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• Matéria da AME Brasil: O Vírus Sob a Ótica Espírita 
• Quiz para verificarmos nosso conhecimento espírita 
• Cantinho Do Chico (Mensagens de Chico Xavier) 
• A Casa É Nossa (Artigos escritos por tarefeiros (as)do GEEDEM) Em Breve 
• Abrindo Janelas (Palestras de oradores espíritas conhecidos no meio 

Espírita). 
 

  
 

 ASSOCIAÇÃO MÉDICO ESPÍRITA DO BRASIL 
 

O Vírus Sob a Ótica Espírita 
 
Entrevista com Marlene Nobre (in memoriam) 
Presidente das Associações Médico-Espíritas do Brasil e Internacional 
 

"Infecções surgem como fenômenos secundários, porque já 
existem as zonas de predisposição à doença por falta de 
interação equilibrada entre o corpo espiritual e o físico" (Marlene 
Nobre). 

 

Segundo a ótica espírita, quando analisamos as infecções e as predisposições mórbidas, 
sejam elas quais forem, é preciso buscar na alma as raízes das doenças. Marlene Nobre, 
presidente das Associações Médico-Espíritas do Brasil e Internacional, explica porque a 
falta de interação equilibrada entre o corpo espiritual e o físico pode causar certas 
doenças. 
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P. - Do ponto de vista espiritual, como interpretar os casos de morte por gripe suína?  

Marlene - As pessoas que desencarnam com a gripe suína estão passando por provas 
necessárias ao aperfeiçoamento de seus espíritos, da mesma forma que aqueles que são 
vitimados pela gripe comum. Devido a ações cometidas em vidas passadas, as pessoas 
renascem com a predisposição para determinadas doenças infecciosas, como, por 
exemplo, a causada por esse novo tipo de vírus. Por meio da doença, expiam as faltas 
cometidas, obedecendo à lei de causa e efeito. 

 

P. - Por que algumas pessoas são mais predispostas a determinadas infecções que 
outras? 

Marlene - Segundo a ótica espírita, quando analisamos as infecções e as predisposições 
mórbidas, sejam elas quais forem, é preciso buscar na alma as raízes das doenças. A 
mente humana, comandada pela alma, pode gerar tanto as forças equilibrantes e 
restauradoras para os trilhões de células do organismo físico quanto os raios magnéticos 
de alto poder destrutivo que as aniquilarão. E o desequilíbrio da mente resulta do 
complexo de culpa, que reponta naturalmente na consciência da pessoa toda vez que ela 
transgride a Lei Divina, que é Misericórdia e Amor. As forças mentais desequilibradas, por 
sua vez, lesam o perispírito ou corpo espiritual, em certas áreas, decretando a fragilidade 
do corpo físico em relação a certas infecções ou doenças. Assim, conforme sejam as 
disfunções do perispírito, determinadas zonas do organismo ficam mais vulneráveis, 
tornando-se passíveis de invasão microbiana. 

 

Desse modo, há pessoas que ficam propensas às mais diversas infecções, como é o caso 
da tuberculose, da hanseníase, da amebíase, da endocardite bacteriana, a da gripe suína, 
entre outras. Na verdade, essas infecções surgem como fenômenos secundários, porque 
já existem as zonas de predisposição à doença por falta de interação equilibrada entre o 
corpo espiritual e o físico. 

 

Assim, para a Medicina Espiritual, os germes patogênicos são uma ocorrência secundária. 
O verdadeiro desequilíbrio nasce na mente, porque, ao lesarmos os outros, lesamos 
primeiramente a nossa própria alma. Por meio da doença e do sofrimento, conseguimos o 
reajuste, porque expelimos os resíduos do mal que implantamos na vida ou no corpo dos 
nossos semelhantes. 

 

P. - Mesmo trazendo essa predisposição, a gente não pode se livrar da infecção? 

Marlene - É claro que pode. Como diz Emmanuel, é na alma que reside a fonte primária de 
todos os recursos medicamentosos definitivos. Tudo vai depender da atitude mental da 
pessoa em relação à doença. Ela não pode aceitar a própria decadência moral, para não 
acabar na posição de excelente incubadora de bactérias e sintomas mórbidos. 



