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Editorial
Allan Kardec, o bom senso encarnado no Cap.I, item 8 de O Evangelho Segundo o
Espiritismo - discorre com muita propriedade: “A
Ciência e a Religião são as duas alavancas da
inteligência humana”. Enquanto Emmanuel - o
grande filósofo de Deus - nos fala que “a saúde
é a perfeita harmonia da alma”. André Luiz - o
descortinador da vida no além – em Evolução
em Dois Mundos, diz que “a mente humana
controla, quase que plenamente o corpo em
que se exprime...” Sendo assim, nós seremos
cada vez mais saudáveis, à medida em que
melhorarmos ou melhor, harmonizarmos mais a
nossa sintonia mental. Isto porque, a desarmonia da alma está na nossa forma de ser. Nós
não somos matéria; somos Espíritos. O problema se encontra no Espírito que reflete no corpo
físico. Emmanuel - no Consolador - fala que “as
leis da genética são presididas por agentes
psíquicos.” Enquanto, André Luiz - em No Mundo Maior - “A mente é a orientadora desse universo microscópico.” Isso significa que podemos ter a predisposição para determinada doença. Mas a nossa condição mental, que vai de
encontro com o conhecimento das Leis Divinas,
vinculado com a prática diária, é que faz a grande diferença e nos torna cada vez mais saudáveis. A mente é que controla o corpo. É ela que
manda a ordem para o cérebro e desperta a
formação de células doentes, mal formadas. E
Allan Kardec, continua dizendo: “São chegados
os tempos em que os ensinamentos do Cristo
devem receber o seu complemento; em que o
véu lançado intencionalmente; sobre algumas
partes dos ensinos deve ser levantado, em que
a Ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual; e em que a Religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria,
essas duas forças, apoiando-se mutuamente e
marchando juntas, sirvam uma de apoio para a
outra.” É chegada a hora de conscientizar-nos
da importância dessas duas “asas”, que são a
da sabedoria e do amor. E que só depende de
nós, única e exclusivamente da nossa vontade,
da mudança de pensamentos, da transformação dos nossos sentimentos. Porque tudo isso
é a Lei de Deus, a Lei da Natureza, a Lei da
Física Quântica. Que nós possamos estar sempre conscientes de que somos Espíritos imortais, de passagem nesse Planeta, rumo a nossa
evolução, em busca do nosso destino que é o
de sermos Espíritos Perfeitos!
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Mednesp 2013
A Folha esteve
presente no
Mednesp, de 29 de
maio a 1º de
junho, no Centro
de Convenções de
Maceió.
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AÇÃO NO BAIRRO

XIX MECESG
Chico:
Um Cisco de Deus
Estudo das obras psicografas
por Chico Xavier

26, 27 e 28 de julho
Fazenda Viquinho
São Gotardo - MG

Mais uma vez, a Aliança Municipal Espírita de Araxá participará da Ação no
Bairro, uma promoção da TV Informações: Juliana e Gilmar
Globo, que acontecerá no dia
(34)8882-6212 e (34)3671-3207
6 de julho, no São Geraldo.

DESCOBRINDO O ESPIRITISMO NO JAPÃO
Página 7
UMA HISTÓRIA FASCINANTE

30ª FEIRA DO LIVRO ESPÍRITA DE ARAXÁ
Acontecerá, entre os dias 15 e 20 de julho de
2013, a 30ª edição da FLE de Araxá. Esta é uma
atividade de divulgação da Doutrina Espírita, com
promoção e realização da Aliança Municipal Espírita de Araxá.
A Feira estará instalada no hall de entrada da
“Casa do Poeta”, ao lado do Cine Teatro Brasil.

VEJA NESTA EDIÇÃO
Entrevista no Mednesp - p.5
COMMETRIM em Araxá - p. 2
Aborto não! - p.6
Notável cientista espírita - p.3
Entrevista com Keiko Shoji - p.7
Mednesp em Maceió - p.4
Lançamento - p.8

COMMETRIM/2013
É

com muita alegria, que a
Aliança Municipal Espírita de Araxá
prepara para sediar a 50ª COMMETRIM, a realizar-se nos dias 1º e 2 de
novembro de 2013.
Os palestrantes confirmados:
Roberto Lúcio Vieira de Souza

Confraternização das Mocidades e Madurezas
Espíritas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Wagner Gomes da Paixão

