas, e sensatas serão as nossas atitudes, e isso ficará claro ao percebermos que as nossas escolhas deixaram de nos trazer 
sofrimentos, então não mais teremos dúvidas, ou falsas certezas sobre o que é o certo ou o errado, e fica mais fácil cumprir-
mos o maior de todos os mandamentos (4) ensinado pelo Mestre.

Enquanto isso na sala de justiça… ops, quero dizer, enquanto isso aqui na Terra, permanecemos todos nós nessa grande es-
cola, repleta de “dores e prazeres da alma5”, onde além das nossas necessidades, existem as necessidades do outro, e, como 
diz o mandamento citado, “fazer ao próximo aquilo que desejamos que nos seja feito”. E será que estamos fazendo realmente 
tudo o que podemos? Posso afirmar – e não sei se infelizmente – que não, pois há coisas ainda que nem sabemos que não 
as sabemos. Hã, não entendeu? Quero dizer que existem coisas que simplesmente desconhecemos, que não temos a menor 
noção, que nunca vimos ou ouvimos falar, logo, não sabemos que não sabemos.

Bem, um exemplo disso é um problema que afeta cerca de 500 mil pessoas só no estado de São Paulo(Fonte: Base de Dados dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência/ Janeiro/2021), a surdez. Muitas são as pessoas com deficiência na audição, isto é, não ouvem, 
mas falam, ou são surdas e mudas, ou mais difícil ainda, são surdas e cegas. Quem não tem esse problema, pode imaginar 
como é viver assim? Como é de repente passar mal e chegar num hospital e ninguém te entender, querer falar com os outros 
e não poder, não ouvir o que as outras pessoas estão falando? Será que dá para viver assim?

Felizmente posso informar que sim, e quem nos mostra isso são essas pessoas, que as defino como vitoriosas, já que todos 
os dias levantam de suas camas determinadas, com muita vontade de viver, pois algo dentro delas as impulsionam a viver, 
mesmo com as suas limitações físicas, e nos dão grandes exemplos de que é possível superar qualquer desafio em nossas 
vidas.

Legal isso né, mas quantos são os surdos que você conhece? Eu conheço apenas um. Mas onde estão os outros 499.999? 
Seria curioso, se não fosse triste. Digo isso porque muitos vivem isolados em suas famílias, pois os pais e parentes os acham 
incapazes de conviverem com a sociedade. Outros até se relacionam com as pessoas, mas acabam por fazer isso apenas com 
os outros surdos, uma vez que pouquíssimas pessoas sabem falar a LIBRAS. Será que você sabe o que é a LIBRAS? LIBRAS 
é a Linguagem Brasileira de Sinais, uma língua como o português, só que expressada através de gestos pelas mãos, braços e 
expressões do rosto, que simbolizam letras, palavras e até frases inteiras.
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A cada dia fico “espantado” com o número de pessoas que não sabem o que é isso, mais espantado ainda com os trabalha-
dores de centro espíritas, que parecem viver alienados a essa realidade, de que existem pessoas que são deficientes audi-
tivas. Quer perceber isso você também, basta perguntar no centro, mocidade ou movimento espírita que participa, para as 
pessoas e ver se elas sabem o que é LIBRAS, se conhecem algum espírita que é surdo.

Existem centenas dessas pessoas que são simpatizantes da doutrina, mas “não” tem um centro espírita sequer que tem al-
gum interprete ou palestrante que fale LIBRAS para que esses irmãos possam compreender uma palestra ou participar de 
um curso de espiritismo, restando-lhes então somente a leitura de livros espíritas e o bate-papo pela Internet para quem 
tem acesso a um computador.

Felizmente outras religiões há tempos já perceberam essa necessidade de levar a religião também aos irmãos com essas 
dificuldades, mas por outro lado, algumas dessas religiões, cujos seus dirigentes ainda bastante mesquinhos, proíbem es-
ses surdos de conversarem com outros surdos que não pertençam a sua religião, havendo casos até de locais onde esses 
“religiosos” ensinam uma linguagem de sinais diferente da oficial que é a LIBRAS, para que então esses adeptos fiquem 
impossibilitados de conversarem com outros surdos que lhe pudessem esclarecer quanto aos abusos cometidos.

