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ATOR CARLOS VEREZA FALA DA CARTA
PSICOGRAFADA DE CHORÃO, EM 2014

Em 2014 uma suposta carta psi-
cografada acabou viralizando nas 
redes sociais. A carta psicografa-
da terminava com a frase “Que 
Jesus amenize os sofrimentos 
meus E tenha compaixão desse 
CHORÃO.”

 ENTREVISTA COM PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO
O escritor espírita e comunicador da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, Paulo Henrique 
de Figueiredo, em suas pesquisas práticas teve a oportunidade em vários momentos de 
conversar com o espírito de Dr Adolph Fritz. Em entrevista, Paulo acrescentou pontos 
interessantes sobre as cirurgias espirituais e pilares da medicina. Confira.

Paulo Henrique de Figuiredp
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A condenação do Espiritismo pela Bíblia, que é a 
mais citada e repetida, figura no Cap. 19 do Deute-
ronômio. É a condenação de Moisés, que vai do 

versículo 9 ao 14.
A tradução, como sempre, varia de um tradutor para 

outro, e às vezes nas diversas edições da mesma tradução.
Moisés proíbe os judeus, quando se estabeleceram em 

Canaã, de praticar estas abominações: fazer os filhos passa-
rem pelo fogo; entregar-se à adivinhação, prognosticar, 
agourar ou fazer feitiçaria; fazer encantamento, necroman-
cia, magia, ou consultar os mortos. E Moisés acrescenta, no 
versículo 14: “Porque estas nações, que hás de possuir, 
ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o 
Senhor teu Deus não permitiu tal coisa”. Assim está na tra-
dução de Almeida, mas variando de forma, por exemplo, na 
edição das Sociedades Bíblicas Unidas e na edição mais 
recente da Sociedade Bíblica do Brasil.

Na primeira dessas edições (ambas da mesma tradução 
de João Ferreira de Almeida) lê-se, por exemplo: “quem 
pergunte a um espírito adivinhante”, e na segunda: “quem 
consulte os mortos”. Na tradução de António Pereira de 
Figueiredo, lê-se: “nem quem indague dos mortos a verda-
de”.

Qual delas estará mais de acordo com o texto? Seja qual 
for, pouco importa, pois a verdade dita pelos mortos ou 
pelos vivos (estes, mortos na carne) é que tudo isso que 
Moisés condena, também o Espiritismo condena.

Não esqueçamos, porém, de que a condenação de Moi-
sés era circunstancial, pois os povos de Canaã, que os jude-
us iam conquistar a fio de espada, eram os que praticavam 

essas coisas.
Mas a condenação do Espiritismo é permanente e geral, 

pois o Espiritismo, sendo essencialmente cristão, não se 
interessa por conquistas guerreiras e não faz divisão entre 
os povos.

Kardec adverte em O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo, livro de estudo das partes morais do Evangelho: “Não 
soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque 
ele declara formalmente que não os produz”. (Cap. XXI: 7).

Em O Livro dos Médiuns, Kardec adverte: “Julgar o 
Espiritismo pelo que ele não admite, é dar prova de ignorân-
cia e desvalorizar a própria opinião”. (Cap. 11:14).

Em A Gênese e em O Livro dos Espíritos, como nos já 
citados, Kardec esclarece que a finalidade da prática espíri-
ta é moralizar os homens e os povos.

Quem conhece o Espiritismo sabe que todo interesse 
pessoal, particular, é rigorosamente condenado.

Adivinhações, agouros, feitiçaria, encantamentos, con-
sultar interesseiras, são práticas de magia antiga, que Moi-
sés condenou, como o Espiritismo condena hoje.

Mas o próprio Moisés aprovou a mediunidade moraliza-
dora, a prática espiritual da relação com o mundo invisível, 
como veremos.

Moisés, o grande legislador judeu, médium de excepci-
onais faculdades, não condenou, mas praticou a mediunida-
de e desejava vê-la praticada pelo seu povo. Ele recebia 
espíritos, conversava com espíritos, evocava espíritos, e 
além disso fazia-se acompanhar no deserto por uma equipe 
de médiuns, provocando até mesmo fenômenos de materia-
lização. Mas vamos agora a um episódio que pastores e 

padres não citam, mas que está na Bíblia, em todas as tradu-
ções.

O professor Romeu do Amaral Camargo, que foi diáco-
no da l Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, 
comenta esse episódio em seu livro espírita De cá e de Lá. É 
o constante do livro de Números, Cap. 11, versículos 26 a 
29. Foi logo após a reunião dos setenta médiuns na tenda, 
para a manifestação de Jeová.

Dois médiuns haviam ficado no campo: Eldad e Medad. 
E lá mesmo foram tomados e profetizavam, ou seja, davam 
comunicações de espíritos. Um jovem correu e denunciou o 
fato a Josué. Este pediu a Moisés que proibisse as comuni-
cações.

A resposta de Moisés é um golpe de morte em todas as 
pretensas condenações do Espiritismo pela Bíblia. Eis o 
que diz o grande condutor do povo hebreu: “Que zelos são 
esses, que mostras por mim? Quem dera que todo o povo 
profetizasse, e que o Senhor lhe desse o seu espírito”!

Comenta o professor Camargo: “Médium de extraordi-
nárias faculdades, Moisés sabia que Eldad e Medad não 
eram mercenários nem mistificadores, não procuravam 
comunicar-se com o mundo invisível, mas eram procurados 
pelos espíritos”.

Como acabamos de ver, Moisés aprovava a mediunida-
de pura que o Espiritismo aprova e defende. Mas o pior 
cego é o que não quer ver, principalmente quando fechar os 
olhos é conveniente e proveitoso.

(Fonte: José Herculano Pires No livro Visão Espírita da 
Bíblia e Instituto Chico Xavier)
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Antes de iniciarmos com a mensagem do espírito 
comunicante, faz necessária uma introdução 
sobre o vício  de internet e jovens viciados em 

internet.
Estamos passando por profundas mudanças tecno-

lógicas no mundo da informação e, junto com ela, avan-
ços no meio de comunicação. Infelizmente, com todo 
esse avanço, traz consigo um problema intenso, que é 
vício em tecnologia. O vício em tecnologia, por conse-
guinte, traz consigo o vício da internet, que não é 
exclusivo dos jovens, mas é a faixa etária que mais 
acomete.

Segundo uma matéria da BBC Brasil, a empresa de 
marketing Digital Clarity realizou uma pesquisa sobre 
o vício em internet e descobriu que 16% das pessoas 
pesquisadas apresentavam indícios de que eram vicia-
dos em internet, admitindo gastar mas de 15 horas por 
dia na internet.

Segundo uma matéria do site Huffpostbrasil, outra 
empresa, chamada Flurry, também realizou uma pes-
quisa, vindo a descobrir que cerca de 280 milhões de 
pessoas são viciadas em smartphones, consequente-
mente, também viciadas em internet. Uma especialista 
mostrou 8 sinais que podem indicar o vício da internet:

1. Pensar o tempo inteiro em estar conectado;
2. Sentir necessidade de aumentar o tempo de uso 

para obter o mesmo prazer;
3. Tentar parar de usar a internet e não conseguir;
4. Sentir irritação e ansiedade durante o tempo que 

não pode entrar na internet;
5. Mudar o humor quando entra em contato com a 

tecnologia;
6. Perder a noção do tempo que fica conectado e 

não conseguir sair;
7. Ter o trabalho e as relações familiares e sociais 

em risco pelo uso excessivo;
8. Mentir para as pessoas sobre o tempo que fica 

conectado.
O risco do mau uso da internet não faz referência 

somente ao vício, mas às informações que as pessoas 
recebem, principalmente jovens e adolescentes. São 
incentivados a fazer verdadeiras loucuras através de 
“brincadeiras”, desafios, que põe em risco a vida e a 
saúde física, mental e espiritual desses jovens.

PSICOGRAFIA MENSAGEM “ALERTA 
G E R A L ” ,  D O  I R M Ã O  Q U E  N Ã O  S E 
IDENTIFICOU, RECEBIDA NOS TRABALHOS 
DA NOITE DE SEXTA-FEIRA, 05/01/2018, 
PRIMEIRA REUNIÃO DO ANO.

Queridos irmãos. Graça e Paz a todos que estão 
aqui nesta noite, em especial aos irmãos que vão ler 
essa mensagem através da Internet. Somos irmãos de 
um planeta com muito avanço tecnológico e precisa-
mos lhes passar essa mensagem. Nosso apelo é para 
que olhem atentamente aos vossos filhos que passam o 
dia, a noite inteira, conectados com a Internet.

Seus filhos estão passando por sombrias experiên-

cias, eles estão sendo recrutados pelas trevas, por seres 
que querem dominar este planeta e atrapalhar a vossa 
“Transição Planetária.

Eles estão ouvindo mensagens subliminares, estão 
sendo enganados grosseiramente pelas trevas.

São infinitos áudios prometendo mudarem o corpo, 
o cabelo, a cor dos olhos, transformarem-se em seres 
que não estão destinados como seres humanos.

As trevas estão trazendo inúmeras mensagens para 
vossos filhos, implantando no subconsciente deles. 
Notem que eles ficam agressivos, trancados em seus 
quartos, não tem convívio com familiares e amigos.

Nosso apelo é que tirem o som de seus ouvidos, 
tratem vossos filhos com amorosidade, ensinem todas 
as obras do Criador.

É chegado o momento de todos os habitantes desse 
Orbe Terrestre a elevarem-se espiritualmente, a vive-
rem o Amor, a Paz e a Harmonia entre vós.

Muitos outros planetas também dependem de vossa 
“Transição Planetária”, da vossa Evolução.

Com muito Amor nos despedimos de vós, deixamos 
muito Amor em vossos corações.

Nós não permitiremos que as trevas vençam.
O bem sempre vence, sempre! Somos das Plêiades e 

lhes acenaremos quando olharem para o céu.

PSICOGRAFIA: ESPÍRITO ALERTA PAIS
SOBRE FILHOS E O VÍCIO DA INTERNET

https://twitter.com/LuizSergioCas1
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Sabe aquela irritabilidade que aparece quando a 
gente vai conversar com alguma pessoa igno-
rante, aquela que além de rude, só sabe enxer-

gar sua própria opinião? Pois é, eu sofro dessa irritabi-
lidade. Como se não bastasse, elas te xingam ou ficam 
rindo da sua cara enquanto você se justifica ou tenta 
explicar algo; apresenta fatos concretos, verídicos, 
mas não adianta. É cega muda e surda, pois para esse 
tipo de pessoa, só ela é detentora da verdade ou da 
opinião.

No site União Espírita de Piracicaba, acabei encon-
trando uma definição interessante para o termo em 
questão:

Ignorância é um termo que pode descrever sim-
plesmente o desconhecimento sobre algo, mas que 
também pode ser aplicado para descrever uma postu-
ra excessivamente inflexível de negação de fatos ou 

de ideias que diferem das suas. De qualquer forma, a 
ignorância, não é sinônimo de inferioridade, incapa-
cidade ou demérito. A ignorância é um estado, uma 
situação transitória que pode ser superada com 
algum interesse, empenho e disciplina. O simples 
desejo de conhecer coisas novas e a predisposição de 
incorporar novas ideias, podem gerar as experiênci-
as necessárias para o aprendizado.

Nós como seres humanos, cheios de falhas, gosta-
mos muito de julgar, por isso, julgamos aquela pessoa, 
que transborda ignorância em vários âmbitos da vida 
dela, de estúpida.Acabamos taxando-as de estúpidas. 
Mas às vezes não paramos para perceber que todos 
nós temos um algum ponto da nossa personalidade 
onde somos ignorantes e, por vezes, relutamos na 
mudança, pois julgamo-nos certos de tal questão. Por 
vezes até consideramos a existência de tal comporta-
mento inadequado, mas fazemos a seguinte declara-
ção: “nasci assim e não tenho como mudar”. Isso pro-
cede?(!) Além disso, pergunto a você outra coisa. 
Quantas vezes nós somos corrigidos quanto um fato, 
um conhecimento que achávamos espertos demais e 
no final, sabemos que o outro está mais certo, porém 
não admitimos por causa do nosso ego? Se eu falasse 
que isso nunca aconteceu comigo, estaria coberto de 
mentira! E com você, já aconteceu?

Mas, voltando à intenção central do texto: O que 
aprendemos com essas pessoas demasiadamente igno-
rantes? A resposta não poderia ser mais breve e abran-
gente: a PACIÊNCIA!

Mas nesse caso, a paciência supera o seu significa-
do comum e adquire outras qualidades, como a 
TOLERÂNCIA. Tolerância é um termo que vem do 
latim tolerare, que significa “suportar” ou “acei-
tar”. A tolerância é o ato de agir com condescendên-
cia e aceitação perante algo que não se quer ou que não 
se pode impedir. É importante fazermos uma ressalva. 
É que “aceitar”, nessa questão, não é o mesmo que 
chegar a conclusão que a pessoa está certa, mesmo 
quando sabemos que ela está errada. Não! O “acei-
tar” aqui tem a ver com calar-se para evitar que uma 
discórdia se inicie. Um dia… um dia haverá de chegar 
e a situação mostrará ao ignorante o próprio erro dian-
te dos seus olhos, dessa vez, calando-o.

Na internet, então, é um querendo ser mais “dou-
tor” que o outro. Se o assunto for política, em Resul-
tado de imagem para reflexão ignoranciatão, nem se 
fala. Se dermos asas para os nossos instintos, por 
causa da ignorância de um ou de outro, acabamos per-
dendo amigos, distanciamos os familiares. Portanto, 
em certos momentos é melhor nos calar para evitar 
discórdias, afinal, já dizia aquele ditado que fala que, 
temos que antes de tentar derrubar uma pessoa igno-
rante, temos de baixar o nosso nível até o nível dela; 
sem nos dar conta, nos tornamos tão baixos quanto 
aquele que tentamos derrubar. Não vale a pena!