Wagner é
funcionário
do
Governo do Estado de Minas
Gerais, atua no
movimento espírita a mais de
trinta anos, é
expositor espírita
e médium psicóWagner Gomes
grafo. Já psicoda Paixão
grafou
muitas
obras de diversos Espíritos como:
Emmanuel (Encontro no Ideal), Yvonne do Amaral Pereira (A Mediunidade
Espírita), João Lúcio (Sinal dos Tempos), André Luiz (O Evangelho da
Razão),
Bezerra
de
Menezes
(Evolução e Vida), Inácio Ferreira,
Thaíssa e Roberto Lúcio (Mednesp 2013)
Newton Boechat, Maria Dolores, Deolindo Amorim, Pedro de Camargo
Roberto é médico formado pela (Vinícius), Eliseu Rigonatti, Canuto
UFMG, especializado em psiquiatria. Abreu, dentre outros.
Sócio fundador da Associação MédiSandra Maria Borba Pereira
co-Espírita de Minas Gerais. Diretor e
médico-assistente do Hospital EspíriSandra é
ta André Luiz (BH). Expositor espírita pedagoga,
tem
com participação em eventos nacio- mestrado
em
nais e internacionais. Médium psicó- Filosofia
pela
grafo, é coautor dos livros: O homem Universidade
sadio – uma nova visão (por Espíritos Federal de PerDiversos); Mediunidade com Jesus nambuco e dou(pelo Espírito Carlos); Histórias da torado em EduVida nos passos do Mestre (pelo Es- cação pela Unipírito Carlos); Conversando sobre versidade FedeSandra Borba
sexualidade – uma abordagem médi- ral do Rio Granco-espírita; Depressão – abordagem de do Norte. Tem larga experiência
médico-espírita; Desafios da saúde no campo de trabalho da orientação
mental; Destinação do Brasil; Doen- do Jovem Espírita e de Evangelizadoças ou transtornos espirituais?; Por- res. Presta sua colaboração no quaque adoecemos; Saúde e Espiritismo. dro de voluntários da Federação Espírita Brasileira, sobretudo nas ReuniFolha Espírita
ões das Comissões das Regionais
Francisco Caixeta
Espíritas, que se realizam pelo nosso
país, anualmente, atuando como coEditado pela
ordenadora da área do Estudo SisteAssociação Espírita
Obras Assistenciais “Francisco Caixeta” matizado da Doutrina Espírita. Numa
parceria com a Editora da Federação
Grupo Editorial
Espírita do Paraná, já lançou dois
Carlos Humberto Martins
livros: Reflexões Pedagógicas à Luz
Fábio Augusto Martins
do Evangelho e Saberes Necessários
Lívia Cristina Martins
á Tarefa de Evangelização InfantoTodos colaboram gratuitamente. Juvenil. Atualmente é vice-presidente
da Federação Espírita do Rio Grande
Rua Cônego Cassiano, 802
38183-122 Centro Araxá-MG
Impressão: Gráfica CMA
Tiragem: 1000 exemplares
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do Norte.
Célio Alan Kardec de Oliveira
Célio é araxaense, residente
em Belo Horizonte, engenheiro civil, expositor
espírita,
atualmente é coordenador geral do
Grupo da Fraternidade Irmã Scheilla, sediado
em Belo HoriCélio Alan
zonte, e coordenador geral da Organização Social
Cristã-Espírita “André Luiz”, instituição de âmbito nacional. É autor dos
livros: Movimento da Fraternidade e
Obsessão e Transtornos Psíquicos.
Manoel Tibúrcio Nogueira
Manoel é poeta, escritor, advogado,
conselheiro da Fundação Cultural
de
Ituiutaba,
(MG), procurador geral do
município
de
ituiutaba e expositor espírita.
Manoel Tibúrcio
Participou
da
primeira prévia, antes da fundação
da COMMETRIM, em 1964.
José Conceição Amaral
José
Amaral é graduado em Filosofia,
tem especialização em Ciências
da Religião e
em Psicanálise.
Consultor empresarial e expositor
espírita. Publicou os seguintes livros:
Buscando o sentido e Reflexões oportunas.

Agende-se!
O evento acontecerá nas
dependências do SESC-Araxá.
1º e 2 de novembro de 2013.
50ª COMMETRIM

“ESPÍRITAS! AMAI-VOS, ESTE O PRIMEIRO
ENSINAMENTO; INSTRUÍ-VOS, ESTE O SEGUNDO.”
O Espírito de Verdade - Paris, 1860
(Item 5 - Cap. VI de O Evangelho Segundo o Espiritismo)
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ANSIEDADES
“Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.”
(1ª EPÍSTOLA A PEDRO, CAPÍTULO 5,
VERSÍCULO 7.)

As ansiedades armam muitos
crimes e jamais edificam algo de útil
na Terra.
Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si.
Opondo-se às inquietações
angustiosas, falam as lições de paciência da Natureza, em todos os setores do caminho humano.
Se o homem nascesse para
andar ansioso, seria dizer que veio
ao mundo, não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas

por desesperado sem remissão.
Se a criatura refletisse mais
sensatamente reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de
cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os
patrimônios próprios.
Indubitável que as paisagens
se modificarão incessantemente,
compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de
nossa atitude inadequada, na alegria
ou na dor; contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de
prosseguir diariamente, na direção
do bem.
A ansiedade tentará violentar
corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos
ângulos obscuros e problemas de

solução difícil; entretanto, não nos
esqueçamos da receita de Pedro.
Lança as inquietudes sobre as
tuas esperanças em Nosso Pai Celestial, porque o Divino Amor cogita
do bem-estar de todos nós.
Justo é desejar, firmemente, a
vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir
por sintonizar-se com as esferas
mais altas. Não olvides, porém, que a
ansiedade precede sempre a ação
de cair.
Emmanuel
Item 8 do livro Pão Nosso
Psicografia de Francisco Cândido Xavier

ESTUDE EMMANUEL!