Triste, mas essa é uma realidade ainda existente. E o que fazer então? Bem, além de cobrar do governo ações sociais mais 
efetivas de inclusão desses surdos-mudos na sociedade como por exemplo, as crianças e jovens poderem estudar nas esco-
las públicas junto com os demais alunos que falam e ouvem, mas para isso disponibilizando um interprete -, podemos fazer 
algo que está mais ao nosso alcance, e aqui cabe a nossa parte, trabalhadores espíritas, porque não fazermos então curso 
de LIBRAS, abrindo então a porta das nossas mocidades e centros espíritas a esses irmãos?

Há anos atrás, durante os Jogos Fraternos – evento esportivo realizado por 
mocidades espíritas – a amiga Aline levou uma amiga sua que era surda, e foi 
fantástico ver vários jovens se esforçando naquele momento para aprender 
alguns sinais da LIBRAS e se comunicar com aquela jovem, que ficou muito 
feliz por ser recebida fraternalmente por tantos outros jovens.  Daquele dia 
em diante, nesse contato mais próximo com a realidade daquela irmã, percebi 
o quanto é importante essa socialização para ambos os públicos.

Eis então, caro leitor, mais uma reflexão, que como sugere o título desse ar-
tigo, vem no sentido de nos DESPERTAR para uma reflexão mais profunda 
da Lei de Causa e Efeito em nossas vidas e percebermos quais têm sido as 
nossas escolhas e as consequências delas, nos modificando hoje, semeando 
novas atitudes, para que amanhã, através das futuras encarnações, vivamos 
em um mundo melhor, onde não haja mais a necessidade de sofrimento e 
limitações do corpo físico, nem “choro e ranger de dentes (6)”.
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1 – Novo Testamento ou Evangelho, conjunto de livros escrito pelos apóstolos de Jesus.

2 Allan Kardec (O Livro dos Espíritos; dos Médiuns; O Evangelho Segundo o Espiritismo; O Céu e O Inferno ou Justiça Divina Segundo o 

Espiritismo?; A Gêneses, Os Milagres e As Predições Segundo o Espiritismo; Revista Espírita-Jornal de Estudos Psicológicos; e outros).

3 Questão 625 de O Livro dos Espíritos.
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Fonte: juventudeespirita.com.br 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

O GEEDEM engajado a fim de erradicar o preconceito e promover na sociedade uma consciência inclusiva, oferece em 
suas lives realizadas aos domingos às 18h, tradução em libras, levando assim os ensinamentos do Cristo na visão espírita 
aos irmãos deficifientes auditivos.

O Espírita verdadeiro é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas más inclinações. Faz questão de ser 
simples e gentil, poupando-se aos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Tal ocorrência, no entanto, somente 
é possível quando se tem convicção da imortalidade da alma e do destino que cada qual está construindo para amanhã.

Do livro: No Rumo do Mundo de Regeneração | Manoel Philomeno de Miranda - Psicografia Divaldo Franco
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Tudo Está Perdido?

Século 21. Natureza degradada. Amazônia em chamas. Política corrompida. Vio-
lência estampada. Consultórios lotados. E, para “coroar”, de vez em quando, al-
guém que amamos vai embora, a saúde acaba, o emprego é perdido. Como fica 
nossa esperança? O que nos move? Para onde vamos? Será que está tudo perdido?

É muito comum vermos hoje em dia pessoas sem esperança no futuro, pessoas se 
entregando a conversas de baixo padrão vibratório, onde comentam as tragédias 
com riqueza de detalhes, fortalecendo a ideia do “caos”. Mas será que está tudo tão 
caótico mesmo? 

Alguns mais ousados indagam: “Onde está Deus?”.

E, dia após dia, sentimentos de revolta e desesperança vão brotando aqui e acolá. 
Mergulhamos no automatismo da rotina de trabalho, estudo, obrigações, buscando não pensar, buscando uma fuga que nos 
impeça de concluir algo que, no íntimo, sabemos que não faz sentido.

Em nosso íntimo reconhecemos Deus. Em algum lugar dentro de nós sabemos que somos tutelados de um Criador sober-
anamente Justo e Bom. Mas não sabemos ainda alcançar essas certezas, trazer para o consciente. Mas um dia saberemos.

