
Comunica Ação Espírita
Órgão de difusão da Associação de Divulgadores do

Espiritismo do Estado do Paraná
Site: www.adepr.org.br - Redação: adepr@adepr.org.br

“O Espiritismo será o que dele fi zerem os homens.“ - Léon Denis

Assinatura Anual: R$ 20,00 Ano XXIII  Curitiba - Janeiro / Fevereiro de 2020   Nº 137
Assine e Recomende!

As EQMs, os ensinamentos dos Espíritos
e as provas da ciência

Pode parecer estranho iniciar um novo ano falando sobre a morte. 
É um assunto incômodo. O fato é indesejável. Mas tanto quanto este 
último é inevitável, falar dele é necessidade visto que as pessoas - até 
espíritas – possuem muitas dúvidas. Todos sabemos que na teoria é uma 
coisa, na prática é bem outra.
 Trazemos nesta edição dois textos que podem servir de 
esclarecimento e conforto quanto ao futuro que nos espera. Nas páginas 
centrais (Palavra dos Espíritos e dos espíritas) somamos às informações 

do Movimento Espírita, de encarnados e desencarnados, as contribuições – aqui, admitamos, mais relevantes – 
dos estudiosos das chamadas ocorrências de Experiências de Quase-Morte. Já na página 7, algumas informações 
aleatórias estabelecem um complemento à matéria anterior.
 Bom recapitular, por exemplo, em “O Livro dos Médiuns”, que raramente um espírito leva mais do que 
oito dias após a desencarnação para recuperar a lucidez. Ou, então, saber através da observação repetida muitas 
vezes que os fatos desmentem as explicações materialistas para o fenômeno das EQMs.
 A perda de oxigênio faria a massa cinzenta deixar de distinguir a realidade da fantasia e a experiência 
fora do corpo seria apenas um modelo de memória do cérebro tomado como real.
 Acontece, porém, que esse fator causa turvação da consciência, agitação, medo, agressividade, ilusão, 
alucinação e delírio, mas os relatos das EQMs são de pensamento claro, sentimento de paz, calma. Em outras 
circunstâncias pacientes estudados estavam com os cérebros bem oxigenados antes e depois da experiência, 
logo não eram alucinações.
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Um olhar especial
sobre a epilepsia

Glândula pineal, a interseção 
entre o corpo e o espírito

 Os nomes continuam 
praticamente sendo os mesmos da 
gestão anterior, somente com algumas 
adaptações que se faziam necessárias. 
Na presidência, por exemplo, Joilson 
Mendes optou pela não reeleição e, 
por isso, Wilson Czerski reassume 
o cargo. A Assembleia foi no dia 18 
de dezembro e uma nova está sendo 
convocada para a introdução de 
ajustes estatutários. (Administração, 
pág. 2).

 Muitos mitos envolveram 
a epilepsia. Durante muito tempo 
foi considerada doença grave e até 
possessão demoníaca. O médium 
Chico Xavier, quando submetido a 
um eletroencefalograma, apresentou 
características compatíveis com a 
epilepsia, mas nunca apresentou 
sintomas clínicos. Um pouco mais 
sobre as suas possíveis causas 
nervosas, cármicas e obsessivas. 
(Saúde, pág. 6).

 Os gregos denominavam-na 
de conarium e os romanos de glândula 
pinealis. As notícias mais remotas do 
estudo da pineal ou epífi se procedem 
da Escola de Alexandria há cerca de 
1700 anos. Para Descartes, a alma 
era a sua hóspede misteriosa. Hoje a 
ciência reconhece o seu importante 
papel na maturidade sexual e na 
produção da melatonina e os espíritas 
no fenômeno mediúnico. (Ciência, 
pág. 8).

Leia também

Richet comprovou que 
espírito materializado 

respirava
 Charles Richet, pai da Me-
tapsíquica e criador do termo ‘ec-
toplasma’, sem ser espírita, mas 
cientista honesto, interessou-se, ob-
servou e reconheceu a veracidade 
dos fenômenos extrafísicos
 Com Gabriel Delanne es-
tudou a médium Eva Carrière na 
França e a seguiu até Argel. Lá se 
materializava o espírito de Bien-
-Boa, antigo sacerdote que viveu 
três séculos antes, no sul da Ásia. 
Richet atestou que ele respirava. 
(Traços Biográfi cos, pág. 7).

ADE-PR conta com
incremento das colabora-

ções fi nanceiras
 No meio espírita é quase 
uma heresia pedir dinheiro. Como 
se na ausência dele fosse possível 
desempenhar a contento ativida-
des como a divulgação à socieda-
de em geral.
 A ADE-PR pede uma lei-
tura atenta do seu Editorial (pág. 
2) e uma tomada de decisão cons-
cienciosa por parte dos nossos 
leitores. Um simples reconheci-
mento ao trabalho realizado e um 
pouco de boa vontade, permitirá 
angariarmos os recursos fi nancei-
ros que nos permitam atingir os 
objetivos visados para 2020.



