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Uma agencia social
chamada Centro Espírita
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“

... o mundo é
como é porque
as pessoas são
como são... ”

À medida que a sociedade se avalia criticamente, é
inevitável que apareçam questionamentos sobre a crise
moral que se apresenta de forma insidiosa invadindo instituições de grande relevância na vida das nações.
Sempre foi assim e sempre será dirão os mais pessimistas. É falta de caráter, dirão alguns conformistas. É
culpa do governo dirão outros, esquecidos que governo
é povo eleito.
Por um lado a história parece indicar que já foi pior e
por outro demonstra que a mudança tem sido muito lenta.
Como que ouvindo nossa pergunta sobre por que
nosso mundo é como é, o espírito Leocádio José Correia
falou em uma de suas preleções que “o mundo é como
é porque as pessoas são como são”. Ou seja, ao buscar
as causas dos efeitos com os quais convivemos, não há
como encontrar outras que não aquelas levadas a efeito
pelas nossas próprias ações ou omissões no passado e
no presente.
Ao longo das encarnações, de maneira direta ou indireta, temos ajudado a construir os sistemas economico,
político, religioso e social em que vivemos. Em cada um

dos papéis sociais que exercemos em nossas múltiplas encarnações, demos a nossa contribuição como poderosos
ou submissos, como governantes ou governados, como
representantes ou representados, como agentes de mudança ou como agentes de perpetuação do status quo.
Olhando pelo lado da justiça que preside o Universo,
podemos concluir que não estamos colhendo nada mais
do que aquilo que ajudamos a plantar. Mas o que precisa
mudar? Que causas precisamos atacar? Que tipo de ensino precisamos utilizar para sustentar as mudanças de
comportamento que esperamos ver?
Uma leitura atenta dos programas escolares revela
grande ênfase no ensino das ciências; menos atenção ao
ensino de filosofia e ainda menos no ensino de religião. O
resultado pode ser visto na aplicação dos conhecimentos
com reduzida preocupação com princípios éticos.
Não se propõe aqui o ensino de uma religião nas escolas, mas o ensino dos fundamentos das principais religiões incluindo a Doutrina Espírita, por reunir o estudo da
filosofia, ciência e ética apoiada na lógica da reencarnação
como meio de evolução do ser do ser humano.
Enquanto isto não ocorre maciçamente na importante
agencia social chamada escola formal, precisamos elevar
a agencia social conhecida como centro espírita ao foro
de universidade aberta ao povo, para que, através de um
currículo construtivista, se torne possível sensibilizar pais
e filhos num processo de ampliação da consciência do ser
sobre si mesmo.
O conhecimento espírita é iluminador e será através da
sua disseminação que poderemos acelerar as mudanças
que queremos ver nesta escola chamada Terra à qual estamos vinculados como alunos que esperam a graduação
por meio do seu próprio esforço.
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pelo espírito Antonio Grimm

Descrição Reencarnatória
Eu, a vida, quantas vezes procurando o meu ser?
Foram tantas, e tão difíceis, que algumas vezes cheguei a pensar
que não ia mais me encontrar.
Vi campos, matas, rios, lagos, mares, oceanos.
Nasci e morri várias vezes. Em todas sempre assustado.
Preocupado em deixar de ser, sempre me afirmei.
É paradoxal o processo.
No entanto, quando tudo parece finito, terminado, tudo recomeça,
tudo brilha, tudo desperta.
Que vaivém fantástico, onde o meu ser não perde a identidade,
não se desgasta, não deixa de ser ele mesmo.

Poema extraído do livro
Identidade Paradoxos, pelo
espírito Antonio Grimm
Psicografado por Maury
Rodrigues da Cruz

“

Quando tudo parece finito,
terminado, tudo recomeça,
tudo brilha, tudo desperta.”

Caminhei em vielas, em estradas, em ruas.
Em todas fiz experiências, tive alegrias, fiz encontros, chorei e
sorri,
sem nunca perder a intimidade do meu eu, do meu ser.
Falei várias línguas, usei roupagens diferentes, fui sadio e doente,
triste e alegre.
Falei e calei, morri e vivi – para ser sempre eu.
Que formidável!
Há momentos em que parece que tudo é felicidade interminável,
para alcançar, no momento seguinte, dor, angústia.
Que lapidação! Que força!
No entanto, sempre sou eu, sem nunca deixar de ser a força
do meu eu.
Fui pobre, rico, mercador, doutor; fui agricultor, colono,
arrendatário, senhor; fui escravo, vigilante, tropeiro.
Foi tão assustador, mas sempre, sempre, fui eu – plenamente eu!
Dormi em rendas, em camas duras, em chão batido.
Vivi em palácios e casebres.
Comi lautos jantares, passei fome, pedi socorro.
Sempre que olhei para mim, percebi que eu era eu mesmo.
Mudava, mudava; muda, muda; sinto que evoluo.
Já fui poderoso, servente, fraco, espoliado, dirigido.
Senti o vento, a chuva, o sol, o calor e o frio.
Fui, fui tanto, em tantos lugares; e sempre, quando quero
me aperceber, me indagar, descubro sempre que sou eu.
Que interessante!
Todos os dias, todas as horas, todos os minutos,
a cada segundo, sou eu.
Eu, numa caminhada que me permite me conhecer, realizar-me.
Portanto, sou eu.
(22.10.1993)
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pelo espírit O Leoc ádio JOSÉ CORR EIA

A Alegria
Mensagem extraída do livro:
“HORIZONTES DA ALMA”
O abraço afetuoso
LEOCÁDIO JOSÉ CORREIA
Mensagem psicografada
pelo médiun Maury
Rodrigues da Cruz Em
Jan-2001.

4

“

O homem
espiritualizado
não é triste,
deprimido,
entediado, tem
confiança em
si mesmo, fé
no Creador,
respeitando
o próximo e
procurando
compreender
a diversidade
humana. ”

Quando o homem faz iluminação interior, otimiza a
vida, cadencia seus passos, avalia cada segundo de
sua existência, é feliz, muito feliz na felicidade que produz ao próximo.
Sabe traduzir o seu pensamento feliz em gestos de
engrandecimento à pessoa humana, faz identidade, solidariedade, dignificando a todos, com prazer.
Suaviza as suas palavras, abranda seu coração, alimenta, constrói o mundo pelo amor; está sempre caminhando na integração com todos.
A cada segundo, coloca sua energia, sua consciência, na construção do bem, pois sabe que todas as
grandes transformações operadas pelo conhecimento
humano se devem ao equilíbrio mental, espiritual e moral
do homem.
Trabalha com afinco, está livre da angústia, da miséria, da vacilação, uma vez que repousa o seu pensamento no sentido da construção humana, da liberdade,
do bem, da justiça e da harmonia. É sensível ao diálogo,
procura sempre o entendimento, tem boa vontade, é fraterno com todos.
No exercício do cotidiano está sempre pronto a descobrir e viver o lado bom da vida, elevando o espírito
humano acima das provações, da dor, do sofrimento e
das angústias; sua vida é um cântico de agradecimento a
Deus.A sua potencialidade aumenta pela força, pela dis-

