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                                                   ABRADE à espera de melhores dias
Enquanto a ADE-PR marca a passagem de seus 17 anos de fundação em 

27 de outubro, concentrada em novos projetos como um programa próprio na te-
levisão (pág. 2), o mesmo não se pode dizer da entidade nacional especializada 
em comunicação social espírita, a ABRADE – Associação Brasileira de Divulga-
dores do Espiritismo.

Não se pode dourar a pílula. De uns anos para cá, a vida da instituição tem 
sido assinalada por defecções em seu quadro de colaboradores, indiferença de 
muitos que ficaram, descomprometimento e inércia da maioria e só alguns esforços 
solitários para mantê-la em suas atividades mínimas.

Os motivos para essa situação começaram em diferenças pessoais não su-
peradas desde o último mandato no regime presidencialista 2006-2007. Mudou-se 
o Estatuto e a forma colegiada não vem atendendo às expectativas. Mas há outros 
fatores como a diminuição do próprio número de ADEs funcionando. A ADE-MG 
deixou de atuar há cerca de três anos e a ADE-CE, uma das mais produtivas, tam-

bém já anunciou que não tem pessoal para seguir trabalhando. De outras quase nada sabemos, pois nada divulgam nem 
nas Listas da ABRADE na internet. As exceções são as entidades dos estados de São Paulo (Capital e Campinas) e Sergipe, 
além, obviamente, da paranaense, que permanecem em operação.

Por outro lado, Wilson Czerski, do Paraná, atualmente Coordenador do Colegiado, já manifestou a disposição de 
deixar o cargo até o final do ano, alegando estar as equipes desfalcadas, sua própria incapacidade para reverter a situação 
e sugerindo que se realizem novas eleições para oportunizar que aqueles que criticam à distância ou mantêm o silêncio 
discreto, assumam a direção da ABRADE e façam aquilo que não pôde ser feito neste passado recente.

ADE-PR busca recursos para programa de TV
Meta perseguida há muito tempo, só agora parece que poderá se tornar realidade. A ADE-PR está completando 17 

anos de atividades neste 27 de outubro e acreditamos que soa a hora de promover mais um salto em suas realizações: um 
programa de televisão de sua inteira responsabilidade, conforme explicado no convite à página 2 e que possa levar, de modo 
mais efetivo, porque de frequência e duração maiores, explanações doutrinárias, entrevistas, debates e entretenimento ao 
público espírita e não espírita da região e, graças à internet, ao mundo inteiro. Some-se a nós!

A validação científica do passe espírita
Estudos científicos têm demonstrado que a questão envolvendo a prática espírita da fluidoterapia, que abrange o 

chamado passe e a água magnetizada, vai bem além da fé. Esta é importante nos processos de curas espirituais, mas as 
propriedades e resultados são reais e mensuráveis. (Editorial, pág. 2; O que dizem os outros jornais, pág. 7 e matérias 
da pág. 8).

Outras matérias
MÉDICOS SUIÇOS COMPROVAM E-
XISTÊNCIA DE MEMBRO-FANTASMA

Perispírito, corpo bioplásmático, MOB 
ou Modelo Organizador Biológico, corpo 
espiritual, vital. Denominações diferentes 
para componentes do ser humano, além 
do corpo físico e do espírito. Máquinas 
Kirlian, fotografias da aura, sensações 
extra-corpóreas, itens presentes no seu 
estudo. Desta vez a descoberta envolve 
ressonância magnética. (Ciência, pág. 5)

MAIS QUE POSSIBILIDASDE, UMA NE-
CESSIDADE A DIVULGAÇÃO PELO RÁ-
DIO E TELEVEISÃO

Tema de Alkíndar de Oliveira (Divulgar 
com Eficiência, pág. 6). Seu argumento 
principal é o próprio Allan Kardec em Obas 
Póstumas: “... os meios para popularizá-
la (Doutrina Espírita). Uma publicidade, 
numa larga escala, feita nos jornais mais 
divulgados, levaria ao mundo inteiro... o 
conhecimento das ideias espíritas, faria 
nascer o desejo de aprofundá-los, e, mul-
tiplicando os adeptos, imporia silêncio aos 
detratores...” 

LIVRO SOBRE POLTERGUEIST ESCLA-
RECE MAIS QUE SÉRIE DA GLOBO

A tentativa de dar um caráter de respeito 
e honestidade científica à série Phantas-
magoria no “Fantástico” não funcionou e 
as conclusões não convenceram. Melhor 
estudar com quem, de fato, sabe do que 
fala – e prova não com o que não aconte-
ceu, mas com fatos positivos.
(Literatura, pág. 4).
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EDITORIAL

Os temas abordados nesta edição 
são vários, mas gostaríamos de destacar 
alguns que, sem percebermos, acaba-
ram alinhando-se por aproximações de 
conteúdo. Assim, por exemplo, estamos 
publicando matérias que tratam do passe 
(pág. 8) e da água fluidificada (pág. 7), 
práticas habituais em nossas Casas Es-
píritas. Ambas aqui são enfocadas pelo 
viés do crivo científico, depreendendo-
se dos resultados que não constituem 
meros rituais, expressão de crendice ou 
pura manifestação de fé. 

O emprego de metodologias de 
conformidade com o que é exigido pelo 
rigor científico, perante os quais, tanto a 
eficácia do passe – em suas formas mag-
nética, espiritual e magnética-espiritual 
–, como a da água – com a imposição de 
mãos ou pela simples exposição a um 
ambiente de vibrações harmônicas e e-
levadas – demonstra mais uma vez que 
o Espiritismo pode e deve atentar para 
seu tríplice aspecto de filosofia, ciência 
e religião, ou moral, como preferem mui-
tos. 

Neste último aspecto ressalta 
a vigência da fé raciocinada. A pessoa 
que vai ao Centro Espírita terá a sua fé 

A água fluidificada e o passe perante a ciência;
e um novo desafio à ADE-PR

e, por consequência, as chances de en-
contrar lenitivo para suas necessidades 
orgânicas e psíquicas se for instada a 
compreender que o passe é uma trans-
fusão de energias que ela recebe do 
agente encarnado somada a dos ben-
feitores espirituais, bem como a água 
contém propriedades medicamentosas 
de alcance surpreendente para o seu 
bem-estar. Embora os efeitos dependam 
do merecimento e esforços de transfor-
mação diária nos hábitos, incluindo o 
pensar, o falar, o sentir e o agir.