EDITORIAL 2
O Ano-Novo seu e da ADE-PR

Tal como na vida dos indivíduos, também o percurso delimitado 
pelo período de 12 meses nas atividades de uma entidade qualquer pode 
seguir sem maiores incidentes, na calmaria da rotina estabelecida ao longo 
do tempo, ou apresentar experiências novas, às vezes, incômodas, afl itivas. 
Porém, além de possíveis surpresas alegres, na verdade, em geral, fruto 
do trabalho que antecede o sucesso, as próprias difi culdades devem ser 
encaradas como desafi os de crescimento.
 Em 2020 a ADE-PR comemora o seu Jubileu de Prata! Vinte e cinco 
anos de fundação a se efetivar quase ao fi nal do ano, no mês de outubro. E 
nós já estamos olhando para a data no sentido da realização de algum evento 
que possa marcar o momento especial.
 Mas, antes, para tanto, há alguns destes empecilhos a serem 
vencidos. No ano que passou mantivemos as nossas atividades básicas 
como a circulação deste jornal, a veiculação do programa de TV Diálogo 
Espírita que caminha para ao seu sétimo aniversário, em março, e o Clube 
do Livro Espírita.
 Algumas mudanças forçadas ocorreram. Tivemos que encontrar 
substituto para a tarefa de gravação e edição dos programa, simultaneamente 
à busca por um novo local para a mesma. Tivemos aumento de despesas, 
como, por exemplo, com a diagramação gráfi ca do jornal, e diminuição das 
receitas. Além disso, despesas administrativas inesperadas nos exigiram 
maior dispêndio fi nanceiro.
 Estamos contornando na medida do possível, mas para continuar 
fazendo o que nos compete e alcançar o objetivo de celebrar o próximo 
e importante aniversário teremos que usar de criatividade e de algum 
incremento nas receitas. Isso porque, no lado das despesas, já cortamos tudo 
o que era possível cortar há muito tempo.
 Por isso, estamos solicitando aos nossos leitores, colaboradores diretos 
ou não, que nos ajudem nessa empreitada. Aos Associados, anunciantes e 
assinantes do CAE e aos colaboradores fi nanceiros do programa televisivo, 
pedimos que leiam atentamente e respondam as perguntas abaixo.
 Quem sabe você poderia fazer um pouquinho mais pela ADE-
PR, especialmente num momento não tão favorável? Vejam, amigos, que 
terminamos 2018 com um saldo em Caixa de R$13.921,01 – média dos 
últimos seis anos – entretanto, no ano passado somente com R$9.235,19, 
uma signifi cativa diminuição de 34%. (*)
 As perguntas que desejamos endereçar a todos os que nos leem são 
as seguintes. Eu, como Associado, realmente não conseguiria aumentar 
em R$10,00 a minha contribuição mensal, pelo menos durante um 
ano? Eu, como espírita ou simpatizante do Espiritismo, que ainda não 
sou Associado, não conseguiria colaborar com R$20,00 mensais para 
essa instituição composta de pessoas dedicadas e responsáveis que tanto 
labutam em prol da divulgação da mensagem espírita, especialmente para 
o público leigo? Eu, na condição de Associado ou não, mesmo pensando 
com carinho no assunto, não conheço ninguém - um parente, um amigo, 
por exemplo -, que poderia se interessar em fazer um anúncio nesse 
jornal? Será que será um sacrifício muito grande a ser exigido de mim 
só o fato de conversar na Casa Espírita que frequento para conseguir um 
novo Associado? Ou ao menos um assinante deste jornal que tanta gente 

lê de graça, mas não se anima a ajudar para pagar os elevados custos de 
publicação e distribuição? Em meio a todo o meu círculo de amizades, 
não conheço ninguém, mas ninguém mesmo, que eu poderia oferecer 
as vantagens do Clube do Livro Espírita de Curitiba? E o programa 
de Tv, com toda a sua repercussão, com telespectadores no Brasil todo, 
pela operadora a cabo e pelo YouTube, será que a ADE-PR não merece eu 
considerar a possibilidade de contribuir para que ele permaneça no ar com 
regularidade e crescente qualidade?
 As respostas estão com vocês, amigos leitores. Ficamos à disposição 
para quaisquer esclarecimentos pelo telefone pessoal de seu presidente (98881-
2825) e, preferencialmente, pelo nosso e-mail (adepr@adepr.org.br).
 Que 2020 contemple cada um de vocês com a realização de seus mais 
puros desejos e transformem seus sonhos em realidade. Quem sabe a ADE-PR 
possa fazer parte deles!
 (*) Na próxima edição publicaremos o Demonstrativo Financeiro 
completo do biênio 2018-2019.

Convocação para a Assembleia Geral 
Extraordinária da ADE-PR

 O presidente da Associação de Divulgadores do Espiritismo do 
Paraná – ADE-PR, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 21 do 
Estatuto Social e de conformidade com os Artigos 16 do mesmo Estatuto, 
convoca todos os Associados-efetivos em dia com suas mensalidades para 
a Assembleia Geral Extraordinária, conforme abaixo:

Data: 14/02/2020
Horário: 19h15 (1ª chamada); 19h30 (2ª e última chamada);
Local: Rua João Soares Barcelos, 2715 B-6 – Curitiba – PR.

Pauta:
1 – Reforma Estatutária
2 - Ofi cialização de mudança de endereço de sua sede
3 - Assuntos Gerais.

Curitiba, 20 de janeiro de 2020.
Wilson Czerski - presidente
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Autorretrato 3
trevista), interpretativo (reportagens, análises, pesquisas), opinativo (editorial, 
artigo, coluna assinada) e de entretenimento (charadas, palavras-cruzadas).
 Nas Orientações de Redação, explicamos sobre o título, subtítulo, 
intertítulos, legenda, olho, boxe. Também o uso do negrito, itálico, caixa alta, 
sublinhado, o não abuso de abreviaturas, uso da primeira pessoa, voz ativa e 
passiva. Completamos falando das transcrições e as cacofonias.
 Marcelo Henrique Pereira assinou o artigo da página 9 “Tem a 
Imprensa Leiga compromisso com a Verdade Espírita”? Quase no fi nal 
ele responde objetivamente: Não. No máximo, no caso de profi ssionais 
competentes, interessados e bem informados, o compromisso... é produzir 
matérias, programas, reportagens como o máximo de isenção...”.
 Na página 12, as notícias relacionadas à realização da 1ª Bienal do 
Livro de Curitiba da qual a ADE-PR foi convidada a participar. O evento teve 
por local a Expo Unimed, na Universidade Positivo, nos dias 27 de agosto a 04 
de setembro.
 Para viabilizar a nossa participação recorremos a uma parceria com 
a Distribuidora e Livraria Ponto de Luz, hoje já inexistente, e as editoras 
espíritas que bancaram a quase totalidade dos custos da locação da estante.
 Dez voluntários divididos em equipes de dois ou três por turno aten-
deram os interessados oferecendo cerca de 250 títulos, além de exemplares 
deste jornal mensa-
gens volantes e mar-
ca-páginas, mas o 
resultado fi nanceiro 
foi bastante discreto.