À medida que evoluímos, vamos expandindo nossa consciência, então, coisas (certezas) que existem, mas não enxergamos, 
virão à tona e aí compreenderemos a perfeição da Natureza Divina.

Já avançamos muito. Somos a nossa melhor versão no aspecto evolutivo. Então, vamos refletir um pouco sobre isso, para não 
cairmos nas armadilhas do dia-a-dia de acharmos que tudo está perdido.

Tudo! Absolutamente tudo está sob o sábio comando de Deus. Com o auxílio fraternal de todos os Bons Espíritos, nada es-
capa do Seu doce olhar. Mas pode ser que fiquemos aflitos em algum momento, achando que tudo saiu do controle. Quando 
isso ocorre, é bem provável que esteja relacionado à fé. Então esse será o momento de resgatá-la.

Nossa mente é manancial de recursos para auxiliar no nosso desenvolvimento, mas precisamos saber usá-la, precisamos 
exercitá-la. Nós pensamos que somos tão sóbrios, tão senhores de nós mesmos, mas coisas pequenas ainda tem o poder 
de abalar-nos. Por que?

Dias atrás uma colega de trabalho disse-me: “Você almoça aqui no refeitório e fica na sala de descanso? Como consegue? 
Não sente necessidade de sair para a rua para espairecer? Ficar o dia todo no escritório?! Nossa, que plenitude…” E sorriu. 
Naquele momento eu recordei o Mestre: “Onde está o teu tesouro, aí estará teu coração”.

Será que o ambiente que nos envolve tem o poder de ditar as regras dos nossos sentimentos? Nesta questão íntima, de 
quem é o controle? E como conseguir esse domínio de si mesmo?

Neste ponto alto da evolução humana, é imperioso destinar o nosso foco para o que realmente eleva. Vivemos em um mun-
do de provas e expiações, nada por aqui é muito fácil. Então cabe a nós elegermos o nosso tesouro, para conseguir depositar 
lá o nosso coração, nossos interesses, nosso foco.

Sendo assim, fortaleçamos nossa fé, tenhamos a certeza de que toda transformação gera um certo movimento, mas isso não 
quer dizer que tudo está perdido. As coisas saem do lugar para se encaixarem melhor. 

Encaremos a dificuldade como oportunidade de aprender a fazer melhor. Não tenhamos medo, pois tudo concorre para o 
nosso bem. Podemos estar no inferno, mas o inferno não precisa estar em nós.

Existem alguns pontos importantes que ajudam a desenvolver essas habilidades. São eles:

• Através do conhecimento das leis que regem a vida, tanto no campo da matéria, quanto do 
espírito; 

• Através do autoconhecimento, aquele olhar para si mesmo, sem véus, sem autoengano; 

• Através da meditação, momento em que podemos silenciar e só observar; 

• E, sobretudo, através do fortalecimento da nossa fé, da prece, buscando Jesus, nos
 aproximando de Deus, pois quanto mais Os conhecemos, mais aumenta nossa fé.
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Enfim, diante dessas reflexões, cabe-nos concluir que tudo está perfeitamente em sintonia, tudo está no lugar em que de-
veria estar. Saibamos lidar com as dificuldades que nos aparecem, reconhecendo que não habitamos ainda um mundo feliz. 
E tenhamos a plena certeza de que NADA ESTÁ PERDIDO!!

Autora: Luciane Bastos Almeida

Fonte: espirito.org.br 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

• Importa também selecionar o que traremos para nossa tela mental, que tipo de conteúdos 
irão abastecer a nossa vida, que tipo de conversas vamos sustentar. Podemos nos relacionar 
com qualquer tipo de pessoa, mas observando seu padrão vibratório, nós decidiremos sintoni-
zar ou doar amor e conhecimento para que um dia ela se liberte também.

O Espiritismo brasileiro - Desvios à vista
Seja por conta de nossas heranças culturais ou das naturais imperfeições humanas, o 
movimento espírita se encontra numa encruzilhada e, se não corrigirmos certos des-
vios, corremos o risco de trairmos a obra de Kardec, da mesma forma que traímos, no 
passado, a mensagem de Jesus.

