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DOENÇA E SAÚDE

Joanna de Ângelis

 Saúde é o estado ideal da vida. Doença é ocor-
rência vibratória perturbadora, mudança de compor-
tamento na organização molecular do indivíduo ou no 

seu psiquismo em processo de amadurecimento.
	 Essa	distonia	no	mecanismo	sutil	do	ser,	abrin-

do espaços para a manifestação e proliferação dos 
processos	degenerativos,	tem	sua	sede	nas	intrincadas	

malhas do Espírito, em si mesmo herdeiro dos atos  que 
o acompanham na larga trajetória da evolução, sempre 
responsável pelo que é e pelo que se candidata a con-

seguir.

 A doença, no entanto, nem sempre representa 
estado de calamidade na maquinaria ou nos equipa-

mentos responsáveis pelas expressões da inteligência, 
do pensamento, da emoção. Quando bem-entendida e 
direcionada	para	finalidades	superiores,	que	são	con-
seguidas	por	meio	da	reflexão,	do	amadurecimento	das	

ideias, pode ser considerada, em muitos casos, como 
terapia	preventiva	a	males	piores	–	os	de	natureza	mo-
ral	e	profunda,	espiritual	significativa	–	advertindo	que	
a	organização	somática	é	sempre	uma	indumentária	de	
breve duração e que o ser, em si mesmo, é que merece 
todo	o	investimento	de	preocupação	e	esforço	ilumina-

tivo,	preservador.

(Trecho extraído do Livro VIDA: DESAFIOS E SOLUÇÕES 
de Joanna de Ângelis,	psicografia	de	Divaldo Franco)



MEDICINA E ESPIRITUALIDADE: CAMINHO PARA EVOLUÇÃO
                                                                                                                                 Bárbara Ferreira

Toda pessoa é espiritual, enquanto dotada de espírito. A espiritualidade não implica necessaria-
mente na fé em uma divindade específica. A palavra espírito não se refere especificamente à divin-
dade, mas à capacidade de autoconsciência, de fazer uma reflexão sobre si mesmo. O ser humano 
é um ser intrinsecamente espiritual, pois demonstra esta capacidade de refletir e auto transcender-
se (GOLDIM, 2017).1

A Medicina ao longo dos séculos, passou de um vínculo completo com preceitos religiosos para uma ciência inde-
pendente, com o desenvolvimento tecnológico acelerado, a visão microscópica da doença e a análise bioquímica dos 
fenômenos,	promovendo	no	campo	da	saúde	uma	reinterpretação	dos	mecanismos	fisiopatológicos.	

Apesar	do	desenvolvimento	científico,	manteve-se	um	vínculo	entre	a	cura	do	corpo	e	a	condição	de	crença	do	
paciente em um campo sobrenatural, onde mediante a sua fé ou a intercessão de orações e cultos poderia trazer o 
paciente a encontrar a saúde, principalmente quando esgotados todos os recursos conhecidos. Em 1910, Sir William 
Osler,	ao	publicar	o	artigo	“The	faith	that	heals”	no	British	Medical	Journal,	já	advertia	a	necessidade	de	o	clínico	
estar	atento	a	esta	“força	poderosa”	presente	nos	pacientes.2

Atualmente,	tenta-se	retomar	o	entendimento	holístico	do	paciente,	como	já	sinalizado	pela	Organização	Mundial	
de	Saúde	(OMS),	ao	definir	saúde	como	“um	estado	de	completo	bem-estar	físico,	mental	e	social	e	não	somente	
ausência	de	afecções	e	enfermidades”.

Hoje Congressos médicos discutem muito mais a importância da espiritualidade, crença em algo maior, e já con-
cluem	que	há	forte	vínculo	em	um	melhor	prognóstico.	A	maioria	das	escolas	médicas	norte-americanas	possuem	
em	sua	matriz	curricular	a	disciplina	“Religiosidade	e	espiritualidade	para	médicos”	(“Os	estudantes	devem	ser	ad-
vertidos	que	espiritualidade	e	crenças	culturais	e	suas	práticas,	são	elementos	importantes	para	a	saúde	e	o	bem
-estar	de	muitos	pacientes.	Eles	deverão	ser	advertidos	que	é	necessário	incorporar	esta	espiritualidade,	e	crenças	
culturais	e	suas	práticas,	dentro	dos	cuidados	dos	pacientes	numa	variedade	de	contextos	clínicos.	Eles	reconhecerão	
que	sua	própria	espiritualidade,	crenças	e	práticas,	possivelmente	afetarão	os	caminhos	de	relacionamento	e	cuida-
dos	com	os	pacientes”).

