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Por que fé? 

“O ambiente, a natureza, não é realmente o nosso inimigo 
- aquele que nos causa a doença - e nós não somos suas 
vítimas,… O ambiente é nós. Sua separação de nós é um 
jogo ilusório. É possível inclusive sustentar, como o faz 
Richard Leviton, que a doença faz parte do contrato da 
nossa  vida;  podemos  considerá-la  como  a  nossa 
professora."

pg.99
O Médico Quântico

Amit Goswami 



Relação do espírito com sua 
estrutura material



O Livro dos Médiuns - cap. XIX

223. 6ª O Espírito, que se comunica por um médium, 
transmite diretamente seu pensamento, ou este tem por 
intermediário o Espírito encarnado no médium?

"O Espírito do médium é o intérprete, porque está ligado 
ao corpo que serve para falar e por ser necessária uma 
cadeia entre vós e os Espíritos que se comunicam…”



Cadeia de comunicação

Méd
ium

Comunicante        Médium          Médium   Ouvinte
                               (espírito)            (corpo)

Figuras: openclipart.org



Isto parece que não tem aplicação ao que se chama mesas 
falantes, visto que, quando objetos inertes, como as mesas, 
pranchetas e cestas dão respostas inteligentes, o Espírito do 
médium, ao que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato.

LM - 223. 9a

"É um erro; o Espírito pode dar ao corpo inerte uma vida 
fictícia momentânea, mas não lhe pode dar,  inteligência. 
Jamais um corpo inerte foi inteligente. É pois, o Espírito 
do médium quem recebe, a seu mau grado, o pensamento 
e o transmite, sucessivamente, com o auxílio de diversos 
intermediários.”
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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."



Diferença entre fenômenos físicos e 
inteligentes
✤ Fenômenso Físicos: 

✤ Ocorrem exteriormente à estrutura mediúnica.
✤ Fenômenos Inteligentes: 

✤ Ocorrem na própria estrutura mediúnica.

Em nenhuma situação podemos dissociar o 
fluído dos elementos que atuam sobre ele.



Mecanismos da Mediunidade 
Cap. 22 - Mediunidade Curativa

MECANISMOS  DO  PASSE  -  Estabelecido  o  clima  de 
confiança,  qual  acontece  entre  o  doente  e  o  médico 
preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o 
socorrista  e,  por  semelhante  elo  de  forças,  ainda 
imponderáveis  no  mundo,  verte  o  auxílio  da  Esfera 
Superior, na medida dos créditos de um e outro. 



Ação do paciente no processo de 
cura induzida



Mecanismos da Mediunidade 
Cap. 22 - Mediunidade Curativa

VONTADE DO PACIENTE  — O processo de socorro 
pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se 
faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios, de 
vez  que  a  vontade  do  paciente,  erguida  ao  limite 
máximo de  aceitação,  determina sobre  si  mesmo mais 
elevados potenciais de cura.



Mecanismos da Mediunidade 
Cap. 22 - Mediunidade Curativa

VONTADE DO PACIENTE (cont.) — Nesse estado de 
ambientação,  ao  influxo  dos  passes  recebidos,  as 
oscilações  mentais  do  enfermo  se  condensam, 
mecanicamente,  na  direção  do  trabalho  restaurativo, 
passando a sugeri-lo às  entidades celulares do veículo 
em que se expressam, e os milhões de corpúsculos do 
organismo  fisiopsicossomático  tendem  a  obedecer, 
instintivamente,  às  ordens  recebidas,  sintonizando-se 
com os propósitos do comando espiritual que os agrega.



Ação do paciente no processo de 
autocura



É preciso fé para mudar o rumo 
da própria vida em benefício de 
algo ou por um motivo que está 
além da compreensão comum.



