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ESPAÇO DO 
EDITOR
UMA HOMENAGEM

Em nossa 15a edição nos sentimos 
abençoados e ao mesmo tempo tristes. 
Em meio a uma de nossas mais impor-
tantes experiências viemos a perder 
uma importante médium que colabo-
rou intensamente conosco. Essa 
médium não era famosa, não vestia rou-
pas de luxo, não falava com palavriado 
bonito mas possuía uma alma realmen-
te evoluída e humilde.

Não sabemos ao certo qual era sua mis-
são aqui, e isso compete pessoalmente 
a cada um e seu universo. O que nos 
compete é ajudarmos uns ao outros, 
como uma grande família que habita 
um mesmo planeta por um determina-
do tempo e espaço.

Pela primeira vez na historia de nossa 
Revista interrompemos uma sequencia 
de artigos sobre pesquisadores famo-
sos e abrimos a porta para uma home-
nagem a uma médium. Embora 
simples e de olhar singelo, Dna Maria, 
foi uma das médiuns que mais colabo-
rou para que pudéssemos dar grandes 
passos em nossa evolução. Ela, anterior-
mente nos ajudou a demonstrar que a 
mediunidade de visão é real, não per-
feita, mas absolutamente real e pode 
ser medida, até em estatística. Além 
disso ela nos ensinou que basta a von-
tade e a coragem para que possamos 
trabalhar juntos, pesquisadores e 
médiuns.  Ela reforçou os ensinamen-
tos de que não precisa se trabalhar so-

mente em Centros Espiritas, um 
médium pode trabalhar em casa… Nos 
mostrou que a espiritualidade, diferen-
te de muitas coisas que ouvimos, está 
sim sempre disposta a ajudar. Eu apren-
di a desconfiar de médiuns que utili-
zam da espiritualidade para uma des-
culpa para evitarem o teste, evitarem 
ver a verdade sobre si mesmos.

Dna Maria foi uma mulher de coragem 
e mostrou que o medo da verdade é 
para muitos como uma barreira intrans-
ponível… Mostrou que espíritos da um-
banda também nos ajudam e em nada 
são menos evoluídos ou “coitadinhos” 
como alguns pretensiosos kardecistas 
tendem a acreditar.

Para a ciência foi mais um capim que 
se foi, mas para mim foi mais um espiri-
to amigo que retornou e nos deixou 
aqui nessa Matrix com nossas missões.

Sandro Fontana
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Livro recomendado:

A Editora Pixel Books acaba de lançar, pela 

plataforma digital da Apple, o livro  Jorge 

Rizzini entre luzes e sombras, de autoria de 

Wilson Garcia. Trata-se do maior acervo de in-

formações sobre a personalidade daquele 

que foi conhecido como um dos mais destaca-

dos polemistas espíritas do Brasil, com uma 

trajetória intensa na divulgação e defesa da 

doutrina de Allan Kardec. A presente edição 

compreende a ampliação e atualização da 

edição disponibilizada pela Scrib, de título 

“Muito além das sombras”, a qual permanece 

à disposição dos interessados, com download 

livre.

O livro aborda, de maneira inédita, inúmeras 

situações do escritor e médium:

# A sua relação de quase trinta anos com o 

filósofo, escritor e jornalista José Herculano 

Pires.

# A colaboração fundamental de Rizzini e sua 

esposa, Iracema, com o jornal e a editora Cor-

reio Fraterno do ABC, hoje conhecido apenas 

como Correio Fraterno.
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# Sua participação na criação e publicação 

pela Editora EME do jornal OpiniãoE.

# O episódio raro com a médium Dolores 

Bacelar, em que foi analisada a interpola-

ção do livro A Canção do Destino, com 

uma mensagem a favor de Roustaing.

# A presença na reunião com Dolores Bace-

lar dos espíritos Ismael Braga, Leopoldo 

Machado e Benedita Fernandes.

# O prefácio para o livro O Corpo Fluídico 

e o preconceito racial.

# A viagem de Rizzini ao México e a sua 

“prisão” domiciliar.

# A mediunidade em Rizzini e a suprema-

cia do escritor mediúnico.

# A luta de Rizzini na divulgação das cirur-

gias do médium Zé Arigó e posteriormen-

te de Edson Queiroz

# A dissenção entre Rizzini e o médium Di-

valdo Franco e a carta inédita de Chico Xa-

vier revelando o plágio do médium baia-

no, com longa repercussão na TV Globo.