ciplina, fazendo auto-estima, esperança, autoconfiança,
exercitando o autoconhecimento.
O homem espiritualizado não é triste, deprimido,
entediado, tem confiança em si mesmo, fé no Creador,
respeitando o próximo e procurando compreender a diversidade humana.
A força da alegria transforma a vida humana, direcionando-o para paragens que são estímulos ao trabalho e
à dedicação ao bem. A alegria no coração humano foi, é
e será sempre poderosa alavanca evolutiva para o moral, o espiritual e o caráter do homem.
A certeza que o homem espiritualizado tem da vida
eterna, o liberta de tudo o que possa magoá-lo, feri-lo,
desagradá-lo no trânsito evolutivo da Terra.
Quem faz, vive o processo construtivo da alegria, tem
consciência crítica de que o futuro só lhe reserva luz,
esperança, dignidade, paz.
O homem espiritualizado, educado, portanto com
uma boa formação cultural e moral, tem o dever de
fazer autodisciplina, autoconhecimento, aprendizado
permanente, expressando em todas as situações da
existência, o prazer, a alegria de viver, a fé no Creador,
a certeza de que todas as experiências são forças evolutivas do espírito.
Esperança, alegria, jubilo.

Oduvaldo Mansani de Mello

Crear x Criar
Lavoisier, ao estabelecer a sua lei, afirmou: “Numa reação química que
ocorre em sistema fechado, a massa total antes da reação é igual à massa
total após a reação”, ou seja, “Numa reação química a massa se conserva
porque não ocorre criação nem destruição de átomos. Os átomos são conservados, eles apenas se rearranjam. Os agregados atômicos dos reagentes são desfeitos e novos agregados atômicos são formados”.
Na época daquele grande cientista existia um conflito etimológico entre crear e criar, que ocorreu episodicamente entre os séculos XVII e XIX,
mantido por certos gramáticos até o início do século XX, os quais defendiam a distinção entre criar: alimentar, educar, fazer crescer (pessoas,
animais, plantas) e crear: gerar do nada (como faz Deus) ou inventar do
nada (como fazem os artistas)1.
Fruto dessa controvérsia a maioria dos países2 adotou, num viés de
cultura primária, o uso de crear para expressar crear e criar, à exceção
da Espanha que até hoje utiliza crear e criar, separadamente.
Aceitando-se essa separação, num viés de cultura superior, Crear
seria a manifestação de Essência na existência e criar a transição da
existência para outra existência: Deus é o Creador 3 do Universo; um
fazendeiro é criador de gado 4.
Poderíamos afirmar, então, que Deus e os Espíritos5, em sua transdimensionalidade, cream, e os homens, em sua tridimensionalidade, criam.
Há que se registrar, também, que as palavras crear, creação, creador
e creatura foram utilizadas nas questões 11, 21, 37, 38, 42 e 59, por
exemplo, na edição de 1928 do Livro dos Espíritos 6.
Nesse contexto, há que se considerar, também, o mencionado na
questão 728 do Livro dos Espíritos: “É preciso que tudo se destrua
para renascer e se regenerar. O que chamais destruição é apenas
transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento
dos seres vivos”.

HOUAISS, Antonio. Dicionário Eletrônico Houaisss da Língua Portuguesa.
O Brasil adotou somente criar.
3
Termo usado para diferenciar Deus como Creador do termo comum aplicável
a qualquer ser humano que cria animais, filhos ou arte. SBEE - Sociedade
Brasileira de Estudos Espírita. Revista SER Espírita. Edição 01, ano 01, p.12.
Palavra usada para designar Deus. CRUZ, Maury Rodrigues da. Cadernos de
Psicofonias de 2007. Pelo Espírito Antonio Grimm. Curitiba: SBEE, 2008, p.148.
4
ROHDEN, Huberto. Einstein – O Enigma do Universo. São Paulo: Martin Claret,
2006, p.11
5
Encarnados ou não.
6
KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Tradução Guillon Ribeiro. 14 ed. Rio de
Janeiro: FEB, 1928.
1
2
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Oduvaldo Mansani de Mello
Teólogo Espírita e Membro
do Grupo de Pesquisas
Psicofônicas da SBEE –
Sociedade Brasileitra de
Estudos Espíritas, Curitiba,
Paraná, Brasil
oduvaldomello@gmail.com

Na natureza nada se CREA,
nada se perde, tudo se
transforma.”
Antoine Laurent
Lavoisier(1743-1794),
o pai da química moderna e o
iniciador da complexidade
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PELO ESPÍR ITO DE MARI A FIDÉ LIS
Capítulo II do livro
Espiritismo e Exercício
Mediúnico Psicografia do
espírito Marina Fidélis
através do médium Maury
Rodrigues da Cruz

“
6

Currículo é vida,
é, portanto, a
totalidade das
experiências do
ser humano que
são dirigidas,
conotadas, para os
fins da educação.
O exercício
mediúnico deve
refletir no seu
currículo a
conduta de todos,
permitindo uma
linha processual
educativa com
continuidade e
sequência.”

O Exercício Mediúnico
O currículo do exercício mediúnico deve ser, por inteiro, o
perfil psicossomático de cada um dos participantes do grupo.
O currículo mediúnico é a caminhada consciente para
se alcançar maior entendimento, maior participação, no
universo da vida. Portanto, a totalidade das experiências
do coordenando, no grupo de exercício mediúnico, deve
permitir ao coordenador planejar, em níveis de continuidade, seqüência, a força do novo, criatividade e integração, o
currículo, o conteúdo, do trabalho mediúnico.
O coordenando ouve, fala, escreve, expressa-se por gestos, pensa, reage, acerta, nega, pergunta, pesquisa, faz conclusões, vive. O coordenador do trabalho não pode descurar
do significado de cada encontro com seus coordenandos.
A Doutrina Espírita deve aparecer no conteúdo do
programa do exercício mediúnico atendendo aos pressupostos científicos, filosóficos e religiosos.
O planejamento integrado do currículo do exercício
mediúnico deve refletir as necessidades básicas dos coordenandos, bem como o processo social, político, econômico e cultural em que vivem, não esquecendo os princípios
básicos da Doutrina.
Ao levantar a primeira avaliação individual do principiante,
o coordenador deve tomar a atenção para vetores importantes, tais como: desenvoltura social, apresentação, identidade
de pensamento, reações psicoemocionais, interação social,
sua conceituação referente ao exercício mediúnico e ao Espiritismo de um modo geral.
O centro espírita deve refletir a cultura do povo. O currículo vivo do exercício mediúnico estará sempre se reformulando
na expectativa de atender à demanda individual e social. O
Evangelho de Cristo segundo o Espiritismo, deve ser praticado, exemplificado, vivido como força inspiradora da vida.
A Doutrina dos espíritos, no que tange às comunicações
mediúnicas, tem método para alcançar um melhor nível de
comunicação entre os polissistemas material e espiritual. Os
experimentadores mediúnicos devem, continuamente, anotar
as experiências e avaliá-las tendo em vista a composição metodológica evolutiva, isto é, a criação de novos caminhos para
alcançar o objetivo desejado.
É importante criarem-se taxionomias de avaliação mediúnica, não só para avaliar o desempenho dos coordenadores, mas, particularmente, para avaliar o trabalho mediúnico
como um processo organizado.
O trabalho mediúnico prático deve estar estruturado
em quatro grandes fundamentos: o fundamento biológico
da vida social, o fundamento ecológico da vida social, o
fundamento cultural da vida social e o fundamento espiritual da evolução humana.
O laboratório mediúnico reflete a massa crítica do grupo. O produto expressa, em um dado momento, o nível