Os perigos que apontamos aqui já estão em processo de cristalização. Merecem ser 
analisados cuidadosamente (apesar de aqui fazermos apenas breves apontamentos), 
para que se tomem as devidas medidas de volta ao rumo proposto por Kardec:

A institucionalização está ameaçando a mediunidade, está acabando com a fraternidade e está avivando a sede por cargos 
e poderes. Expliquemos cada um desses aspectos. Kardec, num discurso de abertura do ano social de 1860, da Sociedade 
de Estudos Espíritas de Paris, parabenizava os membros da sociedade por instituírem reuniões mediúnicas em suas casas. 
Pensava ele que as reuniões íntimas, pequenas, com maior homogeneidade de pensamento, eram mais propícias às co-
municações familiares, de pessoas queridas, conhecidas. Aliás, foi para instruir os adeptos em como proceder em relação 
à mediunidade que ele escreveu O Livro dos Médiuns. A grande revolução proposta por ele é que todos tivessem acesso 
ao conhecimento da mediunidade, que soubessem como controlá-la e, com parâmetros éticos, empregá-la, justamente 
para dar autonomia ao indivíduo de se desenvolver como ser interexistencial... Até então, a mediunidade fora apenas 
para iniciados, agora seria algo para o povo. Ora, quando se criam longos cursos para alguém ter acesso à mediunidade; 
quando se estabelece como tabu só praticar a mediunidade no centro espírita, porque se desconfia do outro, que deve ser 
sempre tratado de maneira paternalista; quando não se fazem mais reuniões familiares, mas apenas institucionais; quando 
a mediunidade passa a ser controlada por quem exerce cargos e não pela própria pessoa, que deve ter a autonomia e a 
capacidade de julgamento desenvolvida justamente pelo espiritismo... então estamos caminhando a passos largos para 
a extinção da mediunidade. A Igreja católica procedeu da mesma forma. Até hoje, ela aceita apenas a mediunidade dos 
santos que ela reconhece e reprimiu entre o povo a comunicação natural e espontânea com o mundo espiritual. Não quer 
dizer isso que não devamos estudar, racionalizar, controlar a mediunidade - esta é a função da doutrina espírita. Mas isso 
deve ser feito com cuidado e delicadeza, para não suprimi-la e não se tornar a mediunidade de apenas uns poucos, que de 
novo dominarão...

A questão da dominação nas instituições e das instituições interfere com o projeto espírita cristão de fraternidade iguali-
tária: quando a instituição passa a valer mais que o indivíduo (por exemplo, expulsamos pessoas dos centros, para preser-
var a instituição); quando os cargos passam a valer mais do que o trabalho; quando as instituições incham e se tornam 
burocráticas, impessoais... então estamos caminhando para a igrejificação do espiritismo.

No caso da mediunidade, temos, por um lado, o afastamento da pessoa comum da prática mediúnica e, por outro, a idola-
tria dos médiuns que se destacam (alguns atualmente com conteúdo bastante ralo e com condutas morais duvidosas, que 
o grande público desconhece). Kardec não punha os médiuns em evidência, porque ser médium é ser apenas instrumento 
dos espíritos, numa forma de comunicação tão natural e corriqueira que não precisa de seres especiais. Ao contrário, no 
Brasil, construímos lideranças a partir da mediunidade - o que é um contrassenso, já que um líder deve ter o seu mérito 
próprio e o mérito do médium é na verdade dos espíritos, quando houver mérito. O indivíduo deve ser reconhecido como 
liderança espírita por suas capacidades próprias e sua influência é apenas moral. Um líder assim pode até ser médium - 
porque todos podemos ser médiuns - mas não poderia alguém se tornar um líder, por ser médium. O que fazemos com 
esse procedimento de idolatria mediúnica? Estamos de novo considerando a mediunidade um privilégio, uma garantia de 
superioridade moral, quase iniciática... E Kardec explicou muito bem que a mediunidade não está necessariamente vincu-
lada à superioridade moral. Aliando-se a isso o problema citado acima - do progressivo afastamento do povo da prática 
mediúnica - temos novamente instituído um sistema em que alguns poucos têm contato com o mundo espiritual e a maio-
ria os idolatra e se julga incapaz de exercer regularmente a mediunidade. Acabamos assim com a democracia mediúnica, 
que foi uma das maiores contribuições de Kardec. Os médiuns que receberam as comunicações que constam nas obras da 
codificação não eram grandes líderes, eram pessoas comuns: adolescentes (como as meninas Boudin), donas de casa, ar-
tistas, profissionais liberais, pais de família - e essas comunicações eram excelentes. Nenhum médium brasileiro alcançou 
a clareza, a concisão, a simplicidade de linguagem e a lucidez das mensagens que Kardec incorporou na doutrina espírita.
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A idolatria mediúnica acaba evidentemente perturbando os próprios médiuns, já que a vaidade é uma das fraquezas huma-
nas mais comuns. No desejo de contentar os fãs, podem então surgir as mistificações, os espetáculos públicos, a santidade 
de fachada. Um exemplo de médium no Brasil que se furtou conscientemente a qualquer tipo de idolatria, recusando-se a se 
colocar em evidência e realizando um trabalho de extrema seriedade e equilíbrio foi Yvonne A. Pereira. Justamente por causa 
de sua reserva, é pouco conhecida e nada cultuada. Para manter-se nesta posição, o médium tem de usar de uma energia 
extraordinária, num meio cultural propenso à tietagem, ao beijamão, à ausência de crititicidade.