	Em	2007,	na	Universidade	Federal	de	São	Paulo,	foi	criada	a	disciplina	eletiva	“Espiritualidade	e	Medicina”,	com	o	
objetivo	de	levar	a	uma	reflexão	que	favoreça,	ao	término	do	curso,	o	estudante	perceber	a	importância	da	Espiri-
tualidade	como	fator	de	influência	no	acompanhamento	do	paciente	no	processo	saúde-doença	e	sua	participação	
como	instrumento	de	humanização	no	atendimento.	O	número	de	trabalhos	científicos	relacionados	à	saúde	e	reli-
gião	triplicou	nos	últimos	10	anos	em	relação	aos	trabalhos	existentes	até	o	ano	2000,	já	existindo	grupos	médicos	
que	promovem	reuniões	mensais	para	a	compreensão	e	respeito	mais	direcionados	às	solicitações	do	paciente	fren-
te ao processo patológico; e até a consolidação da Associação Médico Espírita (AME), pois cada vez mais médicos 
despertam	para	o	chamado	do	“olhar	clínico”	além	físico.

Em	contrapartida,	o	número	de	patologias	associadas	ao	desequilíbrio	psicológico	ampliam	sua	prevalência	em	nos-
sa	sociedade;	somos	postos	à	prova	diariamente	em	um	mundo	que	requer	pressa,	em	que	a	competição	é	acirrada	
e	a	rotina	exaustiva;	manter-se	em	equilíbrio	é	uma	batalha	diária,	como	cita	o	Evangelho	Segundo	o	Espiritismo:	
“Amai,	pois,	a	vossa	alma,	mas	cuidai	também	do	corpo,	instrumento	da	alma;	desconhecer	as	necessidades	que	são	
indicadas	pela	própria	natureza,	é	desconhecer	a	lei	de	Deus”.3

_______________________________________________________________________________________________
1 GOLDIM,	J.	R.	(org);	SALGUEIRO,	J.B;	RAYMUNDO,	M.	M.	et	al.	Bioética	e	espiritualidade.	Porto	Alegre:	EDIPUCRS;	

2007. p15.

2 UNIFESP.	Por	que	pesquisar	a	espiritualidade	na	 saúde?	Disponível	em:	<http://www2.unifesp.br/centros/cehfi/
portal/index.php?option=com_content&view=article&id=37:por-que-pesquisar-a-espiritualidade-na-saude&cati-
d=16:sobre-espiritualidade-e-saude&Itemid=3>.	Acesso	em:	Fevereiro,	2017.

3 Evangelho	Segundo	o	Espiritismo.	Capítulo	XVII:	Cuidar	do	corpo	e	do	espírito.



 ZILDA	GAMA	segunda	filha	do	casal	Augusto	Cristiano	da	Gama	e	de	Elisa	Emílio	
Klörs, nasceu, ao meio dia, em 11 de março de 1878, em Três Ilhas, Município de 
Juiz	de	Fora	–	MG.		Seus	pais,	ele,	escrivão	de	paz	e	ela,	professora	estadual,	tiveram	
mais	dez	filhos.

Cresceu demonstrando uma inteligência vívida e bastante personalidade. 
Seus primeiros estudos foi aos cuidados da própria mãe até ir estudar na Escola 

Nacional	de	São	João,	MG,	onde	concluiu	o	curso	recebendo	o	diploma	de	profes-
sora primária.

A	partir	daí	dedicou-se	ao	magistério.	

Aos		24	anos	ficou	órfã	dos	pais,	num	breve	intervalo	de	tempo	entre	a	morte	de	
um e de outro. Apesar de abalada, passou a dividir seu tempo entre o trabalho e 

a responsabilidade dos afazeres da casa e do cuidado com os irmãos menores. Posteriormente teve que cuidar, de 
outros cinco sobrinhos, todos órfãos.

Cedo, também, perdeu sua irmã Maria Antonieta.

Decidiu	estudar	para	prestar	concursos	na	tentativa	de	obter	um	orçamento	que	suprisse	melhor	as	despesas	do
-mésticas	 conseguindo	 seu	 intento	ao	 se	 tornar	diretora	da	Escola	do	Município	de	Além-Paraiba,	num	concurso	
promovido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais. 