Fonte: https://estudantespirita.com.br

PESSOAS IGNORANTES: O QUE
PODEMOS APRENDER COM ELAS?

https://twitter.com/LuizSergioCas1
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Filho de nobres espanhóis, Dr. Juan de Anchieta e 
D. Mencía Días de Clavijo, reencarnou em 
Santa Cristóbal de La Laguna, província de 

Tenerife, Ilhas Canárias, na Espanha, em 19 de março 
de 1534, e desencarnou na Aldeia de Reritiba, hoje 
como Anchieta, Espírito Santo, no dia 9 de Junho de 
1597.

Dotado de inúmeras virtudes, tais como: humilda-
de, coragem, paciência, benevolência, caridade e pela 
fama de milagreiro”, foi respeitado e venerado por 
todos: índios, portugueses, espanhóis e brasileiros.

No dia 13 de Julho de 1553, com apenas 19 anos de 
idade, Anchieta chegou à Baía de todos os santos, onde 
o aguardava um enviado de Nóbrega, para conduzi-lo 
até São Vicente. Junto com Manuel da Nóbrega ajudou 
a fundar o colégio de Piratininga, que veio a dar ori-
gem à cidade de São Paulo, no ano de 1554. Seis anos 
mais tarde, foi nomeado reitor do colégio de São 
Vicente.

Na Revolta dos Tamoios, aliados dos franceses, 
Manuel da Nóbrega e José Anchieta negociaram a paz. 
Enquanto Nóbrega negociava com os portugueses, ele 
permaneceu refém dos índios, na praia de Iperoig, 
entre abril e setembro de 1563. Durante o cativeiro 
escreveu o famoso Poema à Virgem, esboçado nas 

areias alvas da praia.
Nobrega desencarnou aos 53 anos de idade, no dia 

18 de outubro de 1570. Fora o exímio planejador, 
enquanto Anchieta o executor. Daquele dia em diante, 
Joseph d'Anchieta torna-se-a os dois. Tanto que no ano 
de 1578 foi nomeado provincial da Companhia de 
Jesus no Brasil; cargo ao qual renunciou três anos mais 
tarde.

Em 1582 fundou o Hospital da Misericórdia, no Rio 
de Janeiro. Logo em seguida, transferiu-se para o Espí-
rito Santo, onde organizou inúmeras aldeias indíge-
nas.

Dois anos depois, num domingo, Anchieta desen-
carnou aos 63 anos de idade, dos quais 44 anos foram 
vividos aqui a serviço da Pátria que ajudou a construir.

Segundo biógrafos há relatos de dons mediúnicos 
de Anchieta, tais quais sustar tempestades, comandar 
movimento dos pássaros, curar doentes e levitar. É 
considerado fundador ou iniciador da literatura, da 
poesia e do teatro brasileiro.

Exerceu função de médico e enfermeiro, aprenden-
do com os índios a utilização das plantas medicinais. 
Escreveu sobre zoologia e botânica do Brasil. Seu 
nome está registrado entre os fundadores de São Pau-
lo, Rio de Janeiro e outras cidades.

Dotado de inúmeras virtudes, tais como: humilda-
de, coragem, paciência, benevolência, caridade e tam-
bém pela fama de “milagreiro” foi respeitado e venera-
do por todos: índios, portugueses, espanhóis e brasilei-
ros.

Em Bertioga, no dia 4 de agosto de 1578, entre os 
índios Miramonis, indagado sobre a sua profunda tris-
teza, Anchieta respondeu: “Nestes dias se preparam 
grandes trabalhos para o mundo” Aquele dia marca-
va a catástrofe de Alcácer-Kibir, onde, em suas planí-
cies, consumou-se a grande catástrofe do exército de 
D. Sebastião. Anchieta teve uma visão da tragédia; 
saiu da oração como fora de si, exclamando, chorando 
“que se perdera a batalha!” Tempos depois, confir-
mou-se a notícia.

Essa é apenas um das suas faculdades, Anchieta 
tinha capacidade de dominar os animais e transformar 
a energia dos lugares melhores. Com certeza foi um 
espírito que passou por diversas encarnações com mui-
tas provas e expiações. Hoje é um espírito evoluído 
por mérito seu. Caminhemos juntos para chegarmos 
tão próximo quanto Anchieta da evolução espiritual.

(Fonte: Revista Internacional de Espiritismo)

O MÉDIUM JOSÉ DE ANCHIETA, APÓSTOLO DO BRASIL

https://agazetaespirita.blogspot.com.br
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A hanseníase , antes conhecida como “Lepra” é 
uma doença que acompanha a humanidade desde 
os primórdios terrenos sendo que há registros 

que datam de 600 a.C na Ásia e na África.
Devemos alertar de que a hanseníase é uma doença 

crônica e infectocontagiosa de notificação obrigatória 
no Brasil, assim como a tuberculose, a AIDS e outras 
doenças transmissíveis entre humanos. A hanseníase 
atinge pele e nervos periféricos podendo levar a sérias 
incapacidades físicas. Uma doença que hoje em cura 
graças a descoberta na década de 40 das sulfonas, oriun-
das da química sintética, ainda hoje o estigma do contá-
gio ainda é predominante.

Muito embora desde a década de 60 não á mais neces-
sidade de leprosários , o que foi uma vitória em termos de 
humanização, já que essa doença sempre foi tratada com 
preconceito e repugnância, as pessoas com essa enfermi-
dade eram excluídas da sociedade, abandonadas a pró-
pria sorte no período antecessor e durante o de Cristo, na 
idade média considerada doença proveniente do pecado, 
a o exilio ou a extinção era a solução para eliminar o mal 
naquele corpo .nfelizmente não bastava o exilio e a 
exclusão, em muitos países nos casos mais graves os 
hansenianos eram executados.

“[...] a maioria das vezes o enfermo era preso em sua 
habitação, sendo queimado juntamente com seus perten-
ces. [...]” (Mesgravis, 1976, p. 119).

Em 1868, a bactéria causadora da moléstia foi identi-
ficada pelo norueguês Armauer Hansen, e as crenças de 
que a doença era hereditária, fruto do pecado ou castigo 
divino foram afastadas. Porém, o preconceito persistiu, e 
a exclusão social dos acometidos foi até mesmo reforça-
da pela teoria de que o confinamento dos doentes era o 
caminho para a extinção do mal.

Foram criados os leprosários , mas não bastava os 
separar, se ocorresse uma morte no leprosário, o corpo 
seria ali enterrado; no caso do “leproso” residir em uma 
cabana, era usual que se ateasse fogo à habitação para 
que o corpo fosse queimado juntamente com seus per-
tences.

Muito embora hoje hanseníase tenha cura e o trata-
mento seja gratuito, o Brasil esta em 2º lugar no mundo e 
o 1º Lugar na América latina..

“O Maranhão também lidera em casos entre menores 
de 15 anos - são cerca de 400 por ano, ou 12% do total do 
Estado. [...] No Brasil, essa participação das crianças em 
novos casos fica em torno de 7% a 8%, o que mostra 
quão ativa a doença ainda é no país - uma criança doente 
indica em geral que há um adulto não tratado transmitin-
do hanseníase. (BBC BRASIL.)

O que o espiritismo diz? Bem poderíamos aqui falar 
sobre Eunice Weaver , que indiscutivelmente foi um 
ícone dentre o tratamento aos hansenianos, e conforme 
Divaldo Franco ela era "mãe dos filhos dos hansenianos" 
e evitou que milhares de crianças se contaminassem. 
Após desencarnar, apareceu radiosa para Divaldo, onde 
escreveu a mensagem "Marcados na Alma", onde faz 
uma análise dos portadores da hanseníase moral, que é a 
enfermidade entrando, e dos portadores da hanseníase 
física, que são aqueles que tem a enfermidade saindo; 
pode-se afirmar que os que hoje estão marcados na alma, 
pelos danos praticados contra si mesmos, através do seu 
próximo, a quem prejudicaram em vidas passadas, e, 
inevitavelmente serão os portadores da hanseníase, das 
degenerescência cancerígena de hoje ou de amanhã.

Sob esse prisma, destacamos e convergimos duas 
informações de relevância:

1- Evangelho Segundo o Espiritismo no Cap. VII – 
“BEM AVENTURADOS OS POBRE DE ESPÍRITOS” 
, onde percebemos que a reencarnação é a única maneira 
de purificarmos a alma, desembaraçando-nos dos males 
do passado, onde o objetivo tornarmo-nos mais pobres(-
humildes) de espírito.

2- E Jésus Gonçaves, (1902-1947), pessoa de bom 
coração e de história de vida sofrida, desencarnou por 
complicações reflexas da hanseníase, e, que de ateu con-
victo, tornou-se espirita fervoroso, a ponto de Funda em 
1945 no Hospital-Colônia de Pirapitingui a “Sociedade 
Espírita Santo Agostinho”, e, após seu desencarne, comu-
nicou-se com Chico Xavier e Divaldo Franco, revelando 
em vidas anteriores, ter sido Alarico, o Grande (Seculos 
IV e V) e Armand Jean du Plessis Richelieu, o poderoso 
Cardeal Richelieu, nos séculos XVI e XVII.

Alarico e Richelieu foram pessoas perversas e violen-
tas, e em suas encarnações matavam e queimavam suas 
vítimas para simbolizar o poder, conforme Jésus, Alarico 
era soberbo e vaidoso, dono de uma crueldade sem igual, 
comandou a sangrenta invasão de Roma em 410 que 
resultou em milhares de mortes.

Richelieu, sob a batuta religiosa da época, foi o mais 
poderoso homem da França, destacou como político e 
estadista, tornando –se uma das mais notáveis figuras do 
regime monárquico francês, cujas mãos duras e inteli-
gentes detiveram o poder político da França, acima 
mesmo do rei Luis XIII.

Seu zelo excessivo e terrível pelo seu país e pelo seu 
governo foi capaz de justificar aos olhos dos homens, 
que o temiam e o admiravam, as guerras internas e exter-
nas pelas quais a França, enveredou em nome de ideais 
fanáticos, colocados acima de todos os ideais humanos, 

proporcionando espetáculos de sangue e deixando mui-
tos povos na miséria.

Jésus, ficou órfão de mãe aos três anos e do pai aos 
quinze, aos dezesseis teve de se sustentar como trabalha-
dor braçal, aos vinte anos casou-se com Theodomira de 
Oliveira, que era viúva e já tinha 2 filhas. Mesmo assim 
ainda tiveram mais 4 filhos. Nesta época empregava-se 
como Tesoureiro da Prefeitura.

Em 1930 sua esposa desencarna de uma tuberculose. 
Apesar das enormes dificuldades em criar suas 6 crian-
ças casou-se novamente, com Anita Vilela, vizinha que 
lhe ajudava a cuidar das crianças; aos 27 anos foi acome-
tido pela Hanseníase. Anita era espírita e tentava, em 
vão, esclarecer a mente do ateu Jésus.

Em 1933, o Serviço Sanitário recolhe-o, internando-o 
no Asilo-Colônia Aymorés. Percebendo o destrato e roti-
na do local, fundou o jornal interno "O Momento", a 
"Jazz Band de Aymorés" e a equipe de futebol. Por não 
receberem grupos artísticos no asilo, fundou também o 
grupo teatral interno.

Em 1943 falece Anita Vilela, de câncer no útero. 
Jésus ateu convicto questiona Deus, às voltas com suas 
dores no fígado, resolveu chamar aquele "Deus", e o 
desafiou, tirando um pouco de água e colocando em um 
copo.

"- Se Deus existe mesmo, dou 5 minutos para que 
coloque nesta água um remédio que me alivie as dores 
que sinto". E contou no relógio.

Quando bebeu a água sentiu que estava totalmente 
amarga. Chamou um companheiro que confirmou a alte-
ração da água... Após 2 minutos nada mais sentia em 
dores.

Jésus passou a crer, e tornou-se espírita, anos depois 
fundou a “Sociedade Espírita Santo Agostinho”.

Convergindo os dados, percebemos que a doença de 
Jésus, foi sua expiação após ter vivenciado em outras 
vidas atitudes cruéis.

Salientamos que estamos em transição planetária, e 
muitos espíritos buscam resgate e purificação de suas 
almas.

“[...] Sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimen-
to profundo estão liberando seus hóspedes que ali fica-
ram, em cárcere privado, por muitos séculos e agora, na 
grande transição, recebem a oportunidade de voltarem-
se para o bem ou de optar pela loucura a que se têm entre-
gado.”(FRANCO/2011)

As causas das enfermidades nem sempre são expia-
ções, também podem ser provas ou missões, sob esse 
prisma afirmamos que em todos os casos, sempre é para 
a evolução do espírito.

HANSENÍASE:
QUANDO AS CHAGAS 
DA ALMA MANIFESTAM
 NO CORPO
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A Alma é o nome reportado ao Espírito quan-
do encarnado. A ligação do espírito com o 
corpo físico é possível através do perispíri-

to. No Item Separação da Alma e do Corpo, da obra 
O Livro dos Espíritos entenderemos mais acerca 
do assunto.  

Os laços que unem a Alma ao corpo de despren-
de gradualmente até que cesse a vida orgânica, 
porém com o invólucro semimaterial, conhecido 
como o perispírito, é possível o espírito passar a 
viver no plano espiritual.

Porém, esta transição depende do nível de des-
prendimento como plano físico. A separação dos 
laços com a matéria podem ser rápida nos espíritos 
elevados, mas gradual quando ainda há apegado ao 
corpo físico e pouca elevação moral.

O Espírito no momento do desencarne sente o 
rompimento da alma e do corpo. Na pergunta 154 
os espíritos afirmam não ser dolorosa a separação, 
pois os sofrimentos são vividos ainda quando 
encarnado.