Hernani Guimarães Andrade
O mais notável cientista espírita do Brasil
No

dia 31 de maio de 1913, portanto há 100 anos, nascia em Araguari

(Triângulo Mineiro), aquele que, atraído pela racionalidade e pela coerência dos postulados de Allan Kardec, tornaria espírita aos 16 anos de idade. Hernani Guimarães,
mudou-se para São Paulo, onde cursou
Engenharia Civil na USP, graduando-se
em 1941. Trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional (Volta Redonda/RJ) de
1943 a 1951. Retornou a São Paulo, onde
ATIVIDADES DO CENTRO ESPÍRITA ocupou vários cargos no Departamento de
Águas e Energia Elétrica do Estado de
“FRANCISCO CAIXETA” São Paulo (DAEE) e em 1983 aposentouRua Cônego Cassiano, 802
se, compulsoriamente, aos 70 anos de
38183-122 Centro Araxá/MG
idade como diretor de divisão do DAEE.
Segunda-feira às 19h30
Estudou exaustivamente as obras
Reunião aberta ao público
clássicas da Doutrina Espírita, como Gabriel Delanne, Léon Denis, Ernesto Bozzano,
O Livro dos Espíritos/Passes
Camille Flammarion, Willian Crookes, Alexandre Aksakoff, Charles Richet, William
Terça-feira às 19h15
Jackson Crawford, Cesare Lombroso, Albert de Rochas e tantos outros.
Reunião fechada ao público
Examinou os experimentos e as teorias dos Metapsiquistas e dos ParapsicóloDesobsessão
gos, na busca da realidade e da essencialidade do espírito. Possuía vasto conheciQuarta-feira às 19h30
Reunião aberta ao público
mento de Física e de diversos aspectos das Ciências Biológicas, da Cosmologia, da
O Evangelho Segundo o Espiritismo/
Estatística e da Psicologia. Entre as várias atividades didáticas, foi professor-visitante
Passes
na Universidade John F. Kennedy, na Argentina, onde proferiu aulas e conferências
Evangelização da Criança e Mocidade
sobre Parapsicologia. Fundou em 1963, juntamente com outros estudiosos do aspecdas 19h30 às 20h30
to científico da Doutrina Espírita, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofisicas
Quinta-feira às 19h15
(IBPP), com sede em São Paulo. O termo “Psicobiofísica” foi cunhado pelo EngenheiReunião fechada ao público
ro italiano Professor Dr. Marco Todeschini - presidente do “Centro Internazionale di
Desobsessão
Sexta-feira às 19h30
Psicobiofísica”. Era um estimulador e motivador de jovens que se iniciavam no estudo
Reunião aberta ao público
científico do Espiritismo. Nessa tarefa ministrou cursos, seminários e palestras, orienO Evangelho Segundo o Espiritismo/
tou leituras, montagem de laboratórios e roteiros de experiências, incentivou a feitura
Passes
de artigos em periódicos e livros.
Sábado às 18h
O professor Dr. Hernani Guimarães publicou várias obras como “Diálogos com
Estudo sistematizado da Doutrina Espírita
Hernani
Guimarães Andrade”, “Espírito, Perispírito e Alma”, “Mente move a matéria”,
Evangelização da Criança - 16h30
Domingo às 18h
“Morte, uma luz no fim do túnel”, “Morte, reencarnação e evolução”, “Novos rumos à
Reunião aberta ao público
experimentação espirítica”, e outras.
Grupos de Estudos da Doutrina
Hernani Guimarães desencarnou na cidade de Bauru, SP, no dia 25 de abril
de 2003.
(Veja mais sobre a sua biografia http://cpaevirtual.blogspot.com.br/). 3
Zequinha Ramos

Aconteceu em Maceió/AL, o IX
Congresso da Associação MédicoEspírita do Brasil, nos dias 29, 30, 31 de
maio e 1º de Junho de 2013, no Centro
de Convenções. O Mednesp deste ano
teve como tema central: “Desafios do
paradigma médico-espírita: no ensino,
na pesquisa, na prática clínica.” Segundo a Dra. Marlene Nobre – presidente
das AMEs – Brasil e Internacional – “o
objetivo, uma vez mais, é promover a
aliança definitiva entre Ciência e Religião, entre Medicina e Espiritualidade. Os
conflitos aparecem quando uma ou outra
pretende ter o monopólio da Verdade.
Allan Kardec alertou-nos para a necessidade dessa compreensão. Ensinou-nos o
respeito pela Ciência e o verdadeiro sentido da Religião. Com base em suas pesquisas científicas, subtraiu o Espírito do
reino misterioso do sobrenatural para
apresentá-lo ao mundo como um dos
elementos constitutivos do Universo. Por
essa razão o Espiritismo ‘toca, forçosamente, na maior parte das ciências’, e
faz emergir uma nova visão da realidade,
na qual se inclui um novo ser humano.
Com o Espiritismo, felizmente, temos a
proposta de um novo paradigma, calcado
no amor e na sabedoria. Neste congresso, vamos apresentar alguns aspectos
desse novo paradigma aplicado à saúde
em geral. Mais de 100 médicos entre os
militantes das 52 Associações Médico
Espíritas do Brasil e seus convidados
vão se revezar nos três auditórios, para
divulgar pesquisas científicas, estudos e
práticas clínicas, além de assistência
humanitária, com base nesse novo modelo. Com os olhos postos no infinito,
pedimos a Deus que ele venha a ser um
marco na construção de uma era nova
na Medicina terrestre. Uma era de integração entre Medicina e Espiritualidade.”
Dando continuidade, Dr. Ricardo
Santos – presidente da AME-AL, “nosso
reconhecimento é ilimitado ao Mestre
Jesus, o Médico dos Médicos, à ação
amorosa e persistente do Dr. Bezerra de
Menezes e às equipes espirituais empenhadas na concretização deste importante Congresso. Realçamos ainda, a participação dos acadêmicos pela grande
importância na continuidade do nosso

movimento e a oportunidade oferecida
aos temas-livres, que permitem a revelação do que vem sendo realizado nas
nossas AMEs e nos diversos Centros
que pesquisam o paradigma MédicoEspírita.”
Dando prosseguimento a solenidade, a banda do Batalhão da Polícia Militar do Estado de Alagoas, abrilhanta a
noite com belíssimas melodias...
Dra. Marlene Nobre, abre o evento
proferindo a prece do mineiro muito estimado por todos, Eurípedes Barsanulfo.
“O Universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial
inteligência humana. E, como todo efeito
inteligente tem uma causa inteligente, é
forçoso inferir que a do Universo é superior a toda inteligência. É a inteligência
das inteligências, a causa das causas, a
lei das leis, o princípio dos princípios, a
razão das razões, a consciência das
consciências; é Deus!... Deus!... Nome
mil vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se!...
É Deus! Deus, que vos revelais
pela natureza, vossa filha e nossa mãe.
Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da
Criação, na criança que sorri, no ancião
que tropeça, no mendigo que implora, na
mão que assiste, na mãe que vela, no
pai que instrui, no apóstolo que evangeliza!
Deus! Reconheço-vos eu, Senhor,
no amor da esposa, no afeto do filho, na
estima da irmã, na justiça do justo, na
misericórdia do indulgente, na fé do pio,
na esperança dos povos, na inteireza
dos íntegros!
Deus! Reconheço-vos eu, Senhor,
no estro do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo,
nos fogos do gênio!
Deus! Reconheço-vos eu, Senhor,
na flor dos vergéis, na relva dos vales, no
matiz dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento!
Deus! Reconheço-vos eu, Senhor,
nos lindos antélios, no Iris multicolor, nas
auroras polares, no argênteo da Lua, no
brilho do Sol, na fulgência das estrelas,
no fulgor das constelações!
Deus! Reconheço-vos eu, Senhor,
na formação das nebulosas, na origem
dos mundos, na gênese dos sóis, no
berço das humanidades; na maravilha,
no esplendor, no sublime do infinito!
Deus! Reconheço-vos eu, Senhor,
com Jesus, quando ora: “Pai nosso que
estais no céu...” ou com os anjos, quando cantam: “Glória a Deus nas alturas...”
Aleluia!...