O complemento destes tópicos 
surge naturalmente com a outra maté-
ria da página oito referente à aplicação 
que já se faz destes recursos, incluídos 
nas denominadas terapias não mais al-
ternativas, mas agora complementares. 
Não só estudos que envolvem princípios 
espíritas como as faculdades mediúni-
cas são realizadas em universidades, 
como hospitais renomados rendem-se 
às abundantes evidências da validade 
de se usar as capacidades curativas 
provenientes de pessoas especiais ou 
intermediárias de entidades invisíveis.

As outras matérias confluentes 
são a da página seis que chama a aten-

ção para a importância da divulgação do 
pensamento espírita no rádio e na tele-
visão, coincidindo com o projeto em cur-
so da ADE-PR, conforme texto ao lado, 
para colocar no ar um programa desses 
nos próximos meses. É um sonho longa-
mente acalentado por aqueles que viram 
esta Associação nascer, crescer, desen-
volver diversas áreas da divulgação e 
que já atua na televisão, numa bem-su-
cedida parceria, mas que vê chegada a 
hora de alçar voos mais altos e por sua 
própria conta e risco.

Um desafio maior, responsa-
bilidade multiplicada para a qual, entre-
tanto, reconhece estar pronta para en-
frentar. Tão importante quanto falar aos 
espíritas é poder dirigir-se àqueles que 
ainda o desconhecem. É dar-lhes uma 
oportunidade que talvez ainda não te-
nham tido de provar desta fonte maravi-
lhosa de conhecimentos e consolações. 
É a condição favorável de se oferecer a 
proposta espírita que a nada obriga, não 
faz exigências de nenhum teor; apenas de-
seja ver um mundo melhor e as pessoas 
mais felizes que, dadas as condições pla-
netárias, significa, ao menos, vê-las menos 
aflitas e mais esperançadas no futuro.

ADE-PR precisa de R$ 50,00 
para programa próprio de TV

Esse é o valor estipulado como cota 
mínima de contribuição individual ou de 
algum grupo de espíritas ou simpatizantes 
para que a Associação de Divulgadores do 
Espiritismo do Paraná possa finalmente 
concretizar seu sonho de muitos anos: dis-
por de um espaço na televisão que lhe per-
mita veicular melhor suas ideias.

Com meia hora semanal na TVA e 
NET na Região Metropolitana de Curitiba, 
mas estendido o acesso dos telespecta-
dores do mundo inteiro graças à internet 
e a TV-CEI, a ADE-PR poderá cumprir de 
modo mais amplo com os seus objetivos 
de divulgação da Doutrina Espírita, além 
do que já faz hoje com o jornal, livro e a 
própria internet.

Por isso, estamos convocando a 
todos os espíritas de boa vontade e cons-
cientes a respeito da importância de se atin-
gir milhares de lares com a mensagem es-
pírita para que nos ajudem na consecução 
deste nobre objetivo. Já contamos com boa 
parte dos recursos mínimos para colocar o 
programa no ar a partir do início de 2013, 
mas necessitamos que você que nos lê 
neste momento, faça um esforço a mais e 
ofereça R$ 50,00 mensais ao projeto.

A contribuição pode vir na forma 
de doação de pessoa física ou até como 
“Apoio Cultural” de entidade espírita ou 
empresa privada que assim terá seu nome, 
imagens, produtos ou serviços atrelados à 
veiculação do programa. Mas atenção: te-
mos urgência de fechar a garantia de recei-
tas para poder dar o passo seguinte que é a 
constituição da equipe técnica para definir 
as diretrizes, formatação, cronograma, etc 
do programa.

Informações pelo e-mail institucional 
da ADE-PR (adepr@adepr.org.br) ou pelo 
telefone (41) 3278-0961 com o Coordena-
dor de Mídia, Wilson Czerski.
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AUTORRETRATO
A doação de livros da 
ADE-PR às escolas; elei-
ções sempre deveriam 
interessar aos espíritas; 
a qualidade do melhor 
médium; o que são e 
quais os tipos de soma-
tizações.

O principal destaque da edição n° 
34 do “ADE-PR Informativo” (novembro-
dezembro de 2002) foi a matéria na 
primeira página a respeito da doação de 
livros às bibliotecas de escolas da capi-
tal paranaense, estendendo-se também 
às das instituições de ensino superior de 
todo o estado.

Na primeira fase – explicava o 
texto – seriam contempladas as esco-
las públicas do ensino fundamental que 
contassem com as classes de 5ª série 
em diante e as de ensino médio. Na se-
gunda fase a distribuição alcançaria as 
escolas da região metropolitana e, por 
fim, as faculdades e universidades, par-
ticulares e públicas.

Entre as cinco obras escolhidas, 
estavam as três principais escritas por 
Allan Kardec, codificador do Espiritismo: 
O Livro dos Espíritos, O Evangelho Se-
gundo o Espiritismo e O Livros dos 
Médiuns. Completavam a relação um 
livro de iniciação espírita e um romance.

Note-se que, tais livros que, de 
fato, acabaram sendo entregues con-
forme o previsto, exceto os da segunda 
fase, eram todos novos, adquiridos às 
expensas de recursos próprios da ADE-
PR e contando com a colaboração da 
Federação Espírita Brasileira que doou 
as Obras Básicas de Kardec.

Enquanto a ADE-PR encetava 
uma campanha que visava disponibilizar 
as escolas de Curitiba, estaduais e mu-
nicipais, com livros espíritas, na página 
2 informávamos que a Prefeitura havia 
se recusado a fornecer autorização para 
a realização de Feiras do Livro Espírita.

Enquanto em outras cidades e es-
tados o governo municipal não só aceita 
como incentiva esse tipo de evento por 
reconhecer seu aspecto cultural e social, 
aqui, há mais de dez anos não se con-
segue oferecer livros espíritas em logra-
douros como uma praça. A alegação é 
a existência de pareceres sobre uma lei 
de 1953 e um Decreto de 1987. Interes-
sante que entre os anos de 1995 e 2001 
a ADE-PR conseguiu a permissão para 
fazer as FLEs duas ao ano!