E outros inúmeros fatos e curiosidades a 

respeito do cotidiano do médium, suas 

ideias pessoais, suas amizades.

O livro é amplamente ilustrado com fotos 

e documentos.

Para acessar  Jorge Rizzini entre luzes e 

sombras  clique aqui.
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…que existem 4 forças fundamentais no universo, segundo a Ciência oficial: Eletromagnetismo, gravida-

de, forca nuclear forte e força nuclear fraca. A forca eletromagnética é a que mais estamos familiariza-

dos em nossa tecnologia atual e atividade diária nos aparelhos eletrônicos, controle remoto, radiação 

solar e também nos fenômenos atmosféricos como o raio. Nossa visão capta nada mais nada menos 

que ondas eletromagnéticas de variadas frequências e que nosso cérebro as interpreta como imagens. 

A forca gravitacional, também muito conhecida, é a responsável por nos manter presos no solo, através 

da gravidade terrestre. Ela é muito fraca, só fazendo seus efeitos perceptíveis quando há grandes quan-

tidades de massa. A força nuclear forte e fraca são as mais desconhecidas pela população em geral. A 

primeira é a responsável por manter os prótons dos núcleos atômicos reunidos ou “colados”entre si: 

sem ela não haveria núcleo atômico e nem eletrosfera, e , portanto, não haveria átomos estáveis e nem 

a possibilidade de se construir substancias e moléculas complexas, e, por conseguinte, não existiria 

vida! Sem ela só haveria um monte de sub partículas espalhadas , quase inertes , no universo (quarto 

estado da matéria chamado plasma). A segunda (força nuclear fraca) é a responsável pelo decaimento 

radioativo, ou seja, pelo fenômeno da radioatividade.

A ciência espírita introduziu uma quinta força no universo, conhecida desde a antiguidade: A Força Psi. 

Também objeto da metapsiquica que  depois se transformou na atual parapsicologia. É a força da men-

te humana e que é responsável pelos fenômenos mediúnicos e anímicos em geral. Através dela é que 

os médiuns se comunicam com os espíritos, interagem mentalmente com os outros homens (telepatia), 

tem clarividência, etc. É diferente das outras forcas da matéria, pois ainda não pode ser medida, avalia-

da e replicada por instrumentos físicos, motivo pelo qual ela é ainda negada pela ciência oficial. Porém, 

como mesmo afirma a Ciência Espírita, esta é força espiritual do universo, não passível de ser controla-

da e mensurada (ainda) por nossos aparelhos por estar numa outra faixa vibratória da matéria, mas que 

pode ser observada, sentida e avaliada por médiuns e sensitivos em geral.    
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()...Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, 
usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica 

se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes…() 

Allan Kardec (Livro dos médiuns)

No dia 9 de maio do ano de 1954, bem ao norte do Brasil, em meio a cultura da floresta e a vida 

simples, nasce uma menina. Seu nome era Maria Francisca Fernandes de Oliveira.

Maria Francisca estava predestinada e ainda não sabia, mas o rumo que sua vida tomou talvez tenha 

sido algo além da simples escolha. Sua missão estava traçada e bastou ela viver um dia após o outro 

até que, em 17 de março de 2018 o chamado ao retorno chegou implacavelmente. 

Ainda quando menina, iniciou sua religiosidade junto à Doutrina do Santo Daime. Na adolescência 

iniciaram os primeiros sintomas de sua mediunidade o que a fez afastar-se do Daime, mas foi nesse 

momento que a vida rumou para o caminho de outra religião, indo trabalhar junto a cultura da um-

banda.
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A Sra. Maria, em sua missão, teve seu primeiro 

filho, mas este veio a morrer ainda pequeno. 

Uma grande dor que derruba muitas mães para 

sempre, mas ela sobreviveu ao momento e conti-

nuou sua vida.

Sempre convidada por uma senhora, Maria 

Francisca era levada a casas de umbanda, até o 

momento em que ela incorporou uma entidade, 

mas como ela mesma relatou, não lembrava-se 

de nada durante o transe mediúnico.

Aos 40 anos foi levada ao candomblé, onde foi 

se preparar para receber santos. Diante do espiri-

to incorporado ela recebe a informação de que 

não seria necessário ela passar por aquilo, pois 

ela já estava pronta e apta a receber qualquer 

tipo de entidade, bastava não temer e aceitar 

que aquilo já fazia parte de sua missão na terra.

