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 ASSOCIAÇÃO MÉDICO ESPÍRITA DO BRASIL 

 

"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. 

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. 

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 
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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. 

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 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". 

Marlene - 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. 
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Entrevista com Marlene Nobre Presidente das Associações Médico-Espíritas do Brasil e 

Internacional 

 

100 % DEUS 

Por Sérgio Loyola – tarefeiro do GEEDEM 

A Fé é um dos temas mais abordados e discutidos nas casas espíritas. Nas palestras, nos 

estudos doutrinários ou evangélicos, nos WatsApp’s e  #Tags dos grupos de tarefeiros e 

frequentadores, enfim, um assunto indispensável. E no GEEDEM? Bem, no GEEDEM, não 

poderia ser diferente.... 

Mas essa história de Fé é sempre um desafio ao entendimento até mesmo para os mais 

estudiosos.  

Segundo o livro “O Consolador”, escrito pelo espírito Emmanuel e entregue pelas mãos 

incomparáveis do médium Francisco Cândido Xavier, na sua questão 354: 

“ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito 

da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização 

divina da personalidade. ”  E prossegue o benfeitor: 

“conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer “eu creio”, mas afirmar “eu sei”, 

com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento”. Mas, como é isso? 

Conta-se, que Francisco de Assis, na companhia de um jovem frade, seu discípulo, vinham 

de uma longa jornada trazendo donativos para um mosteiro longínquo situado nas cercanias 

da Úmbria, vencendo infortúnios diversos.  

Ambos os discípulos do Cristo abdicaram de noites de sono, tomavam refeições rápidas e 

caminhavam longas léguas antes da nevasca que se anunciava visivelmente no horizonte. 

Empreenderam tudo que estava ao seu alcance e usando suas forças para chegarem em 

tempo firme e seguro para cumprirem o propósito no bem. No entanto, ao chegarem às 

portas do mosteiro, a nevasca era intensa e os religiosos do mosteiro já haviam se recolhido 

ao claustro para as meditações e descanso.  

Os ventos uivavam raivosos e a temperatura castigava. Francisco e seu discípulo chegaram 

ao local no alto da noite, apesar de todos os esforços possíveis ao seu alcance.  

O fiel aprendiz batia nas portas do convento, com convicção, mas sem resposta alguma às 

suas súplicas, quando começou a se desesperar. “- Francisco, morreremos congelados ao 

relento”, profetizava ele.  

Mas, Francisco, impávido e sereno, dançava e cantava ao ritmo da neve que caia, 

irredutível. 
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E o jovem frei continuava, “não vez que todo o nosso esforço foi vão? Como podes se alegrar 

diante desse infortúnio? Não vez que morreremos congelados?“ 

Então, Francisco, calmo e alegre lhe responde:  

- Meu irmão, isso é o maior motivo de nossa alegria. Tudo o que estava ao nosso alcance 

foi feito, naquilo em que nos competia. Não percebes que, agora, estamos 100% nas mãos 

de Deus? Isso não é maravilhoso?   

Naquele momento, um frade que abrira o portal do mosteiro para descarregar um barril de 

dejetos, surpreendia-se com a cena inusitada que testemunhava e resgatou os viajores ao 

conforto do prédio, juntamente com os donativos angariados.   

Esse singelo episódio é mais uma prova de que “a fé não pode estagnar em nenhuma 

circunstância da vida, e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua 

iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. ” 

Traduzindo, a certeza na assistência de Deus, exprime a confiança que sabe enfrentar todas 

as lutas e problemas, com a luz divina no coração. Significa a humildade redentora que 

edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao “faça-se, no 

escravo, a vontade do Senhor.  

Saibamos, almas queridas, que a certeza em Deus é paz certa nos corações retos de todos 

aqueles que têm seus propósitos no bem !!! 

Referência: Livro “O Consolador”, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. 

 

ALERTA SOBRE USO, ABUSO E DEPENDENCIA DE ALCOOL E 

OUTRAS DROGAS. 

Pela Dr. Maria Heloísa Bernardo 
 

Substâncias psicoativas produzem modificações no cérebro por alterar o seu 

funcionamento. Uma vez alterada a função a pessoa experimenta mudanças físicas, 

emocionais e comportamentais. Substâncias psicoativas têm o potencial de alterar o 

pensamento, danificar a mente e o corpo, afetar o comportamento e os relacionamentos, 

sejam usadas compulsivamente ou não. 