O Editorial destacava a importân-
cia de uma campanha nos moldes da 
que a ADE-PR então iniciava. Colocar 
livros espíritas nas bibliotecas das es-
colas cumpria bem o papel de uma As-
sociação voltada à divulgação por opor-
tunizar que jovens alunos tivessem seu 
primeiro contato com a Doutrina Espírita. 
Mas também os professores poderiam 
se beneficiar.

Mais relevante, ainda, a aproxi-
mação dos universitários – futuros mé-
dicos, odontólogos, psicólogos, jorna-
listas, pedagogos, advogados e tantos 
outros profissionais que talvez, mesmo 
num encontro fugaz com o conheci-
mento espírita, durante a sua formação 
acadêmica, podem ter despertados va-
lores compatíveis com a ética e princí-
pios doutrinários gerais.

Tal como agora avizinhara-se um 
pleito eleitoral, com as diferenças de que 
a edição do jornal circulava já após a re-
alização do mesmo, além de se destinar 
à renovação do Legislativo estadual e 
federal e presidência da República. 
Por isso, talvez mais importante agora 
relembrarmos algumas ideias então 
veiculadas na matéria “Ainda a propósito 
das eleições”.

O jornal que já se reportara ao 
assunto no Editorial da edição anterior, 
convocando os espíritas à participação, 
relembrava agora que “O objetivo não é 
construir uma ‘bancada espírita’... porém 
o direito e dever de valorizarmos o voto 
e, se possível, apoiar a ousadia de com-
panheiros capazes de expressar as i-

deias que esposamos e, principalmente, 
pelo exemplo, os ideais de renovação 
social baseada nos princípios de justiça 
e fraternidade e os demais que com-
põem a Doutrina Espírita”.

E mais adiante: “Assim como o 
espírita médico, psicólogo, advogado, 
professor, administrador, comerciante, 
jornalista, atleta, artista ou de qualquer 
outra formação profissional, pode veicu-
lar os princípios espíritas e com isso 
influenciar o meio social em que atua, 
o espírita político encontrará espaço e 
oportunidade, com dificuldades mais ou 
menos intensas tanto quanto aqueles, 
para também fazê-lo. Nada de temores, 
timidez, recatos excessivos ou omis-
sões”.

Das dez questões do “Teste Seus 
Conhecimentos” da página 6, rememo-
ramos três delas, com as respectivas 
respostas na página 7 desta edição. 

1 – Além de Jesus, três discípulos 
presenciaram a manifestação mediúnica 
de Elias e Moisés no Tabor: a) André, 
Tiago e Felipe; b) João, Tiago e Pedro; 
c) Pedro, Mateus e Tomé; d) João, Bar-
tolomeu e Simão, o zelote.

2 – Segundo Kardec (item 226 de 
O Livro dos Médiuns) o melhor médium 
é aquele que:

a) possui grande desenvolvimen-
to moral e intelectual; b) é capaz de re-
ceber comunicações de qualquer tipo de 
espíritos; c) que simpatizando somente 
com bons espíritos é enganado menos 
vezes; d) pratica o evangelho e atua 
também em outras áreas como na tarefa 
de passes e assistência social.

3 – Considerado um dos precur-
sores do Espiritismo, viveu na Suécia 
entre 1688 e 1772, influ-
enciando vultos da litera-
tura como Göthe, Balzac, 
Baudelaire e outros:

a) Sócrates; b) Em-
manuel Swedenborg; c) 
Arthur Conan Doyle; d) 
Pestalozzi.

Na página 7, na 

seção “Cantinho Científico”, o tópico 
abordado foi “Somatizações”, que com-
põem, juntamente com as telergias e a 
teleplastia, o segmento de mediunidade 
de efeitos físicos. “Sob o influxo dos cen-
tros neurovegetativos, especialmente 
o hipotálamo, recursos energéticos e 
protoplasmáticos são acionados pela 
mente do indivíduo ou de espíritos de-
sencarnados que resulta numa projeção 
psicocinética”. Ou seja, há conversão de 
energia psíquica em energia física.

As somatizações, ao contrário 
das telergias e teleplastias, estão, como 
a própria denominação sugere, limita-
das ao corpo físico (soma) do sensitivo 
ou médium. Dentre os fenômenos deste 
grupo podemos citar as dermografias, 
estigmatizações, incombustibilidade, in-
vulnerabilidade, transfiguração, atoxinia, 
etc.

Exemplo de incombustibilidade 
encontramos em registros de ocorrên-
cias com Daniel Douglas Hume que, 
controlado por Charles Richet, o pai da 
Metapsíquca, colocava o rosto entre as 
brasas da lareira e a mão inteira no fogo 
– sem sofrer queimaduras.

Quanto à invulnerabilidade, a ma-
téria ilustrou com o caso do faquir Mirin 
Dajo que, sob supervisão médica, con-
trole fotográfico e radiográfico, fazia-se 
atravessar, em sentido ântero-posterior, 
por um florete não esterilizado de 90 
centímetros, transfixiando coração, pul-
mões, fígado, estômago e rins. Não se 
verificavam hemorragias ou infecções. 
Esse caso, em particular, poderia ser 
explicado também pela auto-hipnose, 
porém a psicocinesia não está excluída.
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Livros que eu recomendo    
Wilson Czerski

Fenômenos paranormais diversos e a Globo

Desta vez nossa apresentação li-
terária está conectada a um programa 
de televisão cuja duração desconhe-
cemos e que talvez quando esta edição 
estiver circulando o mesmo não esteja 
mais sendo levado ao ar. Porém, ainda 
assim, julgamos importante e oportuno 
oferecer aos nossos leitores algumas 
ideias sobre o tema, bem como alterna-
tivas seguras de fontes de informação.