Foi	só	o	começo.	A	partir	daí,	seguiu	sua	carreira	como	diretora	em	várias	outras	Escolas	como:	Grupo	Escolar		Caste-
lo	Branco,	e	Sales	Marques,	ambos,		no	município	de	Além-Paraíba	recebendo	várias	promoções	pelo	zelo,	dedicação	
e	responsabilidade	profissional.

Por	não	ser	Espírita,	não	tinha	nenhum	conhecimento	da	Doutrina	de	Kardek.	Ainda	assim,	 teve	contato	com	o	
mun-do	invisível	muito	cedo.	Apesar	de	todos	os	problemas,	dissabores	e	dificuldades	por	que	passava,	resolveu	ler	
a	codificação	para	conhecer	e	melhor	entender	tudo	aquilo	que	vivenciava.		Ao	refletir	sobre	o	que	lia	teve	a	certeza	
de	que	precisava	ter	Jesus	mais	presente	em	seu	coração.	

Numa tarde, após orar, percebeu uma presença ao seu lado e uma necessidade imperiosa de escrever. Tomando 
de	lápis	e	papel	na	mão,	imediatamente	começou	a	psicografar	numa	rapidez	voraz.	Ao	final,	Zilda	percebeu		que	a	
mensagem	que	tinha	nas	mãos	era	mais	do	que	um	conselho,	pois	reconheceu	nela	as	palavras	de	seu	pai.	Em	outro	
trecho, dessa mesma mensagem, estava também a forma de pensar de sua irmã desencarnada, Maria Antonieta 
Gama,	que	havia	sido,	em	vida,	poetisa	e	violinista.	As	palavras	de	ambos	era	de	otimismo,	aconselhamento	e	con-so-
lo	para	os	problemas	que	Zilda	enfrantava.	Incentivavam-na	a	persistir,	com	paciência	e	zelo,	e	resistir	as	dificuldades	
que se lhe apresentavam. Nesse momento, passou a entender que estava sendo chamada para tarefas mais sublimes. 
Precisava	praticar	a	disciplina	e	se	dedicar	mais	as	orações.	Jesus	a	chamava	para	o	trabalho	mediúnico.	

Continuando	 com	as	mensagens	 de	psicografias,	 conheceu	 “Mercedes”,	 Entidade	 amiga	 e	 protetora	 que	 estava	
sempre ao seu lado. Foi ela também que lhe revelou a proximidade do momento de cumprir com a sua programação 
reencarnatória.	Seria	no	Campo	Doutrinário	e	mediúnico.	A	partir	de	então,	sua	mediunidade	foi	ficando	mais	aguça-
da.	Estudar	a	doutrina	se	tornou	essencial	apesar	do	trabalho	intenso	e	exaustivo	para	manter	a	casa.

Zilda	nunca	fraquejou	e	se	esforçou	ao	máximo	para	servir	a	Jesus,	ao	seu	mandato	terreno	e	as	obrigações	e	labu-
tas diárias. Por isso foi sempre recompensada.

Foi também sua mentora Espiritual, Merdedes, que lhe informou que a próxima mensagem a ser recebida seria assi-
nada por Allan Kardec o que deixou Zilda bastante emocionada e duvidosa da sua capacidade para desempenhar tão 
importante missão.

Em	1912,	recebeu	a	primeira	mensagem	assinada	por	Allan	Kardec	contendo	o	seguinte	teor:	“Sobre a tua fronte 
está suspenso um raio luminoso que te guiará através de todas as dificuldades, de todos os obstáculos e será a tua



glória ou tua condenação, conforme o desempenho que deres aos teus encargos psíquicos. Cinge-te de coragem, sem 
desfalecimento e sem deslizes, em todos os teus deveres sociais e divinos e conseguirás ser triunfante”.

Foi	 	Kardeck	também	que	lhe	proporcionou	diversos	e	magníficos	ensinamentos	que	 lhe	acalmavam	o	espírito	
se-dento	de	conhecimento.	Esses	mesmos	ensinamentos	tornaram-se	parte	integrante	do	livro:	“Diário do Invisível”	
publicado em 1929.