mental em processo operacional espiritual. Cada manifestação mediúnica deve sensibilizar o grupo a meditar, a
promover o diálogo, a fazer aprendizado.
No trabalho mediúnico, as materialidades – tais como:
psicofonia, psicografia e outras – são salutares para a
unidade do grupo, desde que entendidas como estágios
explicativos da evolução espiritual.
O aprendizado, no exercício mediúnico, deve sensibilizar
o médium para as grandes responsabilidades doutrinárias,
sociais e espirituais. O aperfeiçoamento individual é uma
conseqüência do conhecimento que ilustra, compõe, desmistifica e liberta o espírito humano.
O espírito manifestante no exercício mediúnico está inserido em um todo controlado e equilibrado espiritualmente.
O médium deve aprender a sensibilização mediúnica mediante técnicas - fundamentalmente, de domínio da mente
– para alcançar a comunicação.
Os coordenadores do exercício mediúnico devem fortalecer a identidade mediúnica, criando no médium o sentido da credibilidade no que faz, no que sente, no modo
como participa. A responsabilidade imprime dignidade,
tolerância, boa vontade, busca da verdade.
O médium, fortalecido pela consciência da moral de Jesus
Cristo, tem condições para fazer a credibilidade na manifestação mediúnica, não perdendo nunca a reflexão crítica.
A manifestação mediúnica, a linguagem do desencarnado,
fortalece nos participantes o sentido, o conceito, de continuidade da vida pós-morte física. Devem os coordenadores fazer, constantemente, balizamentos entre o aprendizado teórico prático para não assumirem posições radicais que possam
prejudicar o equilíbrio do exercício mediúnico.
O grupo de exercício mediúnico deve ser sensibilizado
para que todos os participantes alcancem satisfação social,
moral, cognitiva, emocional, cultural e espiritual, o que, necessariamente, vai se refletir na vida prática.
Os coordenadores devem, continuamente, procurar novas técnicas que permitam maior equilíbrio, contentamento e
espiritualidade aos coordenandos.
O exercício da concentração deve provar ao coordenando
o alto significado da prece. A prece exprime, conduz, fortifica,
identifica o indivíduo com sua gênese.
A comunicação mediúnica inteligente aparece à
medida que o médium alcança uma certa eficiência de
controle mental.
O centro espírita e o grupo de exercício mediúnico devem viver um clima de alegria, de sociabilidade respeitosa,
no qual todos procuram compreender a grande significação
do momento mediúnico.
A caminhada é longa. Mãos à obra! O verdadeiro conhecimento realiza, aperfeiçoa, engrandece, porque liberta.

artigo

Regras para
viver no planeta Terra
1

Você receberá um corpo.

2

Você aprenderá lições.

3

Você poderá gostar dele ou não, mas ele será seu durante a toda uma vida.

Você estará matriculado em tempo integral numa escola informal chamada vida. A cada dia
nessa escola, você terá a oportunidade de aprender lições. Você poderá gostar das lições
ou achá-las irrelevantes.

Não existem erros, apenas lições.

Evolução é um processo de tentativas, com erros e acertos chamados experimentação.
As “experiências” que falham são tão importantes para o processo quanto as experiências que dão certo.

4

Uma lição é repetida até ser aprendida.

5

Aprender lições nunca termina.

Uma lição será apresentada a você de várias formas até que você a tenha aprendido. Quando você aprendê-la poderá passar para a lição seguinte.

Não existe parte da vida que não contenha suas lições. Enquanto você estiver vivo, haverão
lições para ser aprendidas.

6

“Lá” não é melhor do que “aqui”.

7

Os outros são meros espelhos de você.

8
9

Quando o seu “lá” se tornar o seu “aqui”, você simplesmente obterá outro “lá” que novamente se parecerá melhor do que “aqui”.

Você não poderá gostar ou detestar algo sobre outra pessoa a menos que reflita algo que
você goste ou deteste sobre si mesmo.

O que você fará de sua vida depende de você.

Você tem todos os recursos e ferramentas que necessita. O que você faz com eles depende
de você. A escolha é sua.

Suas respostas estão dentro de você.

As respostas para as questões da vida estão dentro de você. Tudo que você precisa é olhar,
ouvir e confiar.

10 Você esquecerá todas estas regras.
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Chérie Carter-Scott

Empresária, conferencista
internacional, consultora, formadora, escritora, orientadora de
seminários e presidente do conselho de administração do Instituto MMS (Motivation Management
Service Inc.), que é especializado
no desenvolvimento pessoal e formação profissional.
Traduzido e adaptado do livro
“Chicken Soup for the Soul” de Jack
Canfield e Mark Victor Hansen.
Veja dos mesmos autores a versão
brasileira sob o titulo Histórias para
aquecer o coração. Editora Sextante

“

É muito curioso
notar a semelhança
entre os conceitos
espíritas e as
idéias trabalhadas
pela autora neste
decálogo existencial.”
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ARTIG O
Paulo H. Rathunde

Professor do curso de Estratégia
e Projetos Pessoais e autor do livro
“Artesão do meu Futuro”.

“

A boa ação
praticada pela
recompensa pode
ser solidariedade,
jamais caridade.”
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A era da fraternidade
pela complexidade da moral Cristã
A construção da fraternidade universal é um sonho germinado pelo projeto iluminista no século 18. De seus ideais,
a humanidade parece já ter colhido a liberdade e a igualdade nos séculos 19 e 20 respectivamente. Segundo o espírito
Antônio Grimm, o século 21 nos desafia à construção de um
mundo fraterno (CRUZ, AULAS, 05/08/2005). Caminhada
difícil, pois as contradições do cotidiano colocam à prova a
capacidade de fé e esperança, elementos essenciais para
o exercício da caridade e de um projeto de vida fraterna.
Superar tal desafio demanda rompimento de modelos mentais e a conquista da moral cristã. Este artigo sugere que a
ciência da complexidade pode contribuir para a percepção
da cogência1 desta proposta.
Considere-se uma situação. O sinal fecha, um jovem aproxima-se da janela do carro e estende a mão implorando por
caridade. Sujo e maltrapilho, aquela presença causa medo e
desconforto ao motorista espírita que lera na obra de Kardec
“fora da caridade não há salvação” (1987, 197).
O medo deve vir da constatação de que diante de si há
um desigual. Desigual não é o mesmo que diferente (REIS,
2002). Diferença é característica essencial da vida em todas
as suas formas de manifestação. Desigualdade social é resultado de séculos de crescimento econômico que não conseguiu realizar a promessa do bem estar social para todos.
Caracteriza uma ordem social que não permite equivalência
de oportunidades, que num extremo desintegra o caráter
pelo excesso, a luxúria e a superficialidade e no outro estrangula a esperança de seres humanos sem as mínimas
condições de alimentação, higiene ou moradia.
O desconforto diante da situação talvez venha da prontidão para o amparo associado à insegurança quanto aos
seus resultados. Os trocados que o garoto espera receber
poderão aliviar a fome, mas também poderão se converter
rapidamente em drogas, ajudar a manter o infeliz fora da
escola e perpetuar sua indigência.
Interrompa-se temporariamente a situação constrangedora para se tentar analisar a proposta da moral cristã
à luz do pensamento complexo. O método de
pensamento sistêmico proposto por Andrade (2006) mostra que os eventos do
real, por exemplo a desigualdade, são conseqüência de padrões de
compor tamentos
gerados por modelos mentais. Os
modelos mentais da cultura ocidental são resultado de uma