Estamos nos referindo à série 
Phantasmagoria no programa “Fantás-
tico”. Aliás, segundo o que nos foi pas-
sado, a Rede Globo teria recebido quei-
xas de setores espíritas e umbandistas 
pelo uso indevido do termo, pois naquilo 
que se pretende ali comprovar – ou não 
– são manifestações de espíritos de pes-
soas que já desencarnaram e o vocá-
bulo “fantasmas” possui uma conotação 
que apela ao sobrenatural, ao fantástico 
– sem trocadilhos – e ao imaginário. Mas 
temos que convir também que isso não 

passa de um detalhe pouco relevante 
uma vez que, embora inapropriado, já 
tem uso consagrado na literatura, no 
cinema e nas crendices populares.

Ao lançarmos um olhar sobre 
o que o Espiritismo diz a respeito, não 
queremos desqualificar as informações, 
experiências e conclusões contidas no 
referido programa. Porém, apesar da 
tentativa de se passar um clima de se-
riedade, com neutralidade do apresen-
tador, explicações supostamente cientí-
ficas e até a inclusão de observações de 
uma pessoa espírita, causa estranheza 
não só a metodologia empregada como 
a intervenção de um mágico.

Dentre as muitas obras existentes 
que tratam do assunto citaremos meia-
dúzia aos que desejarem conhecer um 
pouco mais sobre o assunto. São elas: 
“Os Espíritos Comunicam-se por Gra-
vadores” (Peter Bander, Edicel – 1985); 
“Animismo ou Espiritismo” (Ernesto 
Bozzano, FEB – 1944), “Os Mortos nos 
falam” (François Brune, EDICEL – 1994), 
“Fenômenos de Transporte” (Ernesto 
Bozzano, Calvário – 1972), “Contatos 
Interdimensionais” (Sonia Rinaldi, Pen-
samento – 2000) e “Você, o poltergueist 
e os locais mal-assombrados” (Hernani 
Guimarães Andrade, Didier – 2006).

É deste último que exaramos 
as informações abaixo. O termo polter-
gueist deriva do alemão: polter = fazer 
ruído e gueist = espírito; logo, temos “es-
pírito barulhento, desordeiro”. Para al-
guns religiosos trata-se mesmo de mani-
festações diabólicas. Os fenômenos 
mais comuns são: quedas de pedras, 
objetos “voadores”, parapirogenia ou 

combustão espontânea, ruídos, batidas, 
estrondos, transporte de objetos “de” e 
“para” lugares fechados, os chamados 
apports, etc.

Ocorrem em casas, sítios, ter-
renos e revelam certa dose de inten-
cionalidade e inteligência, mas em geral 
longe das vistas humanas, o que, diga-
se já, pelo rigor com que muitos são in-
vestigados, não oferecem margem a que 
se oponha dúvida à sua ocorrência.

Na obra referida, Hernani Gui-
marães Andrade, sempre com ênfase 
no rigor científico, a despeito de ser 
também declaradamente espírita, de-
senvolve análises aprofundadas sobre 
diversos casos verificados no Brasil e al-
guns fora dele. Há o de Itapira-SP (1959) 
com pedras que caíam do forro em tal 
quantidade que era necessário usar pás 
para removê-las.

Em Suzano-SP (1968) um estron-
do como explosão e o início de incêndio 
dentro de um guarda-roupa; em Ipiran-
ga-SP (1968-1973), palmas e batidas 
no assoalho; em Sorocaba-SP (1972) 
pancadas violentas nas janelas e portas, 
vozerio à noite. Num dos mais espetacu-
lares que se tem notícia, no Paraguai em 
1968, um jipe de 2500 Kg foi arremessa-
do a 40 metros, além de um trilho de aço 
de 25 Kg e duas pedras de 10 Kg cada. 
Outros casos citados são o de Jaboti-
cabal-SP (1960-1965), Piraporinha-SP 
(1978), Guarulhos (1973-1984), Osasco 
(1973), Mogi das Cruzes (1973), da Rua 
Frederico Abranches (1976).

A hipótese de intervenção de es-
píritos nos fenômenos é a mais aceita. 
Seriam eles de uma ordem moral inferior 

agindo motivados por frequentes razões 
de vingança para com os moradores. Ou 
por não conseguirem se desvencilhar do 
ambiente no qual foram assassinados, 
por exemplo. Mas não é a única expli-
cação. Os parapsicólogos tendem a ligar 
os fatos a uma função psicocinética do 
epicentro, geralmente uma criança ou 
adolescente de mente exaltada devido a 
tensões emocionais, repressão sexual, 
recalques, agressividade reprimida.

Se há algumas evidências a fa-
vor desta hipótese, há outras em muito 
maior número para colocá-la em dúvida 
ou mesmo desmoralizá-la, fortalecendo 
a que atribui os fenômenos aos espíritos 
desencarnados. 

Como cientista, porém, Hernani 
não descarta totalmente a hipótese 
materialista. Ele faz coro ao estudioso 
italiano Ernesto Bozzano ao dizer que se 
a mente – que para muitos é sinônimo 
de alma – pode produzir o fenômeno, 
por que depois de morto não poderia? E 
se o morto serve-se de energias do vivo, 
por que este não o faria sozinho?

Hernani catalogou no Instituto 
Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas 
de Bauru-SP, do qual foi fundador e di-
retor até sua morte em 2003, 34 casos 
de poltergueist entre 1959 e 1976. Boz-
zano estudou 532 casos – 374 de as-
sombrações e 158 de poltergueist. Já 
Alan Gaud e A. D. Cornell conseguiram 
apurar 500 casos todos deste tipo de 
fenômenos insólitos.

Infelizmente, os casos apresenta-
dos até aqui na série “Phantasmagoria”, 
de poltergueist e de pretensas comuni-
cações pela “dança do copo”, aparições, 
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gravações eletrônicas, etc, deixam a desejar pelo modo quase ingênuo como são tratados, principalmente algumas das explicações do mágico-cientista que podem 
até satisfazer a razão para um certo momento e circunstâncias, mas nunca seriam capazes de convencer que os fenômenos alegados naqueles locais, afinal, não 
são verdadeiros. 