A afinidade dos espíritos, ou seja, o grau de sua 
elevação tal qual o nível de sua vibração energética 
irão definir a sensação experimentada após o 
desencarne e com quem se encontrarão no outro 
plano.

Na questão de número 161 sobre o caso de mor-
tes violentas e acidentais os espíritos respondem 
que geralmente a separação da alma e cessação da 
vida ocorrem simultaneamente, mas em todos os 
casos é breve o instante que medeia uma e outra.

É preciso ressaltar, mesmo não pertencendo ao 
item estudado, a questão da separação dos laços de 
um suicida. As perguntas a seguir do item Desgosto 
da Vida. Suicídio trarão esclarecimentos a respeito 
do do tema.

Na questão 944 Allan Kardec pergunta aos espí-
ritos se nós encarnados temos o direitos de tirarmos 
nossa vida e recebeu a seguinte resposta:

“Não; só a Deus assiste esse direito. O suicídio 

voluntário importa numa transgressão desta 
lei.”

É comum os relatos de que o suicida cometeu tal 
ato para por fim a sofrimentos, porém esta máxima 
é contrária às leis divinas e o processo de reencar-
nação. Este espírito terá que passar por novas pro-
vas e expiações para resgatar suas faltas.

Quais, em geral, com relação ao estado do Espí-
rito, as consequências do suicídio?

“Muito diversas são as consequências do sui-
cídio. Não há apenas determinadas e, em todos 
os casos, correspondem sempre às causas que o 
produziram…”

Apesar do ato de transgressão, é certo o desen-
carne e a separação dos laços, mas há ressalvas que 
ele continua a tratar na mesma questão.

“A observação, realmente, mostra que os efei-
tos do suicídio não são idênticos. Alguns há, 
porém, comuns a todos os casos de morte violen-

ta e que são a consequência de interrupção brus-
ca da vida. Há, primeiro, a persistência, mais 
prolongada e tenaz do laço que une o Espírito ao 
corpo, por estar quase sempre esse laço na pleni-
tude da sua força no momento em que é partido, 
ao passo que, no caso de morte natural, ele se 
enfraquece gradualmente e muitas vezes se des-
faz antes que a vida se haja extinguido comple-
tamente…”

Para estes espíritos nos resta muitas preces e 
orações. Emane vibrações positivas para que quan-
to mais rápido encerre seu sofrimento recebendo 
assim o socorro da Espiritualidade Amiga.

Lembre-se, quando aparecer suspeitas e evidên-
cias ao suicídio é primordial o encaminhamento à 
especialistas como psicólogos e psiquiatras.

SEPARAÇÃO DA ALMA E DO CORPO

Para saber mais sobre o assunto, assista:
Suicídio – Visão Espírita

Escrito por: Ricardo Guelfi de Souza
Fonte: TV Mundo Maior.

https://youtu.be/DJpt-LBYxlI
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N
ascido em Gênova, Itália, em 9 de janeiro de 1862, 
e desencarnado na mesma cidade, no dia 24 de 
junho de 1943.

Trabalhando catorze horas diárias, durante cinquenta e 
dois anos; um estudo profundo que, se enfeixado num livro 
de tamanho médio resultaria num volume de 15.000 pági-
nas; prolongadas e meticulosas pesquisas com o valioso 
concurso de 76 médiuns; nove monografias inconclusas, 
essa a folha de serviço de um dos mais eruditos pensadores 
e cientistas italianos. Seu nome: Ernesto Bozzano.

Cumpre aqui registrar também que Bozzano, com ape-
nas 16 anos de idade, já se interessava por temas abrangen-
do assuntos filosóficos, psicológicos, astronômicos, ciên-
cias naturais e paleontológicos. Além disso, desde a sua 
juventude, sentia inusitada atração para os problemas da 
personalidade humana, principalmente os que conduziam 
às causas dos sofrimentos, a finalidade e a razão da vida 
humana.

Numa época quando o Positivismo de Augusto Comte 
empolgava muitas consciências, Bozzano passou a engros-
sar suas fileiras, demonstrando nítida inclinação por todos 
os ramos do saber humano e entregando-se, resolutamente, 
ao estudo das obras dos grandes filósofos de todas as épo-
cas. Dos postulados positivistas gravitou para uma forma 
intransigente de materialismo, o que o levou a proclamar, 
mais tarde: Fui um positivista-materialista a tal ponto 
convencido, que me parecia impossível pudessem existir 

pessoas cultas, dotadas normalmente de sentido comum, 
que pudessem crer na existência e sobrevivência da alma.

Nos idos de 1891, recebeu do professor Ribot, diretor 
da Revista Filosófica, a informação sobre o lançamento da 
revista “Anais das Ciências Psíquicas”, dirigida pelo Dr. 
Darieux, sob a égide de Charles Richet. A sua opinião inici-
al sobre essa publicação foi a pior possível, dada a circuns-
tância de considerar verdadeiro escândalo o fato de repre-
sentantes de a Ciência oficial levarem a sério a possibilida-
de da transmissão do pensamento entre pessoas que vivem 
em continentes diferentes, a aparição de fantasmas e a exis-
tência das chamadas casas mal-assombradas.

Nessa mesma época, o professor Rosenbach, de S. 
Petersburgo (atual Leningrado), publicou violento artigo 
na "Revista Filosófica", situando-se numa posição antagô-
nica à introdução desse novo misticismo no domínio da 
psicologia oficial.

Na edição subsequente, o Dr. Charles Richet refutou, 
ponto por ponto, as afirmações de Rosenbach, as quais 
reputava errôneas, mostrando em seguida as suas conclu-
sões lógicas sobre a matéria.

Esse artigo do sábio francês teve o mérito de diminuir 
as dúvidas de Bozzano.

Os últimos resquícios dessa dúvida foram completa-
mente destruídos na mente de Bozzano, quando ele leu o 
livro "Fantasmas dos Vivos", de autoria de Gurney, Pod-
more e Myers. As dúvidas que alimentava sobre os fenô-

menos telepáticos foram assim completamente elimina-
das. Dali por diante dedicou-se, com afinco e verdadeiro 
fervor, ao estudo aprofundado dos fenômenos espíritas, 
fazendo-o através das obras de Allan Kardec, Léon Denis, 
Gabriel Delanne, Paul Gibier, William Crookes, Alfred 
Russel Wallace, Carl Du Prel, Alexander Aksakof e outros.

Com alguns amigos, funda em Gênova a primeira Soci-
edade de Estudos Psíquicos: o Círculo Científico Minerva, 
onde faz experiências desde 1891 a 1906. Esse Círculo 
promove, durante quatro anos, magníficas pesquisas, nas 
quais os experimentadores registram manifestações de 
toda espécie: pancadas, movimento de objetos, transportes 
em plena luz e, além disso, provas de identificação espíri-
ta[2].

Também durante três anos faz experiências com a médi-
um Eusápia Paladino. Obtém, especialmente, em compa-
nhia dos professores Morselli e Porro, materializações 
completas de fantasmas em plena luz e estando, ainda, o 

2
médium visível ao mesmo tempo .

No decurso de cinco anos consecutivos, graças ao 
intenso trabalho desenvolvido, esse pequeno grupo propi-
ciou vasto material à imprensa italiana e, ultrapassando as 
fronteiras da península, chegou a vários países, pois, prati-
camente havia se obtido a realização de quase todos os 
fenômenos, culminando com a materialização de seis Espí-
ritos, de forma bastante visível, e com a mais rígida com-
provação.

O seu primeiro artigo intitulou-se "Espiritualismo e 
Crítica Científica", porém, o sábio levou cerca de nove 
anos estudando, comparando e analisando, antes de publi-
car as suas ideias.

Polemista de vastos recursos, sustentou quatro acérri-
mas e importantes polêmicas com detratores do Espiritis-
mo. A fim de pulverizar uma obra de ataque, publicada na 
época, fez editar um livro de duzentas páginas, o qual levou 
o título "Em Defesa do Espiritismo".

A primeira obra por ele publicada, com o fito de susten-
tar a tese espírita, foi a "Hipótese Espírita e a Teoria Cientí-
fica", à qual se seguiram outras não menos importantes: 
"Dos Casos de Identificação Espírita", "Dos Fenômenos 
Premonitórios" e "A Primeira Manifestação de Voz-Direta 
na Itália".

As seguintes obras de Bozzano foram vertidas para o 
português: "Animismo ou Espiritismo", "Pensamento e 
Vontade", "Os Enigmas da Psicometria", "Metapsíquica 
Humana", "A Crise da Morte", "Xenoglossia" e "Fenôme-
nos Psíquicos no Momento da Morte", “Fenômenos de 
Bilocação” e “Fenômenos de Transporte”.

O seu devotamento ao trabalho fez com que o grande 
sábio italiano se tornasse, de direito e de fato, um dos mais 
salientes pesquisadores dos fenômenos espíritas, impon-
do-se pela projeção do seu nome e pelo acendrado amor 
que dedicou à causa que havia esposado e que havia defen-
dido com todas as forças de sua convicção inabalável.

Um fato novo veio contribuir para robustecer a sua 
crença no Espiritismo. A desencarnação de sua mãe, em 
julho de 1912, serviu de ponte para a demonstração da 
sobrevivência da alma.

Realizando uma sessão na data em que se comemorava 
o transcurso do primeiro aniversário de desencarnação de 
sua genitora, a médium escreveu umas palavras num peda-
ço de papel, as quais, depois de lidas por Bozzano o deixa-
ram assombrado. Ali estavam escritos os dois últimos ver-
sos do epitáfio que naquele mesmo dia ele havia deixado 
no túmulo de sua mãe.

Durante os anos de 1906 a 1939, Bozzano colaborou 
intensamente na revista espírita "Luce e Ombra", escre-
vendo também centenas de artigos para as revistas do gêne-
ro, que se publicavam na Itália, França, Inglaterra e outros 
países. 

[1] Personagens do Espiritismo - Antônio de Souza 
Lucena e Paulo Alves Godoy

[2] Atualização de acordo com Autores Espíritas Clás-
sicos.

Fonte: Laboratório Espírita 

Personagens do Espiritismo 

https://twitter.com/LuizSergioCas1
https://twitter.com/LuizSergioCas1
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Victor Hugo Se você conhece o trabalho ines-
quecível do famoso poeta francês, escritor e 
dramaturgo, você, sem dúvida, se lembrará 

desse personagem impresso em cada uma das suas 
linhas, em seus ideais políticos políticos intercalados 
com alguns traços de romantismo distinguido, que 
tantos títulos nos deixaram para nos mover, para des-
crever um tempo e personagens inesquecíveis.

Títulos como "Los miserables" ou "Nossa 
Senhora de Paris"  são, sem dúvida, conhecidos por 
todos e nos fornecem pistas claras sobre o persona-
gem de seu nobre autor, Victor Hugo. É por isso que às 
vezes nos surpreendemos muito com descobrir histó-
rias como a que queremos contar hoje, e isso é descrito 
em inúmeros trabalhos e manuais, como, por exem-
plo, "Victor Hugo et le spiritisme"  de Christian Bou-
chet.

Este episódio do famoso escritor francês do século 
19 irá surpreender você e excitá-lo ao mesmo tempo. 
Descubra isso conosco.

O mais amado da vida Víctor Hugo
Se havia algo que Victor Hugo adorasse acima de 

tudo, era sua filha, Léopoldine. Apesar de ter também 
Adèle, Charles e François-Victor, ela era a mais velha 
e, para o famoso escritor, a menina tinha uma luz espe-
cial que transcendia acima de todas as coisas. Era o 
reflexo da paixão, alegria e vivacidade que trouxeram 
energia aos seus dias.

Léopoldine se apaixonou muito cedo com um 
jovem tão culto quanto ela era. Ele tinha apenas 14 
anos quando conheceu Charles Vacquerie e, embora 

imediatamente quis formalizar seu relacionamento 
com um casamento, Victor Hugo recomendou que sua 
filha tivesse um pouco de calma. E ele teve, ele espe-
rou até aos 18 anos de idade , para finalmente se casar 
com o amor de sua vida, com Charles.

Por sua parte, longe de temer a perda de sua filha, 
Victor Hugo ficou satisfeito e satisfeito . Ele seguiu 
a relação de ambos os jovens por um longo tempo e 
sabia o quanto eles se amavam, o quanto eles se ama-
vam. Na verdade, esse amor juvenil inspirou muitos 
de seus personagens em seus livros. O escritor ficou 
feliz, muito feliz com esse link, e ainda mais, quando 
alguns meses depois, Léopoldine anunciou que ele 
seria um avô.

Mas o destino é caprichoso e cruel, e às vezes pro-
longa seu véu de escuridão sobre aqueles que mais 
gostam da vida, que abraçam a felicidade com um 
sentimento puro e sincero. Foi em 4 de setembro de 
1843, quando Léopoldine e Charles Vacquerie mor-
reram em Villequier, no rio Sena. Ambos sofreram um 
acidente a bordo de um barco e se afogaram. Os dois 
jovens perderam a vida juntos e ao mesmo tempo ...

Víctor Hugo aprendeu sobre as notícias fatais na 
imprensa quando ele estava nos Pirenéus. Ele não 
podia acreditar, e cheio de raiva e incompreensão, ele 
viajou imediatamente a Paris com sua família para ver 
com seus próprios olhos os corpos do jovem ... De sua 
amada filha, naquela época com uma gravidez já 
visível. Toda uma tragédia, não há dúvida. Sabe-se, de 
fato, que ele foi tão afetado depois disso, que desde 
aquele dia até 1851, em seu exílio, ele não publicou 

nada. Ele se dedicou a pintar e escrever poemas, como 
"Amanhã, desde o amanhecer".