Desenvolver a dependência, e qual o tempo que isso leva, depende da droga utilizada e da 

pessoa que a utiliza. A síndrome da dependência química, portanto, é uma condição na qual 

a pessoa desenvolve uma relação de escravidão com substâncias psicoativas que alteram 

o estado de humor. Embora a dependência química seja reconhecida como doença pela 

maioria das associações médicas internacionais e o alcoolismo declarado como doença pela 

organização mundial da saúde ainda hoje no Brasil vigoram polêmicas a respeito. Os 

avanços e descobertas sobre o funcionamento do cérebro deixam claro que a neuroquímica 

de uma pessoa dependente, é diferente de uma pessoa não dependente. Sendo assim, 
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alguns organismos mostram-se mais susceptíveis a desenvolver dependência química que 

outros. 

São inúmeras as complicações médicas em potencial resultantes do uso de substâncias 

psicoativas.  A droga afeta diferentes sistemas do corpo humano e, portanto o potencial de 

danos físicos graves resultantes do uso agudo ou crônico das substâncias psicoativas pode 

assumir formas variadas. Inclusive nas questões da sexualidade em todos os níveis. 

Conseqüências graves e trágicas relacionadas à dependência química ocorrem, incluindo 

reações fatais imprevisíveis em atletas, jovens em grande forma física, artistas e figuras 

públicas, como tão bem conhecemos. O perigo real da dependência química consiste tanto 

em seu potencial de causar dano físico, como na sua capacidade de destruir o controle da 

pessoa, de tal modo a distorcer completamente o seu comportamento, personalidade, 

conduta e valores éticos e morais. 

PREVENÇAO 

 Eduquem-se sobre uso, abuso e sobre a SINDROME DA DEPENDÊNCIA 

QUÍMICA 

 Telefonem e reúnam-se com os pais dos amigos de seus filhos 

 Ter valores e opiniões firmes dentro da família 

 Diga à sua família qual é a sua opinião a respeito de álcool e drogas 

 Avalie esta questão: - Tome a decisão de levar as crianças em viagens de férias 

com a família. Divirta-se 

 Os pais têm o direito de revistar o quarto dos filhos. Geralmente é lá que eles 

escondem coisas 

 Aprenda algo sobre equipamentos 

 Conheçam as crianças e os jovens, mas principalmente os pais dos amigos de 

seus filhos. Ajude estes pais a se educarem 

 Estabeleçam normas 

Um bom grupo de iguais é um modo maravilhoso de ajudar os seus filhos a crescerem sem 

drogas e saudáveis, andando pelos caminhos certos. 

Um mau grupo de pares, pode facilmente desencaminhar os jovens e os pais precisam da 

pressão dos pares, e também de apoio próprio. 

No mundo de hoje, onde as pessoas vivem isoladas, é importante construírem uma extensão 

da família, seja quem for que a componha. 

Pais solteiros ou divorciados precisam reconhecer que se os seus filhos convivem entre si 

e exercem pressão mútua. Vocês pais, precisam unir-se uns aos outros e constituir vínculos 

fortes, compartilhando energia e força afetiva, principalmente os pais avulsos.  

“É MUITO DIFÍCIL CRIAR E EDUCAR UM FILHO SOZINHO”  

Siga a lista do que os pais podem fazer: 
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Apesar dos esforços dos pais, professores e pedagogos, centena de milhares de jovens têm 

problemas com álcool e drogas todo ano porque ainda são aceitos e largamente disponíveis. 

“COMO OS PAIS PODEM PERCEBER QUE SEUS FILHOS ESTÃO USANDO ÁLCOOL 

E DROGAS?” 

Alguns sinais: 

 Atraso na escola 

 Notas baixas    

 Decréscimo na motivação, energia e disciplina 

 Falta de interesse por atividades ou hobbies 

 Perda de memória falta de atenção, mau humor, hostilidade, irritabilidade 

 Comportamento depressivo 

 Desaparecimento de dinheiro ou de valores 

 Aparência doentia 

 Olhos vermelhos 

 Mudança de vestuário ou hábitos 

 Problemas com as autoridades 

 Aumento anormal do apetite 

 Uso de desodorizadores de ambiente, incensos 

 Odores estranhos 

 Sementes nos cinzeiros ou nos bolsos 

 Se você acha que seu filho pode estar usando álcool e drogas existem profissionais 

especializados para encaminhá-lo.     