Uma sombra, uma gota de água, um estalo de madeira talvez expliquem as ocorrências denunciadas pelos conhecedores dos locais investigados. Afinal, se 
os supostos fatos não podem, em princípio, ser negados, também não podem receber a chancela de autênticos. Allan Kardec, ao tratar da fenomenologia espírita, 
especialmente a de efeitos físicos como estes, sempre alertou para que antes de se atribuir suas causas aos espíritos que se esgotassem todas as possibilidades das 
mesmas serem materiais.

Porém, como se constata nas narrativas das obras aqui citadas e outros fenômenos sobejamente investigados no mundo inteiro, com quaisquer resultados 
apurados na referida série televisiva, não se poderá colocar em dúvida a possibilidade real de os mesmos virem acontecer.  Pelo fato de algo poder ser imitado por um 
mágico não se deve concluir que o verdadeiro não existe. Do fato de existir vinhos de má qualidade, dizia Kardec, não se segue que não haja os bons.

Um caso de poltergueist em Curitiba
Os fatos enquadrados nesta categoria começaram no dia 26 de janeiro de 1993, no bairro Bacacheri, na capital paranaense, mas a imprensa só tomou conheci-

mento deles 15 dias após. Vidros quebrados, lâmpadas explodindo, levitações e ruídos.
Um grupo de religiosos rezou durante uma semana e tudo parou, mas quando foi embora um menino, morador da casa, ficou “possuído” por um espírito que 

dizia ser Lúcifer, dono do local e do corpo do menino, e ameaçava atear fogo e matar toda a família.
Nos dias seguintes a imprensa acompanhou o movimento de objetos; filmes e fitas gravadas ficaram “inaproveitáveis” e a casa tremeu. Um parapsicólogo de-

clarou que um espírito não havia encontrado sua dimensão. Espíritas disseram que o menino tinha mediunidade e um grupo de pastores passou a impedir o contato 
da família com imprensa, outros religiosos ou médicos. O então vice-presidente da Federação Espírita do Paraná falou que se o problema era espiritual ou de mediu-
nidade, só com amor se resolveria. 

Geraldo Dallegrave, outro parapsicólogo e notório inimigo do Espiritismo, afirmou que o assunto era caso para a ciência tratar e não a religião. E desandou 
a distribuir nomenclaturas ininteligíveis: “Esses adolescentes provavelmente tiveram um trauma psíquico que desencadeou uma psicobolia (vontade inconsciente) 
e essa transformou-se em psicorragia (derramento no inconsciente que enfraquece a mente e pode levar a problemas mentais irreversíveis)... organismo começou 
exteriorizar energia derramada através de telergia (sentido até 50 metros) e produzir movimentos de objetos”.

Médicos suíços confirmam 'terceiro braço fantasma' em paciente
(da BBC Brasil) *

Médicos da Suíça conseguiram comprovar a existência de um terceiro "braço fantasma" em uma mulher que 
sofreu um derrame. A paciente de 64 anos havia perdido as funções de seu braço esquerdo após um acidente vas-
cular cerebral. Mas poucos dias depois, ela desenvolveu um "terceiro membro", que ela dizia enxergar e usar para 
tocar objetos e até coçar o braço direito.

Usando exames de ressonância magnética, especialistas do Hospital Universitário de Genebra confirmaram 
que o cérebro da mulher emitia comandos ao "braço fantasma" e reconhecia suas ações. A paciente diz que seu 
novo membro fica à sua esquerda e tem uma cor de leite, "quase transparente".

Segundo o neurologista Asaid Khateb, chefe da equipe que analisou as imagens cerebrais, trata-se de um 
caso extremamente raro em que o paciente não somente sente o membro imaginário, como também o enxerga e 
o movimenta voluntariamente. O médico disse ainda que esta é a primeira vez que se mede a atividade cerebral a 
partir do contato com um membro fantasma.

O fenômeno do membro fantasma está normalmente associado com pessoas que sofreram amputação. Se-
gundo cientistas, entre 50% e 80% delas descrevem sensações de tato e dor na parte retirada. As descobertas da equipe foram divulgadas na revista especializada 
Anais da Neurologia. 
(*) Noticiado em 09/04/2009.
(NR) A notícia vem corroborar mais uma vez a tese espírita sobre a existência do perispírito, conhecido há milênios pelas religiões orientais, pelos filósofos antigos do 
Ocidente e também citado por Paulo de Tarso que o denominou de corpo espiritual e incorruptível. Mas só mais recentemente – últimas décadas – passou a ser estu-
dado de maneira científica em laboratórios particulares e universidades de várias partes do mundo, onde recebe outros nomes como corpo bioplasmático, modelo or-
ganizador biológico e outros, destacando-se o casal Kirlian, na antiga União Soviética, que teria logrado, inclusive, fotografar seus efeitos (a partir de 1939), o chamado 
Efeito Kirlian, equivalente ao que conhecemos por aura humana, apesar de alguns estudiosos discordarem tanto quanto ao ser o perispírito o objeto detectado como 
em ser a aura o efeito fotografado.

5
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Em Obras Póstumas, disse Allan 
Kardec (em seu Projeto 1.868): “Dois 
elementos devem concorrer para o pro-
gresso do Espiritismo; estes são: o es-
tabelecimento teórico da Doutrina e os 
meios para popularizá-la. Uma publici-
dade, numa larga escala, feita nos jor-
nais mais divulgados, levaria ao mundo 
inteiro, e até aos lugares mais recuados, 
o conhecimento das ideias espíritas, fa-
ria nascer o desejo de aprofundá-los, e, 
multiplicando os adeptos, imporia silên-
cio aos detratores que logo deveriam 
ceder diante do ascendente da opinião”.

E o que é popularizar? Certa-
mente não é ter Centros Espíritas ape-
nas para alguns poucos escolhidos. 
“Publicidade, numa larga escala, feita 
nos jornais mais divulgados”. Você já 
leu alguma publicidade espírita nos jor-
nais “Folha de São Paulo”, “Estadão”, “O 
Globo”, que são os mais divulgados do 
país?

Estamos sendo espíritas “faze-
dores” ou espíritas “faladores”? Se à 
época de Kardec houvesse televisão 
será que ele não teria dito “uma publi-
cidade, numa larga escala, feita nos 
jornais mais divulgados e nos canais de 
televisão de maior audiência”? Certa-
mente que sim, pois a Doutrina Espírita 
é evolutiva.