As pessoas de sua família e círculo social, descre-
vem que a vida de Víctor Hugo voltou a encontrar uma 
certa paz depois de 1853, que é 10 anos após a morte 
de Léopoldine. A razão? Foi uma amiga, Delphine de 
Girardine , que o tirou do confinamento e da escuri-
dão para aproximá-lo de algo que o famoso escritor 
não acreditava até então: o espiritualismo. Ele o apre-
sentou a um grupo de pessoas que, semanalmente, 
costumavam se reunir em torno de uma mesa na com-
panhia de um meio e um ouija . Apesar de não acre-
ditar e mostrar algo teimoso no início ... No final, acon-
teceu.

Victor Hugo conseguiu falar com Léopoldine e lhe 
ofereceu calma. Depois de uma série de perguntas 
íntimas que só ele sabia sobre o relacionamento com 
sua filha, ele soube imediatamente que era ela. E a 
mensagem que ele transmitiu para ele não poderia ser 
mais esperançosa, ele pediu que ela parasse de sofrer, 
reabrir para o mundo, para curtir a escrita. Ele reco-
mendou que ele desfrutava de sua felicidade sem 
remorso, porque estava bem. Léopoldine estava em 
um lugar onde tudo era calma, luz e tranquilidade, 
um lugar onde ele também podia sentir o sofrimento 
de seu pai. Ele pediu que ela parasse de chorar e, sim-
plesmente, avançasse em sua vida.

E Victor Hugo fez isso ... embora a metade. Desde 
aquele dia, ele também se tornou um adepto do espiri-
tualismo. 

VICTOR HUGO E SUA FASCINANTE
EXPERIÊNCIA COM O ESPIRITUALISMO

Escultura de Victor Hugo na avenida 124 Victor Hugo, 16 de Paris.

Por Valeria Sabater

Contato: (27) 99968-5641 - Email: lsfcastro@gmail.com  
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M
esmo que as histórias de pessoas que se lembram 
de vidas passadas nunca possam ser verdadeira-
mente comprovadas, algumas delas têm elemen-

tos genuinamente incompreensíveis, especialmente quan-
do as histórias provêm de crianças jovens demais para 
terem muito conhecimento do mundo.

Abaixo iremos listar pessoas que tem memórias vívidas 
da vida passada:

O caso de Edward Austrian
Edward, com apenas quatro anos de idade, teve uma 

fobia de dias chuvosos e cinza. Então ele desenvolveu um 
problema com a garganta e começou a reclamar de dor seve-
ra. Sempre que ele tinha uma dor de garganta, ele disse que 
seu “tiro estava doendo”.

Edward contou a sua mãe histórias muito detalhadas 
sobre sua vida anterior nas trincheiras no que aparentemen-
te era a Primeira Guerra Mundial. Ele disse a ela que ele 
havia sido baleado na garganta e teria morrido.

No início, os médicos não conseguiram encontrar uma 
causa para a dor de garganta e retiraram suas amígdalas 
como medida de precaução. Um cisto desenvolveu-se na 
garganta e os médicos não sabiam como tratá-lo. Assim que 
Edward foi solicitado a contar aos pais e outros mais sobre 
sua vida anterior e falar sobre como ele foi morto, o cisto 
desapareceu. Os médicos de Edward nunca descobriram 
por que o cisto havia desaparecido.

Bruce Whittier O relógio holandês

Bruce Whittier tinha sonhos retrospectivos de ser um 
homem judeu escondido em uma casa com sua família. Seu 
nome era Stefan Horowitz, um judeu holandês que foi des-

coberto em seu esconderijo junto com sua família e levado 
para Auschwitz, onde morreu.

Durante e depois dos sonhos, sentiu-se em pânico e 
inquieto. Ele começou a gravar seus sonhos, e uma noite ele 
sonhava com um relógio, que ele conseguiu desenhar com 
grande detalhe ao acordar.

Whittier sonhava com a localização do relógio em uma 
loja de antiguidades e foi procurar. O relógio estava visível 
na vitrine e parecia exatamente com aquele em seus sonhos.

Whittier perguntou ao vendedor de onde tinha vindo. 
Ocorreu que o revendedor havia comprado o relógio entre a 
propriedade de um major alemão aposentado na Holanda. 
Isso convencido Whittier de que ele realmente tinha condu-
zido uma vida passada.

John Raphael e a árvore da torre
Peter Hume, um chamador de bingo de Birmingham, 

Inglaterra, começou a ter um sonho muito específico sobre 
a vida em guarda na fronteira escocesa em 1646. Ele era um 
soldado do exército de Cromwell e seu nome era John Rap-
hael.

Quando colocado sob hipnose, Hume lembrou-se de 
mais detalhes e locais. Ele começou a visitar lugares que ele 
lembrou com seu irmão e até encontrou itens pequenos que 
pareciam ter vindo da era em que ele vivia, como esporas de 
cavalo.

Com a ajuda de um historiador da aldeia em Culmstock, 
no sul da Inglaterra, ele conseguiu identificar de forma 
positiva detalhes sobre uma igreja que ele conhecia – ele 
conseguiu dizer-lhe que a igreja costumava ter uma torre 
com um teixo que crescia.

Este não era um fato publicado, e isso a surpreendeu que 
Hume sabia disso – a torre da igreja tinha sido retirada em 
1676. Nos registros locais, John Raphael foi descoberto 
que se casou na igreja.

Um historiador da guer-
ra civil, Ronald Hutton, 
investigou o caso e pergun-
tou a Hume questões muito 
específicas da era enquanto 
estava sob hipnose. Hutton 
não estava convencido de 
que Hume estava totalmen-
te em sintonia com a era de 
sua vida passada, pois não 
podia responder todas as 
perguntas de forma satisfa-
tória.

O relato de Gus Tay-
lor, que dizia ser o próprio 
avô

Gus Taylor tinha 18 
meses quando começou a 
dizer que ele era seu pró-
prio avô. As crianças 

pequenas podem estar confusas sobre sua própria identida-
de e as dos membros da família, mas isso foi diferente. Seu 
avô morreu um ano antes de Gus ter nascido e o menino 
acreditava totalmente que eram a mesma pessoa.

Quando mostrou algumas fotografias familiares, Gus 
identificou o “vovô Augie” quando ele tinha quatro anos de 
idade.

Havia um segredo familiar que ninguém havia falado 
na frente ou ao redor da irmã de Gus-Augie tinha sido 
assassinado e despejado na Baía de São Francisco. A famí-
lia ficou perplexa quando a criança de quatro anos começou 
a falar sobre sua irmã morta.

De acordo com Gus, Deus lhe deu um bilhete depois que 
ele morreu. Com este bilhete, ele conseguiu percorrer um 
buraco, depois do qual ele voltou à vida como Gus.

É interessante que as impressões das vidas passadas, 
principalmente do momento antes do reencarne, quando o 
espírito ainda está se preparando para voltar, não são muito 
claras. Isso misturado à interpretação infantilizada dos 
fatos, torna a história um misto de veracidade e fantasias.

O relato do pequeno Cameron Macauley
Nascido em Glasgow, Cameron Macauley passou seus 

primeiros anos dizendo a sua mãe que havia nascido numa 
ilha escocesa chamada Barra.

Ele lembrou detalhes de sua vida anterior, alegando que 
seu pai, Shane Robertson, havia sido morto em um acidente 
de carro e falando sobre uma casa branca, um cão preto e 
branco e uma praia na qual os aviões pousaram.

Cameron se queixou de perder sua outra mãe e a ilha. 
Para tirar a prova dessa história do pequeno Cameron, sua 
mãe organizou uma viagem de avião para Barra – pousando 
na praia.

A família encontrou uma casa branca de propriedade do 
Robertsons, um cão preto e branco em uma de suas fotogra-
fias e Cameron conhecia seu caminho pela casa – apontan-
do todas as suas peculiaridades.

PESSOAS QUE SE LEMBRAM DE VIDAS PASSADAS

https://youtu.be/w48yR5OHhVc
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Já sabemos que a mediunidade na verdade é um instru-
mento evolução na vida de qualquer pessoa, por isso 
não se resumiria a um ou outra maneira de ser desen-

volvida. Mas a temática, tendo sido amplamente abordada 
por Allan Kardec, na codificação do espiritismo acabou 
sendo correlacionada ao estudo espírita, como se fosse uma 
terminologia própria da linha estudo. Não é à toa, pois, pelo 
menos aqui no ocidente, ninguém teve a coragem que ele 
teve abordar um assunto tão polémico até pouco tempo 
atrás (polêmica que perdura até os dias de hoje com tanta 
seriedade e aprofundamento. Foi um movimento muito 
importante e construtivo para a humanidade, já que abriu 
novos horizonte e batizou inúmeras linhas de estudo e 
aprendizado. Assim sendo, é uma consequência natural 
falar de mediunidade vinculando o termo às práticas espíri-
tas, como consequência da herança e do pioneirismo Kar-
decista; o que provocou uma crença coletiva, que a mediu-
nidade somente poderá ser desenvolvida em casas espíritas. 

A reencarnação, por exemplo, foi exposta amplamente 
no Brasil, através dos ensinamentos grande mestre. Pela 
influência de preciosa literatura Kardecista, surgiram mui-
tas obras importante que contribuíram em muito para o 
crescimento espiritual de tantos.

Com seus livros e ensinamentos, o ilustre mestre aler-
tou, orientou e alinhou os estudos, em s maioria, na direção 
do plano espiritual. Com intenso foco orientado para o 
socorro aos espíritos sofredores que, atrasados em sua evo-
lução e ligados ao mundo da matéria, necessitam de amparo 
para aprender e se libertar, Allan Kardec impregnou na 
comunidade ocidental uma nova forma pensar a espirituali-
dade. Seus ensinamentos desde então, são passados adiante 
pelos trabalhadores da doutrina, que utilizam de determina-
das faculdades mediúnicas para servir de intermediários na 

comunicação com os espíritos. Sempre com o objetivo de 
contribuir na senda da educação espiritual, da tão fala "dou-
trinação" entre outras atividades corriqueiras nas casas de 
espiritismo. 

Isso quer dizer, que da forma com que os trabalhos nas 
casas espíritas estão orientados, sempre haverá um maior 
estímulo no sentido de desenvolver a mediunidade voltada 
para a interação com espíritos. Normalmente se utilizando 
das mensagens transmitidas pelo plano espiritual, que pode 
ser escritas ou verbalizadas. Há também a técnica de ima-
gens transmitidas na tela mental médium, que relata suas 
visões. Uma outra maneira corriqueira, e para muitos, polê-
mica, é incorporação. Prática na qual o espírito desencarna-
do acopla seu corpo espiritual ao corpo espiritual do médi-
um e se utiliza do seu corpo físico e seus sentidos, para 
transmitir suas mensagens.  Também não podemos deixar 
de falar do tão útil passe magnético, das vibrações de ener-
gias e outras formas de aplicar a mediunidade, largamente 
utilizada nos centros. Como algumas dessas práticas cita-
das acima, requerem conhecimento de causa, sabedor matu-
ridade e intenso preparo, não são recomendadas para o 
desenvolvimento individual, ou se sem a colaboração de 
um grupo preparado, como, por exemplo, as casas espíritas. 
E é aí q começa uma grande confusão. 

É que a mediunidade pode se manifestar de muitas for-
mas. Através da oração, da telepatia, da cu pelas mãos, da 
premonição, e até mesmo pela comunicação com espíritos, 
seja pela escri clarividência, vidência ou clarividência.  São 
inúmeras as formas. Ocorre que, mesmo com a doutrina 
espírita sendo fundamentada nos ensinamentos do evange-
lho produzindo uma base idônea, séria e de moral elevada, 
mesmo assim não agrada a todos Simplesmente por questão 
de afinidade; algo normal, natural, afinal "nem Jesus agra-

dou a todos". Portanto, muitas pessoas até aceitam a mediu-
nidade, mas não se interessam nesse formato estudo e 
desenvolvimento, por falta de sintonia, algo que deve ser 
respeitado. Pois, então, como fica?  

A pessoa é obrigada a transitar por uma via única? Não 
há forma de desenvolver essa mediunidade senão pelo exer-
cício dentro da casa espírita? Claro que não! Ainda mais no 
século XXI, característico pela liberdade de expressão e de 
religião evidenciando a era do universalismo, da união do 
ocidente com o oriente, da ciência espiritualidade. Observe 
que nunca, em toda a história da humanidade, tivemos tanto 
oportunidades de crescimento espiritual e tantas possibili-
dades para o desenvolvimento de um consciência mais 
expandida. 

É exemplar o trabalho sério e idôneo de tantas casas 
espíritas, no entanto, não é só através de que a mediunidade 
pode ser desenvolvida.  Se você quiser seguir por outra via 
esse caminho, tudo bem. Leve consigo discernimento, leve-
za amorosidade e vá em frente! Sempre que possível, é reco-
mendável participar de grupos, porque facilitam o aprendi-
zado, d suporte e tornam a prática muito agradável. Mas 
lembre-se, o determinismo pode lhe deixar arrogante e 
cego, então é preciso um "Orai e Vigiai" constante. O foco 
principal é entender que a mediunidade se manifesta com o 
objetivo de ajudar as pessoas e universo a evoluírem, inega-
velmente!  Por isso, todas as vezes que uma pessoa estiver 
aprofundando o estudo e a prática da mediunidade, no 
entanto, não estiver se transformando em uma pessoa 
melhor e, por consequência, se melhorar a humanidade 
como um todo, fique alerta, pois algo estará em desequilí-
brio! Use isso como uma bússola interna, porque funciona 
bem...  Você pode apostar.  Não lhe parece sensato? Medite 
sobre isso.

É POSSÍVEL DESENVOLVER 
A MEDIUNIDADE FORA 
DO CENTRO ESPÍRITA?

Contato: (27) 99968-5641 - Email: lsfcastro@gmail.com  
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Dr. Adolph Fritz Frederick Yeperssoven ficou 
muito conhecido por ser o espírito que atua por 
vários médium realizando cirurgias físicas sem 

dores ou sangramentos e com a cura das respectivas 
doenças.