composição histórica milenar. Desta, pode-se pinçar alguns
elementos paradigmáticos como a lógica formal de Aristóteles (NICOLESCU, 1999), o modelo mecânico-reducionista
de Descartes (RATHUNDE, 2004, 46), a gestão por resultados de Maquiavel (MAQUIAVEL, 1998) e o modelo formal,
simplificador e linear da ciência tradicional (MORIN, 2006,
11). Não é intenção deste artigo aprofundar esses modelos,
mas considerá-los como pressupostos para a análise que
se segue.
A lógica aristotélica torna incoerente um posicionamento cristão diante da realidade atual. Orientações como “dar
a outra face” (KARDEK, 1987, 159), ou “que a vossa mão
esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita” (KARDEK,
1987, 167) parecem apelos ingênuos na era global competitiva onde a regra geral é o “bom negócio” (CRUZ, MENSAGEM, 24/09/2007). Abrir mão do caminho fácil, da porta
larga, para construir a moral cristã exige coragem e convicção. Tal posicionamento pode ser intuitivo. Também pode ser
orientado pela fé cega ou salvacionista. Mas considerando
que o Espiritismo é cogente, será que existem argumentos
racionais para sustentá-lo? Considere-se três pontos.
Primeiramente, alguns referenciais religiosos associam caridade à idéia de que é preciso fazer o bem para
ser recompensado. Tal conclusão provém de um modelo
de relação de causa e efeito simplista e linear, da influência
maquiavélica que justifica os meios pelos fins, do egoismo
humano e da premissa de que a felicidade provém de fora.
As pessoas se acostumaram a se mobilizar apenas na expectativa de retorno. O mercado capitalista é assim. O preço
pago pelo pão recompensa ao padeiro o custo da matériaprima e do seu trabalho. A qualidade e a economia de tempo
recompensam ao cliente o preço pago pelo pão. Nesta relação monetária o ganho é mútuo. Sponville (2005) chama
esse ganha-ganha de solidariedade. Solidariedade apenas
cria movimento, não melhora o mundo, não contribui para a
fraternidade. E boa ação praticada pela recompensa pode
ser solidariedade, jamais caridade.
Em segundo lugar, o modelo mental reducionista, simplificador e linear induz as pessoas a considerar apenas os
eventos e suas relações diretas com o meio - se A beneficia
B e B não corresponde, A sai perdendo -. Despreza-se as
possíveis relações complexas e os ciclos de influência do
real. Não se considera a possibilidade do doador ser também receptor em outras situações dentro de uma rede
social com múltiplas relações cíclicas - A beneficia B que
beneficia C que beneficia A (LEDER, 2000). O princípio da
competição violenta esta lógica pelo fato de não considerála como possibilidade.

ARTIG O
Por último, o pensamento complexo nos mostra que a
história é não-linear, mas uma permanente construção do
devir nas relações de alteridade, do diferente, uma sucessão
de bifurcações (GOMES, 2001). Isso sugere que a existência
não tem uma conta-corrente que permita fazer depósitos no
presente e saques no futuro. Esforços para obter reconhecimentos futuros são inúteis. Inegavelmente cada ser vivo é
resultado de uma construção histórica, genética e cultural,
o que não significa que hoje as pessoas estejam usufruindo
das recompensas por suas caridades ou sofrendo as conseqüências das más ações do passado. Este é um raciocínio
perfeito para o modelo mental linear mecânico-reducionista
mas não para o complexo que considera sistemas abertos
e ciclos de realimentação (CARVALHO & MENDONÇA, 2003).
As ações do indivíduo alteram o meio que, uma vez alterado, gera estímulos diferentes para aquele mesmo indivíduo.
Estes novos estímulos propiciam reflexões, registros informacionais e reforma interior que se externaliza por ações
diferenciadas. Estas, por sua vez, são o inicio de um novo
ciclo. Este raciocínio deve considerar não apenas o indivíduo isolado e seu meio, mas toda a composição social que
compartilha o mesmo meio, gerando infinitas possibilidades
de interação. Por isso o futuro é incerto e por isso não faz
sentido pensar em recompensas.
Então, se não há possibilidade de recompensas, por
quê praticar a caridade? Caridade é exercício de aprendizado que permite ao indivíduo desafiar os próprios limites.
Permite dissolver as carapaças do ego. Permite ampliar a
habilidade de relacionamento. Permite ao indivíduo tornarse melhor em relação a si, condição que se reflete em seu
comportamento e serve de estímulo aos outros. Novos estímulos, novos comportamentos, novos estímulos, um ciclo

de retroalimentação complexa e melhoria contínua. No futuro o indivíduo estará melhor não porque estará recebendo
recompensas, mas simplesmente porque terá construído
uma condição melhor para si e para o mundo onde vive.
Ao tentar interpretar a proposta de Cristo à luz da complexidade pode-se chegar à conclusão de que caridade não diz
respeito a fatos, a ações e seus resultados, mas ao sujeito
que incorpora a caridade como fio condutor de sua ética e
a manifesta em todas as suas ações. Nesta ótica, caridade
não são eventos, boas ações, mas a conseqüência de ser
caridoso. O ser caridoso não tem medo do futuro, tem fé e
esperança, pois sabe que sempre será alguém melhor e,
por conseqüência, seu mundo sempre será melhor, seja aqui
ou no pós-mortem.
De volta ao sinaleiro. Dar ou não dar a esmola? Se o motorista espírita é um ser caridoso sua intuição lhe diz o que
fazer, lampejo este que seguramente não se fundamenta na
expectativa de recompensas.
As idéias propostas por Cristo estavam além de seu
tempo. Não as do Cristo sobrenatural, místico e milagroso
cuja importância está associada a fatos e relatos históricos.
Mas aquelas do ser humano insatisfeito com a moral de sua
época, que na profundidade ética de seu comportamento
desafiou a ordem estabelecida e propôs uma nova moralidade baseada em conceitos complexos. A ciência da complexidade vem possibilitar o rompimento de modelos mentais e uma melhor compreensão da proposta cristã para a
realização plena do projeto iluminista. Assim, possibilitará
a vivência do ser caridoso no exercício do diferente para
a superação da desigualdade social e a construção de um
mundo fraterno.

