CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

MEDIUNIDADE: DE VOLTA AO LABORATÓRIO

Rua Pedro Ferreira de Almeida 149 – Paiol – Guapimirim – RJ

“Se eu pudesse recomeçar minha vida, deixaria de lado tudo o que fiz, para
estudar a paranormalidade.” Frase de Sigmund Freud e dita a seu biógrafo
oficial, Ernest Jones. Relegada por muitos ao terreno do ocultismo ou vista
simplesmente como um truque da prestidigitação capaz de iludir ignorantes
e crédulos, a mediunidade já frequentou mais os laboratórios do passado.

William Crookes (1832-1919), Cesare Lombroso (1836-1909) e Ernesto Bozzano (1862-1943)
foram alguns dos que se aventuraram em pesquisas nesse campo. Apesar dos muitos recursos
da atualidade, pouco se caminhou nesse sentido. Um estudo, porém, divulgado em novembro na
revista científica americana “Plos One”, acena com novas possibilidades de pesquisa da
mediunidade. O estudo foi conduzido pelos cientistas Julio Peres, Alexander Moreira de Almeida,
Leonardo Caixeta, Frederico Leão e Andrew Newberg, que pertencem, respectivamente, às
faculdades de medicina da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal de Juiz de Fora,
da Universidade Federal de Goiás e da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, Estados
Unidos. Durante dez dias, dez médiuns tiveram seus cérebros vasculhados, no Hospital da
Universidade da Pensilvânia, por modernos recursos da neurociência, durante a psicografia e em
estado normal. E a pesquisa revelou algo que intrigou os estudiosos: foi justamente nos momentos
da escrita mediúnica – em que foram redigidas as cartas mais complexas, envolvendo princípios
éticos e questões de espiritualidade e ciência – que o cérebro dos médiuns apresentou menor
atividade cerebral. “As áreas do cérebro que apresentaram redução no fluxo sanguíneo cerebral
foram o hipocampo esquerdo, o giro temporal superior direito e regiões do lobo frontal, que são
associadas ao raciocínio, planejamento, geração de linguagem, movimento e solução de
problemas” – disse o estudo, o que, segundo os pesquisadores, pode indicar falta de foco, de
atenção e de autoconsciência durante as psicografias. “Particularmente, os médiuns mais
experientes produziram um material mais complexo, o que na teoria deveria requerer mais
atividade nos lobos temporal e frontal” – complementaram, acrescentando, ainda, que o mesmo
fenômeno se observa no cérebro de pianistas, por exemplo. Embora não tenha conseguido
confirmar, em definitivo, aos olhos dos cientistas, a existência da comunicação entre vivos e
mortos – já que não descarta a possibilidade de que a psicografia possa ser produzida em outra
área do cérebro ainda não alcançada –, essa pesquisa, sem dúvidas, abre uma importante frente
para futuras investigações rumo à compreensão, sob o ponto de vista científico, de algo que nos
acompanha desde os primórdios da vida humana e que, fora das lides do Espiritismo, merece e
precisa, naturalmente, de encontrar suas próprias respostas. Publicado em 16 de novembro, o
estudo é intitulado “Neuroimaging during Trance State: A Contribution to the Study of Dissociation”
(Neuroimagem durante o estado de transe: uma contribuição ao estudo da dissociação).
Fonte do artigo: Serviço Espírita de Informações - Abril 2013 – no 2223
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18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Palestra: “As cinzas do Carnaval”
Eliana Gaudenzi (Centro de Estudos Espíritas Casa do Irmão Thomás - Guapimirim)
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
Obs.: Não haverá Irradiação
18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Aconteceu na mídia: “Tema livre”
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h30m às 21h30m - Desobsessão (reunião privativa)
18h - Harmonização do Ambiente

20 18h30m - Pinga Fogo

19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h30m às 22h - Cabine de Saúde

27

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Apresentação da obra “O Evangelho Segundo o Espiritismo”:
I - Objetivo da Obra;
II- Autoridade da Doutrina Espírita: parágrafos 1 a 26.
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h30m - Reunião Mediúnica + ME– (reunião privativa)

“Porque não ir ao clube levar as crianças para brincar?! Ficar alegre, divertirse junto aos amigos e familiares? Mas atenção...evite os excessos. Você
não precisa ficar bêbado (a) para se divertir! Não dê mal exemplo para seus
filhos nem mesmo fique pagando mico frente a todo mundo agindo como um
animal. Respeite e seja consciente. Lembre-se de que “Tudo me é permitido,
mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada
me domine” (Coríntios 6:12).
Nossa vida se resume nas nossas escolhas. Quais são as suas?