Já viu alguma publicidade de 2 
minutos por semana nos intervalos do 
Jornal Nacional explicando, de forma 
didática e criativa, o que é o Espiritismo? 
É caríssimo, mas nada além do que a 
criatividade e a união de todas as as-
sociações espíritas representativas não 
pudessem resolver. A solução é união e 
criatividade.

Dois minutos por semana na te-
levisão, em horário nobre, durante 6 
meses, faria todos perceberem o ver-
dadeiro Espiritismo. E as igrejas que 
falam inverdades sobre nossa doutrina 
teriam que explicar aos seus seguidores 
tudo o que falaram de impropriedades. 

A força do rádio e da televisão na divulgação da Doutrina Espírita
Alkíndar de Oliveira (*)

Divulgar com Eficiência

Seria uma revolução cultural. E aumen-
taria substancialmente os seguidores do 
Espiritismo. Mas o que se vê no meio es-
pírita? Forças aglutinando-se para terem 
atitudes “fazedoras”? Não.

Com raras exceções, instituições 
e associações representativas do Espi-
ritismo geralmente trabalham dentro de 
quatro paredes, sem abrir os olhos para 
a necessidade do trabalho espírita lá 
fora. Os líderes espíritas precisam fazer 
um curso de criatividade.

No livro Reflexões Espíritas, 
psicografia de Divaldo P. Franco, disse 
o espírito Vianna de Carvalho: “Na hora 
da informática com os seus valiosos 
recursos, o espírita não se pode margi-
nalizar, sob pretextos pueris, em que se 
disfarça a timidez, o desamor à causa ou 
a indiferença pela divulgação, porquanto 
o único antídoto à má Imprensa, na sua 
vária expressão, é a aplicação dos pos-
tulados espíritas”.

Certo amigo espírita disse-me 
“Estamos falando para nós mesmos”. 
Enquanto Jesus divulgava sua doutrina 
procurando atingir um público cada vez 
maior, nós nos contentamos com nos-
sos fechados congressos e nossas pa-
lestras para nosso pessoal.

Sabe quantas rádios espíritas 
existem no Brasil? Três. Dizendo de 
outra forma: 0,12 rádio espírita por es-
tado! Falta ousadia aos espíritas. Há 
uma crescente - e muito mal explorada 
- demanda. Vejamos se programas es-
píritas dão IBOPE: Resultado: líder do 
horário. Em Itajubá-MG há na Rádio lo-
cal um programa semanal espírita de 30 
minutos, também líder do horário. A Rá-
dio Espírita do Rio de Janeiro transmite 
aos domingos pela manhã um programa 
espírita de uma hora, também líder do 
horário.

Por que não seguirmos estes 
modelos? Existem algumas medidas em 
prol da divulgação da Doutrina Espírita, 
mas isoladas. Um exemplo de sucesso 

na cidade do Rio de Janeiro: a CAPEMI 
patrocina, aos domingos pela manhã, o 
programa espírita “O Despertar do Ter-
ceiro Milênio”, na TV Bandeirantes, com 
uma hora de duração. Há pouco tempo 
soube que o programa já estava em 
primeiro lugar em audiência.

“O espírita não se pode
 marginalizar, sob pre-
textos pueris, em que

 se disfarça a timidez ou
 indiferença pela divul-
gação; o único antídoto

 à má Imprensa é a aplicação
 dos postulados espíritas”.

Por que os espíritas não se unem 
para aumentar a potência da Rádio Boa 
Nova, de São Paulo? Têm uma boa pro-
gramação. Mas eu, que moro na cidade 
de São Paulo, não consigo ouvi-la em 
casa. E isto certamente ocorre com mui-
tas outras pessoas. Por que os espíritas 
“fazedores” não se unem para, além de 
aumentar sua potência, transformar tam-
bém em FM (hoje é AM)?

Se quisermos deixar de falar so-
mente para nós mesmos temos que 
valorizar mais o rádio e a televisão. O 
Geraldo Guimarães disse-me que em 
sua vida deve ter feito mais de 3.000 pa-
lestras espíritas para um público aproxi-
mado de 150.000 pessoas, em mais de 
40 anos de oratória. No programa na 
TV Bandeirantes-Rio, de uma hora de 
duração, ele fala para 600.000 pessoas, 
quatro vezes mais público do que seus 
40 anos de pregação!

Se Jesus voltasse à Terra que 
mídia será que utilizaria para atingir o 
maior público possível? Televisão. O 
capítulo 5 do livro “Boa Nova” transcreve 
as normas de ação que Jesus passou 
aos seus discípulos para que realizas-

sem a concretização dos ideais cristãos. 
Em dado momento Jesus falou aos seus 
discípulos: “O que vos ensino em parti-
cular, difundi-o publicamente; porque 
que o que agora escutais aos ouvidos 
será o objeto de vossas pregações de 
cima dos telhados” (Mateus, cap. 10, vs. 
27, “Os doze e sua missão”).

Numa interpretação atual, será 
que a expressão “vossas pregações 
de cima dos telhados” não poderia ser 
uma antevisão das antenas de televisão. 
Outra boa notícia é que a SEDA – Socie-
dade Espírita de Divulgação e Assistên-
cia, que aos domingos das 10h às 12h 
transmite o programa “Espiritismo Via 
Satélite”, recebeu da Embratel o canal 
TV SAT Digital. Agora só está faltando a 
união dos espíritas em prol de um bom 
trabalho a ser apresentado por esse ca-
nal.

Diz Kardec no capítulo XVIII do li-
vro A Gênese: “Pelo seu poder moraliza-
dor, por suas tendências progressistas, 
pela amplitude de suas vistas, pela gene-
ralidade das questões que abrange, o 
Espiritismo é mais apto, do que qualquer 
outra doutrina, a secundar o movimento 
de regeneração”. Se o Espiritismo é a 
Doutrina mais apta a secundar o movi-
mento de regeneração (que se avizi-
nha), será que devemos deixar só para 
nós este vastíssimo conhecimento que a 
Doutrina Espírita proporciona?

