
 

Edição 307 - Janeiro/Fevereiro 2018 
 

NESSA EDIÇÃO 
 

• Matéria da AME Brasil: A Visão Espiritual do Mal de Alzheimer 
• 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 (Trechos de Palestras de oradores espíritas 

conhecidos nacionalmente) 
• Aprendendo Com A Mocidade (Artigo escrito pela M.E.E.B. – 

Mocidade Espírita Eurípedes Barsanulfo) 
 

  
 

 ASSOCIAÇÃO MÉDICO ESPÍRITA DO BRASIL 
 

A Visão Espiritual da Doença de Alzheimer 
(Carlos Eduardo Aciolly Durgante - Membro da AME Brasil RS) 

O Espiritismo vem ampliar a compreensão a respeito dos nossos compromissos morais na 
evolução do Espírito Imortal, especialmente à luz das Leis de Causa e Efeito, da 
Reencarnação e do Livre-Arbítrio. 

A Doutrina Espírita expande e clareia ainda mais o processo saúde-doença e nos 
esclarece que as enfermidades têm suas matrizes no Espírito, que se torna doente devido 
a desequilíbrios por ele mesmo praticados. Nessa visão profunda, a gênese da doença 
está centrada no Ser Espiritual que é a nossa Essência. 

Na contramão do entendimento – ainda bastante materialista – que temos das doenças, a 
causa principal é espiritual; os agentes externos, os defeitos genéticos, os mecanismos 
neuro-imuno-hormonais e tantos outros são o que denominamos de efeitos das doenças. 

Esse entendimento também é a base dos postulados da Medicina Vibracional, onde a 
doença é causada não apenas por germes, substâncias químicas e traumas físicos, 

mas também por disfunções crônicas dos padrões de energia emocional e pelos maus 
hábitos de relacionamento da pessoa consigo mesma e com os outros. 
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O codificador da doutrina espírita Allan Kardec, em suas obras básicas, deixa bem claro e 
explícito que somos em essência uma energia eletromagnética. Expandimos e irradiamos 
esse magnetismo e transportamos informações repletas de todo o tipo de emoções e 
sentimentos. 

As doenças seriam o resultado do uso inadequado das energias pretéritas ou atuais que 
compõem o Ser. Com o advento recente de estudos utilizando os fundamentos da física 
quântica, tem sido possível fazer paralelos das afirmações de André Luiz e Emmanuel  nas 
inúmeras obras literárias psicografadas por Chico Xavier. 

Passamos então a compreender melhor o pensamento como gerador de infracorpúsculos 
ou como linhas de força do mundo subatômico. 

A qualidade de nossos pensamentos associada às tendências e suscetibilidades de vidas 
passadas são determinantes na gênese das doenças. O Espiritismo acrescenta ao 
conhecimento científico, que os determinantes cármicos, representados pelas provas e 
pelas expiações, também geram predisposições mórbidas, ou seja, tam-bém podem gerar 
as enfermidades humanas, tanto físicas quanto mentais. Estas doenças poderão surgir ou 
não, pelas novas escolhas que fizermos na atual existência. 

A Ciência Espírita afirma que há em cada um de nós um substrato (base) energético-sutil, 
suficientemente poderoso, capaz de orientar harmonicamente o nosso metabolismo 
psicofísico e por isso contribuir para o surgimento das manifestações patológicas, tanto 
orgânicas, quanto mentais. 

As imperfeições da alma parecem originar os desequilíbrios energéticos e o adoecimento 
na maioria das doenças orgânicas. A demência não poderia ser diferente. Inúmeras 
evidências levam-nos a crer que não somente os fatores de risco mais estudados e 
conhecidos podem causar essa enfermidade, mas também os aspectos psicológicos e 
espirituais possuem grande impacto no surgimento e desenvolvimento da doença. 
Algumas das descobertas mais recentes da ciência médica, que foram citadas nesse texto, 
vêm encurtando a distância entre a fé e a razão, entre o real e o imponderável, 
acrescentando uma maior legitimidade ao que compreendemos como causas espirituais 
da Doença de Alzheimer. Podemos citar algumas delas: 

Os pensamentos destrutivos e sentimentos doentios e desequilibrados praticados ao longo 
de uma vida: observados principalmente naqueles indivíduos que cultivam emoções 
negativas ao longo da vida, bem como aos que optam por uma postura de hostilidade e 
negativismo em relação a si próprios e ao meio que os cercam. 