Do que foi publicado na edição nº 75 deste jornal, no bimestre 
setembro-outubro de 2009, o que sobreviveu, além do valor histórico? É o que 
vamos ver agora.
 Na capa os três principais destaques da edição: a conclusão da série 
“Pilares do Conhecimento Espírita” com o princípio básico da Pluralidade dos 
Mundos Habitados; a notícia da cidade de Campinas sediando o 6º Simpósio 
Paulista de Comunicação Social Espírita e a participação da ADE-PR na 1ª 
Bienal do Livro de Curitiba, na Universidade Positivo.
 Saltemos para a página 5 e, ainda assim, à notícia menor ali contida, 
sobre a extinção do programa radiofônico “Espiritismo em Palavras Simples”. 
Criado por Antonio Greca e responsabilidade de apresentação das Uniões 
Regionais Espíritas Metropolitanas que se revezavam a cada domingo, o 
programa fi cou no ar por 18 anos. 
 A última veiculação foi no dia 30 de agosto de 2009. O programa 
era sempre apresentado ao vivo, inicialmente no período vespertino e depois 
pela manhã. 
 A ADE-PR ajudava a compor a equipe da URE-Leste desde 2001, 
sendo que ao todo foram 88 programas com participações principalmente 
de Wilson Czerski, Robson Balaguer e Gilberto Tomasi.
 Agora as páginas centrais, 5 e 6, e a pluralidade dos mundos habitados. 
Em dez anos muito se avançou em termos de pesquisas cosmológicas, mas 
é daquela época uma frase preferida desse editor, dita pelo professor Renato 
Las Casas da Universidade Federal de Minas Gerais: Em termos de vida 
extraterrestre, mal estamos esticando o pescoço por sobre o muro do 
quintal do vizinho.
 Naturalmente, a abordagem incluiu citações da literatura espírita que 
tratam do assunto como “A Gênese”, capítulo 6, itens 47 e 61, por exemplo; 
“OLE”, questões 55 a 58 e o “Evangelho Segundo o Espiritismo”, cap. III, 
com as múltiplas moradas na Casa do Pai.
 Mencionou-se a “Revista Espírita”, março de 1858 e obras mediúnicas 
como “Cartas de uma Morta”, de Maria João de Deus, e “Novas Mensagens” 
de Humberto de Campos. Mas também o alerta de Herculano Pires recordando 
em “Ciência Espírita” que o próprio Codifi cador, em relação às informações 
obtidas via mediúnica sobre esse assunto, deixou claro que “Só ao futuro cabe 
confi rmá-las ou não”.
 Depois a matéria fez diversas referências científi cas como os registros 
da nave Galileu que em sobrevoo sobre a Terra em dezembro de 1990 não 
conseguiu detectar vida por aqui. E também depoimentos de cientistas sobre 
as expectativas deles para o futuro quanto à possibilidade de ratifi car este que 
é o quinto e último princípio básico da Doutrina Espírita.
 Na seção “Divulgar com Efi ciência”, à página 8, publicamos a tercei-
ra parte do tópico “Jornalismo Espírita”. ‘Tipos de textos jornalísticos’ foi o 
primeiro subitem examinado que pode ser do tipo Informativo (notícia, en-
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Pluralidade dos mundos habitados;
o programa radiofônico extinto depois de 18 
anos; técnicas  de jornalismo; o Espiritismo e 
a imprensa leiga; e a ADE-PR na 1ª Bienal do 

Livro de Curitiba.

VOCÊ SABIA?
I - QUE William Crookes, em 1868, foi convocado pela rainha da Inglaterra 
para presidir uma comissão de sábios para provar que os fantasmas 
moradores dos castelos medievais eram folclore? Ele fez uma série de sessões 
mediúnicas e depois declarou: “Eu sou obrigado a afi rmar que eles existem”.

II – QUE Ermance Dufaux de la Jonchére, nascida em 1841, antes de 
conhecer Allan Kardec, com 12 anos, já manifestava a mediunidade? Há, 
inclusive, o registro de um interessante diálogo entre o espírito (São Luis, 
canonizado em 1297 que fora o rei Luis IX, seis séculos antes) e o Marquês 
Mirville, primo distante deste rei.
 A partir daí ela desenvolveu o livro “Vida de Luis IX, escrita por 
ele mesmo”, publicado em 1854 que desagradou a corte. Mas Napoleão III 
convidou a jovem herética ao palácio que, pelo lápis, respondeu a uma pergunta 
secreta do imperador dirigida ao espírito de Napoleão, tio. Nove meses depois 
veio à lume “A história de Joana D’ Arc, ditada por ela mesma”, em 1855.
 Ermance colaborou com Kardec na revisão e elaboração da 2ª edição 
de “O Livro dos Espíritos”. Seu guia espiritual era o próprio São Luis. 
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Palavra dos Espíritos e dos espíritas 4
 O radiologista e oncologista Jeff rey Long, em “Evidências de Vida 
Após a Morte” catalogou a história de 1.660 pessoas que passaram por EQM 
e mantém um site com 2.500 depoimentos.
 Outro investigador de renome foi o psiquiatra e fi lósofo Raymond 
Modoy motivado por uma palestra do colega George Ritche que teve uma 
EQM aos 20 anos de idade. De 1.950 casos analisados em 11 anos, demorou-
se em 150 deles e daí colocou tudo no livro “Vida depois da vida”.
 Keneth Ring estudou 102 casos relatados no seu livro já citado “Vida 
na morte” e tanto nos casos de doentes graves como em casos de acidentes e 
tentativas de suicídio, as EQMs eram parecidas.

 ESTATÍSTICAS

 As EQMs são muito comuns em casos de estados comatosos e durante 
cirurgias, quando o espírito e perispírito desligam-se quase totalmente do corpo. 
Geralmente estão presentes as descrições de um túnel de luz e o reencontro do 
outro lado de parentes e amigos já falecidos.
 Mais da metade das faculdades de medicina nos USA ministram cursos 
sobre EQM e há centenas de fi liais da Associação Internacional de Estudos de 
EQMs nos USA e outras centenas no resto do mundo.
 Uma pesquisa nos Estados Unidos de 2008, mas revelada em 2014 
apontou que 9% dos 39% de sobreviventes ao infarto tiveram EQM; entre 7 
e 8% do total. Num estudo com 344 pacientes ressuscitados e acompanhados 
por oito anos, Pim Van Lommel, cardiologista holandês, relatou que a EQM 
ocorreu entre 12 a 18% dos sobreviventes à parada cardiorrespiratória.