 “QUANTO MAIS INFORMADOS OS JOVENS ESTIVEREM, É MAIS PROVÁVEL QUE 

EVITEM AS DROGAS E O ÁLCOOL” 

O ESPIRITISMO É MESMO 

CIÊNCIA, FILOSOFIA E RELIGIÃO? 

Por Raphael Bertani - tarefeiro do GEEDEM  

Estamos muito acostumados com alguns termos e definições no meio espirita, mas algumas 

vezes, quando nos perguntam exatamente o porquê de algumas dessas definições, ficamos 

sem conseguir dar um posicionamento mais claro sobre o assunto. Questões como ciência 

e religião podem confundir bastante se não tivermos um certo aprofundamento com essas 

questões.  

Então vamos falar sobre cada um dos componentes desta tríplice. 

CIÊNCIA: 

Esse conceito de tríplice não foi criado por Kardec, que define o espiritismo com partes 

científicas e filosóficas: “O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de 
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observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática consiste nas 

relações que se podem estabelecer entre nós e os Espíritos; como filosofia, 

compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações”.1 

Vamos tratar um pouco dessa questão quanto a ciência: Por que o espiritísmo é ciência se 

não conseguimos comprovar peremptoriamente a existência dos espíritos?  

A resposta para este questionamento é facilmente resolvida com uma simples consulta ao 

dicionário:  

Veja a definição do Dicionário Michaelis para a palavra ciência: 

1.  Conhecimento sistematizado como campo de estudo:  

2.  Observação e classificação dos fatos inerentes a um determinado grupo de 

fenômenos e formulação das leis gerais que o regem. 

3.  O saber adquirido pela leitura e meditação.  

4.  Soma dos conhecimentos práticos que servem a determinado fim. 

5.  Conjunto de conhecimentos humanos considerados no seu todo, segundo sua 

natureza. 

6.  Sistema racional usado pelo ser humano para se relacionar com a natureza a fim 

de obter resultados favoráveis. 

7.  Estudo focado em qualquer área do conhecimento. 

8.  Conhecimentos que abrangem o estudo sistemático da natureza ou o cálculo 

matemático. 

Além de fazer menção a outras categorias de ciência, como: Infusa, política, abstrata, 

aplicadas, exatas, e até mesmo ocultas. 

Dessa forma é possível observar que ciência é muito mais ampla do que o senso comum 

que a ciência como sendo apenas a exata, de laboratório ou experimentos de precisão. 

No espiritismo, há uma metodologia de análise, há refutações, há hipóteses e explicações 

detalhadas do porquê isso ou aquilo acontece, resultando em uma precisa lei de causa e 

efeito. 

A partir do momento que começamos a estudar de forma sistematizada um assunto, com 

metodologia científica, adquirindo assim conhecimento de causas e efeitos de um 

determinado fenômeno, faz-se ciência, independentemente de ser exata ou não. Mesmo o 

fato de não se conseguir encontrar respostas ou um resultado qualquer está se fazendo 

ciência; noutro caso apenas as pesquisas científicas que chegassem a um resultado seriam 

ciência, ideia absurda. 

FILOSOFIA: 

                                                           

1. 1 KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Tradução de Evandro Noleto 
Bezerra. 2. ed. Rio de Janeiro: FEB, 2010. Folha de Rosto. 
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Filosofia é uma palavra grega que significa "amor à sabedoria" e consiste no estudo de 

problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos 

valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Neste ponto, não há muitas dúvidas no 

que tange a filosofia no espiritismo, sendo bastante clara essa sua vertente. 

RELIGIÃO: 

Essa parte é a mais debatida e que gera uma grande confusão. Isso porque Kardec temia a 

utilização do termo “religião” no sentido divergente ao que se apresentava o Espiritismo e 

ao conceito empregado na época. 

Este componente teve origem como elucidações do espírito Emmanuel: “Podemos tomar 

o Espiritismo, simbolizado […] como um triângulo de forças espirituais. A Ciência 

e a Filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém, a Religião é o ângulo 

divino que a liga ao céu... No seu aspecto científico e filosófico, a Doutrina será 

sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos 

coletivos, de natureza intelectual, que visam ao aperfeiçoamento da Humanidade. 

No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a 

restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva 

do homem, para a grandeza do seu imenso futuro espiritual.”2 

Mas o que seria religião?  