Dr. Fritz teria nascido entre as décadas de 1860 e 
1870 na Polônia e criado na Alemanha desde sua infân-
cia. Formou-se médico pela Universidade de Berlim. 
Ele teria atuado na Primeira Guerra Mundial salvando 
vidas de soldados feridos em batalha. Seu desencarne 
aconteceu no final da guerra, por volta de 1918, quando 
as equipes médicas teriam sido atingidas.

No Brasil seu nome ganhou destaque através do 
médium José Pedro de Freitas, conhecido como Ari-
gó.E desde então vários médiuns relatam operar sob o 
comando de Fritz, como Rubens Faria Júnior, Edson 
Queiroz e Kleber Aran.

O escritor espírita e comunicador da Rádio Boa 
Nova e TV Mundo Maior, Paulo Henrique de Figueire-
do, em suas pesquisas práticas teve a oportunidade em 
vários momentos de conversar com o espírito de Dr 
Adolph Fritz. Em entrevista, Paulo acrescentou pontos 
interessantes sobre as cirurgias espirituais e pilares da 
medicina. Confira.

O que a Doutrina Espírita fala sobre o Dr, Fritz?
Em verdade o nome do Dr. Fritz começou a ser 

conhecido a partir do Arigó, que foi um médium extra-
ordinário. Ele não era espírita e sim espiritualista, mas 
no momento que começou a se tornar público, e inclusi-
ve a sofrer perseguições, um grupo grande de pesquisa-
dores espíritas como Herculano Pires e Jorge Rizzini se 
aproximaram, pesquisaram o fenômeno, constataram a 
veracidade e até o defenderam. Esse foi o momento 
inicial do Fritz no Brasil.

Por que vários médiuns recebem o espírito do Dr. 
Fritz?

Há uma coisa que ocorre toda vez que isso se torna 
público, gera uma comoção e também ocorre persegui-
ção. Kardec já dizia: Quando uma coisa é verdadeira, se 
torna séria a perseguição. Todos os médiuns que eu tive 
contato, quando fica público, acaba durando um tempo 
pequeno, porquê começa primeiro as multidões de pes-
soas, depois a exploração da mídia; aí começam as per-
seguições. Hoje existem vários médiuns que não atuam 
em público, eles atuam para diversas pessoas, mas não 
aceitam que vá para a mídia.

Pode ser mais de um espírito a realizar este traba-
lho?

Após o Arigó, muitos outros médiuns começaram 
atuar no mesmo campo, que a gente pode chamar de 
mediunidade de efeitos físicos e não só mediunidade de 
cura. Quase todos eles são representados pelo espírito 
do Fritz, ou Hans. Quando é um médico alemão é nor-
malmente o Fritz ou é o Hans. O que acontece é o 
seguinte, Fritz e Hans é como se falasse José aqui no 
Brasil. Então, em verdade, o espírito primeiro que tra-
balhava com Arigó escolheu um nome genérico, justa-
mente para não se identificar, da mesma forma que o 
André Luiz. São grupos de espíritos especializados em 
cura usam a mediunidade para fazer a divulgação por 
meio dos médiuns do quanto eles ajudam nos processos 

críticos de saúde que são as cirurgias. Então esses gru-
pos de espíritos adotam um nome, não importa qual 
seja. Se é sério, eles usam o mesmo nome, não neces-
sariamente é um espírito só, apesar de que há um Fritz, 
que foi aquele do Arigó, que eu tive o contato com ele, 
conversando por meio de médiuns.

O que diz Kardec?
Segundo Kardec, nós temos várias formas de atua-

ção sobre a saúde. O magnetismo animal, magnetismo 
espiritual, a homeopatia, a mediunidade de cura e a 
medicina comum; são os cinco pilares da medicina. E 
ele propõe que no futuro esses cinco pilares de combi-
nem, porque eles atuam de forma diferente, então eles 
são complementares e não concorrentes.

Os curadores foram já anunciados por Kardec, não 
necessariamente espíritas, então até naquela época o 
fenômeno ocorre independente de ser no meio espírita 
ou não. Então kardec noticiou, acompanhou e regis-
trou os casos que ficaram famosos na época, inclusive 
ele foi visitar pessoalmente e verificar alguns deles.

Como comprovar a veracidade das cirurgias?
Tem que ter registro médico. Então teria que ter 

todos os pacientes, quantas vezes foram atendidos e o 
médico tem que dizer se a cura foi fora do normal. Por 
ingenuidade pode não estar havendo o fenômeno e as 
pessoas nem percebem. A única forma de saber é fazer 

os registros médicos com os rigores da ciência, então 
teria que ser médicos, inspirar um protocolo e registrar 
todas as intervenções e saber como chegou, como saiu e 
estatisticamente ver se vai ter o resultado, porque um 
caso ou outro não quer dizer nada, você não consegue 
identificar o que curou. Agora se estatisticamente o 
grupo atendido por aquela pessoa tem um resultado de 
cura maior que o já registrado na medicina comum, a 
gente teria um indício de que ali teria algo a mais. A 
gente sempre tem que levar em conta que qualquer um 

desses casos também há charlatanismo. então a gente 
tem que saber que há pessoas de má fé em todos os cam-
pos da mediunidade que simulam o fenômeno.

Qual as diferenças de cirurgias espirituais para 
as realizadas por Fritz?

Existem os fenômenos que são explícitos que tem o 
corte e alguns que não tem.

A área da cura, segundo o espiritismo, é ampla por-
que tem várias coisas que têm que levar em considera-
ção. Uma delas foi o que o Franz Anton Mesmer desco-
briu que é a ação de um corpo saudável sobre um corpo 
doente. Então o passe, ele foi na época de Kardec um 
instrumento de um tratamento que era chamado de mag-

netismo animal. O passe não era a cura, o passe era uma 
das coisas no tratamento e a ação do magnetismo animal 
é semelhante a ação homeopática. Então o remédio 
homeopático incita os sintomas no ciclo da cura e Mes-
mer descobriu algo semelhante. O passe magnético que 
era aplicado de vinte minutos à meia hora ele incita no 
paciente o processo da cura.

Quando Kardec começou a estudar esses fenômenos 
ele viu também que havia uma ação de um espírito bom 
sobre a pessoa doente então ele atuava no perispírito da 
pessoa por sintonia.

continua...

DR. ADOLPH FRITZ: ENTREVISTA COM
 PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO

ENTREVISTA

O escritor espírita e comunicador Paulo Henrique de Figueiredo

José Pedro de Freitas (Zé Arigó) 
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Kardec vai explicar que qualquer intervenção 
que uma pessoa faz sobre outra, os dois podem 
estar combinados, ai ele vai classificar como uma 
terceira coisa. Então o magnetismo humano é 
comum, é fisiológico, o magnetismo espiritual tam-
bém, agora a terceira coisa é a mediunidade de cura, 
é um dom, da mesmo forma que tem psicógrafo, a 
psicofonia. E como eu lhe falei, ela envolve efeitos 
físicos que permitem que os espíritos atuam no 
corpo dos outros materialmente.

Por que as pessoas não sentem dor nas cirur-
gias de efeitos físicos?

O médium de efeitos físicos exala uma substân-
cia, que na França o Richet deu o nome de ectoplas-
ma, é uma substância fisiológica do corpo do médi-
um que ele exala por todos os orifícios, olho, nariz, 
boca, e podem exalar e manter invisível ou pode 
ficar visível com uma aparência branca leitosa. 
Quando ele está visível, eles usam essa substância 
que está sempre ligada ao médium. Por exemplo, 
ele exala essa substância o bastante, e a raridade é o 
quanto consegue exalar, pode então torna a subs-
tância leitosa, o espírito em sintonia com o médium 
torna aquela substância com mais forma, daí que 
vem a materialização.

O que ocorre é o seguinte, alguns médiuns que 
tem essa propriedade ao invés de fazer uma materi-
alização simplesmente ou um transporte eles usam 
isso para intervir no corpo. Então eles causam alte-
rações fisiológicas usando esses efeitos físicos, 
eles então conseguem fazer com que a pessoa não 
tenha sangue, não sinta dor, então eles fazem inter-
venções na fisiologia da pessoa, no sistema nervo-
so para que afaste a dor e o sangramento. E também 
a precisão que eles podem não cortar, mas atuar 
dentro do organismo alterando algo que seja neces-
sária, cortando um coágulo, cortando as artérias 
que levam sangue até o tumor, uma série de inter-
venções.

Qual o objetivo da Espiritualidade?
Eu fiz exatamente essa pergunta para o fritz. 

Fritz, qual o objetivo? O objetivo não é substituir a 
medicina. O objetivo é primeiro despertar a aten-
ção das pessoas da medicina. Segundo, atuar em 
pessoas que são desprezadas pela medicina.

Eu fui semana passada num médium de cura que 
faz intervenções físicas, ele faz cortes, e ele me cha-
mou para ver uma paciente que ele estava curando, 
o Fritz, que ela tinha um tumor no pé do tamanho de 

um melão pequeno e ela foi simplesmente abando-
nada pelos médicos e todos que ela foi não deram 
continuidade e mandam procurar outro. Então quan-
do ela chegou no Fritz ele começou a usar bisturi 
elétrico e intervenções espirituais e água magneti-
zada e vários recursos deles mesmo que já está 
regredindo o tumor e ele já estava com risco de gan-
grenar e já voltou a ter circulação, então voltou a ser 
um material orgânico vivo.

Bônus
Inclusive a conversa que eu tive com o Fritz 

começou por um médium no Rio de Janeiro e aca-
bou na Bahia. Foi incrível, eu comecei a conversar 
por meio de um médium com o Fritz no Rio de Jane-
iro, só que ai a gente não terminou a conversa e 
quando eu fui visitar um médium de cura na Bahia o 
Fritz virou para mim e falou: Olha, eu queria conti-
nuar aquela conversa com você. Eu parava, sabe 
quando você fica extasiado, o médium não sabe, 
ninguém sabe que eu conversei com você. Tudo 
bem, mas vamos continuar conversando. Foi uma 
situação absolutamente incrível.

Fritz me disse o seguinte: Não é nossa intenção 
substituir a medicina, nossa atuação não é uma 

alternativa a cura dos médicos, nós temos uma 
dupla intenção. Primeiro, chamar a atenção das 
pessoas para a questão de que existem espíritos, e 
eles atuam se relacionando com a gente. E a segun-
da questão fundamental é que os médicos podem 
ter ajuda dos espíritos, e eles tem mesmo sem saber.

Então Fritz contou para mim o seguinte, essas 
grandes equipes de médicos espirituais também 
atuam nos hospitais. Eles pedem para sempre fazer 
preces; familiares, as pessoas que vão ser operadas, 
porque isso facilita a nossa ajuda (Espiritualidade). 
Eles vão nos hospitais e auxiliam nas operações.

Muitas vezes têm médiuns de efeitos físicos nas 
proximidades que nem sabem que são médiuns e 
eles acabam se tornando auxiliares nas interven-
ções médicas. O Fritz me falou naquela ocasião que 
aos poucos os espíritos seja divulgado, que a espiri-
tualidade seja compreendida e essa atuação deles, 
que é em paralelo, se torne uma operação em con-
junto, que a medicina abrace a espiritualidade e 
todos possam ajudar no trabalho em conjunto.

Escrito por: Ricardo Guelfi de Souza
Fonte: TV Mundo Maior

https://agazetaespirita.blogspot.com.br
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M
uitos casamentos fracassam devido a essas 
influências nocivas de espíritos de natureza má, 
que começam de forma sutil, sorrateira, evoluin-

do para verdadeiros processos obsessivos que comprome-
tem irreversivelmente a união conjugal.

Tanto a vítima da obsessão quanto o cônjuge, na maio-
ria das vezes, nada percebem, porquanto os obsessores não 
criam o mal na vítima; apenas identificam as tendências e 
as estimulam de forma intensa e persistente, procurando 
exacerbá-las. [...]

Os espíritos obsessores sondam os pensamentos mais 

íntimos do indivíduo visado procurando identificar a ten-
dência para a infidelidade. Constatando-a, passam a ali-
mentá-la, através de sugestão mental. Em seguida, pesqui-
sam alguma pessoa, que por ele sente alguma atração e que 
igualmente apresente necessidades afetivas ou determina-
dos desejos sensuais. Dando continuidade ao 'trabalho', 
passam a influenciar os dois, facilitando os encontros e 
procurando despertar a afetividade. Os obsessores não 
perdem a oportunidade de sugerir novos pensamentos, 
verdadeiras ideias fixas, que criam as condições para a 
união sexual infiel, que se consuma em clima de grande 

emotividade, pela carga adicional dos obsessores. Segue-
se um período de grandes prazeres que, entretanto, não é 
longo. Passada a fase de júbilo, de grandes satisfações, os 
obsessores mudam de tática. O que lhes interessa é o sofri-
mento das vítimas e não a sua felicidade. Sem a ajuda 
deles, as grandes emoções se reduzem, restando à vítima 
apenas a desilusão, a consciência do grande engano come-
tido." (Umberto Ferreira, Vida conjugal, p. 113-115).

A infidelidade
"[...] Desses embates multimilenárias, restam, ainda, 

por feridas sangrentas no organismo da coletividade, o 
adultério que, de futuro, será classificado na patologia das 
doenças da alma, extinguindo-se, por fim, com remédio 
adequado, e a prostituição que reúne em si homens e 
mulheres que se entregam às relações sexuais, mediante 
paga, estabelecendo mercados afetivos.

Qual ocorre aos flagelos da guerra, da pirataria, da vio-
lência homicida e da escravidão que acompanham a comu-
nidade terrestre, há milênios, diluindo-se, muito pouco a 
pouco, o adultério e a prostituição ainda permanecem, na 
Terra, por instrumentos de prova e expiação, destinados 
naturalmente a desaparecer, na equação dos direitos do 
homem e da mulher, que se harmonizarão pelo mesmo 
peso, na balança do progresso e da vida." (Emmanuel, Vida 
e sexo,15. ed., p. 94-95).