 O FENÔMENO

 Não há duas EQMs 
iguais, mas pode-se falar 
em cinco fases mais ou 
menos comuns: a) sentir-se 
invadido por sentimentos 
de paz, beleza e alegria; 
uns veem seus corpos 
físicos, outros não; sentem-
se vigorosos, sentidos aguçados, maior lucidez mental e ambiente iluminado; 
ouvem espíritos incitar a volta ao corpo, às vezes acusam dores; b) a presença 
do túnel escuro ou só permanência no escuro ou no vazio; c)  Belas paisagens, 
harmonia, luminosidade, mas também, em alguns casos, lugares tenebrosos.
 Alguns seguem até o fi nal e saem para a luz e sentem saudade dos que 
fi caram; fl utuam, alguns ouvem música; d) o retrospecto é muito rápido, mas 
com imagens bem defi nidas, com cores vibrantes, formas tridimensionais e 
movimento, além de vivenciar sentimentos e emoções associados; alguns só 
veem os fatos importantes, outros tudo, outros com todos os detalhes.  
 Às vezes, não há imagens, só pensamentos, lembranças, tudo ao 
mesmo tempo; e) alguns não vivenciam a volta; outros sim, em “solavancos”, 
como se puxados por um imã, etc. Na saída, a cabeça é a última e no retorno é 
a primeira parte.

As Experiências de Quase-Morte
 Ainda temos muitas dúvidas e - por que não? – receios em relação 
à morte. Por mais que se fale, mesmo dentro do Espiritismo, por mais que 
se estude, na teoria é uma coisa e na prática é outra. O estudo das EQMs ou 
Experiências de Quase-Morte podem contribuir em muito para mudar esse 
panorama.

 DEFINIÇÃO E PRIMEIROS ESTUDOS

 Platão no séc. IV a.C. registrou um caso de EQM em seu livro 
“Diálogos” (história do soldado Er, o Armênio, na Panfília, que voltou à vida 
no 11º dia após ser considerado morto. Já na pira para a cremação, levantou-
se e passou a relatar histórias de locais e pessoas que conheceu no pós-vida.
 O que são? EQMs ou NDE – Near Death Experiences (em inglês) são 
a observação, compilação e análise de narrativas de pacientes moribundos ou 
já considerados em óbito que retornam à condição de vida consciente e suas 
vivências na dimensão espiritual.
 O fi lósofo e vidente sueco, Emmanuel Swedenborg (1688- 1722) 
colecionou e popularizou inúmeros relatos de EQMs. Em especial citando os 
casos de mineiros que passaram por fatos traumáticos como soterramentos. 
 Em 1940, o geólogo e alpinista suíço Albert Hein transcreveu a 
experiência de 30 alpinistas que caíram de grandes alturas, sobreviveram e 
relataram vivências que se assemelham a descrições modernas da EQMs.
 O primeiro estudo sistemático de doentes criticamente enfermos foi 
feito pelo psiquiatra russo Vladimir Negovsky que rotineiramente entrevistava 
soldados da II Guerra Mundial que haviam sido reanimados após sofrerem 
traumatismos ou hipotermia e suas EQMs.
 A primeira pesquisa sobre moribundos foi no fi nal dos anos 1950 com 
Karlis Oasis, em Nova York, e depois outra em 1966, onde 75% deles viam 
parentes falecidos.

 PESQUISAS ATUAIS

 No fi nal da década de 1960 deu-se o início das investigações e 
uma das pioneiras foi a suíça radicada nos USA Elizabeth Küble Ross. 
Seguiram-se pesquisas realizadas por médicos, psicólogos, terapeutas 
e alguns casos ocorridos com os próprios autores dos livros como, por 
exemplo, Margot Grey com seus “Voltando da morte”, “Perto da luz” e 
“Transformados pela luz”.
 Além dos livros de Elizabeth Kübler Ross (“Sobre a morte e o 
morrer”- 1969), há os de Raymond Moody Júnior (Universidade da Virgínia; 
“Vida depois da vida” - 1975), Kenneth Ring (Univ. de Connecticut; “Vida 
na morte”- 1980) e “Rumo ao Ponto Ômega” - 1984), Michael Sabom 
(Hospital de Veteranos de Atlanta, na Geórgia; “Recordação da morte”- 
1982), Margot Grey (“Voltando da morte”).
 O primeiro caso de EQM de criança foi estudado por Melvin Morse no 
Children’s Hospital de Seatle, em 1983 (“Mais perto da luz” e “Transformados 
pela luz”- 1992). No fi nalzinho do século passado, havia só nos Estados 
Unidos cerca de 80 pesquisadores de EQMs.

Comunica Ação Espírita
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 EXPLICAÇÕES MATERIALISTAS