Esse medo de M. Francisca não era infundado, 

segundo relatos do filho, ela sofreu muito em fun-

ção da mediunidade. Dna Maria via espíritos 

toda a hora, ouvia vozes que lhe perturbavam a 

alma. Há todo momento aqueles importunos 

flashes abalavam sua paz e lhes trazia tristeza por 

não saber controlar adequadamente o corpo já 

disposto a missão de sua vida.

A Médium Silenciosa chegou a ser internada e 

tratada como uma louca. Por sorte um dos médi-

cos que a acompanhou possuía oportuna cultura 

espiritual, então ele chamou a família e pediu 

para tirarem ela daquele hospital pois o local iria 

piorar a saúde mental.

Poucos, mas importantes, adjetivos resumem sua 

personalidade: Humildade, simplicidade, fé e a 

vontade de passar desapercebida.

Essa senhora de traços caboclos fez parte de 

uma das pesquisas mais importantes realizadas 

por alguns membros de nossa equipe da Revista 

Ciência Espírita. Uma pesquisa que trouxe a tona 

muitos aprendizados, respondendo a muitas per-

guntas e, quem sabe, revolucionando a forma de 

pensar e agir.

Além de suas faculdades mediúnicas de incorpo-

ração, a visão passou a ser de suma importância 

para as pesquisas. Sua humildade a fez aceitar 

nosso convite para que pudéssemos aprender 

mais com ela, mas ela passaria no teste? Ela não 

temia isso, mas passou… e passou fácil. 

Num dos primeiros experimentos nós a coloca-

mos sob a prova de acertar quais das garrafas 

que lhes seriam apresentadas teria passado pelo 

passe. Ela obteve sucesso, mas não uma vez so-

mente, mas foram sete vezes.

Na casa humilde, onde o solo batido era seu 

piso, ela vinha a acertar as garrafas que passa-

ram pelo passe e a renegar as que não foram. 

Das sete rodadas, duas delas propostas por céti-

cos, ela acertou 100%, em outras, mesmo falan-

do na sua totalidade, ela atingiu níveis de acerto 

bem acima do acaso, não deixando dúvidas 

sobre sua capacidade.

Ela teria acertado 100% em outra das rodadas, 

mas sabemos disso hoje. Uma das garrafas que 

ela errou tinha passado por um passe coletivo e 

isso nos alertou sobre a real eficácia de tal passe. 

Convidada mais uma vez para um desafio maior, 

antes eram 10 garrafas por rodada, agora seriam 

20, ela prontamente aceita e isso muda muita coi-

sa.
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O novo desafio proposto a ela era repetir o fato 

de relatar qual garrafa possuía a energia do 

passe e qual não continha nada de espiritual. Em 

nosso plano, ela seria submetida três vezes a tes-

tes com 20 garrafas cada.

Infelizmente Dna Maria Francisca veio a falecer 

em meio a este desafio, mas ela nos deixou a pis-

ta correta para a resposta verdadeira.

Com toda sua simplicidade, com toda sua cora-

gem, essa médium que não gostava de aparecer 

e que não trabalhava em casas espíritas, nos dei-

xou muitas respostas, mas também nos deu mui-

tos exemplos, tanto como médium e como ser 

humano.

Enquanto procuramos por médiuns ditos 

videntes nas casas espíritas, fomos encontrar 

uma verdadeira médium com uma cultura um tan-

to antagônica para muitos adeptos de uma linha 

mais Kardequiana. 

Boa parte do que se prega nas casas espíritas fe-

deradas, Dna Maria mostrou ser um grande erro. 

O erro começa pela falta de humildade de mui-

tos médiuns, pela falta de experimentos que pu-

dessem embasar os ditos: Não trabalhe em 

casa.. somente no CE… Não deixe espíritos in-

corporarem em você, você deve ter o controle.. 

Maria Francisca viveu e morreu fazendo isso, tra-

balhando em casa, deixando espíritos usarem do 

seu corpo e nos provou que a mediunidade é 

um dom controlado pelo plano espiritual, mes-

mo que alguns insistam em bloquear-lo ou limai-

lo.