Cogente: racionalmente necessário (CRUZ, AULAS, 22/11/96).
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“

Caridade é exercício
de aprendizado
que permite ao
indivíduo desafiar
os próprios limites. ”

9

Pesquisa
Pesquisa de Nádia Bevilaqua
Martins - BL, MCL, Ph.D.
Dezembro 2007,
Brisbane, Austrália.

“

O espírito
Leocádio José
Correia sugere
que a pessoa
exponha
tornozelos e
pulsos ao sol por
cinco minutos.”
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VITAMINA SOL
Por que a falta de sol facilita certas doenças?
Em uma das suas preleções o espírito Leocádio José
Correia, nos lembrou da importância de tomar alguns minutos de sol por dia. Ele sugere que a pessoa exponha tornozelos e pulsos ao sol por cinco minutos. Para reforçar a
idéia ele exemplificou: - Peguem uma plantinha e coloquem
embaixo de uma escada longe do sol por 15 dias e vejam
os resultados.
VITAMINA D
Cientistas reconhecem, agora, que a vitamina D faz muito mais do que constituir ossos fortes e que muitas pessoas
não estão obtendo o suficiente desta vitamina.
A clara associação entre baixos níveis de vitamina D e
câncer, auto-imunidade, doenças infecciosas e outras condições patológicas sugere que a ingestão diária desse nutriente crítico necessita revisão.
Cientistas descobriram que a vitamina D, há muito tempo
associada com a formação de ossos, é, na realidade, ativa
em todo o corpo humano, influenciando poderosamente a
resposta do sistema imunológico e as defesas celulares.
Ela pode ser obtida de alimentos ou manufaturada
pela pele humana exposta à luz solar. Pesquisas para avaliar o nível de vitamina D circulando no sangue mostraram
que muitas pessoas estão com teores insuficientes para
proteger a saúde.
HISTÓRIA
Durante muito tempo foi conhecida como a “cura pelo
sol”, eis que no inicio do século XX, antes da era dos antibióticos, a única terapia efetiva para Tuberculose (TB) era o
sol. Só que ninguém sabia por que os pacientes portadores
de TB, uma vez encaminhados a repouso em lugares ensolarados, recobravam a saúde.
Em 1822, descobriu-se que o “tratamento” também funcionava para uma doença que vinha historicamente açoitando
a humanidade – o raquitismo – uma espécie de deformidade
que aparecia na infância causada pela inabilidade do corpo de
endurecer os ossos. O raquitismo começou a se desenvolver
na Europa no início do século XVIII e XIX coincidindo com a
industrialização e o êxodo rural para cidades poluídas. Um
médico de Varsóvia observou que o problema era raro em
crianças de comunidade rural. Experimentou o “tratamento” e
verificou que a simples exposição ao sol curava a doença.
Em 1824 cientistas na Alemanha descobriram que o
“óleo de fígado de bacalhau” tinha excelentes propriedades
anti-raquitismo, apesar desse tratamento não ser adotado pelo resto do mundo, em parte porque os médicos não
conseguiam ainda entender a possibilidade de um produto

alimentício conter micronutrientes importantes para a saúde,
uma vez que eram indetectáveis aos olhos.
Quase um século teria que se passar para que os cientistas fizessem a conexão entre uma dieta alimentar que curava
raquitismo e os efeitos do sol. No início do século XX pesquisadores demonstraram em ratos-cobaias, induzidos artificialmente ao raquitismo, que uma vez exposta a pele à irradiação
do Sol, as propriedades curativas deste tratamento se comparavam àquelas do “óleo de fígado de bacalhau”. O elemento
crítico comum à pele e ao óleo foi finalmente identificado em
1922 e chamado “vitamina D”. Naquele época a idéia de “vital
aminas” ou “vitaminas” era um novo e popular tópico científico, e pesquisas subseqüentes sobre as funções da vitamina D
no corpo foram configuradas em torno da imagem de que o
elemento-D era um micronutriente essencial que seres humanos poderiam obter apenas através da nutrição.
Essa associação guiou a pesquisa da vitamina D pelos
próximos 50 anos em direção ao entendimento do seu papel
molecular e ação na formação dos ossos, rins, intestinos, e
do esqueleto com relação ao controle do fluxo de cálcio para
dentro e fora dos ossos através do sangue.
Nos últimos 25 anos, entretanto, os estudos da função
da vitamina D se expandiram e intensificaram revelando que
a chamada “vitamina-sol” é responsável por muito mais do
que a formação dos ossos. A evidência científica mostra que
a vitamina D tem um grande poder anticâncer bem como
regulador da resposta do sistema de imunidade. Tais benefícios encontram-se maximizados em populações onde se
encontrou altos níveis de vitamina D na corrente sanguínea.
Em contrapartida, dados epidemiológicos demonstraram a
ligação de baixos níveis de vitamina D com inúmeras doenças
e que a sua deficiência está contribuindo para o aumento de
patologias sérias.
Fortalecimento via D
Desde 1980 diversas linhas de evidência apontaram o
efeito protetor da vitamina D contra vários tipos de câncer. Estudos epidemiológicos mostraram uma forte relação inversa
entre a exposição à luz do Sol e a incidência de certos tipos de
câncer. Estudos em animais e cultura de células confirmaram
a associação e ajudaram a evidenciar os mecanismos que podem estar envolvidos.
Em alguns tipos de câncer na cabeça e no pescoço o
tumor foi reduzido em 80%. Similares resultados foram alcançados em relação a câncer de mama. A luz solar suprime
a habilidade de reprodução das células doentes alterando a
atividade de diversos genes. Ativa aproximadamente uma dúzia de genes envolvidos no gerenciamento da energia celular

PESQUISA

Baixos níveis de vitamina D expõem aos
seguintes riscos:
• 30% a 50% de aumento na incidência de câncer de mama,
próstata, cólon (nível de serum 25D abaixo de 20ng/ml)
• O aumento 5 vezes maior de câncer ovariano entre mulheres
que vivem em alta latitude, por exemplo Noruega e Iceland, comparadas as que vivem em regiões equatoriais
• 77% de todos os tipos de câncer entre mulheres de Nebraska com a idade de 55 e mais velhas pela ingestão diária
de 1,100 IU de D3 pelo período de 3 anos comparado com um
grupo placebo
e auto-desintoxicação. E muitas novas terapias farmacêuticas
foram desenvolvidas com base nas propriedades anti-tumor
da vitamina D.
Em 2004 a Universidade McGill, inadvertidamente,
descobriu uma forma de defesa fisiológica governada pela
molécula 1,25D derivada da enzima 25 D, completamente
nova. Muitos dos genes que regulam a vitamina D têm sido
descobertos nos últimos anos pelo avanço do Projeto Genoma. E além do poder anti-câncer, ajudou a melhor entender
certos elementos de resposta da vitamina D (EsRVD), os
quais quando agregados a dois genes que codificam peptídeos antimicrobiais, chamados catelicidin e defensin beta 2,
agem como antibiótico natural contra um largo espectro de
bactérias, víruses e fungos. E, pela primeira vez, essa linha
de pesquisa revelou uma base plausível para a “misteriosa”
eficácia da cura da Tuberculose pelo Sol. A exposição à luz
solar provê as células de imunidade com a matéria-prima necessária para gerar antibióticos que lutam contra a bactéria
da Tuberculose.
Não é de se surpreender, hoje, que um corpus impressionante de conhecimento mostra que a 1,25D também age
como um agente anti-inflamatório e funciona influenciando as
interações das células de imunidade.