A Rigidez de caráter e de decisões: observado nas pessoas que apresentam um elevado 
grau de culpa, de autocobrança exagerada e doentia em relação aos eventos da vida, bem 
como um marcante traço de autoritarismo em sua personalidade. 

A ausência de preparo para o envelhecimento: especialmente naqueles indivíduos que não 
aceitam as modificações e transformações físicas, emocionais e sociais próprias do 
processo natural do envelhecimento humano, tornando-se hostis à vivência dessa fase do 
ciclo biológico. 
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A negação ao enfrentamento das feridas da alma: toda vez que o indivíduo ao longo de 
sua vida desistir de enfrentar as problemáticas e vicissitudes da existência humana, 
nutrindo mágoas, ódios, revoltas e vindo a desenvolver quadros de depressão e/ou 
ansiedade, poderá manifestar a Doença de Alzheimer algumas décadas mais tarde, já na 
velhice. 

A necessidade de aprendizado dos familiares e cuidadores: representada aqui pela 
importância da reorganização dos vínculos afetivos e energéticos de outrora. Esse 
aprendizado disponibiliza a valiosa oportunidade para que ocorra a renovação dos 
sentimentos doentios e do sublime aspecto da renúncia e do cuidado ao próximo. O 
Espiritismo entende que possivelmente essa necessidade do cuidado no processo 
reeducativo do Espírito Imortal possa perfeitamente se manifestar na família por meio 
dessa moléstia. Kardec, no Livro dos Espíritos, nos deixa claro que a alma desprende-se 
do corpo, pouco a pouco, nas doenças orgânicas graves e num grau avançado das 
demências em geral, levando a alma a ficar quase totalmente liberta do corpo. O Espírito 
nada mais tem a fazer, estando o cérebro sem nenhum controle seu. 

Por isso, acredito eu, que nas fases avançadas e finais da doença, possa ser permitido ao 
Espírito vislumbrar mais claramente como seus familiares e/ou cuidadores estão lidando 
com a enfermidade em família, como estão os laços de afeto, de amor, de compreensão, 
de aceitação ou se há revolta, abandono ou rejeição. Como a família está lidando com 
outras questões, muito delicadas, como por exemplo, a decisão da transferência do 
cuidado a um profissional, seja no próprio lar ou fora dele, em uma instituição de longa 
permanência. 

Esse Espírito ao se deparar com algumas dessas situações, agradáveis ou ruins a ele, 
será colocado à prova, para o aprendizado necessário ao enfrentamento de sua natureza 
de provas. Essa visão espiritual, que vem expandir assim os horizontes do conhecimento 
ainda muito materialista das doenças em geral, e do Mal de Alzheimer em particular, 
reforça o caráter consolador e esclarecedor da Doutrina dos Espíritos. 

É bom estarmos conscientes de que se hoje estamos inseridos em um contexto familiar, 
onde, entre as mais variadas demandas e necessidades evolutivas desseEspírito, estiver a 
do ato de cuidar, especialmente de um familiar portador dessa enfermidade, possivelmente 
é por que a “vida” está nos dando mais uma oportunidade de reparações, reajustes e 
acima de tudo da reeducação dos nossos sentimentos. 

As doenças podem ser recebidas com revolta, raiva ou indignação, mas podem ser 
acolhidas com amor, compreensão e aceitação. Certamente se as acolhermos com 
sentimentos nobres e elevados, as dificuldades e os obstáculos próprios do ato de cuidar e 
amar, serão enfrentadas com mais naturalidade e leveza. 