Recorrendo novamente ao dicionário Michaelis: 

1.  Convicção da existência de um ser superior ou de forças sobrenaturais que 

controlam o destino do indivíduo, da natureza e da humanidade, a quem se deve 

obediência e submissão. 

2.  Serviço ou culto a esse ser superior ou forças sobrenaturais que se realiza por 

meio de ritos, preces e observância do que se considera mandamentos divinos, 

geralmente expressos em escritos sagrados. 

3. Ato de professar ou praticar uma crença religiosa. 

4. Veneração às coisas sagradas; crença, devoção, fé. 

5. Tudo o que é considerado obrigação moral ou dever sagrado e indeclinável. 

6. Ordem ou congregação religiosa. 

7.  Caráter sagrado ou virtude especial que se atribui a alguém ou a alguma coisa e 

pelo qual se lhe presta reverência. 

 

Segundo o dicionário PRIBERIAM: 

                                                           

1. 2 XAVIER, Francisco Cândido. O consolador. Pelo espírito Emmanuel. 28. 
ed. Rio de Janeiro: FEB, 2008. Definição. 

 



IDEM                        Page 9 | 16 

 
 

re·li·gi·ão  

(latim religio, -onis) 
 
substantivo feminino 
1. Culto prestado à divindade. 
2. [Por extensão]  Doutrina ou crença religiosa. 
3. [Figurado]  O que é considerado como um dever sagrado. 
4. Reverência, respeito. 
5. Escrúpulo. 

6. Comunidade religiosa que segue a regra do seu fundador ou reformador. 

 

Importante notar que, embora a maioria dos significados não se enquadre no espiritismo, 

existem alguns que se enquadram, como segue: 

Segundo o dicionário Michaelis, [1] o espiritismo tem total convicção da existência de um 

ser superior. Segundo o PRIBERIAM, [4], Prestamos reverência e respeito Deus e os 

espíritos superiores. 

Uma das etimologias da palavra religião vem de RELIGARE, do latim, e tem seu significado 

como “voltar a unir” ou “religar”3. ( Este significado não foi encontrado nos dicionários ). 

E essa ligação está presente no espiritismo por nos aproximar de Deus, do sublime, do alto. 

De fortalecer nosso vínculo com os seres de hierarquia superior, elevados.  

Segundo o próprio Kardec, religião teria um significado de laço: “Uma religião, em sua 

acepção larga e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de 

sentimentos, de princípios e de crenças” 4. 

“O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente 

moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente 

o fato de compromissos materiais, que se rompem à vontade, ou da realização de fórmulas 

que falam mais aos olhos do que ao espírito.” 4. 

E por fim, Kardec conclui: “se é assim, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, 

sim, sem dúvida, senhores! No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos 

vangloriamos por isto, porque é a Doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da 

comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais 

sólidas: as próprias leis da Natureza.” 4. 

Porem Kardec tinha uma preocupação com o significado intuitivo que as pessoas tinham no 

termo “religião” e por não haver uma outra palavra que exprimia com maior exatidão este 

“laço” do espiritismo com o alto.  

                                                           
3 http://www.dicionarioetimologico.com.br/religiao/ 
4 Revista espírita de dezembro de 1868, página 490. 



IDEM                        Page 10 | 16 

 
 

Outro ponto reside no fato do espiritismo não ter um clero, uma organização, cultos, 

legislação que regularize a prática espírita. 

“Por que, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não 

haver senão uma palavra para exprimir duas idéias diferentes, e que, na opinião geral, a 

palavra religião é inseparável da de culto; porque desperta exclusivamente uma idéia de 

forma, que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não 

veria aí mais que uma nova edição, uma variante, se se quiser, dos princípios absolutos em 

matéria de fé; uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de 

privilégios; não o separaria das idéias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas 

vezes a opinião se levantou. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma 

religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre 

cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis por que simplesmente se diz: doutrina 

filosófica e moral.” 4. 

Para Kardec o espiritismo poderia ser chamado de religião apenas no seu aspecto filosófico, 

desconsiderando-se os diferenciais de misticismo, hierarquias, cerimonias e privilégios. 

O grande problema que temos é tentar separar uma definição: Se algo pode ser definido de 

algumas maneiras e o objeto de estudo se enquadrar em uma delas, então diz-se que a 

definição é verdadeira. Assim, mesmo que o espiritismo não se enquadre na enorme parte 

das definições que temos para religião, o fato de se enquadrar em alguma delas a torna 

parte desse significado. 