Em	1916,	a	Espiritualidade	amiga	presente,	 infomou	que	ela	passaria	a	psicografar	uma	novela	o	que	a	deixou	
ainda	mais	surpresa	e	abalada.	Esperou	o	momento,	entretanto,	com	bastante	confiante	e	fé.	

O	Espírito	Victor	Hugo	é	quem	se	apresentou	passando,	daí	em	diante,	a	lhe	fazer	companhia	e	a	ditar,	mediunica-
mente	algumas	obras.	A	primeira	foi	entitulada:	“Na Sombra e na Luz”,	que	logo	estava,	editada	e	publicada,	para,	em	
seguida,		surgirem:	“Do Calvário ao Infinito”;	“Redenção”;	“Dor Suprema”;	e	“Almas Crucificadas”,	todas	sob	a	tutela	
do	mesmo	espírito,	e	publicadas	pela	FEB.

Em maio de 1927, foi nomeada como membro permanente do Congresso de Instrução Primária de Minas Gerais, 
em	Belo	Horizonte.	Era	um	Congresso	pró	“Aperfeiçoamento Educacional”	acerca	da	necessidade	de	ruptura	de	uma	
visão tradicional de sociedade e educação.

Em 1929, obteve o primeiro lugar num concurso promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Ge
-rais, com um trabalho sobre Aulas – Modelo. 

Em	1931	concluiu	o	curso,	no	mesmo	ano	em	que,	no	Brasil,	ocorreu	grande	movimento	em	prol	dos	direitos	fe-
mini-nos.	Zilda	foi	autora	de	inovadora	tese	sobre	o	voto	feminino,	no	Congresso	Nacional	do	Brasil,	que	conquistou	
aprovação	oficial.

Residindo	em	Belo	Horizonte,	passou	a	lecionar	no	Grupo	Escolar	Afonso	Pena,	onde	trabalhou	até	se	aposentar.

Zilda, ainda exereceu a função de jornalista com extremo zêlo, sensatez e segurança trabalhando, na imprensa 
leiga,	escrevendo	contos	e	poesias	para	vários	jornais	do	Rio	de	Janeiro,	naquela	época,	Capital	Federal.	Entre	eles	o	
Jornal	do	Brasil,	a	Gazeta	de	Notícias	e	a	Revista	da	Semana..	Exerceu,	ainda,	o	jornalismo	profissional	em	jornais	de	
Juiz	de	Fora,	Ouro	Preto,	São	Paulo	e	Rio	de	Janeiro.	

Por	necessidade	de	saúde,	Zilda	mudou-se	para	o	Rio	de	Janeiro	onde	morou	por	quinze	anos.	Em	seguida,	passou	
a	residir	em	Mesquita,	nos	arredores	do	Rio	de	Janeiro	onde,	organizou	e	escreveu,	também,	os	seguintes	livros:	“O 
Livro das Crianças”,	“Os Garrotilhos”,	“O Manual das Professoras”	e	“O Pensamento”.

A	pedido	do	seu	sobrinho,	Mário	Ângelo	de	Pinho,	que	a	queria	mais	próxima	dele,	voltou	a	residir	no	Rio	de	Janei-
ro	quando,	em	1959,	sofreu	um	derrame	cerebral	que	a	deixou	paralítica,	com	movimentos	apenas	dos	braços.	Viveu	
por	10	anos	presa	ao	leito	e	a	uma	cadeira	de	rodas.	Apesar	de	seu	raciocínio	também	ter	sido	afetado,	continuou	
com	o	sorriso	cativante	que	iluminava	e	acalmava	a	todos	que	a	visitavam.	Nunca	casou	dedicando	toda	a	sua	vida	à	
família,	aos	amigos,	aos	que	dela	necessitavam	e	a	mediunidade	a	serviço	a	Jesus.

Foi	esse	mesmo	sobrinho	que	passou	a	assistí-la	e	a	lhe	fazer	companhia	até	sua	derradeira	hora.

Desencarnou,	no	Rio	de	Janeiro,	em	10	de	janeiro	de	1969,	dois	meses	antes	de	completar	91	anos.	Seu	sepulta-
mento	ocorreu	no	dia	seguinte	no	Cemitério	São	Francisco	Xavier,	no	Rio	de	Janeiro.