Façamos a nossa parte nesta grande engrenagem da melhor forma possível, para que o 
Universo – através da Lei de Causa e Efeito – conspire a nosso favor. 

Certamente não conseguiremos até o momento evitar a deterioração física e mental dos 
portadores do Mal de Alzheimer, nem mesmo o apagamento de suas memórias, mas 
poderemos ajudá-los a passar por isso, dando- -lhes amor, carinho, aconchego, 
acolhimento, respeito e preservando a dignidade a que todo ser humano tem direito. 
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Afinal... 

“O grupo familiar é santuário de renovação coletiva, onde todos os membros se encontram 
para crescer juntos, reconciliar-se, aprender a servir e ampliar a capacidade de amar. (...) 
Reunidos novamente, devem se juntar no processo de libertação em que se encontram 
comprometidos”. 

Fonte: Revista Saúde e Espiritualidade Ed. 21 

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.  

Errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo para logo 
levantar-se, esse é o método de desenvolvimento que a todos propele na direção de 
sua felicidade plena. 

Extraido do Livro Transição Planetária – Divaldo P. Franco (Esp. Manoel P. de Miranda) 
Pág. 10  

 

ABRINDO JANELAS 
 

Espaço dedicado a palestras de expositores conhecidos 

nacionalmente no meio espírita.  

Terapêutica Espírita – Dr. Decio Iandolli Jr. 
 

Assista na íntegra: 

https://www.youtube.com/watch?v=rrulTK9dsMk 

AME-Goiânia - Palestra realizada na IV Jornada Médico Espírita de Goiânia/GO, 
entre os dias 29 de abril e 01 de maio de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=rrulTK9dsMk
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CANTINHO DO CHICO 
                                        

Mensagens De Chico Xavier 

Inspiração 
 

Investir os valores do tempo em palavras de pessimismo é o mesmo que injetar 
venenoso entorpecente no espírito de quem ouve. 

Felicidade é como qualquer recurso que só adquire valor quando em circulação 
em benefício de todos. 

Protege o próprio lar contra a perturbação e a desarmonia, mas se a tua ação 
não surte efeito, aceita a casa em que vives por tua escola de regeneração e 
amor. 

Educa o parente difícil como puderes, entretanto, se esse mesmo familiar 
prossegue difícl, abraça-o tal qual é, para que aprendas tolerância e humildade. 

Se a nossa agressividade é suscetível de exageros, aprendamos a corrigi-la para 
que não venhamos a desencadear explosões de azedume ou de cólera naqueles 
que amamos. 

Não adquiras compromissos acima das próprias forças e nem assumas débitos 
para os quais não estejas dispondo das possibilidades de resgatar.  

Não disputes posição de evidência onde muitos obedecem.  

Não procures, a teu favor, privilégios inacessíveis a teu irmão. Serve sempre, 
ainda que seja pouco, porquanto muito pior que servir pouco é não ter utilidade 
para ninguém.  

Indispensável não esquecer que podes auxiliar a ti mesmo através do amparo 
que dispenses aos outros. 

 

 

Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier 
Extraído do site:www.mensagemespirita.com.br 
 



IDEM                        Page 6 | 12 
 
 

 

APRENDENDO COM A MOCIDADE 

 

Lei de Igualdade 
 

Deus, na sua perfeição, fez a lei igual 
para todos, de modo que somos 

iguais diante Dele. 

Não temos as mesmas aptidões em razão do tempo de existência, diferentes 
experiências e da vontade (livre arbítrio). 

Assim, Deus não criou a desigualdade, apenas permite que espíritos em 
diferentes graus de desenvolvimento se mantenham em contato, a fim de que os 
mais adiantados possam ajudar os mais atrasados a progredir. E também para 
que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei de caridade 
que os deve unir. 

Não podemos esquecer que estamos em um mundo que precisamos passar por 
diversas provas e expiações, dentre elas, a da miséria e da riqueza. O mérito na 
superação dessas provas é proporcional ao grau de dificuldade da provação. 