Este empenho em despertar a im-
portância da divulgação da Doutrina Es-
pírita não é porque creio que todos de-
vam ser espíritas. A Terceira Revelação 
não pode caminhar timidamente como 
está ocorrendo. As pessoas não pre-
cisam ser espíritas, mas os postulados 
espíritas precisam ser conhecidos por 
todos. Alguém já disse que o Espiritismo 
não será a religião do futuro, mas sim, o 
futuro das religiões.

(*) (Alkíndar de Oliveira é consultor de 
empresas e autor do livro “Viver bem 
é simples, nós é que complicamos”).
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O que dizem os outros jornais

Comprovadas as propriedades da água magnetizada
Em artigo da Revista Internacional de Espiritismo - oclarim@oclarim.com.br (julho - 2012, Matão – SP), José Luiz Condotta (jlcondotta@splicenet.com.br) traz 

informações, talvez não tão novas assim, mas que, mesmo assim, são desconhecidas do grande público sobre os estudos científicos acerca da água magnetizada ou 
fluidificada como se denomina nos ambientes espíritas.

Por exemplo, Hernani Guimarães Andrade, já desencarnado, relatou em artigo de jornal em 1993 que o pesquisador americano Dr. Brame fez durante dois anos 
extensos estudos espectroscópicos com amostras de água destilada submetida à imposição de mãos de médiuns. O resultado apontou para mudanças moleculares. 
O mesmo efeito foi obtido tendo apenas um grupo de pessoas se concentrado durante uma sessão espírita sem imposição das mãos.

George Meek, em As curas paranormais, narra pesquisa de Bernard Grad o qual, através da espectroscopia com infravermelho, observou significativas alte-
rações no ângulo de ligação atômica e uma diminuição da tensão superficial do líquido.

Ainda sem comprovação científica terrena, sabe-se que a água fluidificada pode provocar os seguintes efeitos: inibir a formação de radicais livres; aumentar a 
produção de linfócitos e, por consequência, as defesas orgânicas; melhorar a osmose na membrana celular; eliminar os íons em excesso, prejudiciais à saúde; renovar 
a energia perispiritual.

Evidências científicas também sobre a vida após a morte
A mesma edição da RIE publicou texto de Mado Martinez e Elaine Vieira (madomartinez@mac.com) abordando pesquisas sobre a vida após a morte. Primeiro 

citam o estudo feito no Brasil em 1991 por Paulo Rossi, enfocando a obra a mediúnica de Chico Xavier. O estudo revelou que 93,4% das pessoas que visitavam o 
médium não o conheciam; 62,2% das mensagens traziam mais de seis fatos reais cada uma; 71,1% continham informações detalhadas sobre pessoas desencarnadas, 
posteriormente confirmadas como verdadeiras por familiares.

O médico Sérgio Felipe de Oliveira, da USP, usa técnicas de difração de raios X, tomografia computadorizada e ressonância magnética para explicar a relação 
entre a glândula pineal e a mediunidade. No King’s College de Londres o pesquisador Peter Fenwick faz experimentos sobre as EQMs ou Experiências de Quase 
Morte. Ele estuda as visões de pessoas que estão internadas e que falam com parentes já falecidos, bem como os contatos espontâneos feitos por espíritos desen-
carnados avisando de sua passagem.

O Dr. Kenneth Ring, da Universidade de Connecticut, e Sharon Cooper, da de Nova York, estudaram por dois anos as EQMs em deficientes visuais, compro-
vando que 31 pessoas cegas que haviam passado por uma EQM, tinham tido a felicidade de ver pela primeira vez, dando detalhes dos procedimentos médicos na 
sala cirúrgica.

O médico oncologista Jeffrey Long recolheu 2500 casos de pessoas em todo o mundo que tiveram EQM. Já o Dr. Jim Trucker, diretor da Clínica Psiquiátrica 
Child and Family, da Universidade de Virgínia, prossegue as pesquisas iniciadas por Ian Stevenson, morto em 2007, e reafirma que tais relatos, juntamente com a 
comunicação através de médiuns, são as provas mais importantes da sobrevivência da alma.

Sexo e Obsessão
Ainda da mesma RIE, porém, edição do mês de setembro deste ano, pinçamos a matéria com o título acima de autoria de Fausto Fabiano da Silva (faustofabi-

anodasilva@yahoo.com.br). Abre o artigo citando O Livro dos Médiuns, capítulo XXIII, que define o processo obsessivo como o “domínio que alguns espíritos logram 
adquirir sobre certas pessoas... praticada pelos Espíritos inferiores”. As causas são várias, entre elas a vingança por desavenças ocorridas em vidas passadas ou 
simplesmente pela propensão à maldade.

Mais adiante o articulista menciona o chamado vampirismo onde entidades que mantinham certos vícios como o fumo e o álcool, são atraídas ao convívio 
psíquico – e neste caso, praticamente físico também – para usufruir junto aos encarnados que alimentam os mesmos gostos, as emanações daquelas substâncias. De 
O Céu e o Inferno, também de Kardec, ele extrai: “atiram-se para a Terra quais abutres, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações”. 
Tal ocorrência é corroborada por Herculano Pires (Vampirismo): “Essa perigosa sociedade se prolonga às vezes por toda uma vida...”.

Uma outra “fonte” das obsessões é o sexo. Do livro Sexo e Destino, de André Luiz/Francisco Cândido Xavier, recolhe-se o seguinte trecho: “Enrodilhavam-se 
os dois (o encarnado e o desencarnado) num charco mental de lascívia, com tamanha sofreguidão... naquele vulcão de apetites sexuais...”.  

Mais à frente, Fausto Fabiano recorda a questão 637 de O Livro dos Espíritos: “Aquele que se deixa dominar pelas más paixões, e põe todas as suas alegrias 
na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal”.