Às vezes, ligada a essa evidência de médiuns que se projetam no meio espírita, está outra questão que parece uma ameaça 
ao espiritismo, como doutrina séria e racional. Trata-se da exploração comercial que já se faz em torno do tema. O mundo 
pós-moderno se caracteriza pelo desejo de receitas rápidas e superficiais em todos os campos. As pessoas querem ler li-
vros, assistir programas que dêem dicas, com as quais, sem muita reflexão e esforço pessoal, possam se sentir confortadas, 
evitar a depressão, educar os filhos, desenvolver a sua espiritualidade. Não há tempo, não há vontade e não há interesse em 
aprofundamentos, sacrifícios morais...

Autora: Dora Incontri
Fonte: espiritualidades.com.br 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Ação e reação 
     ou 
     Causa e efeito?

Na Análise da dor, devemos admitir que alguém esteja sofrendo "pela causa"  que abraçou, com vistas ao seu progresso 
espiritual, e não "por causa" de uma falta qualquer.
 

O princípio de "Ação e Reação", conhecido como a Terceira Lei de Newton (Isaac Newton, Físico e Matemático Inglês - 
1642-1727), tem o seguinte enunciado: A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido oposto.

De forma ortodoxa, e indiscriminadamente, esse princípio tem sido aplicado para justificar a razão do sofrimento do Es-
pírito reencarnado em qualquer situação. Oportuno lembrar que o Codificador não usou desse raciocínio, não fez uso da 
Lei de Newton, e, sim, do axioma: não há efeito sem causa. Uma leitura superficial dos dois princípios poderá nos levar a 
conclusões erradas. Apliquemos, no caso do cego de nascença, os dois princípios, um de cada vez, e o leitor entenderá do 
que estamos falando.

Adotando o princípio da "Lei de Ação e Reação" (a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido opos-
to), a situação do cego de Siloé deveria ser uma reação em sentido oposto a uma ação, no caso negativa. Teria cometido 
uma infração às Leis Morais do Criador. Mas vimos que não era o caso. Dessa forma, nem sempre podemos concluir que a 
dor seja uma reação.

O Mentor de Chico Xavier, Emmanuel, alerta-nos que é "imperioso interpretar a dor por mais altos padrões de entendi-
mento. Ninguém sofre, de um modo ou de outro, tão-somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também 
angariando os recursos preciosos para obtê-la (...)". Com este entendimento é que devemos interpretar a situação do cego 
de nascença, que aceitou aquela condição para conquistar uma posição espiritual mais elevada. Se a dor corrige o passado 
e nos adverte no presente, também poderá estar construindo o nosso futuro. É a dor a serviço da evolução de todos nós, 
Espíritos imperfeitos.

Agora, aplicando o princípio não há efeito sem causa, à mesma situação, não resta dúvida de que encontramos no sofri-
mento daquele cego uma causa, que foi a sua avidez pelo progresso, seu desprendimento e amor à causa do Cristo. Permi-
tiu-se nascer privado da visão para cooperar com a causa do Messias. A sua dor não era uma reação a nada, era a própria 
ação. Sofreu "pela causa" e não "por causa".