A desigualdade social que enxergamos no mundo não é obra de Deus, mas do 
próprio homem, em razão do seu orgulho, ambição e vaidade. Desse modo, cabe 
a cada um ser a transformação que pretende ver no mundo, promovendo a 
igualdade por onde passar, nos pequenos e grandes gestos. 

Por fim, há que se lembrar de que todas as leis morais se entrelaçam e que 
precisamos ter conhecimento delas e uma postura ativa para contribuir com o 
progresso coletivo. Temos a segurança de que nenhum de nós é esquecido por 
Deus. A desigualdade é matéria prima para o aprendizado e precisamos seguir 
nosso caminho sem carregar revoltas no coração. Vamos parar de lamentar e 
trabalhar!  

 

Artigo escrito pela M.E.E.B. – Mocidade Espírita Eurípedes Barsanulfo 
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QUIZ ESPÍRITA 

ESPÍRITAS, AMAI-VOS, EIS O PRIMEIRO MANDAMENTO; E INSTRUÍ-VOS, EIS O SEGUNDO! 
(O Espírito da Verdade, O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo VI, 
item 5). 

Quiz: O Livro dos Espíritos 
 

1-) Quantas edições tem o Livro dos Espíritos? 

A.   3. 
B.   2. 
C.   4. 
D.   Mais de 4. 
 
 
2-) Quantas perguntas tinha a primeira edição? 

A.   435 
B.   1019 
C.   501 
D.   831 
 
 
3-) Em quantas partes se divide o Livro dos Espíritos? 

A.   Livros I, II, III e IV 
B.   Introdução, Prolegômenos, Livros I, II, III e IV e Conclusão 
C.   Abertura, Partes I, II, III, IV, V e Encerramento 
D.   Prolegômenos, Livros I e II e Conclusão 
 

4-) Qual é a imagem contida no cabeçalho do Prolegômenos? 

A.   Nome de Jesus escrito em aramaico 
B.   Representação do corpo físico + perispírito 
C.   Ramo de Parreira 
D.  Figura de Jesus 
 
 
5-)  Os assuntos Lei Natural, Lei de Destruição e Lei de Liberdade estão contidos em 
qual parte do Livro dos Espíritos? 

A.   Prolegômenos 
B.   Livro III 
C.   Nenhuma das alternativas 
D.   Conclusão 
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6-)Segundo a Escala Espírita, apresentada no Livro dos Espíritos, quantas ordens e 
classes de espíritos existem? 

    A.  10 ordens. Classes não existem. 
    B.   10 ordens e 3 classes. 
    C.   3 ordens e 10 classes. 
    D.   2 ordens e 5 classes. 
 

7-) Qual das personalidades abaixo não assina os Prolegômenos? 

A.   Emmanuel 
B.   Santo Agostinho 
C.   Fénelon 
D.   Sócrates 
 

8-) Qual a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos? 

A.   O que é Deus? 
B.   Quem é Deus? 
C.   Deus existe? 
D.   Qual a prova da existência de Deus? 
 

9-) Segundo O Livro dos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar 
nessa vida e resistir ao arrastamento do mau? 

A.   Praticar a caridade incessantemente. 
B.   Orai e vigiai. 
C.   Conhece-te a ti mesmo. 
D.   Todas as alternativas anteriores. 
 

10-) Que ano foi lançado o Livro dos Espíritos? 

A.   1857 
B.   1861 
C.   1847 
D.   1865 
 

Respostas: 

1-) B (2) 

2-) C (501) 

3-) B (Introdução, Prolegômenos, Livros I, II, III e IV e Conclusão) 

4-) C (Ramo de Parreira) 

5-)D (Livro III) 
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6-) C (3 ordens e 10 classes) 

7-) A (Emmanuel) 

8-) A (O que é Deus?) 

9-) C (Conhece-te a ti mesmo.) 

10-) C (1857) 

Extraído de: http://alianca.org.br/158-anos-do-livro-dos-espiritos/ 

 

ASSUNTOS DA NOSSA CASA 
 
Mensagem do Espírito Fabrício recebida pela Médium Alda Belardi para a Festa de 
Encerramento 2017 do Depto de Ensino da Tarde. 
 