Como	médium	de	psicografia,	 pioneira	 no	 setor	 literário	 Espírita	 no	Brasil,	 contribuiu	 de	 forma	proeminente,	
durante toda a sua longa existência, na elucidação e explicação aos leitores, que buscavam e ainda buscam, na suas 
obras, o conhecimento necessário para entendimento da Consoladora Doutrina dos Espíritos, narrando e explican-
do	de	forma	clara	e	singela:	a)	as	encarnações	expiatórias	de	alguns	Espíritos	ligados	entre	si	por	crimes	e	erros	do	
pas-sado;	b)	mostrando	o	agir	da	Justiça	Divina	através	da	lei	de	causa	e	efeito,	cujo	objetivo	é	sempre	a	evolução	
e a conquista da felicidade por parte de todos nós; c) revelando a história de diversos espíritos, ligados entre si por 
desacertos do passado, em expiações redentoras; d) mostrando que pelas lutas e sofrimentos da vida é possível 
perceber	a	Justiça	Divina;	e)	mostrando	aos	seres	sofredores	e	moralmente	mutilados	que	diferentes	reencarnações	
possibilitam a regeneração humana; f)  a realidade da interdependência das mesmas pessoas, nos processos da reen-



carnação	expiatória	e	educativa,	que	se	interligam,	no	sofrimento	e	na	felicidade,	em	busca	da	ascensão	espiritual.
 

Segundo	suas	próprias	palavras:	“Numa das fases mais difíceis de minha existência combalida por íntimos dissa-
bores, encontrei o lenitivo para os meus pesares no livro: “O Problema do Ser, do Destino e da Dor”, do consagrado 
escritor, Léon Denis. Foi aí que tive a certeza absoluta da minha tarefa no campo mediúnico”	–	Zilda	Gama.

Outras	obras	produzidas	pela	sua	mediunidade	que	foram	publicadas:	“Solar de Apoleo”,	“Na Seara Bendita”,	“Na 
Cruzada do Mestre”	e	“Elegias Douradas”.	

Notícia	publicada	no	Diário	de	Pernambuco	em	04/12/1966.

Fonte:	http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=029033_14&pesq=casa%20
dos%20humildes&pasta=ano%20196



Quando	as	ciências	médicas	tiverem	na	devida	conta	o	elemento	espiritual	na	economia	do	ser,	terão	dado	grande	
passo e horizontes inteiramente novos se lhes patentearão.

(Frase extraída do Livro OBRAS PÓSTUMAS, de Allan Kardec)

O estado precário da saúde dos homens, nos dias que passam, tem o seu ascendente na longa série de abusos 
individuais	e	coletivos	das	criaturas,	desviadas	da	lei	sábia	e	justa	da	Natureza.

(Frase extraída do Livro EMMANUEL,	psicografia	de	Francisco	Cândido	Xavier)

Sendo a enfermidade o resultado da desarmonia vibratória dos órgãos que compõem a maquinaria orgânica, 
permitindo	a	proliferação	dos	elementos	destrutivos,	todo	trabalho	de	regularização	deve	partir	da	energia	para	o	

corpo, do espírito para a matéria.

(Frase extraída do Livro PLENITUDE	de	Joanna	de	Ângelis,	psicografia	de	Divaldo	Franco)

Saúde	e	doença	são	atestados	de	nível	de	identificação	do	ser	com	a	lei	divina.	Manifestam	sua	sintonia	ou	distonia	
em	relação	à	lei.

(Frase extraída do Livro CURA E AUTOCURA, UMA VISÃO MÉDICO-ESPÍRITA, de Andrei Moreira)

Hipnofobia [do grego hýpnos + -fob(o) + -ia] 1. Medo de dormir. 2. Terror ou medo durante o sono.

Obsesso [do latim obsessu] Importunado, atormentado, perseguido. Sinônimo de Obsi-
diado.	Ver	também:	Obsessão.

Pictografia [do latim pictu, particípio de 
pingere + graf(o) + -ia]

Pintura ou desenho feito por Espírito através de médium.

Quiromancia [do grego cheiromantéia] Adivinhação pela inspeção das mãos.
 



Sobre	o	“Morrer”

Desde os primórdios da humanidade, os seres humanos se debruçam sobre o assunto da morte, ou em-
pregando	o	termo	espírita:	desencarne.	Nas	culturas	primitivas	esse	momento	era	encarado	de	maneira	
natural;	com	a	evolução	das	sociedades	e	a	organização	das	instituições	religiosas,	o	desencarne	passou	a	
ser	mistificado,	levando	os	homens	a	temerem	esse	acontecimento,	como	bem	nos	trouxe	Herculano	Pires	
em seu livro Educação para a Morte.