CONSUMO RESPONSÁVEL
(D. Villela)
SEI janeiro/2013

Embora a riqueza, ou seja, a concentração de recursos nas mãos de determinada pessoa (ou de
algumas poucas pessoas), seja bem conhecida desde a Antiguidade, o consumo em escala
maior, como ocorre hoje, é fenômeno moderno, associado à produção, diversificação e constante
melhoria de bens e serviços observadas após as revoluções comercial e industrial que alteraram
profundamente a economia mundial. Todos sabemos que a pobreza e até a miséria atingem ainda
extensas populações, numa situação vergonhosa e inaceitável em uma sociedade que se afirma
conhecedora de valores e direitos humanos, que figuram, aliás, em documentos aceitos e
firmados pela comunidade das nações (as Declarações de Direitos). Tal conjuntura é tão mais
aberrante quando se sabe existirem já condições técnicas e recursos que, convenientemente
direcionados, permitiriam reverter, em tempo relativamente curto, esse quadro, que somente se
explica pela presença do egoísmo que ainda prepondera no relacionamento humano. O ainda na
frase anterior provém do fato de constatar-se, já há algum tempo, o surgimento de movimentação
em sentido contrário, que levou à criação de organismos internacionais e ao estabelecimento de
metas (os Objetivos do Milênio) com vistas à mudança dessa situação dolorosa. Mas... nas áreas
já beneficiadas por condições materiais melhores outra manifestação existe, igualmente danosa,
de egoísmo e imaturidade, que se caracteriza justamente pelo oposto da carência: a tendência a
adquirir-se e acumular coisas não necessárias – o supérfluo – que, inutilmente, enche armários
e onera orçamentos. Precisamos, então, de cuidado, da vigilância de que falou Jesus, pois a
comunicação de massa nos envolve diariamente e incentiva ao consumismo, ao associar
aquisição e posse com felicidade, o que todos sabemos não ser verdadeiro. Não existe uma
fórmula que permita estabelecer, com exatidão, o limite entre necessário e supérfluo, que exige,
assim, constante aplicação do bom-senso. A propósito, contudo, um critério simples costuma ser
lembrado: quando determinada peça de vestuário ou equipamento não são usados por nós
durante dois ou mais anos, é provável que eles não sejam realmente necessários e mereçam
destinação mais útil. Futuramente, quando o bem predominar na Terra, o equilíbrio entre
necessidade e suprimento se estabelecerá naturalmente, pois, se como lembrou Jesus, as Leis
Divinas alimentam os pássaros, não situados ainda no patamar da razão, com mais propriedade
cuidarão do homem, assegurando-lhe as condições também materiais para a felicidade e o
progresso. Até lá, que possamos encontrar na simplicidade e na fraternidade indicações seguras
para sermos usuários responsáveis dos bens da vida.
“O Livro dos Espíritos” (questão 715)

Orientação segura também a esse
respeito, pois, para a identificação da
qualidade de qualquer proposta ou diretriz,
temos a regra infalível: pelos frutos se
conhece a árvore. Basta aplicá-la.
O mundo de hoje é o retrato fiel dos
homens de ontem que no-lo transmitiram
com as qualidades e os defeitos de que se
nutriam no campo das próprias almas.
(Emmanuel)
)

No dia 14 de fevereiro, a Casa Espírita
“Nosso Lar”, fará a solenidade de abertura
de sua nova sede, às 17h. (R. Paraná, 36 Araras). www.nossolarteresopolis.com.br/

SERVIR
(Ivone Molinaro Ghiggino)
“Do mesmo modo que o Filho do homem não veio
para ser servido, mas para servir...” – Jesus (Mateus,
20:28).
Deus criou seus filhos (nós) por amor e para amar.
Pai soberanamente justo e bom (“O Livro dos
Espíritos” – Allan Kardec: primeira parte, questão 13),
amorosamente nos envolve em sua divina
providência. Confiou-nos a Jesus, nosso Irmão
Maior, a fim de que cuidasse de nós, servindo-nos de
guia e modelo (“O Livro dos Espíritos” – Allan
Kardec: primeira parte, questão 625), amparandonos e sendo para nós carinhoso farol para nossa
evolução. Para isso, seus Emissários de Luz estão
sempre nos enviando conselhos e mensagens de
incentivo ao esforço do progresso, dirimindo dúvidas
e exortando ao trabalho edificante. Eles nos
asseveram que todos nós, estudantes-aprendizes do
Evangelho do Cristo, devemos empenhar-nos em
transformar a nossa existência no eterno afã de
servir, seguindo o exemplo de nosso Irmão Maior.

NÃO ESQUEÇA O PRINCIPAL
(Joanna de Ângelis Psicografia de Divaldo Franco. Livro: Ilumina-te)
"Aquele que não faz silêncio interior, que não consegue fazer o auto encontro, que não
possui serenidade para admirar uma paisagem, não sabe orar e, por conseguinte, não
encontra DEUS. Jesus estabeleceu: o Reino de DEUS está dentro de vós (Lucas, 17: 21).
Daí a necessidade urgente do indivíduo se concentrar, manter o foco, meditar e refletir.
Contudo, enquanto se mantiver preso como um viciado à tecnologia necessitando fugir de
si mesmo a cada segundo, sem conseguir sequer manter uma conversa pessoal sem
recorrer a aparelhos eletrônicos a cada passo, não passará de simples esboço do Homem
Integral a caminho da felicidade."

ESTUDOS ÀS QUARTAS-FEIRAS
- “O Livro dos Espíritos“
- “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
- Livro “Nos Domínios da Mediunidade”
A partir das 19h. Você pode frequentar os três estudos ou apenas um deles.