Entretanto, é incessante a correlação religiosa do espiritismo, ainda quando temos como 

nosso principal modelo Jesus Cristo, o símbolo do cristianismo, ao qual o espiritismo se 

identifica tão profundamente.  

Ao fato também, do próprio Emmanuel ter configurado esse aspecto religioso ao espiritismo, 

colocamos esta tendência em evidência. 

O importante é entender que, pelo fato do espiritismo não ter o conceito de religião comum 

das outras religiões, devemos denominá-lá como religião filosófica, como sugeriu Kardec 

e como tão bem distingue a diferença da religião espírita com as demais religiões. 

Está aí a complexidade dessa questão, deixando à interpretação de quem assim o queira, 

chamá-la de uma ou outra forma. Importante nos atermos que adotar ou não tal definição 

constitui apenas uma questão de palavras, onde o fundo será sempre a conduta moral e a 

reforma íntima, pilares irrevogáveis da doutrina da terceira revelação.  
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PARA REFLETIR:  

TESTE DO ORGULHO 

 
É o orgulho, se não o maior, uma das maiores e mais perigosas inclinações negativas do 

homem. Uma das maiores dificuldades do orgulhoso é reconhecer seu orgulho. Com ele a 

mudança espiritual para nos tornarmos espíritas sinceros fica muito difícil. Então o primeiro 

passo é identificarmos se nós somos orgulhosos, já que muitas vezes vemos o argueiro no 

olho de nosso irmão, mas não vemos a trave no nosso. Seja sincero no teste, ele irá ajudá-

lo a melhorar-se. 

1. Para você, orgulho é: 

a) Defeito; b) Qualidade; c) Apenas um sentimento 

 

2. Você costuma reconhecer quando está errado (a)? 

a) Sempre; b) Às vezes; c)Não 

 

3. Como você reage a críticas? 

a) Aceito; b) Fico Triste; c) Não gosto 

 

4. Você costuma julgar antes de conhecer? 

a) Nunca; b) Raramente; c) Sempre 

 

5. Você gosta de ser o centro das atenções? 

a) Sempre; b) Às vezes; c) Nem um pouco 

 

6. Você se arrepende de algo que fez no passado? 

a) Sim; b) Mais ou menos; c) Claro que não 

 

7. Você se considera uma pessoa egoísta? 

a) Não; b) De vez em quando; c)Sim 
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8 – Numa reunião de serviço, na empresa onde trabalha, sua ideia é rejeitada pela maioria. 

Você: 

a) Considera normal e continua a reunião, tranquilo? 

b)  Sente-se desestimulado e se fecha no mutismo? 

c) Fecha a cara e se sente desapreciado e injustiçado? 

 9 – Espírita convicto, seu filho vai casar-se com jovem católica. Ela faz questão do 

casamento religioso. Sonha entrar na igreja vestida de noiva, receber a bênção nupcial. 

Você: 

a) Não vê objeção e até aceita ser um dos padrinhos na cerimônia religiosa? 

b) Não gosta e não aceita, mas não diz nada? 

c) Fica extremamente contrariado. Nega-se a comparecer ou o faz de má vontad? 

10 – Numa festa, algumas pessoas reunidas num canto estão rindo. Algumas olham em sua 

direção. Você: 

a) Imagina que estão contando algo engraçado? 

b) Imagina que possam estar falando de você, mas aceita sem complicações? 

c) Irrita-se, imaginando que fofocam a seu respeito e se sente incomodado? 

11 – No consultório médico, demoram a chamá-lo. Você: 

a) Não se incomoda. Afinal pode ter acontecido alguma coisa que gerou o atraso. 

b) Não gosta, mas evita de reclamar da incompetência do médico. 

c) Impacienta-se e logo questiona a atendente, exigindo presteza no atendimento, 

porquanto pagou para isso. 

12 – No trânsito, um motorista irritado com uma fechada que você lhe deu, homenageia sua 

mãe, atribuindo-lhe aquela profissão pouco recomendável. Você: 

a) Segue tranquilo, considerando que certamente aquele motorista está com 

problemas e ora por ele? 

b) Fica irritado e o xinga, mas de forma que não se faça ouvir? 

c)  Responde no mesmo tom e até pensa em persegui-lo para tirar satisfações? 