O desencarne, mesmo para os que abraçam a doutrina espírita, ainda traz um certo desconforto, talvez 
reflexo	dos	atavismos	de	outras	encarnações	registrados	em	nosso	subconsciente.	Contudo,	é	necessário	
refletir	sobre	o	desenlace	da	matéria,	afinal,	estamos	no	planeta	Terra	apenas	de	passagem,	posto	nosso	
verdadeiro	lar	ser	o	Plano	Espiritual.	Desse	modo,	como	Sócrates	nos	advertiu	é	preciso	“bem viver, para 
bem morrer”,	de	nosso	comportamento	atual,	depende	nosso	futuro	espiritual,	ao	se	entender	isso	esvair-
se-ão	os	medos.	A	doutrina	espírita	ao	levantar	essa	reflexão,	o	faz	de	uma	maneira	esclarecida,	nos	permi-
tindo	estudar,	pesquisar,	e	mesmo	esmiuçar	seu	conteúdo,	para	que	possamos	tentar	compreender	o	que	
verdadeiramente	significa	a	“morte”–	dentro	de	nossas	limitações	evolutivas,	obviamente.

Sendo	assim,	que	pensemos	sobre	o	desencarne	de	maneira	objetiva,	como	um	acontecimento	natural	
e	necessário	à	continuação	de	nossa	caminhada	evolutiva,	bem	como,	que	essa	reflexão	nos	permita	tra-
balhar	com	mais	afinco	em	nosso	projeto	de	reforma	íntima.	Tendo	em	mente	que	a	saudade	dos	entes	
queridos que permanecerão na Terra irá nos acompanhar, mas também a felicidade de reencontrar os 
que	nos	aguardam	na	espiritualidade,	irá	florescer	em	nossos	corações.	Que	possamos	trabalhar	para	nos	
tornarmos	espíritas	esclarecidos,	que	praticam	verdadeiramente	o	que	tanto	é	estudado	nos	centros	espí-
ritas. Que não temamos a morte, mas possamos entendê-la e desse modo encarar com muita fé todas as 
provações que surjam, entendendo-as como oportunidades, um dia de cada vez, mas sempre buscando a 
superação! E que a misericórdia divina se faça certeza em nossos corações!



ESPÍRITOS GLÓBULOS 

Sabemos que as aparições ou visões de Espíritos não são mais meras suposições e que, depois do advento da Codi-
ficação	Doutrinária,	tão	magnificamente	elaborada	por	Allan	Kardec	com	a	colaboração	de	Beneméritos	Benfeitores	
de ordem superior, muito foi desvendado tornando-se um assunto que todos podem e devem ter conhecimento e 
não mais só os iniciados como ocorria nos séculos passados. 

A capacidade, o dom ou mesmo a faculdade de poder ver Espíritos, entretanto, ainda não é para todos. Mesmo 
aqueles	que	possuem	algum	grau	de	mediunidade,	muita	das	vezes,	também	não	os	veem.	Podem	até	ouvir,	sentir	e	
perceber, mas a vidência sobretudo quando permanente, é mais incomum e uma das mais raras.

É um desejo natural do ser humano presenciar uma aparição ou um fenômeno Espírita, apesar de muitos, ainda, 
não quererem sequer, por medo ou por ignorância, ouvir falar do assunto.

Considerando a grande massa dos seres encarnados, que gostariam de passar por algum episódio de visão do mun-
do	espiritual	é	de	se	verificar	que	não	se	trata	de	um	mero	querer.

As	aparições	geralmente	são	motivadas	por	circunstâncias	que	variam	de	indivíduo	
para indivíduo tendo por base as relações entre este e o espírito.  Assim, podemos 
entender que as possibilidades de aparições decorrem, frequentemente, de forma 
acidental,	fortuita	ou	de	forma	habitual,	neste	último	caso	em	se	tratando	de	pessoas	
que são médiuns videntes de fato.

Saliente-se que frequente e habitual	 aqui	 tem	 significados	 bem	 determinados.	
“Frequente”	 representando	 um	 fenômeno	que	 pode	 acontecer,	 corriqueiramente,	
com	 indivíduos	 diversos,	 enquanto	 que	 “habitualmente”	 fazendo	 referência	 a	 um	
médium que constantemente tem contato, em condições normais, com o mundo 
invisível podendo ser com um mesmo espírito ou espíritos diversos. Neste caso trata-
se	de	uma	aptidão	natural	ou	dom	especial	que	pode	ser	desenvolvido	e	intensifica-
do	pelo	estudo	e	pela	prática.