Queridos do meu coração, a hora do despertar já chegou! Não podemos mais esperar, 
pois a grande transformação já está acontecendo... 

Somos todos homens de boa vontade como anunciou o Mestre, mas ainda existirão os 
que diante da caminhada clamarão: “Senhor, Senhor!” e não serão atendidos, até que 
verdadeiramente despertem para as reais conquistas do homem espiritual. 

Vejam bem, eu disse que não serão atendidos, não ajudados, pois, como filhos de Deus 
que ainda permanecem na superficialidade da vida material, precisarão dos percalços 
necessários para que seja despertada a sua consciência. 

Ficamos muito felizes quando vemos o esforço de cada um para a melhoria íntima. Cada 
qual sabe muito bem o esforço que tem feito, por isso não existe mais ou menos, melhor 
ou pior, mas homens de boa vontade que, dentro de suas possibilidades vem tentando a 
todo custo a superação egoísta do ego, para dar lugar a essência divina que flameja em 
cada um. 

A hora de começar é agora! Cristo espera a todos de braços abertos, porque Ele acredita 
que, como imagem e semelhança do Pai, somos capazes de chegar à essência mais pura 
que ainda dormita em nós, e que aos poucos deve ser despertada. Jesus nunca desistiu 
da humanidade terrena, por isso se fez homem para deixar seu grande legado de amor, 
exemplificando em tudo essa divina virtude, única capaz de levar a humanidade a uma 
existência plena de luz! 

Ah o amor!... Esse sublime sentimento deve ser praticado, todos os dias, nos pequenos 
gestos da vida! 

A palavra gentil, o gesto amigável, a conversa fraterna, a visita ao doente, o auxílio ao 
idoso, a educação para com a criança, a diretriz para o jovem, o diálogo na família, o 
respeito aos diferentes posicionamentos políticos, sociais e religiosos, enfim, a vida está 
repleta de oportunidades para trabalharmos essas abençoadas transformações de luz, que 
farão do homem de hoje, o ser angelical de amanhã. 

http://alianca.org.br/158-anos-do-livro-dos-espiritos/
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Nunca diga “é difícil”, nem tão pouco que esta é uma realidade longínqua, por isso melhor 
seria postergar. NÃO, NÃO É! 

Jesus começou como todos nós começamos neste grande Universo e conseguiu concluir 
sua trajetória rumo às estrelas. Ele nunca disse que não as atingiríamos também mas, ao 
contrário, sempre nos alimentou de bom ânimo, dizendo-nos que as coisas que Ele fazia, 
também nós poderíamos fazer. Disse-nos que éramos deuses e não seres incapazes, mas 
nos alertou, no entanto, que a nossa incapacidade temporária vinha da nossa pouca fé. 

Amemo-nos! Vivamos cada segundo da nossa vida para amar! Não precisa ser o amor 
angelical que, com certeza um dia alcançaremos, mas o que cada um tem para oferecer. 
O que importa é que seja colocado em cada gesto do nosso dia esse doce sentimento 
capaz de transformar o nosso mundo interior e exterior. 

No dia em que o homem da Terra tiver o Amor como sua única meta, ele conhecerá uma 
felicidade nunca antes sentida, e saberá que nada foi em vão. Como filhos do Universo, 
criados à imagem e semelhança do Pai, temos o dever dessa busca constante pela nossa 
melhoria interior, única capaz de nos ajudar a alcançarmos os verdadeiros páramos de luz! 

Muita paz! 

Fabrício 

INÍCIO DAS AULAS EM 2018! 
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NOTÍCIAS ASIMD 

 

 

Aplicativo da Nota Fiscal Paulista: Veja como utilizar ao ferramenta... 

 

https://youtu.be/0SLQvKGHY8E 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/0SLQvKGHY8E
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Tem algo em sua casa que pode ser doado? Então não perca tempo e Doe para nosso 
bazar ASIMD. 
 
 

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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