Três níveis de fé 
ESE - Cap. XIX - A fé humana e a divina - item 12

1. No homem, a fé é o sentimento inato 
de seus destinos futuros;..



Três níveis de fé 
ESE - Cap. XIX - A fé humana e a divina - item 12

2.  Até  ao  presente,  a  fé  não  foi 
compreendida  senão  pelo  lado  religioso, 
porque o Cristo a  exalçou como poderosa 
alavanca  e  porque  o  têm  considerado 

apenas como chefe de uma religião. 



Três níveis de fé 
ESE - Cap. XIX - A fé humana e a divina - item 12

3.  Entretanto,  o  Cristo,  que  operou 
milagres materiais, mostrou, … o que pode 
o homem, quando tem fé, isto é, a vontade 
de querer e a certeza de que essa vontade 
pode obter satisfação.



O Espiritismo

O  Espiritismo  nos  auxilia  a  entender  a  Lei  de  Deus, 
sendo a fé raciocinada decorrente deste entendimento.



Ação da mente é válido?



A resposta pode ser encontrada 
no efeito PLACEBO!!!



O que é?

Dicionário Michaelis on line

“placebo” 
substância  ou  preparado  inativo,  outrora  receitado 
para comprazer ao doente,  agora também usado em 
estudos  controlados  para  determinar  a  eficácia  de 
substâncias medicinais.



A visão mecanicista do efeito placebo nos remete a 
imagem de um cão correndo atrás da própria cauda. 



Efeito placebo

✤ Evidencia processos em que a crença do paciente pode 
causar um efeito na sua própria organização física;

✤ O conceito do placebo não explica o processo, sendo 
apenas a denominação ou nome dado ao fenômeno em 
questão;

✤ O  conceito  do  efeito  placebo  indica  a  aceitação  da 
possibilidade de que a crença de um indivíduo altera 
um corpo material, ou melhor, que processos mentais 
são capazes de exercer certa ação na matéria física. 



Exemplo 
Livro: Com a Vida de Novo pg 34.

✤ Médico trabalhava na pesquisa do Krebiozen (1950).
✤ Paciente  com  linfosarcoma  em  estado  bastante  avançado 

implorou para tomar o remédio.
✤ O paciente melhorou a ponto de retomar a vida normal.
✤ Divulgação de que o Krebiozen não funcionava ! paciente 

piorou.
✤ Aplicação de água destilada dizendo ser uma versão mais 

potente do medicamento ! melhora surpreendente.
✤ Por fim, após comentários na imprensa sobre a ineficácia do 

Krebiozen, paciente morre em poucos dias. 



Ação da mente



Jung - Sincronicidade 
Livro: Sincronicidade: Um Princípio de Conexões Acausais, pg. 94.

Causalidade: Maneira pela qual concebemos a ligação 
entre dois acontecimentos sucessivos. 

Sincronicidade:  Paralelismo  de  espaço  e  de 
significado  dos  acontecimentos  psíquicos  e 
psicofísicos,  que  nosso  conhecimento  científico  até 
hoje não foi capaz de reduzir a um princípio comum.



Jung - Sincronicidade 
Livro: Sincronicidade: Um Princípio de Conexões Acausais, pg. 70

“Sendo assim, devemos nos perguntar aqui se a relação 
entre a alma e o corpo não pode ser comparada sob este 
ângulo, isto é, se a coordenação dos processos psíquicos 
e físicos no organismo vivo pode ser entendida como um 
fenômeno sincronístico, em vez de uma relação causal.”
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Relação por sincronicidade
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Relação espírito-matéria do corpo por 
sincronicidade



CAUSA E EFEITO

Novo paradigma

MENTE E EFEITO



Revisitando as curas de Jesus



Quatro das curas de Jesus

1) Perda de sangue;
2) O cego de Betsaida;
3) Paralítico;
4) Os dez leprosos.

A Gênese
Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo

Cap.  XV



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.”



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."



Vá e não peques mais. (Jesus)

Enquanto não houver 
adequação mental, o 

resultado das nossas ações 
será sempre o mesmo.
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