As pessoas que não tem essa predisposição, em vão terão a experiência desse con-
tato	com	o	além.	É	uma	ilusão	desejar	possui-la	e,	sair	propagando	ter	visto	“seres	do	outro	mundo”,	em	nada	vai	
influir	para	que,	de	fato,	isso	ocorra.	Cairá	apenas	no	ridículo.
A	melhor	maneira	de	combater	teorias	falsas	e	destruir	ideias	ignorantes	e	sem	reflexão	é	ler	e	estudar	buscando,	

em obras sérias, a verdade dos fatos.
No	livro	dos	Médiuns,	capítulo	VI,	“Das	Manifestações	Visuais”,	questão	108,	encontramos	a	explicação	minuciosa	

para	o	que	é	conhecido	como	“ESPÍRITOS GLÓBULOS”.	
Os Espíritos podem se apresentar sob diferentes aspectos, mas, na maioria das vezes, tem uma forma vaporosa 

e	contornos	pouco	definidos,	por	possuírem	um	corpo	etéreo	e	intangível,	apresentando-se,	geralmente	por	curta	
fração	de	tempo.	É	por	esse	motivo	que	pessoas	insensatas,	ao	passarem	por	qualquer	fenômeno	visual,	diferente	
do habitual, diz logo ter visto ou presenciado um Espírito. 
O	sistema	dos	Espíritos	Glóbulos	é	a	explicação	que	nos	dá	a	espiritualidade	quando	ocorre	 ilusão	de	ótica	por	

impureza do ar e do ambiente onde nos encontramos ou quando o humor aquoso1  dos olhos apresentam corpos 
opacos	imperceptíveis,	fazendo-os	perder	sua	natural	transparência	ou,	ainda,	quando	ocorrem	centelhas	que	acon-
tecem	pela	contração	do	músculo	do	olho.	Em	todos	os	casos,	a	pessoa,	percebendo	figuras	como	pontos	negros,	
discos ou medalhões que se deslocam, em movimentos ondulatórios que acompanham o olhar, (para cima, para 
baixo, esquerda ou direita), de logo, interpreta, falsamente, tratar-se de espíritos, considerando ainda, na maioria das 
vezes, malignos por serem da cor negra.
Verifica-se,	portanto,	que	se	trata	de	uma	ilusão,	uma	falsa	constatação,	plenamente	explicável	e	que,	por	serem	

objetos	com	movimentos	puramente	mecânicos,	que	só	atingem	determinado	ângulo	da	visão,	não	se	pode	querer	
supor serem Espíritos. Estes são seres inteligentes que possuem vida e movimento intencionais próprios e espon-
tâneos.		É	meramente	um	distúrbio	ótico	ou	fisiológico	tratado	como	fenômeno	pela	observação	incompleta	e	pela	
total falta de conhecimento do mundo e natureza dos Espíritos.

Deixemos que os incrédulos tenham seu tempo de aprender, compreender e aceitar. A 
nós espíritas compete o estudo, o conhecimento e a fé nas leis inderrogáveis de nosso Pai 
de Amor. O Sobrenatural não existe e compreender isso só nos faz querer crescer e evoluir 
cada vez mais.
__________________________________________________________________________
1 Humor	aquoso	é	um	líquido	incolor,	transparente,	de	consistência	aquosa,	constituído	por	água	e	sais	dissol-
vidos. Sua função é nutrir a córnea e o cristalino, além de, conforme citado, regular a pressão interna do olho.



Zilda Gama

Alguns livros de Zilda Gama:



Bibliografia do Pentateuco
05 livros fundamentais na Doutrina Espírita
Por Allan Kardec

CURA E AUTOCURA	–	Uma	visão	médico-espírita.	De	Andrei	
Moreira.

O	livro	se	destina	aos	que	padecem	o	desafio	das	doenças	de	
qualquer natureza e aos que buscam a conquista da saúde, 
ansiando a responsabilização pessoal perante a vida, bem 
como	àqueles	que	trabalham	curando	a	si	mesmos	por	meio	
do	auxílio	à	cura	dos	outros,	em	um	caminho	terapêutico	de	

autoencontro e desenvolvimento pessoal.