• 62% de diminuição de risco de esclerose múltipla no nível de
serum 25D acima de 40ng/ml do que 25 ng/ml ou menos
• 80% de diminuição de risco de diabete auto-imune (tipo 1) em
crianças finlandesas cuja ingestão era de 2,000 IU de D3 diária
durante o primeiro ano de vida.

Fontes de Vitamina D
• Óleo de Fígado de Bacalhau (1 colher de sopa): 1,360 IU D3
• Atum, sardinha, salmão cozidos (120-150 gramas.): 200360 IU D3
• Cogumelo Shitake (fresco:120 gramas):100 IU
D2;(seco:120 gramas):1,600 IU D2
• Gema de ovo: 20 IU D3 ou D2
• Produtos fortificados, tais como suco de laranja, cereais (uma
porção):60-100 IU D3 e D2
• Exposição a UVB completa do corpo (15 a 20 minutos ao
meio-dia no verão, no caso de pele clara): 10,000 IU D3 ( atenção à nota de rodapé)

A orientação geral (salvo casos específicos) da equipe médica da SBEE é a
seguinte: antes das 10hs ou depois das 16h30hs, de preferência sem blusa/
camisa (ou usando roupa leve de algodão claro, ideal branco) levantar as mãos
em direção ao Sol (junto à janela, varanda, jardim), numa posição tal como a
dos Incas e fazer “a captação da energia solar” pela palma da mão: 1) por 3
minutos posicionado de frente, de forma que o Sol atinja da testa ao baixoventre; e, 2) por 3 minutos posicionado de costa, virar a palma das mãos em
direção ao Sol, de forma que os raios atinjam da nuca ao fim da coluna dorsal.
Note que mesmo nos dias que popularmente se diz “não ter Sol”, tem! O Sol e
os raios do Sol sempre estão lá, e, in casu, reforçados pela intenção do agente
de fazer tal captação.
1
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Existe mesmo injustiça?
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O contato com a realidade do nosso tempo é constante. Somos testemunhas oculares de muitos fatos, leitores ou ouvintes de outros. Para cada
notícia temos diferentes reações; ficamos alegres, indiferentes, concordamos
ou discordamos. Cada reação decorre da avaliação que fazemos da notícia
quanto à sua ”adequação“, isto é, se a julgamos boa ou ruim, construtiva ou
destrutiva, certa ou errada, etc. Esta avaliação é individual, e está baseada
em conhecimento e valores, ou ainda na noção das leis de causa e efeito.
Em muitos casos avaliamos que a situação é injusta, ou seja, que o efeito é
incoerente com sua causa. Como um exemplo simples pode-se citar um jogo
de futebol onde a equipe A esteve melhor, mas acabou perdendo por um gol
feito pela equipe B no final da partida.
Mas o que é injustiça? Pelo exemplo que citamos, uma situação onde o resultado não é coerente com sua causa ou intenção. Para esclarecer tomemos
outro exemplo: o motorista A respeita a sinalização, porém sofre um acidente
devido ao motorista B, que naquele momento não respeitou a sinalização.
Para o motorista A o efeito sofrido é incoerente com seus atos, considerando
exclusivamente o respeito à sinalização. Porém é importante lembrar que o
respeito às leis não foi a única escolha do motorista A; ambos os motoristas
fizeram escolhas que os levaram ao mesmo local.
Percebe-se que a ação isolada de uma pessoa contribui para o resultado,
porém não o garante. Outros fatores originários do meio ambiente e do meio
social podem influenciar o resultado de uma ação. No exemplo do jogo de
futebol, as regras não impedem que uma equipe marque gols apenas por que
joga mal. O resultado está de acordo com as regras conhecidas e aceitas por
ambas as equipes, e pode ocorrer.
Ao aceitarmos viver em um grupo social aceitamos influenciá-lo e sermos
influenciados. Diante desta noção de influência mútua conhecida e aceita,
substitui-se o termo injustiça por distorção. No exemplo do jogo de futebol,
o resultado não depende somente da equipe A, mas de vários outros fatores, como a atitude da equipe B ou a percepção dos juízes. No exemplo do
motorista A, as atitudes de todos os demais motoristas, dos pedestres, entre
outros fatores, influenciarão nos desdobramentos da sua vida.
Pelo exposto conclui-se que não existe injustiça, pois cada indivíduo posiciona-se em um meio segundo escolhas decorrentes do seu nível evolutivo,
da sua proposta de vida, da sua mentalidade. Logo, está aceitando as influências diversas advindas deste meio, e que certamente poderão distorcer os
resultados esperados a partir de suas ações.
Como avaliar então as diversas dificuldades que enfrentamos, ou as diferenças sociais existentes em nossa própria cidade? Certamente um ambiente
composto por indivíduos cuja visão restringe-se, em grande parte, a seus

“

Não existe injustiça, pois cada indivíduo
posiciona-se em um meio segundo escolhas
decorrentes do seu nível evolutivo, da sua
proposta de vida, da sua mentalidade.”

Nelson José Wedderhoff

Engenheiro eletricista, mba controller, pós-graduado em docênciade nível superior e coordenador de
grupos de estudos da doutrina espírita

interesses pessoais, tenderá a gerar distorções, pois o respeito pelo semelhante ou pelo ambiente não é prioridade. E não sendo prioridade não há por
que preservar planos, trajetórias ou equilíbrio de outros. O contrário, que
normalmente denominamos de “sociedade justa“, é aquela onde a intenção
de um indivíduo sofre pouca distorção devido às intenções dos demais, assim
como o equilíbrio do ambiente é preservado. Esta pouca distorção deriva
de um sistema que preserva o respeito ao semelhante, à individualidade, à
diversidade e ao ambiente.
Com base no princípio do livre-arbítrio, apoiado na visão que a Doutrina
dos Espíritos traz sobre Deus, caracterizando-o como “causa primária de
todas as coisas“, assim como “justo e bom“, fundamenta-se a noção de que
tudo é justo, pois deriva de uma causa justa. A relação entre as diversas
causas possíveis e os respectivos efeitos são as leis naturais do ambiente em
que vivemos, das quais conhecemos ainda muito pouco, mas que também estão vinculadas à causa primária, que é justa. A situação contemporânea seja
nossa individual, seja da sociedade, não necessariamente nos agrada, mas é
efeito de nossas próprias atitudes ao longo de nossas existências.
Por fim cabe perguntar quais influências esta reflexão pode ter em
nosso cotidiano? Uma delas é a visão mais crítica e menos revoltada sobre o
ambiente, que não é injusto, e apenas reflete resultados de nossas diversas
ações. Se existem muitas distorções, muitas diferenças, cabe a cada um atuar
para reduzi-las, e o primeiro passo é expandir o conhecimento, com base no
qual fazemos as escolhas.