14 – Um conhecido não o cumprimenta ao cruzarem. Você percebe que ele lhe reconheceu: 

a) Considera normal. Ele pode não ter lembrado do seu nome ou qualquer outro 

movido que só diz respeito a ele, e aceita? 

b) Acha estranho e fica chateado? 

c) Fica ofendido e se prepara para retribuir da mesma forma? 

 

15 – Um tropeção o joga ao solo de forma ridícula. As pessoas riem. Você: 

a) Ri também, fazendo troça de si mesmo? 

b) Ri forçadamente, ficando magoado? 

c) Irrita-se com a falta de consideração das pessoas, sentindo-se humilhado? 
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16 – Um amigo condena uma atitude sua, dizendo que você não está a seguir o evangelho 

de Jesus. Você: 

a) Analisa e pede que o ajude a entender a sua falta? 

b) Não gosta da intromissão, mas pensa sozinho mais tarde? 

c) Fica ofendido, sente-se vítima e diz que sua atitude não tem erro? 

16 – Você atua em uma atividade a muito tempo no centro em que trabalha. Quando alguém 

questiona seus métodos ou pede alguma explicação sobre sua conduta, você: 

a) Explica e abre a possibilidade de estar equivocada sobre algum ponto, vendo 

com isso oportunidade de melhoria? 

b) Explica, mas sem dar muita oportunidade para análise e melhoria? 

c) Fica extremamente incomodado(a), afinal: “Quem essa pessoa acha que é para 

me questionar?” 

 

 

Resposta Pontos 

a) 1 

b) 3 

c) 5 

 
 
 
 
 

PONTOS 

 
 
 

 
 

ANÁLISE 

16 A 22 Seu Nível de orgulho está excelente. Continue assim. 
 

23 A 48 Seu orgulho pode estar te atrapalhando. Reflita duramente sobre 
isso para não deixar que ele o domine. 

ACIMA DE 48 Perigo! O orgulho o domina e o fecha para as sublimes e doces 
verdades do evangelho. Reflita sobre isso o quanto antes para não 

perder a incrível oportunidade desta reencarnação. 
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ASSUNTOS DA NOSSA CASA 

 

 

Já estão abertas as inscrições para os cursos de educação mediúnica. Inscrições com a equipe do 

irmão José todas às quartas às 14h e às 20h. Aos sábados às 14h. 

 

Tem algo em sua casa que pode ser doado? Então não perca tempo e Doe para nosso bazar ASIMD. 
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QUIZ ESPÍRITA 

  

Vamos ver como estão nossos conhecimentos sobre o Livro dos Espíritos? 
 
01 – Quem quer que acredite haver alguma coisa alem da matéria é:  
a) Materialista. b) Existencialista. c) Espiritualista d) Cristão 

 
02- A doutrina tem por princípios as relações do mundo material com o espiritos chama-se:  
a) Espiritualista. b) Budista. c) Cristã. d)nda 

 
03-A Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas é:  
a) Jesus. b) A Espiritualidade Superior.  c) Deus.  d)nda . 
 

04 – O sentimento institintivo que todos os homens trazem em si, da existênica de Deus, leva-nos a 
deduzir:  
a) Nada, este fato pode ser provado. b) Que pode ser comprovado, mas nada se deduz. c) Que Deus existe. d)nda 
 

05 – O Axioma “Não há efeito sem causa”:  
a) Não é verdadeiro, a ciência não o aceita. b) Existem efeitos que não tem causa. c) O correto é: “Não 
há causa sem efeito”.  d)Verdadeiro 
 
 
06 – A Causa primária da formação de todas as coisas está:  
a) Nas propriedades íntimas da matéria. b) Em uma combinação fortuita da matéria. c) Ligada ao 

acaso. D) Na vontade do Criador 
 
07 – Em que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as 
inteligências? 
a) Nas obras da natureza. B) Na harmonia existente no mecanismo do Universo. C) Numa inteligência 

superior à humanidade. D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
08 – Será dado ao homem compreender o mistério da divindade? 
a) Não, está acima da compreensão humana. B) Sim, quando atingir a perfeição. C) Não, mesmo 

atingindo a perfeição, não se aproximará de Deus. D) Sim. Quando não tiver mais o espírito 
obscurecido pela matéria, ele o verá e compreenderá. 
 

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 
 

mailto:idem@geedem.org.br
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