 A Ciência apresenta explicações próprias para as Experiências de 
Quase-Morte, divididas em psicológicas, fisiológicas e transcendentais. 
A autoproteção pré-morte e memória do parto e nascimento fazem parte 
do primeiro grupo. 
 Nas fisiológicas temos a hopoxemia cerebral ou falta de oxigenação 
no sistema límbico que juntaria imagens vistas e arquivadas no subconsciente 
causando alucinações e delírios. Primeiras a serem afetadas seriam as células 
da visão periférica e a visão central passaria a predominar, gerando o túnel.
 Numa parada cardíaca, por exemplo, a perda de oxigênio faz a massa 
cinzenta deixar de distinguir a realidade da fantasia. Em desordem, a memória 
de curto prazo para de compreender e então se depara com cenas que acabou 
de registrar como a sala de cirurgia e a partir daí tenta reconstruir o que está 
supostamente acontecendo naquele momento; a experiência fora do corpo 
seria apenas um modelo de memória do cérebro tomado como real.
 Acontece, porém, que, em geral, esse fator causa turvação da 
consciência, agitação, medo, agressividade, ilusão, alucinação e delírio, mas 
os relatos das EQMs são de pensamento claro, sentimento de paz, calma.
 Outro detalhe: uma reportagem do programa Fantástico de 
23/12/2001 demonstrou que pacientes estudados estavam com os cérebros 
bem oxigenados antes e depois da experiência, logo não eram alucinações.
 Outro argumento cientifico é que a ativação elétrica do lobo temporal 
provoca alucinações ou lembranças de músicas, visões de cenas isoladas e 
repetitivas, vozes, sensação de medo, visões bizarras, imagens oníricas. 
  Esse modelo é um dos mais robustos, contudo não explica a percepção 
de ocorrências à distância, impossíveis de serem alcançadas pelos órgãos dos 
sentidos e descritas também por cegos. Ou o encontro de falecidos, narrativas 
sobre fatos desconhecidos e até premonições ou, ainda casos como o de uma 
mulher que pôde sentir-se puxada para fora do carro a tempo de vê-lo capotar.
 As drogas ou medicamentos também são utilizadas para justificar as 
EQMs, mas em muitos casos estas ocorreram na hora do acidente, antes de 
ingerir qualquer coisa e não há diferença nos relatos entre os que tomaram 
diversos medicamentos.
 A influência religiosa também é evocada, considerada uma 
explicação de causa transcendental, todavia, nenhuma pessoa falou em céu 
e inferno e o conteúdo não difere dos não religiosos.
 Os cientistas não espiritualistas alegam que o estímulo no giro 
angular direito altera a percepção espacial, daí a sensação de abandonar 
o corpo. Já o giro angular esquerdo, estimulado por impulsos elétricos, 
produziria a visão de vultos.

 TIPOS E CONSEQUÊNCIAS

 Phillis M. H. Atwater classifica em 
quatro os tipos de EQMs - a) inicial (breve, quase 
só que um desdobramento; b) desagradável, 
equivalente ao umbral. Só com adultos. Das 
3.000 em 15 anos, selecionou as 700 principais; 
destas, 105 tiveram EQM ruim ou “infernal” 
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(15%); c) agradável; d) transcendente com aprendizados longos e profundos, 
revelações, inspiração para melhorar o mundo.
 Ele entrevistou mais de 3.000 sobreviventes em pelo menos 13 
países. Em 21% deles não foi observada nenhuma alteração; em 60% houve 
mudanças significativas e em 19% foram radicais. Mas dos 21%, em muitos, 
só os familiares, amigos, etc é que perceberam as mudanças.
 As alterações mais comuns são a valorização do conhecimento (às 
vezes, nova carreira); parece que há uma maior estimulação do hemisfério 
cerebral antes não predominante; perda do medo da morte; consciência da 
rápida transitoriedade física; mais uso do livre-arbítrio; sentem-se mais 
responsáveis pelas escolhas; eliminação da tendência suicida.
 O Dr. Kenneth Ring, da Universidade de Connecticut, e Sharon 
Cooper, da Universidade de Nova York, fizeram um estudo de dois anos sobre 
EQMs em deficientes visuais, publicado no livro “Mindsight” (1999) que 
comprovou que 31 cegos tiveram EQM e descreveram como a primeira vez 
na vida que conseguiram ver.

 EXEMPLOS COMPROBATÓRIOS

 Peter Fenwick conseguiu algumas dezenas de relatos como o de 
Derrick Scull, major aposentado do exército, pai de dois filhos e funcionário de 
uma respeitável empresa de advogados que em 1978 sofreu infarto e, do canto 
esquerdo do teto (com parada cardíaca), viu o próprio corpo vestido com robe 
e máscara contra contaminação; viu a esposa falando com uma enfermeira 
vestida com tailleur vermelho. Depois, ao recobrar a consciência, viu a esposa 
na UTI com a mesma roupa.
 Na Holanda, o cardiologista Pim van Lommel conheceu um homem 
que, em coma profundo e parada cardíaca, viu fora do corpo a enfermeira lhe 
retirar a dentadura e colocá-la num carrinho especial.
 Publicado no jornal Daily Mail, 10/02/2015: a médica ortopedista 
americana Mary Neal sofreu um acidente no Chile em 1999 – ficou 24 minutos 
sem respirar, mas voltou e afirmou que havia “conhecido o céu” e soube que o 
filho morreria tragicamente mas sem data ou local. A premonição se confirmou 
em 2009 num acidente de esqui. Não sofreu lesões cerebrais e por ser uma 
mulher de ciência excluem-se as hipóteses de alucinação, misticismo, etc.
 Certa mulher que já parara de respirar várias vezes, no decurso de
doença, voltava porque a família orava. Disse: “já estive no além e é lindo. Eu
quero ficar lá, mas não posso enquanto vocês continuarem rezando para que
eu fique. Suas orações estão me segurando aqui. Por favor, não rezem mais.”
Pararam e ela morreu.
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Tragédias anunciadas