IDEM                        Page 3 | 9 
 
 

 

Para recuperar-se, é preciso que se integre à corrente positiva da vida, cultivando a 
humildade e a paciência, o espírito de serviço e o devotamento ao bem. Somente assim 
assimilará as correntes benéficas do Amor Divino que circulam, incessantes, em favor de 
todas as criaturas. 

 

Como afirma o pneumologista Paulo Zimermann Teixeira, orientador do programa de Pós-
Graduação em Ciências Pneumológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
"as doenças respiratórias ocorrem em perispíritos alterados que induzem o corpo físico a 
ficar suscetível aos diferentes agentes biológicos, físicos e químicos que, dependendo da 
capacidade de autodefesa ou auto-agressão, desenvolvem alguma doença respiratória. 
Caso haja retificação do pensamento, o caráter evolutivo se modifica. Caso contrário, 
novas doenças ocorrerão nos reencarnes sucessivos, pois o perispírito permanece 
alterado". 

 

Não se pode esquecer que somente o bem constante gera o bem constante. Quer dizer, 
somente o amparo aos outros cria amparo a nós próprios. No futuro, além de vacinas e 
medicamentos, teremos o apoio efetivo à mente humana, para que consiga superar, 
através do trabalho construtivo, o próprio remorso. É imprescindível reconhecer que os 
princípios de Jesus devem ser seguidos, para afastar de vez animalidade e orgulho, 
vaidade e cobiça, crueldade e avareza. Somente assim conquistaremos simplicidade e 
humildade, virtudes essenciais para alcançarmos a imunologia perfeita tanto para o corpo 
físico quanto para o espiritual. 

PARA REFLETIR 

 

 

A Doutrina Espírita sempre nos transmite grandes ensinamentos de forma muito 

simples. Na visão Espírita, a vida nada mais é, do que um eterno aprendizado.  

A Doutrina Espírita é ciência, Filosofia e Religião. 
Se tirarmos a religião, fica um corpo sem coração; Se tirarmos a ciência, fica um 
corpo sem cabeça; E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros.  
 
Extraído do livro : Emmanuel  Médium do Cristo –  Carlos A. Bacelli – pg 257 
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ABRINDO JANELAS 
 

Espaço dedicado a palestras de expositores conhecidos 

nacionalmente no meio espírita.  

Rossandro Klinger:  

Canal CEHP 

https://www.youtube.com/watch?v=YLzt0D_ClsU 

 

CANTINHO DO CHICO 
      

Natal do Coração                                   
Abençoadas sejam as mãos que, em memória de Jesus, 
espalham no Natal a prata e o ouro, diminuindo a miséria e a 
necessidade, a fome e a nudez!... 

Entretanto, se não forem iluminadas pelo amor que ajuda sempre, esses flagelos voltarão 
amanhã, como a erva daninha que espreita a ausência do lavrador. 

Deixa que a manjedoura de tua alma se abra, feliz, ao Soberano Celeste, para que a luz te 
banhe a vida. 

Com Ele, estenderás o coração onde estiveres, seja para trocar um pensamento 
compassivo com a palavra escura e áspera ou para adubar uma semente de esperança, 
onde a aflição mantém o deserto! 

Com Ele, inflamaram de júbilo os olhos de algum menino triste e desamparado e uma 
simples criança, arrebatada hoje ao vendaval, pode amanhã ser o consolo da multidão... 
com Ele, podes oferecer a bênção da tolerância aos que trabalham contigo, transformando 
o altar de teu coração em altar de Deus!... 

Natal no espírito é a comunhão com Ele próprio. 

Ainda que te encontres em plena solidão na manjedoura do infortúnio, sai de ti mesmo e 
reparte com alguém o dom inefável de tua fé. 

Chico Xavier – Meimei 

Fonte: http://www.mensagemespirita.com.br/chico-xavier/meimei/natal-do-coracao-meimei-
chico-xavier 

https://www.youtube.com/watch?v=YLzt0D_ClsU
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QUIZ ESPÍRITA 
 

Quiz – O Livro dos Espíritos 
 

 

1 - O Livro dos Espíritos é composto de quantas partes? 

A) Três 

B) Quatro 

C) Seis 

D) Cinco 

 

2 - "Que é Deus?" Qual foi a resposta dos Espíritos para a seguinte pergunta de 
Kardec? 