"Quando o homem e a mulher decidem casar-se, assu-
mem o compromisso de cultivar a fidelidade por toda a 
vida, mas muitos não o cumprem. [...].

Em muitos casos, a infidelidade não traz maiores pro-
blemas, mas, em alguns, provoca situações verdadeira-
mente dramáticas, não só em relação à mulher, como tam-
bém ao homem, com repercussões para o resto da vida.

A vítima da infidelidade, seja homem ou mulher, fica 
seriamente lesada em sua sensibilidade. Algumas se deses-
truturam totalmente, outras entram em depressão profunda 
ou se desequilibram completamente, necessitando de 
tempo mais ou menos longo para readquirir o equilíbrio. E 
o causador contrai um débito perante a justiça divina.

As consequências do ato infeliz, muitas vezes, se esten-
dem às existências futuras, porquanto não se rompe impu-
nemente um compromisso afetivo. [...].

O infiel lesa moralmente o cônjuge e a si próprio. Nesta 
época em que vivemos, não é somente por questões psico-
lógicas, espirituais ou morais que se deve conservar a fide-
lidade, mas também por razões de saúde, porquanto há 
várias doenças transmitidas sexualmente que a comprome-
tem."

Autor:Umberto Ferreira
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A doutrina espírita afirma que a causa das nossas 
doenças está no espírito, e as lesões do corpo físico 
são projeções doentias do pensamento e dos senti-

mentos, mais especificamente do ego, da personalidade ou 
máscara.

“No caso da hipertensão arterial, do ponto de vista da 
Medicina puramente materialista, suas causas podem ser 
renais, glandulares e cardio-circulatórias, porém, a mais 
comum é de origem desconhecida, a chamada hipertensão 
essencial. Mas, no paradigma espírita, a causa está no espí-
rito”, declara Júpiter Villoz Silveira, médico endocrinolo-
gista e vice-presidente da Associação Médico-Espírita 
(AME) de Londrina (PR), que tratou do tema no IV Con-
gresso Nacional da Associação Médico-Espírita (Medi-
nesp 2003).

Júpiter lembra que o neurologista Antônio Carlos Cos-
tardi, de Taubaté (SP), autor de vários livros sobre a mente, 
entre eles Um condomínio chamado família, faz essa afir-
mação há anos. “Costardi nos diz que a hipertensão arterial 
sistêmica ocorre em pacientes com personalidade contro-
ladora, que, ao perderem o controle de uma determinada 
situação, geram um sentimento de raiva que, descarregado 
sobre o seu próprio corpo somático, produz, entre outras 
coisas, a hipertensão arterial”, afirma.

Para provar a tese de que todas as pessoas hipertensas 
têm personalidade controladora e traçar um perfil psicoes-
piritual do hipertenso, Júpiter convidou, naquela ocasião, 
aleatoriamente, pacientes hipertensos, tanto de seu consul-
tório, como da instituição Casa do Caminho, de Londrina, 
que estivessem dispostos a participar do trabalho de inves-
tigação. As pessoas escolhidas foram de ambos os sexos, 
de 20 a 50 anos. Posteriormente, elas foram encaminhadas 
ao Instituto Reviver, clínica do médico Cláudio Sproesser, 

que trabalha com as doutoras Eliane Alves de Andrade e 
Marilene Moreli Padoa, onde passaram por testes em que 
foi avaliada a história detalhada de suas doenças e promo-
vidos testes psicológicos. “Após anamnese detalhada e 
aplicação de testes como o Warteg, eles encontraram os 
seguintes resultados: intolerância, pessoas dominadoras e 
baixa auto-estima”, relata (a anamnese é a informação 
sobre o princípio e evolução de uma doença até a primeira 
observação do médico, e os testes de Warteg são avaliações 
psicológicas do paciente). “Entre a população avaliada, a 
intolerância e o comportamento dominador obtiveram um 
perfil de 100%. Já em relação à baixa auto-estima, o índice 
constatado foi de 90% e o nível de estresse dessa população 
está numa escala altíssima”, completa Júpiter.

De acordo com Júpiter, aqueles que apresentam faixa 
etária acima de 40 anos e/ou aqueles que fumam, indepen-
dentemente da idade, segundo a literatura médica, já estão 
na probabilidade da ocorrência de apresentarem ou já esta-
rem apresentando alterações cardio-vasculares. “Mas, 
podemos afirmar que, independentemente do grau de cul-
tura, a conscientização quanto à espiritualidade é fator 
predominante no equilíbrio da qualidade de vida do paci-
ente”, diz.

Júpiter Silveira também aponta que, através dos proto-
colos avaliados, é possível identificar carac-terísticas quan-
to ao “eu” do indivíduo na sua afe-tividade, a sua ambição, 
sexualidade e proteção. “Pode-se notar algumas caracterís-
ticas comuns entre essas pessoas, como insegurança, busca 
de proteção, negação da sua individualidade, repressão da 
angústia, objetivos indefinidos e dificuldades quanto a sua 
sexualidade. Cabe ressaltar que também foram constatadas 
outras características distintas, sendo algumas positivas”, 
lembra.

Centro coronário
Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mun-

dos, temos particularmente no centro coronário o ponto de 
interação entre as forças determinantes do espírito e as 
forças fisiopsicossomáticas organizadas. Dele, parte, 
desse modo, a corrente de energia vitalizante formada de 
estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria 
mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da 
alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, idéias e 
ações, tanto quanto esses mesmos centros, interdependen-
tes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e 
demais implementos de nossa constituição particular, plas-
mando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagra-
dáveis de nossa influência e conduta.

“A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, 
apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro 
coronário incumbe-se, automaticamente, de fixar a nature-
za da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no 
próprio ser as conseqüências felizes e infelizes de sua moti-
vação consciencial no campo do destino”, finaliza Júpiter.

Na obra de André Luiz fica muito claro que o espírito é 
o responsável, através de seus sentimentos em desequilí-
bro, pelas lesões perispiríticas que se traduzem como doen-
ças no corpo físico.

Artigo publicado na edição nº 44 da Revista Cristã de 
Espiritismo e na revista Caminho Espiritual nº 1

SAÚDE

As Causas Espirituais da Hipertensão
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por Luciane Evans

Médicos espíritas explicam que a resposta 
para as enfermidades, que há tempos 
incomoda a humanidade, está na alma de 

cada um de nós
O paciente é um ser completo, com suas queixas, dores e 

doenças. Traz consigo experiências desta e de outras vidas, o 
que, para o doutor à sua frente, pode ser a chave fundamental 
para entender os males ali sentidos. A doença passa a ser 
então a própria cura, e já não é mais vista como o oposto de 
saúde. É assim, com base em estudos de médicos encarnados 
e desencarnados, que a medicina à luz do espiritismo vem se 
fortalecendo cada vez mais no país. São enfermos e médicos, 
que encontraram na doutrina espírita diferentes interpreta-
ções para toda e qualquer enfermidade . Tudo tem uma expli-
cação. E, segundo essa visão, é na alma de cada um de nós 
que estão as respostas para uma pergunta que há tempos 
incomoda a humanidade: por que adoecemos?

Bem diferente da medicina tradicional, os médicos espí-
ritas dizem quebrar paradigmas ao considerar, em seus con-
sultórios, o espirito daquele paciente que pede ajuda. Seja 
para uma gripe, um transtorno mental ou até mesmo um cân-
cer, os médicos que seguem a doutrina explicam que, ao 
contrário da medicina tradicional, não consideram no enfer-
mo apenas o corpo com o seu organismo. O espírito e suas 
vivências dizem muito para o diagnóstico. Para conhecer e 
entender um pouco dessa visão médica, que não descarta a 
tecnologia atual e muito menos os conhecimentos da ciência, 
o Estado de Minas começa hoje a série de reportagens A 
saúde à luz do espiritismo, abordando as interpretações que 
médicos, muitos deles médiuns, têm sobre os males que nos 
cercam. Polêmico, o assunto, que pode contrariar muitas 
crenças, é acima de tudo uma visão de fé.

De acordo com dados do último censo do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), em 10 anos, os adep-
tos à doutrina espírita cresceram 65% no Brasil, passando de 
2,3 milhões de brasileiros em 2000, para 3,8 milhões em 
2010. O aumento mais expressivo foi observado no Sudeste, 
cuja proporção passou de 2% para 3,1% entre 2000 e 2010, 
crescimento de mais de 1 milhão de pessoas (de 1,4 milhão 
em 2000 para 2,5 milhões em 2010). O estado com maior 
proporção de espíritas em 2010 era o Rio de Janeiro (4%), 
seguido de São Paulo (3,3%), Minas Gerais (2,1%) e Espírito 
Santo (1%). Entre os adeptos, estão ginecologistas, psiquiá-
tricos, homeopatas, pediatras, psicólogos e outros tantos 
profissionais de saúde que, com o consentimento de seus 
pacientes, trazem para os seus consultórios o conhecimento 
espírita.

Há 18 anos, foi fundada no país a Associação Médico 
Espírita (AME - Brasil). Segundo conta a presidente, Marle-
ne Nobre, apesar da existência da entidade, não há um núme-
ro certo de quantos médicos atendem seguindo a doutrina, 
mas, calcula-se que haja milhares em todo o território brasi-
leiro. "É um paradigma no modelo de saúde. É uma luta de 
conceitos e de mudanças, porque enxergamos o homem 
integral: espírito e matéria", diz. Marlene é ginecologista e 

representante da AME Internacional. Ela conta que, o doutor 
que opta por trabalhar seguindo a doutrina espírita, cursa a 
faculdade de medicina como outro qualquer, mas o seu dife-
rencial é se dedicar a estudar, a fundo, o espiritismo. "Estuda-
mos muito. São estudos de médicos encarnados (vivos) e 
desencarnados, como os do médico sanitarista André Luíz", 
revela.

TEORIAS 
André Luíz, cujos os estudos são base para o conheci-

mento dessa linha médica, segundo acreditam os espíritas, 
foi médico sanitarist, que viveu no Rio de Janeiro até os 40 
anos. Depois de desencarnado, como dizem os espíritas, ele 
entrou em contato com o médium Chico Xavier, que psico-
grafou obras de André. Somado a isso, os médicos-espíritas 
também se baseiam nos princípios do francês Alan Kardec, 
precursor do espiritismo no mundo. "A partir desses conheci-
mentos e com a ajuda de espíritos encarnados e desencarna-
dos, estamos tentando construir novas teorias", conta Marle-
ne.

Um dos princípios é o de que a consciência do ser huma-
no é imaterial. "E não é o cérebro que a produz, mas o espíri-
to. Essa teoria muda inteiramente o que se pensa hoje sobre 
as coisas do inconsciente", diz, explicando ainda que não é o 
cérebro que produz o pensamento. Isso é resultado de muitos 
estudos e daquilo que surge com as pesquisas. A saúde e a 
doença, por exemplo, estão no espírito e não na matéria, 
como enxerga a medicina tradicional. "Levamos em consi-
deração a vida passada daquele paciente. Por exemplo, uma 
criança com leucemia. Temos visto que, em muitos casos, 
esse espírito precisa passar por essa evolução nesta vida. 
Nesse caso, para os médicos espíritas, o tratamento com 
quimioterapia e outros recursos são feitos, mas é indicado, 
para o paciente com família que segue a doutrina e ou a acei-
ta, a ida ao centro-espírita e os passes, além da água fluidifi-
cada."

Ao adoecermos, de acordo com os especialistas, a doença 
não é um instrumento de punição, como muitos preferem vê-
la. "Na realidade, é um recurso de aprendizado, na sábia 
pedagogia divina, convidando-nos não a perguntar "por que 
adoecemos?", mas a formular a adequada questão: "para que 
adoecemos?", ensina o psiquiatra e diretor-técnico do Hospi-
tal André Luiz, Roberto Lúcio Vieira.

TODAS AS CRENÇAS 
Os tratamentos à luz do espiritismo não abandonam os 

remédios tradicionais e tampouco as tecnologias, mas são 
gratuitos. Segundo comenta o presidente da Associação 
Mineira dos Médicos Espíritas, Andrei Moreira, médico 
homeopata e espírita, para o paciente que quer se tratar com 
base nos conhecimentos espíritas, o especialista geralmente 
indica um centro-espírita, água fluidificada e o passe - para 
alguns casos há sessões de desobcessão . "Não quer dizer que 
para todos serão assim. Atendemos pessoas de todas as cren-
ças. Só aconselhamos o espiritismo quando isso é pedido 
pelo paciente", conta. Em Minas, a entidade tem 27 anos e 

funciona no Bairro Nova Granada, no andar superior da Clí-
nica Renascimento, onde há médicos, psiquiatras, psicólo-
gos, homeopata, fonouadiólogo e nutricionista.

"Mas existe um trabalho paralelo. Na associação, temos 
grupos de profissionais que promovem encontros com paci-
entes e tratam vários problemas no lado espiritual, como o 
câncer, por exemplo. Já na clínica, é como um lugar qualquer 
de saúde. Temos pacientes evangélicos, espíritas, católicos e 
de todas as outras crenças. Não convertemos ninguém", diz. 
A homeopatia, por exemplo, é um dos caminhos que muitos 
doutores da área apostam e muitos pacientes, principalmente 
os espíritas, preferem. Autor de seis livros que abordam o 
espiritismo em várias vertentes, Andrei escreve em sua obra, 
Cura e Auto-Cura, uma visão médico espírita, que a doença 
pode ser entendida como uma mensagem da alma e que, por 
meio dela, pode-se chegar a um maior conhecimento de nós 
mesmos. "Quando a dor e o sofrimento aparecem é porque o 
equilíbrio precisa ser refeito", defende.