Haroldo Dutra aborda o tema de
abertura do evento: “Jesus, o Terapeuta
e a sua Terapêutica”; e enfatiza que “a
terapia do Evangelho é acordar o anjo
que se habita em nós.”
O evento foi dividido em três ambientes assim denominados: Auditório Asclépius, Auditório 2 William ( William Crookes e William James) e Auditório Hahnemann.
Auditório Asclépius – temas
• Do alvorecer ao poente (Do nascimento ao término da vida física);

• Saúde: Um bem fundamental em
construção;

• A visão do ser humano integral.
Auditório 2 William – temas
• Da poeira de estrelas ao ser humano
co-criador;

• Saúde: Um bem fundamental em
construção;

• Os desafios da pesquisa científica.
Auditório Hahnemann – temas
e Processo SaúdeDoença-Cuidado: A Integralidade como Interface com o Paradigma Médico
-Espírita;

• Homeopatia

• Dependência Química – Aspectos e
Contribuições da Abordagem Espírita;

• A Construção da Espiritualidade na
Saúde.

Thaíssa e Paulo

“Pouca ciência
afasta de Deus.
Muita, a ele
reconduz.”
Louis Pasteur
( Por Marlene Nobre)
Biblioteca “Irmã Inez”
Segundas, quartas e sextas
das 18h30 às 19h30
Rua Cônego Cassiano, 802
38183-122 - Centro - Araxá/MG
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Durante o evento houve lança- dos a testemunhos e exemplificações.
Entrevista
mento dos livros:
Serão horas difíceis para nós. Devere• A Dança das Energias (Edson Tristão); mos vivenciar e esperar. Preparemos
urante o Mednesp, tivemos a
• Histórias da vida nos passos do mestre para receber filhos de outros países. oportunidade de conhecer e conversar
Vamos todos vibrar pela paz. Vibremos com o geriatra, Dr. Luiz Gustavo Langoni
(Roberto Lúcio Vieira de Souza);
para que o mundo permaneça em paz. O Mariotti, da AME - São Paulo.
• Pílulas da Esperança (Andrei Moreira);
Cristo espera que sejamos os verdadei• Homeopatia e Energia (Myrian Marino ros Cristãos Espíritas. Vivenciando o
Martins e Sebastião Braz Faria);
amor e o perdão. Porque temos o auxílio
• Refletindo a Alma: a psicologia espírita de Espíritos de escol. Nós temos Jesus
de Joanna de Ângelis (Gelson Luis, que nos ama desde o início e que ainda
Cláudio Sinoti, Iris Sinoti e Marlon continua a amar. E que nós tenhamos o
Reikdal);
Amor que Jesus espera de nós; “o amar
• AME RGS Conectando Ciência, Saúde ao próximo como a nós mesmos.”
e Espiritualidade vol 2 (Paulo Rogério
Em seguida, houve a premiação
Dalla Colleta e Carlos Eduardo Accioly dos cinco melhores trabalhos científicos
Durgante);
apresentados pelos acadêmicos de todo
o país.
• Fé na Ciência: a reaproximação
dos saberes científico e espiritual
Luiz Gustavo
(Carlos Eduardo Accioly Durgante);

D

• A pérola de Síbile (Rosemeire Simões);

• Vivências Passadas em reconstruções terapêuticas, Terapia Reestruturativa Vivencial Peres – TRV Peres (Maria Julia Pereira de Moraes
Peres);
No encerramento do evento,
André Luiz Oliveira Ramos, proferiu
a palestra “Amor – Luz bendita integrando ciência e religiosidade à edificação do mundo regenerador.” André relembra que fé é a base da regeneração.
Os Cristãos do início apostólico, que
fizeram da fé uma armadura e junto à
caridade uma couraça. Da esperança, o
capacete que resguardava seus ambientes mentais. “Amai-vos uns aos outros”,
eis toda a lei; lei divina, mediante a qual
governa Deus os mundos. O amor é a lei
de atração para os seres vivos e organizados. Mais do que unidos, sejamos vinculados, emaranhados, em cérebro e
corações, com vínculos energéticos de
servidão ao Nosso Senhor Jesus Cristo.
Ave Cristo! Apóstolos da Nova Era, é
hora de estudar o Espírito, é hora de
identificarmos Deus no altar das nossas
próprias consciências. “Aquele que quiser vir após Mim, renuncia-te a ti mesmo,
tome a tua cruz e segue-me.” Jesus.
Na sequência, Dra Marlene Nobre
discorre o tema – “Rumo a consciência
cósmica”. Estamos viajando no imenso
Cosmo Universal e vemos um pálido
ponto azul, perdido na imensidão do Universo. E esse Espírito grandioso, planejou tudo. Ele, o arquiteto Divino, sabia
qual seria cada coisa. Isso antes mesmo
da nossa existência... [...] Que o Brasil
continue sendo esse manancial de luz, a
Pátria do Evangelho. Seremos compeli-

Guilherme¹, Thaíssa, Lívia e Marcos
Finalizando, o Dr. Jorge Cecílio
Daher Jr. – AME – GO, fez a leitura de
uma carta elaborada durante o Congresso, com a finalidade de ser enviada ao
Congresso Nacional em Brasília, contra a
legalização do aborto; onde ressalta que
“Todo homem tem direito a vida. Desde
que o espermatozoide penetra o útero já
inicia a vida.”
Como não poderia ser de outra
forma, depois de mais de trinta horas de
estudos, de convivência fraterna com
mais de mil e quinhentos participantes,
de norte a sul do Brasil, com representantes da Argentina, Colômbia e Caribe,
houve um momento artístico muito especial com o tenor Danlu, que fez do encerramento uma verdadeira sinfonia de amor....E foi com a harmonia das músicas
interpretadas por esse artista, que despedimos de mais um MEDNESP. E até o
próximo em Goiânia/ 2015!!!