Como já dissemos, Allan Kardec adotou o princípio de causa e efeito e não de ação e reação para estudar e explicar as 
razões da dor e das aflições. Conhecia, sem sombra de dúvida, a Terceira Lei de Newton, mas não a usou na apreciação das 
coisas espirituais. Será que o "bom senso encarnado" percebeu que a lei do Físico Inglês não se prestava integralmente 
para a compreensão e esclarecimentos sobre as aflições? Entendemos que sim. O Mestre de Lyon trilhou com sabedoria, 
sem dogmatismo e com bom senso. Acompanhemo-lo neste texto:
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"Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas 
vezes a conseqüência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez so-
frer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade; se foi orgulhoso, 
poderá nascer em humilde condição; se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do 
necessário; se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc."

Observemos que teve o cuidado de alertar o seu leitor escrevendo as expressões "muitas vezes" e "poderá", em vários mo-
mentos, não afirmando categoricamente que a dor seja sempre uma punição. Continuemos.

"Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas 
vezes, são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação 
serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa 
inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um Espírito haver chegado a certo grau de 
elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais 
recompensado será, se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos 
naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mau haverem trazido de suas pre-
cedentes existências e que sofrem, com resignação toda cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam 
suportar sem murmurar."

Como conclusão, o Espiritismo não nos autoriza generalizar o sofrimento como sendo uma punição, conseqüência de erros 
cometidos. Léon Denis, um dos continuadores de Kardec, que muito bem compreendeu a verdadeira missão da dor, ensina: 
"Todos aqueles que sofrem não são forçosamente culpados em vida de expiação. Muitos são Espíritos ávidos de progresso, 
que escolheram vidas penosas e de labor para colherem o benefício moral que anda ligado a toda pena sofrida." E mais à 
frente: "Às almas fracas, a doença ensina a paciência, a sabedoria, o governo de si mesmas. Às almas fortes, pode oferecer 
compensações de ideal, deixando ao Espírito o livre vôo de suas aspirações até ao ponto de esquecer os sofrimentos físicos".

A causa do sofrimento não somente está no passado ou no presente, mas também no futuro. A dor-evolução não está 
corrigindo erros cometidos, mas construindo um porvir venturoso para o Espírito em evolução. Sabemos que muitos deles 
reencarnam em missão na Terra, com o objetivo de impulsionar o nosso progresso moral e científico. Tais Espíritos aceitam 
resignados, até mesmo com certa alegria, as adversidades e infortúnios de tal existência, por saberem que estão se adi-
antando na escala evolutiva (O Livro dos Espíritos, questão 178). Logo, sofrem as dores da evolução, aquela que vem de 
fora para dentro, ao contrário da dor-expiação, que vem de dentro para fora, pois é purgação.

A reencarnação não é um processo punitivo; é manifestação da misericórdia divina. Não reencarnamos somente por sermos 
devedores, mas, acima de tudo, porque a vida na matéria significa oportunidade de crescimento em todas as latitudes es-
pirituais. A evolução é lei divina e, por isso, imperiosa. Sofremos, vez ou outra, pela causa que abraçamos e não somente por 
causa de alguma infringência às leis divinas.

Na apreciação das causas das dores e aflições por que passamos, nem sempre é correto adotar o princípio de "ação e reação", 
concluindo que a dor seja sempre uma reação oposta a uma ação ilícita. Os Espíritos Superiores nos ensinam que para todo 
efeito existe uma causa, mas não asseguram que o sofrimento seja sempre um efeito, pois no caso do cego de nascença, ele 
era isento de culpa. A causa da sua desdita existia sim! Estava no seu desejo de cooperar com a causa do Messias de Deus.

A despeito da nossa dificuldade de andar de braços com a dor, na condição de amiga, insistindo em nos conduzir aos píncaros 
da glória espiritual, esforcemo-nos para compreender, à luz da fé racional que o Espiritismo nos trouxe, a exortação de Jesus 
no Sermão do Monte, consolando os sofredores: "Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados".

