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TRÊS DAS CURAS DE JESUS
A GÊNESE - OS MILAGRES E AS PREDIÇÕES SEGUNDO O ESPIRITISMO
 CAP.  XV

1)      Perda de sangue;

2)      O cego de Betsaida;

3)      Paralítico.



TRÊS DAS CURAS DE JESUS
A GÊNESE - CAP.  XV

1) Perda de sangue: Uma mulher sofria de hemorragia e tocou 
a roupa de Jesus sem que ele visse, porém ele percebeu uma 
diferença distinta daquele toque em meio à multidão;

Jesus não pode ter “impregnado” o fluido 
com qualidades especificas, pelo simples 

fato de ele não saber quem o tocou.



TRÊS DAS CURAS DE JESUS
A GÊNESE - CAP.  XV

2) O cego de Betsaida: Jesus colocou saliva nos olhos de um cego 
de nascença e, depois aplicou a imposição das mãos. Como não 
recobrou a visão completamente, colocou as mãos sobre os olhos;

Jesus necessitou de uma ação local e 
outra no ser como um todo e, depois, 

repetiu o procedimento.



TRÊS DAS CURAS DE JESUS
A GÊNESE - CAP.  XV

3) Paralítico de Cafarnaum:  Jesus disse ao paralítico “Levanta-
te e anda!” e assim ele o fez.

Jesus precisou apenas verbalizar 
o comando.



A cura utilizando fluidos é mais complexa do que a 
simples administração de um “medicamento”.

O paciente não fica passivo no processo de cura.

QUANTO AO PROCESSO:



O FLUIDO

Nesta abordagem, podemos creditar certa “inteligência” ao fluido 
no sentido deste atuar diferentemente, dependendo na ocasião: 

1) Em algumas situações teria condições de "reconhecer" como 
agir; 

2) Noutros casos teria ação local;

3) Ou, ainda, teria ação geral.



Diante das curas realizadas por Jesus, em que 
sempre afirmava que a fé do paciente é que o havia 
curado, devemos nos perguntar: 

1. Quanto é ação do médium (passista ou curador)? 
2. Quanto é ação do paciente? 
3. Quanto é ação das próprias células?



A FÉ TRANSPORTA MONTANHAS

"Pois em verdade vos digo, se tivésseis a fé do 
tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta 

montanha: Transporta-te daí para ali e ela se 
transportaria, e nada vos seria impossível. “

Jesus



A FÉ TRANSPORTA MONTANHAS

As duas abordagens, quando aplicadas na 
prática, conduzem a estados de saúde.

Duas formas de analisar esta questão para este tema:

1) As montanhas seriam as dificuldades;

2) As montanhas seriam corpos materiais realmente.



TUA FÉ TE CUROU

Devemos nos perguntar o porquê de Jesus sempre deixar 
claro que a fé dos pacientes que os curaram.

A resposta se encontra no próprio processo 
reencarnatório.
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OS DEZ LEPROSOS 
A GÊNESE - CAP. XV

17- … Acrescentando: «Tua fé  te salvou», fez  ver  que  Deus 
considera  o  que  há  no  âmago do coração e não a forma 
exterior  da adoração. Entretanto, também os outros tinham 
sido curados. Fora  mister  que  tal  se verificasse, para que ele 
pudesse dar a lição que tinha em vista e tornar-lhes evidente a 
ingratidão. Quem sabe, porém, o que  daí  lhes  haja  resultado;  
quem sabe se eles terão se beneficiado da graça que lhes foi  
concedida? Dizendo  ao samaritano: «Tua fé  te salvou», dá Jesus 
a entender  que o mesmo não aconteceu aos outros.



BIOLOGIA QUÂNTICA



BIOLOGIA QUÂNTICA - O QUE É?

"Quântico" é a moda do momento;

Aquilo que não se sabe, diz-se que é "quântico";

Já recebi um e-mail sobre "emagrecimento quântico";

"Biologia quântica" é um ramo na ciência  -  observação de 
fenômenos quânticos em sistemas biológicos.



A NATUREZA NÃO DÁ SALTOS

A natureza dá saltos e 
são estes saltos que devemos 

buscar como processo 
evolutivo.

CONCEITO EQUIVOCADO



ESPIGAS DE CEVADA, TRIGO E 
CENTEIO

"Getreide" por Timo1974 - Self-published work by Timo1974. Licenciado sob CC BY 2.5, via Wikimedia Commons - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Getreide.jpg#/media/File:Getreide.jpg



ESPIGAS DE CEVADA

Comprimento das barbas

N
úm

er
o 

de
 e

sp
ig

as
Não há herança genética.



O QUE É VIDA?
ERWIN SCHRÖDINGER

Alterações são observadas apenas duas ou três em dezenas 
de milhares;

Alterações são pequenas, mas “por salto”;

O cientista De Vries chamou isso de mutação;

A MUTAÇÃO É HERDADA.



CAMPO MAGNÉTICO DA TERRA
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ROBIN EUROPEU

"Rouge gorge familier - crop (WB correction)" by PierreSelim - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 
via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rouge_gorge_familier_-
_crop_(WB_correction).jpg#/media/File:Rouge_gorge_familier_-_crop_(WB_correction).jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rouge_gorge_familier_-_crop_(WB_correction).jpg#/media/File:Rouge_gorge_familier_-_crop_(WB_correction).jpg


BIOLOGIA QUÂNTICA
NATURE PHYSICS - 9 DECEMBER 2012

Evidências recentes sugerem que uma variedade de organismos 
pode aproveitar algumas das características únicas do mecânica 
quântica para ganhar uma vantagem biológica. Esses recursos vão 
além de efeitos quânticos triviais e pode incluir o aproveitamento 
da correlação quântica em tempo fisiologicamente importante. 
Nesta revisão resumimos os resultados mais recentes para 
efeitos quânticos não-triviais em colheita fotossintética da luz, 
recepção magnética aviária e vários outros candidatos para a 
biologia quântica funcional. Apresentaremos as evidências a favor 
e argumentos contrários a existência de um papel funcional para 
a correlação quântica nestes sistemas. (tradução livre)



Proton tunneling in DNA and its biological implications

Per-Olov Löwdin

Reviews Of Modern Physics, vol. 35 no. 3, julho 1963

Tunelamento de prótons em moléculas de 
DNA e suas implicações biológicas



DNA

O "esqueleto" é formado por 
açúcares fosfatados;

A ligação é composta pelas bases que, 
por sua vez, são ligadas por pontes 
de hidrogênio.



BASES 



A ligação ocorre pela 
formação de 

“pontes de hidrogênio”.
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FORMATO TAUTOMÉRICO
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FORMATO TAUTOMÉRICO

A G T C A T T

A G T*C A T T

sequência original

mudança tautomérica

T C G G T A A sequência complementar

A G C C A T T nova sequência



O QUE É VIDA?
ERWIN SCHRÖDINGER

“Afirma-se que a recentes descobertas na física avançaram até a 
misteriosa fronteira entre o sujeito e o objeto. Essa fronteira, 
assim nos dizem, não é uma fronteira nítida de fato. Somos 
levados a entender que nunca observamos um objeto sem que 
ele seja modificado ou tingido por nossa própria atividade ao 
observá-lo."



“Tua fé te curou. 
Vá e não peques mais.”

Jesus

Enquanto não houver adequação mental, o 
resultado das nossas ações será sempre o mesmo.
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