Fábio Villarraga - Colômbia e
Gomez Montanelli - Argentina

Folha: O que você está achando do
Mednesp 2013?
Dr. Luiz Gustavo: O Mednesp é um
evento muito importante, não só para
as Associações Médico-Espíritas
(AMEs), mas também para o público
espírita em geral, pois a grande oportunidade que nós temos de estudar ciência e espiritualidade. De uma maneira
onde os pesquisadores trazem para
nós estudos que envolvem o campo da
mediunidade,da espiritualidade, da religiosidade,para que outros profissionais da
área da saúde, possam aplicar esses
mesmos conceitos, essas mesmas ideias
na prática clínica, bem como também
para que todos nós espíritas possamos
compreender a importância e a necessidade da nossa reforma íntima, a importância de nossos pensamentos e sentimentos que motivam e coordenam a
nossa vida. Então, dessa forma a mensagem é que ao término do Mednesp,
nós possamos voltar para os nossos
lares, para os nossos ambientes de trabalho, com toda a força, com todo o amparo, para que continuemos as nossas
jornadas seja, no campo profissional, no
nosso campo familiar, ou no campo doutrinário da melhor forma possível, tendo a
certeza de que Jesus sempre nos ampara e está por traz das nossas atividades.
Folha: Nós agradecemos o carinho e a
gentileza com que o Dr. Luiz Gustavo
nos acolheu, que Jesus continue iluminando o seu caminho...
¹Guilherme e mais 6 colegas apresentaram o trabalho “Avaliação da percepção
da Espiritualidade e Religiosidade entre
pacientes ambulatoriais das Clínicas
Médica e Cirúrgica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro”. O trabalho
científico ficou entre os 5 melhores.
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ABORTO NÃO!
“A fecundação é o marco da vida”

D

urante o Congresso MédicoEspírita/2013, a AME-Brasil (Associação
Médico-Espírita do Brasil), fez o lançamento da Revista Saúde & Espiritualidade – Nº11 Abr/mai/jun-2013. Esta edição
foi toda elaborada em torno do tema aborto não, em defesa da vida. Dentre os assuntos, destacamos:
• Há consequências psicológicas após
o aborto?
• Razões médicas, jurídicas e espirituais contra o aborto.
• AME-Brasil a favor da vida: moção de
repúdio.
No Editorial da revista, intitulado
Em defesa da vida, está “as razões científicas que invalidam e interditam a propalada autonomia da mulher de decidir
quanto à morte do embrião ou do feto,
tendo em vista que a vida é um bem indisponível. São esses mesmos argumentos que nos levaram à Moção de Repúdio
ao parecer do Conselho Federal de Medicina (CFM) favorável ao abortamento até
a 12ª semana de gestação, a pedido da
gestante, e que foi encaminhado, em nome de 400 mil médicos, à comissão do
Senado Federal que discute a reforma do
Código Penal. As reações de protesto de
inúmeras instituições médicas do nosso
país colocaram em cheque essa decantada representatividade”. [...]
No artigo sobre Bioética Espírita,
intitulado “Visão Espírita sobre o Aborto”,
o Dr. Gilson Luis Roberto esclarece: “O
materialismo é o maior entrave para a
nossa evolução e felicidade. O seu olhar
se limita apenas a matéria dando margem
a profundos enganos. O desconhecimento da realidade do espírito e da finalidade
maior da vida faz com que nos afastemos
do verdadeiro objetivo que norteia a existência humana, nos fixando ao imediatismo do mundo e nos afastando da Lei do
Amor. No entanto, todos estão submetidos aos princípios das Leis Divinas que
regem a Natureza. O desconhecimento
dessas Leis não nos exonera das nossas
responsabilidades. Dentro deste contexto,
a fecundação, consoante o princípio da
reencarnação e da evolução, representa
um processo que envolve a união da matéria com o espírito para a execução dos
mais elevados programas de ação do
Mundo Espiritual.”[...]
Ainda sobre Bioética Espírita,o
artigo intitulado “Razões Jurídicas, Médicas e Espirituais contra o abortamento”,
segundo Weimar Muniz de Oliveira, “O
direito do ser humano à vida é um direito
indisponível, desde a concepção, a partir
do momento em que o espermatozoide
penetra no óvulo,fertilizando-o. Esse direito é defensável cientificamente, seja no
campo jurídico, seja no campo da ciência
médica. Os argumentos jurídicos, no
campo do direito, são mais que suficien-

tes a nos convencer da impropriedade e
injustiça do aborto, em qualquer das hipóteses, mesmo os tipificados no art. 128, I
e II, do Código Penal vigente, seja o aborto necessário, no caso de sério risco de
vida da gestante ou no resultante de estupro.”[...]
“Pondere-se, outrossim, que somos uma nação cristã. Não obstante as
diversas denominações, nosso ‘guia e
modelo’(Kardec,2007), é Jesus Cristo.
Qual seria a posição de Jesus no
caso em tela? Optaria pelo abortamento
ou aconselharia que o ser reencarnante,
embora mutilado, viesse à luz?! [...]
“Não pode, contudo, dispor do
corpo de outrem, mesmo que esteja ainda

em formação, a partir do momento da
concepção, sob pena de praticar o hediondo crime da espécie.” [...]
No livro “Vida e Sexo” (psicografia
de Chico Xavier) Emmanuel Diz:
“Admitimos seja suficiente breve meditação, em torno do aborto delituoso, para
reconhecermos nele um dos fornecedores
das moléstias de etiologia obscura e das
obsessões catalogáveis na patologia da
mente, ocupando vastos departamentos
de hospitais e prisões” ....
Durante o IX Congresso da Associação Médico-Espírita do Brasil, foi elaborada uma carta¹ de Moção de Repúdio
para ser encaminhada ao Congresso Nacional.