AUTISMO	–	Uma	leitura	espiritual.	De	Hermínio	C.	
Miranda. 

Uma	abordagem	original	do	autismo,	uma	das	síndro-
mes mais estranhas da vida psíquica. 

Partindo	da	premissa	da	imortalidade	do	espírito	hu-
mano,	Herminio	Miranda,	com	o	seu	estilo	envolven-
te, convida o leitor a dar um passeio através da mais 
atualizada	bibliografia	sobre	o	assunto,	discutindo-a,	
contestando-a,	refletindo	sobre	conceitos,	para	chegar	

a conclusões alentadoras.
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ATIVIDADES

ATIVIDADES REQUISITOS DIA/HORA

Campanha do Quilo Boa	vontade	e	tolerância. 1º	e	3º	Domingo	de	cada	mês	–	8	h.

Evangelização	Infanto-Juvenil
Habilidades	na	área	de	educação	e	de	ativi-
dades	lúdicas.	Boa	interação	com	crianças	
e jovens.

Domingo	–	16	h.

Passes e vibração Ter feito o curso de passes.

Segundas antes das reuniões  
públicas; 
Terças, Quartas e Sextas após as reuniões;  
Domingos antes e depois das reuniões.

Recepção	e	atendimento	fraterno Ter feito o curso de passes e ser doutrina-
dor.

Segunda	e	Quarta	–	19	h;
Domingo	–	16	h.

Assistência a gestantes Querer	compartilhar	saberes	e	acolher	o	
próximo.

Quarta	–	13	h	30	min	e	
Um Domingo no mês.

Trabalho mediúnico e doutrinário Ter feito todos os cursos
básicos e o de passes.

Segunda	e	Quarta	–	19	h	45	min;	
Domingo	–	16	h

Instrutor e dirigente de reunião Ter feito os cursos básicos e de passes. Para 
instrutor, experiência e comunicação.

Nos dias de curso e de reunião no auditó-
rio.

Assistência	às	vovozinhas	da	Casa	
dos Humildes

Formação na área da saúde. Para lazer, 
nenhum requisito. De acordo com a disponibilidade.

Biblioteca	e	Livraria Ser trabalhador da Casa Antes das reuniões públicas.

TI e eletroeletrônicos, manutenção Habilidade na área e vontade de aprender. Antes das reuniões públicas.



CURSOS

Segunda-feira 19 h 45 min
Sala	1	–	Curso	de	Passe
Sala	2	–	Curso	Trabalhadores:	ESTEM
Sala	3	–	Iniciantes	Curso	de	Mediunidade

Terça-feira
(a cada 15 dias) 19 h 45 min

EADE	–	Estudo	Aprofundado	da	Doutrina	Espírita
ESDE	–	Estudo	Sistemático	da	Doutrina	Espírita

Quarta-feira 19 h 45 min
Sala	1	–	Iniciantes	Básico	do	Espiritismo
Sala	2	–	Curso	Trabalhadores:	Doutrinação
Sala	3	–	Iniciantes	Curso	de	Doutrinação

REUNIÕES PÚBLICAS

Segunda-feira 19 h 45 min Reunião	de	Consulta	espiritual.
Terça-feira 20 h Reunião	Pública	de	Estudo	de	“O	Livro	dos	Espíritos”.

Terça-feira 20 h Reunião	de	Vibrações	Espirituais.

Quarta-feira 19 h 45 min Reunião	Pública	de	Desobsessão.
Quinta-feira (apenas a 1ª do mês) 19 h 45 min Desobsessão dos Trabalhadores da Casa.

Sexta-feira

19 h 30

Reunião	Pública	de	Estudos	Espíritas:	
1ª	Sexta	do	mês:	André	Luiz	>	Estudando	também	Chico	Xavier;	
2ª	Sexta:	Emmanuel	>	Estudando	também	Amélia	Rodrigues;	
3ª	sexta:	Joanna	de	Ângelis	>	Estudando	também	Divaldo	Franco;	
4ª	sexta:	Bezerra	de	Menezes	>	Estudando	também	Herculano	Pires.

Domingo 16	h Evangelização	Infantil	e	Reunião	da	Juventude	Espírita.
Domingo 16h Reunião	Pública	de	Estudo	de	“O	Evangelho	Segundo	o	Espiritismo”.