Respostas do Teste da pág. 3: 1 – B;  2 – C;  3 – B
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USP confirma eficácia do passe magnético

Um estudo desenvolvido recente-
mente pela USP (Universidade de São 
Paulo), em conjunto com a Unifesp (Uni-
versidade Federal de São Paulo), com-

Medicina e Espiritualidade                  João Cabral - cabral@ade-sergipe.com.br

Muito terá o conhecimento huma-
no a lucrar quando médicos e médiuns 
se entenderem melhor. Certamente já 
existem sinais dos novos tempos em 
alguns hospitais do Brasil, onde a Me-
dicina e Espiritismo se associam no 
nobre escopo de aliviar a dor física ou 
espiritual do semelhante. Tem o paciente 
tratamento médico ortodoxo e assistên-
cia espiritual proporcionada por médiuns 
treinados para esse fim. Não há interfe-
rência de um grupo no campo de ação 
do outro. Nem os médiuns se arriscam 
a receitar drogas, fazer operações, 
nem os médicos se envolvem com os 
aspectos essencialmente espirituais 
dos doentes. Em inúmeros casos não 
se descobre a doença pelos processos 
usuais – exames clínicos, laboratoriais e 
radiológicos – as causas dos males reais 

prova que a energia liberada pelas mãos 
tem o poder de curar qualquer tipo de 
mal-estar. O trabalho foi elaborado devi-
do às técnicas manuais já conhecidas na 
sociedade, caso do Johrei, utilizada pela 
Igreja Messiânica do Brasil e ao mesmo 
tempo semelhante à de religiões como 
o Espiritismo que pratica o chamado 
“passe”.

Todo o processo de desenvolvi-
mento dessa pesquisa nasceu em 2000, 
como tema de mestrado do pesquisador 
Ricardo Monezi, na Faculdade de Me-
dicina da USP. Ele teve a iniciativa de in-
vestigar quais seriam os possíveis efei-
tos da prática da imposição das mãos. 
“Este interesse veio de uma vivência 
própria, onde o Reiki (técnica) já havia 
me ajudado, na adolescência, a sair de 
uma crise de depressão”, afirmou Mo-
nezi, que hoje é pesquisador da Unifesp.

Segundo o cientista, durante seu 
mestrado foram investigados os efeitos 
da imposição em camundongos, nos 

quais foi possível observar um notável 
ganho de potencial das células de defe-
sa contra células que ficam os tumores. 
“Agora, no meu doutorado que está 
sendo finalizado na Unifesp, estudamos 
não apenas os efeitos fisiológicos, mas 
também os psicológicos."

A constatação no estudo de que 
a imposição de mãos libera energia ca-
paz de produzir bem-estar foi possível 
porque a ciência atual ainda não possui 
uma precisão exata sobre esses efeitos. 
“A ciência chama estas energias de ‘e-
nergias sutis’, e também considera que o 
espaço onde elas estão inseridas esteja 
próximo às frequências eletromagnéti-
cas de baixo nível”, explicou. 

As sensações proporcionadas por 
essas práticas analisadas por Monezi 
foram a redução da percepção de ten-
são, do stress e de sintomas relaciona-
dos à ansiedade e depressão. “O inte-
ressante é que este tipo de imposição 
oferece a sensação de relaxamento e 

plenitude. E além de garantir mais ener-
gia e disposição”. 

Neste estudo do mestrado foram 
utilizados 60 camundongos. Já no dou-
torado foram avaliados 44 idosos com 
queixas de stress. O processo de de-
senvolvimento para realizar este douto-
rado foi finalizado no primeiro semestre 
do ano passado. Mas a Unifesp está 
prestes a iniciar novas investigações a 
respeito dos efeitos do Reiki e práticas 
semelhantes.

Lembremos que Jesus, ao curar, 
sempre estendia as mãos. Religiões 
Populares Brasileiras também estendem 
as mãos há mais de quatro séculos, des-
cendentes do africanismo. Os egípcios 
já usavam esse método bem antes de 
Cristo. Outras Filosofias como diversas 
técnicas orientais também aceitam a 
imposição de mãos sobre o outro.  Atu-
almente religiões protestantes também 
praticam.

Instituto André-Luiz

que afligem o paciente.
Como é que se explica que uma 

pessoa clinicamente sadia apresente 
uma sintomatologia tão evidente, com 
dores físicas reais e perturbações fun-
cionais sérias? Esses males, que não 
respondem aos tratamentos mais cuida-
dosos, de repente se curam como que 
por milagre, quando as causas espi-
rituais são removidas. Não iríamos ao 
ridículo de acusar o médico de incom-
petência ou a ciência médica em geral 
de primarismo. A questão é de fato com-
plexa e ainda não foi devidamente estu-
dada. A grande esperança do momento 
é a Medicina Psicossomática, que vai 
adquirindo notável impulso nestes últi-
mos tempos.

O depoimento fidedigno de alguns 
médicos e o dos espíritas, no entanto, é 

de que nos casos de obsessão espiritual 
– a influência de um espírito sofredor ou 
ignorante, vingativo, interferindo mental-
mente, em uma pessoa – quando se re-
aliza o afastamento espiritual do Espírito 
perturbador, faz desaparecer de pronto 
os sintomas, mas, aí, neste caso, neces-
sita do socorro médico na recuperação 
física do paciente.

Há algum tempo essa afirmativa 
ainda poderia ser tomada por mera fan-
tasia, hoje, porém, após as pesquisas de 
Rhine e de outros cientistas já se sabe 
que o Espírito (alguns preferem dizer 
a mente) exerce a influência direta, vi-
sível, mensurável sobre a matéria. É o 
fenômeno parapsicológico da telecine-
sia (movimento a distância). O Espírito 
encarnado, que somos todos nós, pode, 
assim, por sua própria iniciativa ou sob 

a influência de outro Espírito, provocar 
disfunções orgânicas mais ou menos 
sérias.

As faculdades dos médiuns es-
píritas ajudariam grandemente na iden-
tificação do problema, que há séculos 
se oferecem abertamente ao exame e 
ao estudo dos pesquisadores. A Grã-
Bretanha encontrou uma solução civi-
lizada e inteligente permitindo que os 
médiuns visitem os irmãos ou desconhe-
cidos hospitalizados, façam preces para 
eles e deem passes espirituais.        

O Espiritismo oferece esse ser-
viço de Amor. 

(*) Presidente da ADE-SERGIPE. Jorna-
lista. Radialista e Psicoterapeuta Trans-
pessoal. Publicado originalmente no 
Jornal Cinform de Aracaju em 25.02.2008.