Carta de Maceió¹
MANIFESTO DOS MÉDICOS ESPÍRITAS PRESENTES NO 9º CONGRESSO NACIONAL PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MÉDICO-ESPÍRITA DO
BRASIL, REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ, ALAGOAS, NO PERÍODO
DE 29/05 A 01/06/13.
Os médicos espíritas, membros associados à Associação Médico-Espírita do
Brasil (AME-Brasil), através de suas regionais, no uso de suas atribuições regulares,
vimos a público manifestar seu integral apoio à aprovação pelo Congresso nacional
do Projeto de Lei 478/2007 – Estatuto do Nascituro, que tem por objetivo garantir os
direitos da criança por nascer, já aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados.
O projeto em questão prima pela ampla tutela do Direito à inviolabilidade da
vida prescrito no caput do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, como igualmente, no artigo 2º do Código Civil Brasileiro de 2002 que põe a salvo,
desde a concepção, os direitos do nascituro, bem como, no artigo 7º do Estatuto da
Criança e do Adolescente. Esse direito essencial do ser humano há muito se encontra consagrado no artigo III da Declaração Universal dos Direitos do Homem de
1948, ao prescrever: “Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança”.
Portanto, considerando que:
1.
“No momento em que o espermatozóide ultrapassa a membrana do óvulo
inicia-se um processo de desenvolvimento de fatos sucessivos que só terminarão com a morte do novo indivíduo formado” (Cerqueira, 2009);
2.
“por ser um corpo estranho no organismo materno, o embrião tem de lutar
para manter-se vivo, para não ser rejeitado” (Andrew Mellor,1998);
3.
“todo padrão tetradimensional é determinado pela estrutura daquela única
célula – o ovo fertilizado” (Erwin Schrodinger, citado por Margulis e Sagan,
2002);
4.
“se conceituarmos inteligência como a capacidade para autogerir-se mentalmente; adaptar-se e adequar-se a situações novas; selecionar condições e
aproveitar experiências – o que implica aprendizado e memória, podemos
concluir que de fato elas estão presentes no feto, desde o período inicial da
gestação” (Joanna Wilheim, 1997);
5.
a vida é um bem indisponível, um valor supremo e inviolável de todo ser vivente e, como tal, haverá de merecer ampla e irrestrita tutela da sociedade
humana, não se admitindo nas sociedades evoluídas que seja conspurcada
mesmo e especialmente em sua fase inicial;
Concluímos que a evidência lógica dos fatos nos afirma que o nascituro não é
apenas um “aglomerado de células”, mas um ser humano potencial já definido com
todas as suas características genéticas, oriundas dos seus geradores e por todas
essas evidências filosóficas, científicas e jurídicas, os médicos espíritas reunidos no
9ª Congresso da Associação Médico-Espírita do Brasil, realizado em Maceió, no
período de 29/05/2013 a 01/06/2013, por unanimidade dos presentes, manifestamonos inteiramente contrários à deliberação do Conselho Federal de Medicina, publicada em 21/03/2013, que se manifestou favorável à interrupção da gestação até a 12ª
semana, por vontade da mulher e manifestamo-nos inteiramente favoráveis à aprovação pelo Congresso Nacional do Estatuto do Nascituro, que objetiva valorizar o ser
humano em sua abordagem integral, particularmente em épocas em que a pessoa vem sendo vítima de agressões que subtraem dela o direito de viver.
Maceió, Alagoas, 1 de junho de 2013 – Mednesp2013
http://www.amebrasil.org.br/2011/
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DESCOBRINDO O ESPIRITISMO NO JAPÃO
A HISTÓRIA FASCINANTE DE KEIKO SHOJI
José Leonardo Rocha¹ Mas antes disso, até 2004, trabalhava
Londres, junho de 2013 como guia turística, levando japoneses ao
Canadá ou à Índia. Eu visitei muitos lohistória de como a japonesa cais religiosos sagrados na Índia, templos
Keiko Shoji conheceu o Espiritismo traz sagrados do Hinduísmo. Eu presenciei
um alento para todos nós que procura- experiências impressionantes de joias,
mos o caminho do bem dentro desta en- ouro e cinzas, que apareciam do nada. As
carnação. Afinal de contas, não estamos pessoas de lá acreditavam que se tratava
sós. Os Benfeitores Espirituais trabalham de materialização, mas eu hoje percebo
com uma sabedoria cujo alcance nos que se tratava de deslocamento de objeescapa para nos mostrar o caminho. Kei- tos materiais. Os gurus têm controle soko Shoji sempre teve uma ligação com a bre os Espíritos e os utilizam para que
espiritualidade. Mas foi ao se deparar tragam objetos de outras partes e colocom um livro “por acaso” numa biblioteca quem nas mãos deles.
no Japão que teve a certeza: finalmente ENCONTRO COM A AVÓ DESENCARhavia encontrado o que havia procurado a NADA: Quando eu estava na escola sevida inteira. O livro era “O Céu e O Infer- cundária, lia uma revista mensal sobre
no”, de Allan Kardec. A história de Keiko Espiritualismo nos Estados Unidos e na
tem outros desdobramentos, que ela re- Grã-Bretanha, chamada MU. Não havia
velou nesta entrevista à Folha:
nada sobre Allan Kardec, embora a maioVIDA NO JAPÃO: Eu nasci em Tóquio, ria dos artigos fosse ligada ao século 19.
mas com cinco anos de idade me mudei Eu lia também livros de Seicho No Ie.
para Yokohama, que fica a meia hora de Quando eu tinha 14 anos, minha avó, que
trem da capital japonesa, devido ao meu morava conosco, morreu em casa, inespai ter sido transferido no trabalho. Eu me peradamente. Depois de vários meses,
formei em Literatura Inglesa na Universidade Sophia de Tóquio. Logo em seguida, arranjei um emprego na Sony, em
Tóquio, que deixei ao me casar. Eu me
mudei para Hokkaido, que é a ilha do
Japão mais ao norte, seguindo o meu
marido, que trabalhava aqui.
MEDIUNIDADE E INFÂNCIA: Eu tive
uma infância especial porque perto da
casa dos meus pais, em Tóquio, morava
um senhor idoso que tinha uma mediunidade muito pronunciada. Meus pais sempre o procuravam para ouvir seus conselhos e sua filosofia de vida. Esse ambienKeiko Shoji
te, portanto, teve um papel muito importante na minha formação. Trinta anos ela apareceu para mim num sonho. Era