Tratamentos

Água fluidificada
A água fluidificada é a água normal, acrescida de fluidos 

curadores. No espiritismo, entende-se por água fluidificada 
aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados à 
água. É a água magnetizada por fluidos. Em geral, são os 
espíritos desencarnados, que, durante as sessões de fluidote-
rapia, fluidificam a água, mas a água pode ser magnetizada 
tanto pelos fluidos espirituais quanto pelos fluidos dos 
homens encarnados, sendo necessário, para isso, da parte do 
indivíduo que vai realizar a fluidificação, a realização de 
preces e a imposição das mãos, a fim de direcionar os fluidos 
para o recipiente em que se encontra a água. É voltada para o 
equilíbrio de alguma enfermidade física ou espiritual.

Passe
O passe é uma transfusão de fluidos de um ser para outro.
É considerado a "transfusão de energias fisiopsíquicas". 

Beneficia a quem o recebe, porque oferece novo contingente 
aos fluidos já existentes. É visto como "equilibrante ideal da 
mente, apoio eficaz de todos os tratamentos". Os objetivos 
são os da cura, alívio e reequilíbrios orgânico e psíquico. Os 
meios utilizados são os da transfusão de energias pela impo-
sição das mãos do médium.

Sessões de desobsessão
É um procedimento terapêutico para libertar uma pessoa 

obsedada do seu obsessor. Envolve uma série de condutas, 
tendo em vista livrar o obsedado de sua prisão mental. A 
técnica básica do tratamento da obsessão fundamenta-se na 
doutrinação dos espíritos envolvidos, encarnados e desen-
carnados. Doutrinar, significa instruir em uma doutrina. É 
isso que se vai fazer com o paciente, com sua família, se 
necessário, e com o espírito que lhe atormenta.

SAÚDE

Por que adoecemos?
 Saiba a explicação
do espiritismo
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Por Fabio Dionisi

O grande problema em torno da questão é considerar-se 
imune a qualquer tipo de influenciação.

Ao longo dos anos, em nossas palestras sobre influ-
enciação espiritual, temos constatado a dificuldade de 
nossos ouvintes em compreender a importância da vigi-
lância diante dos ataques crescentes que sofremos.

Não poucas vezes ficamos surpresos com a reação de 
indiferença. Acreditam em influenciação espiritual, mas 
agem como se o problema fosse exclusivo do outro. 
Algo que supostamente não os afeta, provocando um 
distanciamento do debate, como se o assunto não fosse 
pertinente. Ledo engano! Há 160 anos Allan Kardec se 
preocupou com a questão e recebeu o alerta em O Livro 
dos Espíritos:

“459. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e 
em nossos atos? – Muito mais do que imaginais. Influem 
a tal ponto, que, de ordinário, são eles que vos dirigem.”

Segundo André Luiz, por volta da década de 1940 a 
humanidade terrestre era constituída por vinte bilhões 
de indivíduos, dos quais cerca de 7,5 bilhões se encon-
tram reencarnados atualmente. Mais da metade, portan-
to, está no mundo espiritual e considerando o estágio 
evolutivo em que se encontram os habitantes deste pla-
neta, conclui-se que uma massa enorme está por aí, ao 
nosso derredor.

Além das obras de Kardec, outros bons livros foram 
escritos falando sobre influenciação espiritual. Citamos 
dois: Aconteceu na Casa Espírita, ditado pelo Espírito 
Nora a Emanuel Cristiano; e Guerra no além: interação 
entre os dois planos de vida, ditado pelo Espírito Cairbar 
Schutel a Abel Glaser.

Contudo, o alerta não é tão recente, pois em Paulo de 
Tarso encontramos referências preocupantes a respeito.

“Nós também, portanto, estamos cercados por uma 
nuvem de testemunhas.” (Carta aos Hebreus, 12:1)

“A vida cristã é luta – Ademais, fortaleçam-se no 
Senhor e na força do seu poder. Vistam a armadura de 
Deus para poder resistir às manobras do diabo. A nossa 
luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas 
contra os principados e as autoridades, contra os domi-
nadores deste mundo de trevas, contra os Espíritos do 
mal, que habitam as regiões celestes. Por isso, vistam a 
armadura de Deus para que, no dia mau [do ataque; da 
tentação], vocês possam resistir e permanecer firmes, 
superando todas as provas. Estejam, portanto, firmes: 
cingidos com o cinturão da justiça [fazendo o correto], 
os pés calçados com o zelo [vigiando] para propagar o 
evangelho da paz [pelo próprio exemplo]: tenham sem-
pre na mão o escudo da fé, e assim poderão apagar as 
flechas inflamadas do Maligno. (...)” (Carta aos Efésios, 
6:10-18)

Se quisermos, ainda, fazer referência a um passado 
mais longínquo, basta consultar as obras O Espírito e o 
tempo, de J. Herculano Pires, e Povos primitivos e mani-
festações supranormais, de Ernesto Bozzano.

Esse assunto é crucial nesta fase de transição – de 
Mundo de Provas e Expiações para Mundo de Regenera-
ção – devido ao recrudescimento da ação dos dominado-
res do mundo das trevas. Por isso, todo cuidado é pouco.

É sábio desconsiderar a existência de inimigos quan-
to a este processo de transição planetária? Sabemos que 
nos encontramos num processo de seleção. Muitos serão 
desterrados para mundos inferiores. Se conhecedores de 
seus destinos, eles não procurariam criar obstáculos para 
a transição?

Em nossas atividades nas reuniões de esclarecimen-
to, desobsessão e encaminhamento, não poucas vezes 
nos deparamos com Espíritos cientes de seus destinos, 
mas que, abertamente, informam que procurarão poster-
gar ao máximo este acontecimento; ou, quando consci-
entes de que não evitarão tal mudança, confessam que 
envidarão todos os esforços para arrastar com eles o 
maior número possível de encarnados imprevidentes, 
com o fim de constituir exércitos para o domínio de 

novas regiões. Agem sobre os encarnados, planejada e 
deliberadamente, para atingirem esses fins. E por que 
seria diferente, se na própria história da evolução huma-
na constatamos esta ação, em grande escala, ao longo 
dos últimos milênios?

“Seria muito importante que todo o plano material 
tivesse conhecimento dessa grande influenciação que 
sofre todos os dias por parte de Espíritos inferiores.”[1] 
E é exatamente o que está ocorrendo neste momento de 
mudanças, nesta interação contínua entre os dois mun-
dos. Embora a ficha não tenha caído para a maioria dos 
espíritas, estamos vivendo um dos momentos mais 
importantes deste orbe e de sua humanidade: a transição 
planetária.

Até aqui, todos os rounds foram superados por Jesus e 
seus discípulos; todavia, não podemos desconsiderar 
que nossos irmãos detentores do poder nas trevas ainda 
se encontram por aqui. O que será que eles estão fazendo 
neste momento? Estarão resignados com a exclusão e 
eminente deportação para mundos inferiores? Ou será 
que ainda buscam, por todos os meios, retardar o proces-
so, mantendo-se no poder e afirmando: “aqui quem 
manda somos nós”? Seria ingenuidade pensar que já 
desistiram de seus propósitos. E quem seriam seus maio-
res adversários? Naturalmente são os que detêm o 
conhecimento do que está ocorrendo.

Nós, espíritas, somos os que mais informações possu-
ímos sobre o mundo espiritual. Ninguém detém, em suas 
mãos, o esclarecimento de que somos portadores. Isto, 
entretanto, não nos torna especiais, muito menos melho-
res que os demais encarnados, ainda que tenhamos méri-
to em aceitar os postulados espíritas. Pela misericórdia 
divina, fomos abençoados com esta oportunidade reden-
tora para compensar nosso passado delituoso. A bem da 
verdade, somos grandes devedores diante das Leis Divi-
nas e, infelizmente, a maioria de nós desconhece seu 
papel na terceira revelação e as reais necessidades de 
mudança interior.

Alheios às nossas obrigações, tocamos o dia a dia 
como se o Espiritismo fosse apenas um meio de ajudar-
nos em momentos de crise. Algo maravilhoso e que 
todos deveriam seguir. Mas seguir não é usar um “cra-
chá” que diz “eu sou espírita”, e sim vivenciá-lo. Em 
geral, transferimo-nos da Igreja para uma instituição 
espírita como se tudo devesse continuar da mesma for-
ma. De papa-hóstias, tornamo-nos papa-passes; éramos 
papa-sermões, agora somos papa-palestras; mas sem o 

desejo sincero de mudanças, o que evitaria as crises que, 
de tempos em tempos, chamam-nos à reflexão.

A dor foi concebida como sinal de que precisamos 
modificar nosso padrão. Comumente, ainda buscamos 
nas instituições a paz exterior que ela costuma nos ofere-
cer, esquecendo-nos de que esta paz deveria vir de den-
tro. Procuramos externamente a solução dos problemas, 
sem nos conscientizarmos de que ela já se encontra den-
tro de nós.

Não estudamos o quanto deveríamos; não servimos o 
quanto é necessário; não nos transformamos para sermos 
melhores; e ainda somos muito ingratos para com o 
nosso Criador. Desconhecidos da realidade interior, 
cultivamos reações seculares malsãs que obviamente 
decorrem do nosso estado evolutivo, afinal de contas não 
é por acaso que nos encontramos neste planeta; contudo, 
mister realizar o trabalho interior, para nos tornarmos 
aptos a mudar de categoria. Se vícios e desvios ainda 
fazem parte de nossa natureza, que pelo menos aprenda-
mos a administrá-los, para o nosso bem e para o bem do 
todo.

Precisamos estender nosso olhar, não focar demasia-
damente no aqui e no agora e passar a enxergar o belo 
futuro que está reservado para aqueles que fizeram por 
merecê-lo. É tempo de não postergar a felicidade, para 
sairmos deste cipoal de dores, problemas e desacertos 
que só atrasam nossa chegada a uma vida mais serena, 
mais saudável em todos os aspectos. E prestar muita 
atenção às forças externas para não estragarmos nossas 
possibilidades.

O trabalho não é fácil. Além dos obstáculos que 
engendramos, há os que são criados por agentes exterio-
res. É só prestar mais atenção no que acontece em nossas 
vidas e dentro de muitas instituições. Os ataques são 
constantes. A influência é insidiosa, quer aceitemos ou 
não esta realidade. Principalmente para aqueles que pro-
fessam o ideal de viver a Doutrina. E, como dissemos há 
pouco, um contingente enorme de desencarnados se 
esforça para retardar a consolidação da transição em 
curso, quando não a evitar.

Oremos e vigiemos.

1. GLASER, Abel. Guerra no além. Pelo Espírito 
Cairbar Schutel. p.94. Matão: Casa Editora O Clarim, 
2010.

OS CUIDADOS COM OS ATAQUES ESPIRITUAIS
 NESTE MOMENTO DE TRANSIÇÃO
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A oração do Pai Nosso é a mais proferida entre os cris-
tãos. Ela contém uma síntese de nossos deveres peran-
te Deus, o próximo e nós mesmos. Mas essa prece que 

roga proteção para si mesmo ou para outros, ensinada por 
Jesus (Mateus 6:9-13 e Lucas 11:2-4), também representa um 
compromisso constante do cristão com o Criador, com o pró-
ximo e consigo mesmo. Por ser repetida um certo número de 
vezes, de forma mecânica, esse aspecto sutil passa desperce-
bido. Crenças supersticiosas, que ainda persistem na atualida-
de, atribuem a ela uma força mágica, dependendo do número 
de vezes que é proferida.

Em Mateus, a oração é composta por sete rogativas, 
enquanto em Lucas são apenas três. Utilizamos a de Mateus, 
por ser a forma mais tradicional dessa oração.

As elucidações dos Benfeitores Espirituais, apresentadas 
por Allan Kardec no capítulo 28 de O Evangelho segundo o 
Espiritismo, auxiliam-nos a perceber o alcance sutil e profun-
do desta oração. Também nos inspiramos no livro Pai Nosso, 
cuja autora espiritual é Meimei (Irma de Castro Rocha, 1922-
1946) e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Embora 
direcionado ao público infantojuvenil, é leitura rica em ensi-
namentos também para gente grande!

Vamos à análise:
Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso 

nome. Venha a nós o Vosso Reino!
Jesus inicia a prece reportando-se a Deus como sendo o 

Pai de todos e que nosso primeiro compromisso é com Ele, no 
sentido de não nos esquecermos de que sem Ele nada somos! 
Que cremos em Seu Amor, em Sua Bondade, em Sua Miseri-
córdia, em Sua Justiça, em Sua Sabedoria e em Sua Providên-
cia Infinita! E mais: cremos em Deus como sendo a inteligên-
cia suprema, a causa primeira de todas as coisas!

Ao dizermos Pai Nosso nos colocamos em igualdade com 
os demais seres da Criação, sem nenhum privilégio ou exclu-
sividade; nossas necessidades evolutivas são as mesmas. 
Importante lembrar também que Deus não está localizado 
geograficamente “nos céus”, mas sim em toda parte. Isso 
representa o compromisso do respeito que devemos uns aos 
outros, a todos os seres e à criação como um todo, procurando 
realizar sempre o melhor ao nosso alcance!

Meimei assim se expressa nesse trecho inicial da oração:
“Se rogamos a Graça Divina, preparemos o sentimento 

para entendê-la e manifestá-la, a fim de que a felicidade e a 
harmonia vivam conosco. Jesus trabalhou pela vinda da Gló-
ria do Céu ao mundo, auxiliando a todos e ajudando-nos até a 
cruz do sacrifício, dando-nos a entender que o Reino de Deus 
é Amor e só pelo Amor brilhará entre os homens para sem-
pre.”

***

Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu!
Conscientes de todos os atributos divinos, surge o com-

promisso de acatar os desígnios divinos com humildade, sem 
revolta nem desânimo, sabendo que Seus planos são os 
melhores para nós! Que cumpramos os nossos deveres, sobre-
tudo os de ordem moral!