       Carlos Augusto de São José
carlosaugusto21240@gmail.com

 A cada janeiro, renascem em esperanças novo ano que se inicia. 
Com ele vem o verão que se tipifica pelo aumento da temperatura e pelas 
fortes chuvas que caem, incessantemente. Com o aumento expressivo das 
águas pluviais as tragédias se multiplicam. Cidades intransitáveis, casas que 
desmoronam, pontes que caem, encostas que deslizam...
 Mortes e mais mortes entristecem lares e corações, amargando a vida 
dos que ficam. Líderes religiosos das crenças dogmáticas desaparecem, como 
por encanto. Não têm explicações para dar e temem a revolta dos que buscam 
consolo na fé.
 E o que diz o Espiritismo? Provação? Expiação? Imprudência? O 
enquadramento num desses três aspectos depende de análise racional das 
circunstâncias e do conhecimento profundo das leis sábias e perfeitas de Deus.
 Sabemos que a provação é a experiência aceita pelo Espírito 
reencarnado para a sua edificação espiritual. A expiação é o resgate de delitos 
cometidos em existência anteriores.
 A imprudência é o ato impensado, irrefletido, irresponsável de tantos 
que buscam vantagens imediatas, sem considerarem as consequências que 
fatalmente virão no decorrer do tempo.
 A provação e a expiação decorrem de fatos que só os benfeitores 
espirituais podem identificar, que se fazem inevitáveis aos olhos humanos.
 A imprudência se percebe com extrema facilidade. Falta de esgoto 
e de terras permeáveis, pontes frágeis, desprezo pela Natureza, ausência de 
pesquisa de solo, de morros e montanhas, lixo nas ruas, construções sem 
planejamento, são os agentes das tragédias anunciadas. Não faltam recursos 
nem inteligência, mas falta o essencial: o idealismo espiritualizado dos que 
governam.
 No entanto, fica uma questão quase sempre levantada, sem uma 
resposta convincente das religiões tradicionais: sendo Deus amoroso e 
de misericórdia, por que se mantém “indiferente” à dor das vítimas e dos 
familiares?
 A Doutrina Espírita consola porque esclarece, mostrando-nos que o 
Criador, como todo pai, quer que os filhos andem com as próprias pernas 
e sejam felizes às custas das próprias conquistas, dominando seus instintos 
grosseiros. Que conheçam e apliquem as suas leis inalteráveis e justas, em 
favor de todos.
 Se o Pai Celestial interferisse no comportamento humano, teria que 
fazê-lo sempre, para não ser arbitrário. Ao impedir a dor de um, se obrigaria a 
assim agir com todos, para não ser injusto, fazendo-nos eternas crianças.
Somos herdeiros do Universo e a felicidade eterna existe, aguardando-nos 
mais à frente, quando fizermos por merecê-la.
 Que pai ficaria realizado vendo os filhos destroçarem os bens 
herdados?
 Quando Jesus nos advertiu que seria dado “a cada um segundo suas 
obras”, deixou claro que somos senhores dos nossos destinos e que dor ou 
alegria são opções que fazemos no uso do nosso livre-arbítrio.
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Um olhar especial sobre a epilepsia
 A epilepsia é uma afecção que se manifesta por crises de perda 
da consciência, acompanhadas de convulsões, que surgem em intervalos 
irregulares de tempo. No passado as pessoas vítimas deste distúrbio eram 
muito estigmatizadas e confundidas com os alienados mentais. 
 Vejamos aqui algumas informações relacionadas ao mesmo tempo à 
epilepsia e ao Espiritismo, segundo alguns estudiosos. 
 Por exemplo, Jorge Andrea [1] informa sobre a aura epilética é a 
fase pré-epilética em que o indivíduo tem maior percepção extrassensorial, 
capacidade criativa, etc. Sobrevindo a convulsão, eles esquecem-se, mas 
ao voltar ao normal, podem recordar e até transmitir. O escritor Fiódor 
Dostoievski é um exemplo. Daí a similaridade de ondas. 
 E explica. A doença representa núcleos em potenciação com estrutura 
básica comprometida a exigir reconstrução. Na histeria há distúrbios 
psicológicos. Muitas vezes as células nervosas estão lesadas anatômica e/ou 
funcionalmente. Às vezes, é problema cármico e com a influência espiritual já 
afastada. 
 Mas em outras situações devem-se a traumatismos cranianos e 
não cármicos. As crises podem ser dos seguintes tipos: a) parciais: sem 
alterações de consciência, mas com sintomas motores (fala e sentidos). Há 
alterações afetivas, intelectuais, provoca ilusões, alucinações e obnubilação 
consciencial. Confunde-se com fenômenos mediúnicos. Às vezes, a crise 
dura poucos segundos sem percepção do próprio paciente; b) generalizadas: 
causa convulsões tônica e clônica. Há casos não convulsivos, só com 
comprometimento da consciência; c) unilaterais: só de um lado do corpo; d) 
erráticas: varia tanto que não dá para classificar. 
 Em geral, tais pessoas são de caráter pegajoso, egocêntrico, explosivo, 
tendência religiosa doentia. Sabe-se que mesmo antes da instalação da doença 
já há mudanças no caráter. Lentidão, processos emotivos e mentais, pensar 
evasivo, estacionário e difícil, limitado, rígido, conservador, mesuras e 
obséquios em excesso. Explosões constantes.
 Às vezes, são depressivos, melancólicos, geralmente de compleição 
atlética, o que os faz perigosos nas explosões. O epilético tem a “tempestade 
de movimentos”, instinto primitivo de defesa para afugentar o inimigo. No 
homem normal, o paralisado de medo e o choro infantil intenso aproximam-
se disso. 
 Marlene Nobre[2] conta que Chico Xavier teria lhe informado que 
a epilepsia, às vezes, é resultante de obsessão e outras não, mas problemas 
nervosos sempre estão presentes, pois até um traumatismo emocional pode 
desencadear. Meningite, tumor, derrame cerebral, acidente, cisticercose são 
fatores causadores.
 Já o Dr. Núbor Facure [3] diz que os epiléticos com distúrbios do lobo 
temporal comumente apresentam religiosidade exagerada, são repetitivos, 
minuciosos, exigentes, de humor instável e cita exemplos de epiléticos com 
prováveis lesões nessa área: Napoleão Bonaparte, Júlio César, Dostoievski, 
Machado de Assis. Lesões no lobo occiptal, por sua vez, também estão 
relacionadas com a visão e as alucinações visuais.
 
[1] dos SANTOS, Jorge Andrea. Visão Espírita nas Distonias Mentais. 1ed. Rio de Janeiro-
RJ. FEB, 1990; [2] Folha Espírita, fevereiro/1999; [3] FACURE, Núbor O. O cérebro e a 
mente – Uma Conexão Espiritual. 1ed. São Paulo-SP. FE, 2003. 
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 Em 1920 Madame Bisson e Eva Carrière passaram dois meses em 
Londres, onde fizeram 40 sessões diante da Society for Psychical Research, 
metade das quais sem resultados e as demais pouco frutíferas. Em 1922, 15 
sessões tiveram lugar na Universidade de Sorbonne, em Paris.
 Exames laboratoriais de fragmentos de ectoplasma recolhidos 
por Albert Scherencz-Notizing da médium Eva Carrière, em Munique, 
coincidiram com os promovidos pelo Dr. Lebiedczinky com a médium 
polonesa Stanislawa, em Varsóvia.