depois, minha família ainda se mantinha de manhã bem cedinho. Ela veio e me
em contato com esse médium.
disse que a morte não era o fim da vida.
VIDAS PASSADAS NOS EUA: Graças a Na verdade a vida continua. Ela me pediu
essa experiência, eu desenvolvi um inte- para tocar a suas mãos. Quando eu seguresse por assuntos espirituais e fenôme- rei as mãos da minha avó senti que seu
nos mediúnicos. Ao ler a respeito de Ed- corpo estava intacto, como antes da cregar Cayce e outros livros de teor espiritu- mação e da sua morte. Eu tive a certeza
alista, eu decidi ir para Virgínia Beach, de que tudo era real, que não era fantasinos Estados Unidos, aprofundar meus a. Era uma experiência mediúnica. No
conhecimentos. Eu fiz um curso universi- sonho, nós demos um abraço tão apertatário em Estudos Mediúnicos, que incluía do, com muito amor uma pela outra, chotambém astrologia (Ocidental e Indiana), rando de alegria pela oportunidade tão
reencarnação, interpretação de sonhos preciosa desse encontro. Minha avó me
etc. Eu me formei na Universidade Atlânti- revelou que queria ter vindo antes, mas o
ca e conheci muitos médiuns durante “Deus dela” disse que ela não deveria ter
meus estudos na Virgínia. Um deles me mais manter o apego à vida na Terra. Ela
revelou informações sobre vidas passa- já estava morta e deveria seguir adiante
das, que viriam a conferir com o que me para adquirir disciplina espiritual no céu.
diria um outro médium no Japão e outra Mas ela era muito obstinada, implorou ao
médium nos Estados Unidos. Os detalhes “Deus dela” muitas vezes até que ele fez
eram idênticos com relação ao país onde uma concessão: propiciaria um encontro,
eu havia vivido, o período histórico, a mas ela teria apenas uma chance de se
profissão. Depois entendi por que eu encontrar comigo e outros familiares. Muisempre tive um interesse por determinado tos anos se passaram e eu nunca mais a
período da História.
encontrei em sonho.
HINDUÍSMO: Atualmente eu sou dona-de ENCONTRO COM CRISTO: Eu fiquei me
-casa e dou consultas de homeopatia. perguntando o que minha avó queria di-
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zer com esse novo “Deus dela”. Ela acreditava em Bhodisattva (Kannon Sama em
japonês) e era uma budista praticante.
Mas aquela experiência foi tão bonita que
ficará para sempre na minha lembrança.
Eu amava tanto a minha avó e continuo a
amá-la. Em 2012, um amigo meu perguntou se eu estava interessada em passar a
frequentar um grupo de estudo da Bíblia.
O grupo, chamado BSF (Bible Study Fellowship Group) se reúne uma vez por
semana em Yokohama. Pouco a pouco
eu comecei a ler o Velho Testamento e o
Evangelho. Nesse grupo fiquei conhecendo muitos cristãos e muitos estrangeiros,
dos Estados Unidos, Alemanha, Filipinas,
China, de outros países da Europa e da
África. No Japão, 1% da população é
cristã. O restante é xintoísta ou budista.
REENCARNAÇÃO: Um dia eu convidei
uma senhora alemã e um grupo de japoneses cristãos para a minha casa e naturalmente começamos a falar da Bíblia e
de Jesus. Eu mencionei reencarnação e
percebi que eles se irritaram, porque não
acreditam em vidas passadas. A explicação de céu e inferno não me convencia.
Mas eu continuava a admirar a beleza
dos ensinamentos de Jesus, embora não
pudesse aceitar também que ele carregasse os pecados de todo o mundo nas
costas. Depois de muitos anos de estudos sobre espiritualismo e reencarnação,
não tinha como aceitar essas explicações.
ENCONTRO COM O ESPIRITISMO: Depois de algum tempo, eu estava numa
biblioteca do bairro, um dia, procurando
uma resposta para essas questões. Eu
me deparei com um livro, “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”, numa bela tradução para o japonês feita por Tomo Sumi
[pioneiro do Espiritismo no Japão e entrevistado anteriormente pela Folha]. De pé
em frente à prateleira, eu comecei a ler,
virando página após página. Eu não conseguia parar. Eu fiquei encantada com o
teor do grande trabalho de Allan Kardec,
escrito com a cooperação e orientação de
alguns médiuns e Espíritos do mais alto
nível. Eu levei o livro para casa e passei a
ler sempre algumas páginas antes de
dormir. Eu acordava também no meio da
noite e lia um trecho ao acaso. E me encantava com os belos pensamentos e
ideias escritos ali, que traziam tanto alento para o meu coração. Para mim, tinha
encontrado a Verdade. Eu fiquei realmente emocionada! “O Evangelho Segundo o
Espiritismo” é certamente um dos maiores
livros jamais escritos. Eu passei a ler também, simultaneamente, “O Céu e o Inferno”, que descreve o estado das almas
com grande precisão. É outra obra muito
interessante e de grande impacto.
(Continua...)
¹Neto de Zequinha Ramos - Fundador do
Centro Espírita Francisco Caixeta, 1951.
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VIAGEM A LONDRES: Eu estava lendo
os livros de Kardec e resolvi pesquisar a
vida desse grande Espírita. Não tinha
noção de quem fosse. Eram 3h30 da madrugada e eu fiz uma pesquisa no Google
com o nome de Allan Kardec. A primeira
referência que me apareceu foi um anúncio da BUSS (British Union of Spiritist
Societies, a Federação Espírita da GrãBretanha), que estava realizando um
Congresso em maio (o Segundo Congresso Espírita Britânico). Eu entrei em
contato com o escritório da BUSS em
Londres. A presidente da BUSS, Elsa
Rossi, me respondeu no dia seguinte. Eu
comprei passagem e 15 dias depois estava em Londres, participando do Congresso. Nesse evento, ouvi pela primeira vez
de Chico Xavier. Depois, descobri que ele
foi uma alma belíssima, muito próximo de
Jesus. Veja o que ele fez para o próximo,
o amor imenso que demonstrou por todos
até o fim da vida. Eu me emocionei muito
ao ler uma biografia de Chico Xavier
(escrita em inglês por Guy Lyon Playfair).
Eu sou privilegiada de ter conhecido tantas pessoas nesse Congresso que acreditam no Espiritismo e nos ensinamentos
de Jesus.
NOVA VISÃO RELIGIOSA: Eu tenho
uma visão quase única de religião. Nasci