Autor: Waldehir Bezerra de Almeida
Fonte: nossolar.net 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Adquira livros em nossa livraria e ajude 
nossa casa!
Veja alguns títulos disponíveis aqui:

https://www.geedem.org.br/livraria https://www.geedem.org.br/caixa-vibra%C3%A7%C3%A3o-especial-desen-
carnad

Acesse aqui:

https://www.geedem.org.br/livraria
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Informes GEEDEM / ASIMD

h t t p s : / / w w w . g e e d e m . o r g . b r /
evangeliza%C3%A7%C3%A3o

Siga a Família Geedem nas  redes sociais:

Clique no link para ser redirecionado

https://chat.whatsapp.com/In-
FJU9okI0nFHnzoD0X6tC

Máscara é a melhor forma de combater a COVID-19 
e protege você, sua família, seus amigos e toda a so-
ciedade. No estado de São Paulo o uso é obrigatório e 
quem estiver sem proteção fica sujeito a multa.

https://www.geedem.org.br/evangeliza%C3%A7%C3%A3o
https://www.geedem.org.br/evangeliza%C3%A7%C3%A3o
https://www.instagram.com/familiageedem/?hl=pt-br
https://chat.whatsapp.com/InFJU9okI0nFHnzoD0X6tC
https://chat.whatsapp.com/InFJU9okI0nFHnzoD0X6tC
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Para a Criançada!

É possível tratar de espiritismo com humor, em poucos minutos, sem desviar-se da profun-
didade que o tema exige? Essa é a proposta do Canal Amigos da Luz, que desde 20/03/2015 
posta regularmente pequenos esquetes cômicos baseados na Doutrina Espírita. Os vídeos, por 
estarem embasados em tópicos da Codificação, estão a disposição no nosso canal para serem 
usados como ilustrações em palestras, grupos de estudo sistematizado, reuniões de mocidade, 
e até mesmo no culto no lar.
O Canal é realizado pela Cia Amigos da Luz, companhia de teatro carioca fundada em 2007 
que já leva pros palcos a ideia da comédia como instrumento a serviço da divulgação de men-
sagens edificantes desde seu primeiro espetáculo.
https://www.youtube.com/c/Amigosdaluz/featured

https://culturaemcasa.com.br/hot-
page/viradasponline/

Acesse em:

Marlon Reikdal é psicólogo formado pela UFPR e pós-graduado em Psicologia Analítica pela PUC-PR. 
Tem como principal objeto de estudo a interface entre psicologia e religião, ou seja, a interferência da 
religiosidade na Saúde Mental das pessoas.
Em seu canal no YouTube destaque para "Vai para Dentro - recursos para o autodescobrimento", playl-
ist que nos direciona como lidar com as emoções.

https://www.youtube.com/channel/UCCKcmufcyTtSKfpk968UADw/videos

A União Pró-Vacina é uma iniciativa que une diversas instituições em prol do combate à desinformação 
sobre vacinas.
O projeto nasceu após a comparação da queda da cobertura vacinal no Brasil com a crescente atuação 
de movimentos antivacina. A União Pró-Vacina desenvolveu duas ferramentas: a primeira, um conta-
dor que registra o número de mortes evitadas pelas vacinas e quantas mais poderiam ser prevenidas 
com uma taxa maior de imunização. Já a segunda trata de um mecanismo que identifica amigos em 
contato com conteúdos antivacina, nas redes sociais. Ambas as ferramentas podem ser acessadas 
pelo site:  https://sites.usp.br/iearp/category/uniao-pro-vacina/

O que acontece por aí...

Atividades de colorir são ótimas para relaxar tanto adultos quanto crianças. Na 
falta de giz de cera para entreter os pequenos, o mouse pode quebrar um galho. O 
site Colorir Online permite que as crianças pintem desenhos com animais, castelos, 
piratas, princesas e muitos outros temas. E é possível imprimir a arte!
http://colorir-online.com/

https://www.youtube.com/c/Amigosdaluz/featured
https://culturaemcasa.com.br/hotpage/viradasponline/
https://culturaemcasa.com.br/hotpage/viradasponline/
https://www.youtube.com/channel/UCCKcmufcyTtSKfpk968UADw/videos
https://sites.usp.br/iearp/category/uniao-pro-vacina/
http://colorir-online.com/