Mas aqui surge uma pergunta: qual é a principal vontade 
de Deus a nosso respeito? A resposta é a mesma para todos: 
que cumpramos a Sua Lei, baseada numa única palavra, o 
amor! O maior projeto divino é o bem de todos. Resta-nos 
constatar se estamos dispostos a colaborar. Foi isso que Jesus 
veio ensinar e exemplificar: amor a Deus e amor ao próximo! 
Se pautássemos nossa vida pelas Leis Divinas seríamos todos 
felizes! É Meimei quem afirma:

“Nos serviços de elevação espiritual do homem e do mun-
do, é necessário procurarmos a Vontade do Senhor para que os 
Desígnios Divinos sejam devidamente executados. (...) Este-
jamos convictos de que se cada um de nós cumprir a obriga-
ção que lhe compete, no plano do Eterno Bem, oferecendo a 
cada dia o melhor que pudermos, estaremos indiscutivelmen-
te atendendo às determinações do Nosso Pai Celestial.”

***
O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje!
Aqui nosso compromisso é com o trabalho para que não 

nos faltem os recursos necessários ao nosso sustento, material 
e espiritual. Ao cumprirmos nossa parte, Deus não nos faltará, 
provendo-nos dos meios para alcançarmos o que realmente 
nos seja necessário. Deus não retira de nós aquilo que real-
mente necessitamos. O problema está na busca insana do 
supérfluo! Portanto, ao rogar a Deus o pão de cada dia, não 
nos esqueçamos de que poderemos contar com Seu auxílio, 
desde que nos contentemos com a aquisição somente do que 
seja necessário!

Contudo, ao proferirmos essas palavras geralmente nos 
atemos apenas ao alimento material e tudo o que a ele esteja 
relacionado. Esquecemos do compromisso, igualmente 
importante e fundamental, de buscarmos o alimento espiritual 
que nos sustente nas dificuldades da vida. Mais uma vez, 
Meimei, com sua delicadeza, recomenda:

“Procuremos, desse modo, o pão espiritual que nos garan-
ta a harmonia interior, que conserve o nosso caráter firme 
sobre os alicerces do bem, que nos guarde contra a maldade e 
que nos ajude a ser exemplos de compreensão e fraternidade.”

***
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os 

nossos devedores.
O compromisso aqui é com o próximo. Tendo consciência 

de que somos imperfeitos e que podemos cair em erro a todo 
momento, devemos nos comprometer com a tolerância, a 

compreensão, a paciência e o perdão em relação ao próximo. 
Se desejamos a misericórdia divina para nós, devemos exer-
cê-la com o próximo. Esse é um compromisso fundamental 
para a tranquilidade do coração e da consciência!

Temos a infeliz tendência de evidenciar e exagerar os 
erros alheios e sermos condescendentes para nossas falhas, 
como tão bem colocou Jesus com a comparação da “trave” no 
nosso olho e o “cisco” no olho do próximo. Meimei ensina 
esse dever aos pequenos, mas são os grandes os que mais 
precisam dessa lição:

“Se o Senhor pode suportar-nos e perdoar-nos, conceden-
do-nos constantemente novas e abençoadas oportunidades de 
retificação, aprendamos, igualmente, a espalhar a compreen-
são e o amor, em benefício dos que nos cercam.”

***
Não nos deixeis cair em tentação, mais livrai-nos do mal!
Por fim, nosso compromisso em relação a nós mesmos. As 

bagagens de experiências e tendências, que trazemos de exis-
tências anteriores, nos colocam diante de situações em que 
corremos o risco de cometer os mesmos deslizes do passado. 
Essas situações são inevitáveis, pois precisamos desses testes 
para constatar se conseguimos ou não vencer nossas fraque-
zas e limitações. Ao rogar o amparo divino para esses momen-
tos, nos comprometemos a fazer todos os esforços ao nosso 
alcance para não cairmos novamente! E, novamente, a benfei-
tora gentilmente puxa nossas orelhas!

“Não ignoramos que o Pai Celestial está sempre conosco, 
mas, muitas vezes, somos nós que nos afastamos do Nosso 
Criador. Para que não venhamos a sucumbir sob os golpes das 
tentações, é indispensável saibamos procurar o bem, culti-
vando-o sem cessar. Não há colheita sem plantação. Certa-
mente, devemos esperar que Deus nos conceda o 'muito' de 
seu amor, mas não olvidemos que é preciso dar 'alguma coisa' 
do nosso esforço.”

***
Assim seja!
Que as palavras da meiga benfeitora nos auxiliem a norte-

ar nosso rumo ao longo da existência!
“Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pen-

samento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir, em Teu Nome, 
para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de 
Teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento 
se harmonize com a Tua vontade e que possamos, cada dia, ser 
instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiço-
amento e da alegria, de acordo com a Tua Lei. Assim seja.”

A ORAÇÃO
DO PAI NOSSO:
 COMPROMISSO
 CONSTANTE

Por Maroísa F. Pellegrini Baio - RIE
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Questão nº201: o espírito que animou o corpo de um 
homem pode animar o de uma mulher, numa nova existên-
cia, e vice-versa?

Resposta: “sim, pouco importa ao espírito; depende das 
provas que ele tiver de sofrer.”

Os espíritos não encontram nenhuma dificuldade para 
encarnar, ora em corpo de homem ora em corpo de mulher, 
em obediência ao fenômeno natural do processo reencar-
natório. Não há obstáculo nenhum para o espírito tomar o 
corpo de homem ou corpo de mulher. É a lei natural que se 
cumpre para todos os espíritos no universo. Assim deter-
mina a lei magnânima de Deus, que orienta todos os espíri-
tos (em todas as épocas da humanidade), a fim de exercitar 
e assimilar tudo que as sagradas funções dos dois sexos 
oferecem no campo do desenvolvimento e aprimoramento 
das potencialidades do espírito. 

Há necessidade de todo o espírito aprender tanto as fun-
ções da masculinidade e da feminilidade, o que provocará 
mudanças consideráveis e permanentes na sua organização 
mental, ocorrendo fenômenos os mais estranhos e comple-
xos na personalidade do espírito no percurso dos séculos. 
Reencarnar torna-se fácil, graças à ajuda amorosa, à prote-
ção segura e à coordenação sábia dos benfeitores espiritua-
is. Após a retomada de novos corpos a experiência na vida 
humana correrá por conta do livre arbítrio de cada espírito. 

Cada um receberá uma existência de lutas e provações, 
dificuldades e facilidades, tudo condicionado às suas ações 
em vidas anteriores, no uso de seu próprio livre arbítrio. A 
pergunta que nós, estudiosos do espiritismo, devemos 
fazer será esta: como está a condição íntima do espírito 
reencarnado: sua vida mental? Os sentimentos? Desejos? 
Emoções? Instinto sexual? Paixões? Frustrações? Timi-
dez? Remorsos? Consciência culpada? Os erros de amor 
sexual? Os adultérios praticados em vidas passadas? Os 
reflexos psíquicos de vidas passadas estão bem fortes e 
poderosos no inconsciente de cada espírito.

Reencarnar em corpo de homem é muito natural. Difícil 
mesmo será ser homem em espírito com suficientes carac-
terísticas psíquicas masculinas guardadas na estrutura 
mental: ser marido fiel, ser parceiro sexual sincero, ser 
companheiro ideal, ser pai responsável e educador, ser 
irmão, ser amoroso, ser gentil, ser respeitoso com as quali-
dades e defeitos morais da companheira, ser amigo, ser 
humano, ser bom gerente da família.

Reencarnar em corpo de mulher é muito natural. Difícil 
mesmo será ser mulher em espírito com bastantes caracte-
rísticas psíquicas femininas guardadas na estrutura mental: 
ser esposa fiel, ser parceira sexual sincera, ser companhei-
ra ideal, ser mãe responsável e educadora, ser irmã, ser 
amorosa, ser delicada, ser respeitosa com as qualidades e 
defeitos do marido, ser amiga, ser humana, ser boa gerente 
da casa e da família.

Observemos com a razão iluminada pela fé raciocinada 
que as qualidades no homem e na mulher não são ofereci-
das pelo corpo físico (ele somente determina as funções 
especificas para atuação do espírito). Na verdade, são mani-
festações psicossexuais provenientes da mente do espírito 
reencarnado que assume corpo de homem ou de mulher. O 
sexo é muito mais mental, muito mais psicológico, em 
cada pessoa, pois é o próprio espírito que expõe seus recur-
sos psíquicos adquiridos nas lutas e trabalhos através das 
sucessivas reencarnações nos séculos e milênios…..

O novo corpo adquirido pelo espírito ao reencarnar não 
acrescentará nada de novo em sua vida mental: somente 
sinaliza a especificidade de seus trabalhos no mundo, na 
união conjugal, na família e na sociedade. Os recursos 
psíquicos da mente em cada espírito é que determinarão 
como será usado o seu livre arbítrio, o seu instinto sexual, o 
seu desejo sexual, o seu amor sexual, a sua conduta afetivo-
sexual…..

O corpo físico de homem e de mulher é simplesmente o 
maravilhoso e extraordinário instrumento para o espírito 
realizar suas atividades na vida corpórea. A atuação na vida 
corpórea dependerá exclusivamente dos recursos de seu 
mundo mental para “ser homem” e “ ser mulher”.

Fonte: Blog Vida depois da Vida

https://agazetaespirita.blogspot.com.br
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Em 2014 uma suposta carta psicografada acabou 
viralizando nas redes sociais. A carta psicografada 
terminava com a frase “Que Jesus amenize os sofri-

mentos meus E tenha compaixão desse CHORÃO.”
Eis que surge a suposta e tão polêmica carta psicografa-

da do admirável cantor Chorão, vocalista da banda Charlie 
Brown Jr. A notícia tomou proporções nacionais e, de certa 
forma gerou inclusive revolta por parte de fãs e familiares 
do cantor.

Em primeiro momento a carta chocou os internautas e 
fãs pelo seu conteúdo, pois continham trechos aparente-
mente fortes, mas que posteriormente teria sido esclareci-
do que a carta, em forma de rima, continha um teor artístico 
e que o sentido de algumas dessas palavras era metafórico, 
e não literal.

O colega do cantor, Tico Santa Cruz, vocalista da banda 
Detonautas, se manifestou, também no ano de 2014. Tico 
dizia confiar na idoneidade da instituição de origem da 
carta, e sugeriu que alguém teria se aproveitado do reno-
mado Lar de Frei Luiz para espalhar a suposta psicografia.

Na postagem, Tico Santa Cruz, em sua página oficial no 
facebook, desabafa e cita uma postagem do irmão do Cho-
rão, que estava irritado com a postagem da carta.

Até hoje a carta psicografada de Chorão divide opi-
niões, mas o que pouca gente sabe é que houve esclareci-
mentos por parte da instituição.

A carta foi escrita em versos, como uma música ou poe-
sia (logo abaixo). A mensagem foi recebida no Santuário 
Luiz da Rocha Lima em 17 de abril de 2014 pelo espírito 
Luizinho através do médium Eduardo Fructuoso, de 92 
anos na época, no Lar de Frei Luiz.

Voltei aos quintos dos infernos
Enlouquecido pelas drogas
Com padecimentos internos
Que nem a morte derroga
Hoje de mil tormentos padeço
Deles não me livrou a morte
Por isso aqui e agora peço
Que orem para que eu seja forte
Durmo hoje como um mineral
Sonhando me sinto vegetal

Desperto pareço um animal
Deixei de ser um Ser hominal
Regredi no tempo e no espaço
Meu ser a droga desfigurou
Só o que ela quer eu faço
Já não sei quem de fato sou
Assim é que aqui e agora
Comigo combate eu travo
Pedindo em prece a toda hora
Que eu não seja mais escravo
E liberto desse vício demoníaco
Mais pesado que qualquer cruz
Que me faz sentir um maníaco
Desprovido de paz e luz
Sem pátria, família, nem Deus
Imploro mesmo sem devo-

ção
Que Jesus amenize os sofri-

mentos meus
E tenha compaixão desse 

CHORÃO
Devido tamanha proporção 

que teve a divulgação da carta 
psicografada do cantor, foi 
necessário que houvesse escla-
recimentos sobre a veracidade 
do material, que a própria insti-
tuição se encarregou comen-
tar:

“Nota de esclarecimento – 
Amigos, devido a proporção 
que a postagem tomou, reper-
cutindo em todo país, inclusive 
em sites e tudo mais, venho 
esclarecer que: o inferno que o 
irmão cantor chorão disse que se encontra, não é um cal-
deirão de fogo, e sim um estado emocional de culpa e 
remorso pela forma a qual seu desencarne foi dado. Se o 
irmão chorão estivesse nas zonas ditas (umbralinas ou 
purgatórias) seria inviável a comunicação. O irmão cho-
rão encontra-se sob os cuidados da falange de frei luiz, 

bem como cazuza, tom jobim e tantos outros que também 
estiveram logo após os respectivos desencarnes. Quanto a 
veracidade da mensagem, pra nós, voluntários da institui-
ção Lar de Frei Luiz, não nos restam dúvidas quanto a 
autenticidade da mesma, devido a seriedade do médium 
que se encontra anos a fio realizando esse mesmo traba-
lho. Vamos continuar a corrente de preces pelo irmão cho-
rão, para que ele possa restabelecer seu equilíbrio o mais 
rápido possível.

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA PELO DIRETOR DO 
LAR DE FREI LUIZ (NELSON) EM 23/04/2014″.

No facebook, naquele período, o renomado ator e espí-
rita Carlos Vereza também se manifestou, porém a favor da 
veracidade da carta, explicando detalhes do ponto de vista 
Espírita sobre o conteúdo da mesma :

Até hoje não sabemos ao certo se houve alguma intera-
ção entre a instituição e os familiares do cantor na intenção 
de esclarecer ou desculpar-se.

ATOR CARLOS VEREZA FALA DA CARTA
PSICOGRAFADA DE CHORÃO, EM 2014