LANÇAMENTO DE
O LIVRO DOS ESPÍRITOS
HISTÓRICO NA FEB

Na noite do dia 8 e na tarde do

no Japão, onde a maioria da população é
budista desde o berço. O Budismo e o
Xintoísmo não entram em conflito e estão
integrados aos nossos costumes. Meus
pais são budistas fervorosos, assim como
era minha avó. Mas eu sempre fui muito
aberta a todas a religiões. Isso porque
acho que a Verdade é a mesma em qualquer lugar do mundo. Toda religião tem
uma ligação específica com a região onde se desenvolve, com as pessoas e a
cultura do local. Ao mesmo tempo, cada
um tem liberdade para escolher a religião
que melhor lhe convenha, do ponto de
vista espiritual. Cada pessoa tem um processo único, individual, de desenvolvimento espiritual, através de muitas reencarnações. Em geral escolhemos a religião do local onde nascemos. Esse é o
meu entendimento. Imagino que tenha
vivido no passado no Brasil, na Índia, que
tenha sido judia, japonesa, britânica, francesa, alemã etc.
...
No dia 19 de junho, um mês
depois de retornar do Congresso Espírita
Britânico em Londres, Keiko Shoji realizou a primeira reunião de um novo grupo
de estudo no Japão. Com a ajuda e orientação de Tomo Sumi, deu início a um

GRUPO DE ESTUDOS
ESPÍRITAS
BERNT TORSTENSON

OSLO - NORUEGA
Reuniões em norue-

grupo para estudar as obras de Allan
Kardec no Japão, em japonês. Será que
o povo japonês está preparado para receber o Espiritismo? “De 30 anos para cá, a
televisão japonesa começou a mostrar
muitos programas com uma temática
espiritualista. A audiência é muito grande,
ainda que a maioria tenha apenas curiosidade e esteja mais interessada nos fenômenos mediúnicos”, diz Keiko. “No final
das contas, a curiosidade vai nos levar ao
caminho certo”.
“O japonês tem a tradição de
orar diariamente pela alma dos antepassados. Olhando por essa perspectiva, o
japonês é espírita, embora não tenha
consciência disso. Quanto ao Cristianismo, acho que não haverá um interesse
imediato. Mas o interesse virá a longo
prazo, quando lerem a obra de Allan Kardec”, disse Keiko Shoji.
“A cada dia uma pessoa se joga
embaixo de um trem em Tóquio. O suicídio está se banalizando aqui, o que é
lamentável. Creio que quando começarem a ler “O Céu e o Inferno”, os japoneses vão desistir dessa ideia sinistra do
suicídio. Eu acredito que devagar e sempre vamos ganhar essa corrida no Japão.”

ENCONTRO ESPÍRITA EM MINAS
“EVANGELHO E FUTURO”
Seminários, oficinas terapêuticas, vivências.

Evangelho na teoria e na prática.

26, 27 e 28 de julho de 2013

CONVIDADOS ESPECIAIS
Haroldo Dutra, Aila Pinheiro, Enéias
Alexandrino, Roberto Lúcio,
Jader Rodrigues, Rosimeire Simões e
Andrei Moreira.

dia 9, após cursos e reuniões na sede da
guês, às terças-feiras,
FEB, houve momento de lançamento da
das 14 às 15h, Fredrik1ª. edição de O Livro dos Espíritos, biLOCAL: CASA DO RETIRO SÃO JOSÉ
lingue. Contém o fac-símile da edição kebygget (UiO - UniverRUA ITAÚ, 475 - DOM BOSCO original de Kardec com 501 perguntas e sitetei i Oslo, Blindlern BELO HORIZONTE/MG
respostas e a tradução de Evandro Noleto
Oslo) ao lado da
Informações e inscrições:
Bezerra.
www.amemg.com.br
“Fredrikke kapell”
Nesta edição da FEB, o tradutor
relacionou os números das questões da
Contato:
Realização: Associação Médico Espírita
edição definitiva de Kardec que se relasssbernttorstenson@gmail.com
de Minas Gerais
cionam com a 1ª. edição. Nos dois dias,
Evandro fez uma apresentação da obra,
contando com a presença de dirigentes
da FEB, colaboradores, frequentadores e
de visitantes. Na entrada do anfiteatro da
Federação Espírita Brasileira lançou, no último dia 21 de junho, a nova
FEB foi montada uma exposição sobre a edição de O Novo Testamento, com a tradução de Haroldo Dutra Dias. O evento aobra original de Kardec, apresentando conteceu na sede da FEB, em Brasília, momento em que Haroldo fez palestra seguiinclusive o original da 1ª. edição.
da de autógrafos.
A obra foi traduzida diretamente dos manuscritos gregos, sendo capaz de
Informações:
transportar
o leitor ao cenário no qual Jesus viveu. O Novo Testamento apresenta o
diretoria@febnet.org.br
texto
das
escrituras
sagradas estruturado de tal forma que respeita as questões cultuwww.febnet.org.br
rais, históricas e teológicas da época em que Jesus viveu entre nós.
Haroldo Dutra Dias, nasceu em Belo Horizonte - MG no dia 20 de setembro
PROGRAMA ESPÍRITA
ENTRE A TERRA E O CÉU
de 1971. É juiz de Direito e cursou matérias isoladas na graduação do curso de LeAos domingos, às 8h, pelas
tras da Universidade Federal de Minas Gerais, ministradas em cinco semestres de
ondas do rádio. Rádio Imbiara
literatura grega e um semestre de paleontografia e crítica textual. Estuda hebraide Araxá. 900KHz
co, aramaico e tradição judaica há alguns anos.
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