A) Aquele que governa toda essa constelação. 

B) Jesus. 

C) Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas coisas. 

D) Fruto da imaginação. 

 

3 - Qual foi a resposta dos Espíritos para a seguinte pergunta de Kardec: "Que é o 
espírito?". 

A) Simplesmente tudo. 

B) Produto da vossa imaginação. 

C) O princípio inteligente do universo 

D) Aquilo que habita o vosso corpo. 

 

4 - Segundo o Livro dos Espíritos, qual é a composição do espírito? 

A) Matéria simples. 

B) Energia pura. 

C) Matéria quintessenciada. 

D) São imateriais. 
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5 - Qual foi a resposta dos Espíritos para a seguinte pergunta de Kardec: "Por que é 
que alguns Espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal?". 

A) Deus não os criou maus; criou-os simples e ignorantes. Os que são maus, assim 

se tornaram por vontade própria. 

B) Porque essa é a vontade de Deus. 

C) Deus criou espíritos bons e maus para a manutenção do equilíbrio de vosso 

mundo. 

D) Para que os bons possam provar a sua fé. 

6 - Qual foi a resposta dos Espíritos para a seguinte pergunta de Kardec: "Qual o 
tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e 
modelo?". 

A) Moises. 

B) Allan Kardec. 

C) Jesus. 

D) João Batista. 

7 - Segundo o Livro dos Espíritos qual é a definição de Perispírito? 

A) Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o Espírito e o corpo. 

B) Um fantasma. 

C) Aquilo que reveste o espírito apenas na erraticidade após a morte do corpo físico. 

D) Um outro termo para designar o "espírito". Por ora, é isso que podemos dizer 

8 - Segundo o Livro dos Espíritos, pode o homem compreender a natureza de íntima 
de Deus? 

A) Sim; basta-lhe o estudo. 

B) Não, falta-lhe para isso o sentido. 

C) Sim; isto já está ao alcance de todos. 

D) Não; isto é um segredo. 

9 - Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se 
melhoram? 

A) Vos digo que os maus sempre serão maus e os bons sempre serão bons. Pois 

essa é a vontade de Deus. 

B) Isto depende unicamente de fatores determinados pelo meio. 

C) Depende unicamente dos pais. 

D) São os próprios Espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma 

ordem inferior para outra mais elevada. 
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10 - Qual foi a resposta dos Espíritos para a seguinte pergunta de Kardec: "Tem o 
homem o livre-arbítrio de seus atos?". 

A) Não. Medite a respeito. Tudo foi previamente programado para a harmonia no 

Universo. 

B) Não. Se o livre-arbítrio existisse, o caos seria eterno. 

C) Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-

arbítrio, o homem seria máquina. 

D) O livre-arbítrio existe apenas para os espíritos evoluídos. 

11 - "Consiste em admitir para o Espírito muitas existências sucessivas." Esta 
citação de Allan Kardec contida no Livro dos Espíritos refere-se a: 

A) Lei de Causa e Efeito. 

B) Punição. 

C) Pluralidade dos mundos. 

D) Reencarnação. 

Respostas: 

1 -B  / 2 -C / 3 - C / 4 - C  / 5 - A  / 6 - C / 7-  A / 8 – B / 9 - D / 10- C / 11 - D 

 

ASSUNTOS DA NOSSA CASA 
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Tem algo em sua casa que pode ser doado? Então não perca tempo e Doe para nosso bazar 
ASIMD. 

PRÓXIMOS EVENTOS 
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                      NOTÍCIAS ASIMD             
 

O Depto de Ensino da tarde do GEEDEM promove anualmente visitas das alunas ao Bazar 
ASIMD na Paulicéia.  

No mês de outubro a turma do 2° Ciclo foi conhecer o Bazar, acompanhadas das 
facilitadoras Adelva, Rosa e Elisabeth. 

 

   
 

   
 

Se você ainda não conhece o Bazar, faça também uma visita. 

Rua Pedro de Toledo, 147 – Paulicéia -SBC 

 
 

PARTICIPE DO IDEM! 
 

Envie sugestões de melhorias e artigos interessantes ou escritos por você. O IDEM é do 
GEEDEM. Ele é nosso e requer  participação de todos desta família. 

 
Email para idem@geedem.org.br 
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