artigo

Um pensamento
crítico e inovador
No dia 18 de junho, foi lançado um novo livro: Antropologia Espírita, do Professor Maury Rodrigues da Cruz, médium e líder espírita há mais de 50 anos. É um marco para a
ciência antropológica brasileira.
Em 2002 a Faculdade Doutor Leocádio José Correia, em
Curitiba, inaugurou o primeiro curso de Teologia Espírita do
planeta. Lá, estuda-se todos os campos do conhecimento,
da Física Quântica às obras básicas da Doutrina Espírita,
codificada por Alan Kardec, passando pela Sociologia e Antropologia. E, é nesta matéria que vem a público a primeira
obra antropológica sob a ótica Espiritista. Nela, o Prof. Maury,
Cientista Social, Advogado e Mestre em Educação, enuncia
os seus fundamentos científicos. Baseando-se, fundamentalmente, na dinâmica existencial humana, como produto da
permanente integração entre os dois polissistemas culturais
- o espiritual e o material. Coloca o produto mediúnico, que
é o resultado dessa integração, em posição de destaque na
compreensão da existência humana na Terra.
Fundamenta-se, criticamente, nas Antropologias Física,
Cultural e Filosófica, contextualiza o ser no mundo, o dasein,
considerando sempre suas relações como ser inteligente,
espiritual e corpóreo, inserido na contemporaneidade da cultura, portanto, no tempo, na temporalidade e no temporal,
sem perder a sua transdimensionalidade. A mediunidade, o
processo mediúnico, o produto mediúnico, constituem-se
em instrumentos e instruções para uma melhor compreensão do ser do ser humano, que é o espírito, sob uma ótica
antropológica. Esse ser que é capaz de, a cada existência
terrena, interagir com seus pares, refletir e alcançar o autoconhecimento e, portanto, evoluir sempre, produzindo permanentemente insumos para as novas gerações.
Com essa obra, nasce, sem sombra de dúvida, uma
nova escola antropológica, corajosa e sem preconceitos,
capaz de permitir a retomada da unidade do conhecimento,
do remembramento, da cogência entre Filosofia, Ciência e
Religião, tendo como escopo supremo, a compreensão de
nós mesmos, através do autoconhecimento.
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Rui Simon Paz

Sociólogo e Professor.

“

Fundamenta-se, criticamente, nas
Antropologias Física, Cultural e Filosófica,
contextualiza o ser no mundo, o dasein,
considerando sempre suas relações como
ser inteligente, espiritual e corpóreo.”
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Artigo
José Herculano Pires

extraído do livro Introdução à Filosofia
Espírita de Herculano Pires - editora PAIDÉIA

Introdução à
filosofia espírita
1. 0 que é Filosofia?

“

Filosofia é o pensamento
debruçado sobre si mesmo.”

14

É comum ouvir-se de pessoas que não aceitam o Espiritismo a afirmação de
que a Filosofia Espírita não existe.
Conhecido professor brasileiro de Filosofia chegou a declarar numa entrevista à imprensa brasileira que “O Livro dos Espíritos” nada tem de filosófico. A
mesma coisa acontece com o Marxismo. Papini esforçou-se, em toda a sua vida,
para provar que Marx era um economista, e portanto, não devia ser confundido com um filósofo. Como se um economista não pudesse e até mesmo não
precisasse filosofar. Sartre, pelo contrário, considera o Marxismo como a única
Filosofia do nosso tempo.
As opiniões são contraditórias, mas isso não nos deve impressionar, pois
opiniões não passam de palpites, de pontos de vista individuais, sujeitos às
idiossincrasias de cada um. E Pitágoras, o criador do termo Filosofia, já afirmava
que a Terra é a morada da opinião. Mais tarde, Descartes advertiu que o preconceito e a precipitação, dois vícios comuns da espécie humana, prejudicam o
juízo e impedem a descoberta da verdade.
Um filósofo, um professor de filosofia, um pensador honesto e até mesmo
uma simples criatura de bom-senso não podem negar a existência da Filosofia
Espírita, a menos que não saibam o que essa palavra significa.
Muito menos negar a natureza filosófica de “O Livro dos Espíritos”, que é
um verdadeiro tratado de Filosofia. Veja-se, por exemplo, como Yvonne Castellan, que não é espírita, encara esse livro em seu estudo sobre o Espiritismo.
Consulte-se o “Dicionário Técnico e Científico de Filosofia”, de Lalande. E leia-se
o admirável ensaio de Gonzales Soriano,desafiadoramente intitulado “El Espiritismo es la Filosofia”.
São muitas as definições de Filosofia, mas a que subsiste como essencial
é ainda a de Pitágoras: “Amor à Sabedoria”. Dai a exatidão daquele axioma:
“A Filosofia é o pensamento debruçado sobre si mesmo.”
Eis a descrição perfeita de um ato de amor: a mãe se debruça sobre o filho
porque o ama e deseja conhecê-lo. A sabedoria é filha do pensamento, que a
embala em seus braços, alimentando-a e fazendo-a crescer. Assim, o objeto da
Filosofia é ela mesma, não está fora, no exterior, mas dentro dela. Podemos
defini-lo como a relação entre o pensamento e a realidade. Essa a razão de
Gonzales Soriano afirmar que o Espiritismo é a Filosofia. Razão, aliás, que ele
demonstra filosoficamente em seu livro.
O Espiritismo é, segundo sua definição, “a síntese essencial dos conhecimentos humanos aplicada à investigação da verdade.” É o pensamento debruçado sobre si mesmo para reajustar-se à realidade.
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Passe magnético
e freqüência mental
O corpo físico possui trilhões de células em atividade incessante e cada órgão
constitui um departamento de trabalho, com autonomia no âmbito de suas funções.
Contudo, esses órgãos são interdependentes entre si e sua coesão e equilíbrio são
mantidos através de comando mental, por intermédio das oscilações do pensamento. Variadas províncias celulares recebem constantemente as radiações mentais e
lhes absorvem os princípios de reação deste ou daquele teor, pelos quais os processos da saúde e da enfermidade, do equilíbrio ou desequilíbrio são associados,
conforme a direção que a vontade lhes imprima.
Associada à alimentação e à respiração comuns, esses princípios resultarão
no poder mecânico da mente para a formação de anticorpos. O sistema sanguíneo
representa o conjunto das energias circulantes no psicossoma, energias essas
captadas do reservatório de fluído cósmico, em princípio pela mente, através de
um processo similar ao da respiração. Assim sustenta-se a produção das hemácias, leucócitos, trombócitos, macrófagos, linfócitos, histiócitos, plasmócitos, monócitos, desde o baço e a medula óssea, fígado e gânglios, até o interior de cada
um dos demais órgãos.
Devidamente orientado, pela prece, por exemplo, o pensamento é força que
facilita a movimentação das células para efeitos de preservação ou cura. Assim como
os pensamentos bons ajudam na preservação do equilíbrio, também todo desregramento de natureza física ou moral faz-se refletir em reações mentais conseqüentes,
sobre os agrupamentos celulares, determinando desarmonia orgânica.
O exercício mediúnico constitui processo fundamental para o alcance e manutenção do equilíbrio. O passe magnético, um dos recursos da mediunidade curativa, alicerça-se no sentimento de fraternidade.
De forma análoga à prática da enfermagem, é necessário assepsia no campo de trabalho, pois da higiene espiritual dos agentes do processo resultará maior
benefício às pessoas que se propõe atender. Hábitos alicerçados na simplicidade e
humildade funcionarão à maneira do tungstênio na lâmpada elétrica, suscetível de
irradiar a força da usina, produzindo a luz que com naturalidade afasta a sombra.
O investimento no conhecimento amplia os recursos psíquicos, facilitando a
captação das orientações espirituais, e o asseio mental capacita a induzir a pessoa
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que necessita de auxílio a despertar os próprios recursos de reação. O clima de
confiança entre os participantes do processo ajuda a estabelecer a ligação sutil
que permite potencializar o auxílio, na medida do merecimento de cada um.
Com a supervisão dos espíritos, a energia emanante do passe alcança a pessoa que a recebe e, na pauta dessa confiança e merecimento, a própria pessoa
emite ondas mentais características, que lhe permite assimilar os recursos vitais
emitidos, retendo-os na própria constituição fisiopsicossomática, através das várias funções do sistema sanguíneo.
A ajuda corporifica-se à medida que a pessoa lhe confere atenção: centralizando seu pensamento sobre o organismo físico, ao influxo das energias do
passe, lhe regula a atividade. Esse processo é tanto mais eficiente quanto mais
intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios, pois sua vontade
determina sobre si mesmo maior potencial de refazimento. Assim, as oscilações
mentais daquele que esteja eventualmente enfermo se condensam mecanicamente na direção da restauração, passando a sugeri-la às células do corpo, e os
milhões de corpúsculos do organismo tendem a obedecer, sintonizando-se com
os propósitos do comando espiritual que os agrega.