Curiosidades sobre a desencarnação

 Que Jorge Andréa dos Santos, no livro “Dinâmica Psi”, fornece os 
seguintes detalhes sobre a desencarnação? Espíritos pouco evoluídos imantam-
se à matéria e custam desencarnar. As emanações do processo de cadaverização 
são absorvidas pelo perispírito. São emanações tóxicas. As principais são 
os hormônios das glândulas endócrinas e dentre estas a noradrenalina da 
suprarrenal, provocando alucinações. 
 Quando encarnado, nas neuroses e psicoses, há disfunções fisiológicas 
e não morfológicas. Os clarividentes observam os campos luminosos nas 
glândulas e raios circulantes no sangue. Quanto à patologia, seriam disfunções 
hormonais comandadas pelo espírito desequilibrado, causando alucinações e 
provocando reações anormais. 
 Na crise do moribundo acorrem as pessoas da família e há melhora pelo 
choque anímico (energias transmitidas); tão logo se afastam há piora novamente 
ou advém a desencarnação. A energia é usada pelos espíritos para a separação. 
 O mesmo autor, em artigo da “Revista Internacional de Espiritismo”, 
novembro/1994, explica que após a desencarnação, o espírito quase sempre 
hiberna, dorme para a histogênese perispiritual. Os mais evoluídos perdem as 
funções digestiva, excreção e sexual; os menos evoluídos conservam todas as 
funções.
 Já em “O Livro dos Médiuns”, item 282, (Q. 33) consta que raro que 
o espírito não esteja lúcido oito dias após o desencarne. Para muitos isso se 
dá com três dias. Na Nota do Tradutor (Herculano Pires) a recomendação 
de que “nunca” se deve invocar no instante da morte; embora possível, é 
desaconselhável. 
 Desta informação e da NT da página 330, deduz-se: o desligamento é 
mais rápido nas crianças porque estão menos condicionadas e sem paixões, mas 
o modo de falar, a dependência dos pais, dos brinquedos, sim. Nos alienados 
mentais, depende da causa da loucura.
   No subitem 58 do item 284: espíritos em processo de reencarnação não 
podem ser evocados devido à perturbação, ao contrário quando do desencarne. 
Dedução: a perturbação na primeira é mais intensa ou geral enquanto para o 
segundo só o é quando 
há muita materialidade. 
Em “Obras Póstumas”: 
espíritos que desen-
carnam e logo se des-
ligam, tiveram sonhos 
proveitosos.

