
Os Milagres do Evangelho

Claudio C. Conti 
www.ccconti.com

Centro Espírita 
João Batista

Mês Espírita - 2016 
24 de julho



A 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, 
…, que a doença faz parte do contrato da nossa vida; 
podemos considerá-la como a nossa professora."

pg.99
O Médico Quântico

Amit Goswami 



Jesus e Espiritualidade

Jesus apregoou Espiritualidade;
Espiritualidade é decorrente da observação;
Jesus exemplificou seus ensinamentos (observação);
O conceito do milagre é decorrente da interpretação 
humana.



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 toma o teu leito e vai para tua casa.” e assim 
ele o fez.

Jesus precisou apenas verbalizar 
o comando.



O fluido

Pode-se 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.



O procedimento não é o mesmo, conclui-se, 

então, que  a c
ura utilizan

do fluidos é mais 

complexa do que a mera ad
ministraç

ão de um 

“medicamento”.

O paciente não fica passivo no processo de cura.



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? 



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:

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.

Encontramos  uma  explicação  no  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.



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."



CAUSA E EFEITO

paradigma

MENTE E EFEITO

Novo



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
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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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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.

Lembrar da mulher com hemorragia.



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.



Vá e não peques mais. (Jesus)

Enquanto não houver 
adequação mental, o 

resultado das nossas ações 
será sempre o mesmo.
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