Com a supervisão dos espíritos, a energia
emanante do passe alcança a pessoa que
a recebe e, na pauta dessa confiança e
merecimento, a própria pessoa emite ondas
mentais características, que lhe permite
assimilar os recursos vitais emitidos,
retendo-os na própria constituição
fisiopsicossomática, através das várias
funções do sistema sanguíneo.”
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Baseado no livro
Mecanismos da mediunidade,
psicografado pelos médiuns
Francisco Cândido Xavier e
Waldo Vieira, de autoria do
espírito André Luiz.
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Alimento Espiritual
1. História da Filosofia Grega - Pré-socráticos

1

Luciano de Crescenzo | Rocco
Os filósofos pré-socráticos buscavam entender o mundo material e lutavam contra os mitos milenares. Alguns deles alcançaram conclusões surpreendentes para
sua época. Veja esta pérola atribuída à Parmênides: “o nada não existe, pois se
existisse seria algo!” 170 páginas
2. Filosofia para não filósofos
Albert Jacquard | Campus
Este livro é uma aventura intelectual, um jogo descontraído no campo da inteligência
abordando liberdade, justiça, direito, sabedoria, pena de morte e o conceito de raça. Um
filósofo acessível e atual que ajuda o leitor a repensar o pensado. 223 páginas
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3. História da Ciência
Coleção Caminhos da Ciência | Scipione
Esta coleção é um ótimo ingrediente para estimular o interesse científico. São
oito brochuras ilustradas de fácil leitura e ajudam o leitor a compreender a complexa
construção do saber e o quanto devemos aos curiosos e estudiosos que nos precederam. Se preferir comece com Galileu Galilei e o Universo, a avance até Einstein e a
relatividade, passando por Newton e a gravitação, Franklin e a eletrostática, Darwin
e a evolução, Pasteur e os microorganismos, Edison e a lâmpada elétrica e Madame
Curie e a Radioatividade. 32 páginas
4. História da Civilização - Nossa Herança Clássica
Will Durant | Cultura
Este é o volume II da série e trata da civilização grega com atraente profundidade. O autor inicia seu relato a partir dos povos que ajudaram a formar a Grécia.
É um livro imperdível para quem quer compreender os primórdios da civilização que
através de Alexandre o Grande e dos Romanos acabou afetando grande parte do que
pensamos, falamos e fazemos nos dias atuais. É ler para crer. 560 páginas
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Doutrina Espírita
5. O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Allan Kardec | Instituto de Difusão Espírita
O Evangelho Segundo o Espiritismo foi lançado em abril de 1864. Contém a explicação das máximas morais do Cristo segundo a ótica espírita e suas aplicações às
diversas circunstâncias da vida.

Nesta edição apresentamos algumas
sugestões de leitura incluindo mais
um importante volume que trata da
História da Civilização. Entendemos
que é na leitura da História que
comprovamos as conseqüências do
uso ou da falta do conhecimento
universal. A educação formal e a
leitura podem nos facilitar o acesso
aos princípios filosóficos, científicos
e religiosos que sustentam a
espiritualização humana ao longo da
sua trajetória evolutiva.
Construímos e mantemos
nosso corpo com os elementos da
natureza como o ar, água, vitaminas
e sais minerais que retiramos dos
alimentos quer estejam crus ou em
conserva. Da mesma forma, é nos
livros que a humanidade registra e
conserva o conhecimento que serve
de alimento para o nosso crescimento
espiritual. Afinal, é através do
conhecimento que poderemos
contribuir para a mudança de
mentalidade no planeta que nos tem
servido de lar-escola e que poderá
nos acolher em nossas futuras
encarnações.
Como o livro Nossa
Herança Clássica é um livro de
1966, se a sua livraria ou biblioteca
preferida não tiver, coloque o seu
pedido na Livraria Virtual do site
www.sbee.org e faremos o possível
para localizá-lo para você.

6. CADERNOS DE PSICOFONIAS DE 2004

6

Coletânea de orientações referentes ao ano de 2004, durante os trabalhos do
Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP) da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas
(SBEE). A mensagem atualiza e reconceitua o Espiritismo estabelecendo os fundamentos de um novo padrão doutrinário. Psicofonia do espírito Antonio Grimm através
do médium Maury Rodrigues da Cruz. 187 Páginas

7. O MÉDIUM E O EXERCÍCIO MEDIÚNICO

7

Pelo espírito Leocádio José Correia, psicografado pelo médium Maury Rodrigues da
Cruz. Nesta obra, Leocádio José Correia aborda as diversas situações de aprendizado
espiritual do agente mediúnico durante o seu processo evolutivo terreno. 128 Páginas
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