 A célebre médium francesa Marthe Beráud ficou mais conhecida 
como Eva Carrière. Viveu de 1886 a 1943 e produzia fenômenos de efeitos 
físicos, mais particularmente de materialização de espíritos.
 Ela tinha 17 anos quando suas faculdades começaram a despontar 
nas sessões da Vila Carmen, em Tarbes, na França, na residência do casal 
Noël e Carmencita, uma senhora galesa. Eva fora noiva de um dos filhos do 
casal morto no Congo e vivia com eles. Dessas sessões participavam vários 
médiuns, inclusive, duas irmãs dela.
 Em 1903, convidados pelo general Noël, Gabriel Delanne e Charles 
Richet passaram a assistir às sessões. E foi ali que este último cunhou o termo 
‘ectoplasma’. No ano seguinte eles a acompanharam em Argel e em 1912 
Richet teve mais uma oportunidade, agora com Juliette Bisson.
 Pela médium Eva materializava-se um espírito chamado Bien-Boa 
que afirmava ser um antigo sacerdote que teria vivido três séculos antes, 
numa cidade do sul da Ásia. Outra entidade, Bergólia, identificava-se como 
irmã dele e informou que Bien-Boa convivera com a Sra. Noël em uma 
reencarnação anterior. Richet e Delanne obtiveram muitas fotografias de Bien 
Boa, descritas posteriormente por Oliver Lodge.
 Em uma das sessões de Argel, Richet, o pai da Metapsíquica, pôde 
constatar que o espírito materializado que se identificava como Bien Boa 
mantinha o ciclo respiratório, pois que exalava dióxido de carbono. 
 Certa vez Richet cortou o cabelo de um espírito feminino, uma rainha 
egípcia, conta-nos Arthur Conan Doyle. E em outra ocasião, ocorreu uma 
materialização com o rosto do presidente americano Wodrow Wilson.
 No período de 1908 a 1912, Marthe Beráud foi estuada em Munique, 
na Alemanha, pelo médico psiquiatra, o barão Albert von Schrenck-Notzing 
quando, então, adotou o pseudônimo de Eva Carrière. Era acompanhada por 
Juliette Bisson, uma viúva rica, espécie de mãe adotiva e que patrocinava as 
pesquisas. 
 O método de controle do médico alemão era rigoroso e consistia em 
fazer Eva mudar toda a roupa e vestir uma espécie de camisola sem botões, 
fechado pelas costas. Apenas as mãos e os pés ficavam livres.
 Foi ali em Munique que um professor imprudente teve a ideia de 
inesperadamente precipitar-se sobre a forma materializada, tendo a surpresa 
de ver a matéria ser reabsorvida ao corpo da médium antes que pudesse 
apanhá-la, segundo o relato de Madame Bisson no livro “Fenômenos de 
Materialização”. Como consequência a médium adoeceu por vários dias e as 
sessões ficaram suspensas.
 A terceira fase, de 1916 até 1918, rendeu resultados positivos, isso 
quando se iniciaram as experiências com outro médico, o doutor Gustave 
Geley, no Instituto de Metapsíquica Internacional.
 As materializações ficavam sob o controle de uma entidade espiritual 
intitulada Berthe. Uma bateria de oito máquinas fotográficas, duas delas 
estereoscópicas, tiraram 225 fotografias de boa qualidade. Descobriu-se com 
isso que as sessões poderiam ser bem sucedidas em plena luz. Nessa série 
de sessões estavam presentes 150 homens representativos, incluindo muitos 
cientistas.
 Os fenômenos com Eva Carrière também foram investigados pelo 
médico e escritor Arthur Conan Doyle. Já o mágico Houdini achava que havia 
truque e por isso Doyle rompeu a amizade que tinha com ele. 
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As complexas relações
da pineal com o corpo
físico e o espírito
 Descartes afirmou em 1640 na “Carta a 
Mersenne” que “A alma é o misterioso hóspede 
da epífise”, sede da alma racional ou o local onde 
a alma se fixaria mais intensamente. Ela possui 
forma piriforme, semelhante a uma pinha, no tamanho de uma ervilha 
média e foi estudada na Escola de Alexandria. Atualmente é mais aceito o 
termo pineal.
 Entre suas funções está a de dar passagem às expressões do 
psiquismo, da mediunidade, a sexualidade na adolescência e a emotividade.
[1] Seu hormônio, a melatonina, atua nas gônadas, no hipotálamo (centro das 
emoções) e nas suprarrenais.
 Porém, estudos revelam que a pineal exerce, além das influências 
mais conhecidas, nas confusões mentais, incapacidade de concentração, 
alucinações, memória, depressão, ideias autodestrutivas. [2]
 Na definição do Dr. Sergio Felipe de Oliveira, espírita e pesquisador 
da pineal [3], esta “é um órgão sensorial que converte ondas eletromagnéticas 
em estímulos neuroquímicos. Os médiuns têm mais cristais de apatita, mineral 
parecido com o esmalte dentário”. 
 Segundo o Dr. Sérgio Felipe, quando ela aparece dotada de uma 
estrutura ossificada, de cristais de apatita em grande quantidade, a pessoa possui 
mediunidade, conforme é possível observar nas tomografias computadorizadas.
[4] Mas evidências indicam que a maior ou menor quantidade destes cristais 
está mais relacionada com o tipo de mediunidade. Também se sabe que o que 
ocorre nela não é calcificação, mas biomineralização.
 Marlene Nobre [5] menciona que Carlos Torres Pastorino, no livro 
“Técnicas da Mediunidade”, afirma que “fenômenos como a intuição e a 
inspiração fazem-se pela sintonia de ondas que transitam pela pineal; já as 
fluídicas o fariam pelo magnetismo através dos chacras”. Entretanto, a autora 
acredita que todas sejam pela pineal.
 Para Geremias Rodrigues Vilela [6], a interação do espírito com 
o mundo físico se dá através das estruturas corticais encefálicas, e com o 
meio extrafísico (encarnados e desencarnados), justamente pela estrutura 
subcortical chamada epífise.
 O médico Ricardo Di Bernardi [7] esclarece que no quarto ou quinto 
mês de vida uterina, a epífise está com células e tecidos com dois milímetros 
de diâmetro e o espírito começa esquecer das vidas passadas,  o que vai depois 
até os dois anos. Daí aos seis/sete, as modificações 
são lentas. Até então há irradiação do perispírito 
devido ao incompleto acoplamento ao corpo. 
 E Marlene Nobre [8] explica melhor 
a relação da epífise com a mediunidade. Sua 
inervação se faz através do gânglio cervical 
superior que pertence ao sistema nervoso 
simpático implicando ao fenômeno mediúnico 
taquicardia, suores, ereção de pelos, etc.
 Ricardo Di Bernardi [9] acrescenta 
que ela coordena os ritmos do sono, da fome, o 

circadiano (dia e noite), o humo e as secreções hormonais. A lua regula a 
pineal e esta também capta o magnetismo e converte suas ondas em estímulo 
neuroquímico. 
 E mais: a energia psi (mental) de uma irradiação telepática é captada 
pelo chacra coronário e enviada para a pineal. Ao incidir sobre os cristais 
de apatita, choca-se com a nuvem de elétrons e fica ricocheteando de cristal 
em cristal e perdendo força, reduzindo a velocidade e baixando a frequência 
de vibração. A onda mental vai sendo modificada até tornar-se um estímulo 
cerebral (neuroquímico) possibilitando ao cérebro captar uma mensagem.
 Porém, ele diverge de outras fontes em um ponto, o que afirma que 
os peixes também a possuem. Para ele, essa estrutura surge somente nos 
lacertídeos. Nos mamíferos ela possui função fotorreceptora e funciona como 
bússola dos animais migratórios.
 Em “Missionários da Luz” consta que a pineal segrega energias 
psíquicas que comandam o sistema endócrino e estaria ligada à mente por 
princípios eletromagnéticos do campo vital. A maior incidência [10] de luz 
provoca um maior funcionamento da pineal e vice-versa. À noite, com o 
aumento da produção da melatonina pela pineal, a mediunidade, a inspiração 
artística e o namoro são estimulados. O estímulo da luz chega pela adrenalina. 
À noite, é mais propício à meditação, mas se o indivíduo estiver angustiado, 
com problemas, culpas, etc., leva à depressão. 
 Para o neurocirgião [11] Núbor Facure, não há uma via nervosa direta 
entre a pineal e o resto do cérebro. A ação dela se faz pelas repercussões 
químicas do que produz. Por outro lado, constatou-se uma relação direta entre 
o hormônio melatonina produzida pela epífise e doenças neurológicas como 
a epilepsia, a insônia, a depressão e distúrbios do movimento. Altas doses 
implicam em incoordenação motora, perda de motricidade voluntária, redução 
da temperatura e respiração agônica. Tem efeito sedativo e anticonvulsivante 
e parece também ter papel importante na gênese da depressão esquizofrênica.
 Em suas observações, Facure concluiu que a pineal não é sensível 
somente à luz, mas também às vibrações eletromagnéticas e como a irradiação 
espiritual é semelhante à onda eletromagnética, o primeiro contato da entidade 
com a pineal liberaria melatonina. 
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