Em geral essa sessão da RCE é destinada a pes-

quisadores importantes que colaboraram com o 

espiritismo no passado, mas desta vez trouxe-

mos uma médium que fez parte do presente e 

que pode nos deixar um legado importante.

Mesmo que aquele chão batido não seja mais 

um laboratório dos mais poderosos, os resulta-

dos obtidos com ela puderam nos demonstrar 

que a mediunidade é verdadeira, que é mensurá-

vel e que com a pessoa certa colaborando, pode-

mos continuar a progredir com a Ciência Espírita.

Morre um capim, nasce outro capim…

Chico Xavier

Dna Maria Francisca Fernandes partiu mas nos 

deixou dados que evidenciam um importante 

equívoco no meio espirita atual (artigo consta 

nessa edição), uma pequena luz num túnel que 

precisa ser mais explorado. Mas seja quem for 

que replique tais experimentos, a precursora 

sempre será ela.

Fica aqui todo o nosso agradecimento a ela, 

onde ela estiver… Que possa nos perdoar por 

expôrmos seu nome, uma vez que não desejava 

fama nem glória, apenas ajudar.
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Ao longo dos últimos 3 anos tem-se percebido 

um aumento no número de espíritas que aden-

tram no campo das pesquisas. Esse fato provavel-

mente vem ocorrendo pelo estímulo que muitas 

entidades espíritas vem dando ao campo científi-

co. Tentaremos, nesse artigo, trazer um pouco 

de conhecimento aos interessados, colaborando 

não só no entendimento de métodos mas tam-

bém de como o pesquisador deve agir para ten-

tar uma publicação em meio especializado 

espírita cientifico.

Inicialmente é importante que o leitor entenda 

que existem vários tipos de pesquisadores, cada 

um focando-se num campo específico e com de-

terminadas técnicas.

Existem os trabalhos científicos teórico/bibliográ-

ficos. Esse tipo de estudo pode ser muito valioso 

quando bem aplicado, mas o pesquisador deve 

ficar atento às possíveis falhas dedutivas ou 

bibliografias que vai utilizar. Um estudo assim 

pode distorcer uma verdade pois o pesquisador 

pode estar utilizando material sem valor confiá-

vel (veja mais no tópico específico)

Do outro lado existem também estudos mais ex-

perimentais, estudos esses mais trabalhosos pois 

o pesquisador necessariamente precisa “colocar 

a mão na massa”. Além desse caminho ser mais 

trabalhoso, pois o pesquisador precisa pensar 

num método experimental para verificar/respon-

der a uma pergunta, o cientista precisa fazer um 

estudo teórico, onde ele poderá comparar o que 

a bibliografia relata sobre determinados assun-

tos. O trabalho é imenso mas a recompensa é 

fenomenal.

Além dessas duas formas básicas de se trabalhar, 

o pesquisador pode também rumar mais para o 
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campo histórico, onde lhe cabe relatar fatos de 

forma imparcial e deixar um legado importante 

para os futuros espíritas.

PESQUISAS TEÓRICAS

Essa formatação/opção é a mais comum, porém 

a mais falha de todas para se obter respostas pre-

cisas. Isso ocorre pois todo pesquisador que se 

determina a atuar somente em revisões bibliográ-

ficas acaba publicando-as em blogs, sites em ge-

ral ou jornais espiritas sem critério (exigências) 

científicas metodológicas. Em outras palavras, o 

leitor não tem garantia alguma do que lê, tanto 

por enganos dos autores como também por falta 

de referências seguras e abundantes. 

Revistas e livros especializados informam que é 

necessária uma grande quantidade de material 

estudado para aceitar estudos “revisionais” 

como eficientes.

Por outro lado, quando ocorre um bom trabalho 

por parte do pesquisador, esse tipo de pesquisa 

pode ser realmente muito poderosa. Para que 

isso possa ocorrer o pesquisador necessita exerci-

tar uma grande imparcialidade sobre o que inves-

tiga, por exemplo:

Boa pesquisa bibliográfica: O pesquisador, ten-

tando responder a uma pergunta, vasculha livros, 

revistas, artigos sobre o tema etc. Ao fazer essa 

“varredura” ele considera todos os pontos de 

vista, resultados e criticas. Em outras palavras o 

pesquisador deve sempre considerar os prós e 

contras, tentando fazer um balanço comparativo 

e usar da lógica para tentar obter uma resposta 

e, se não sentir-se seguro, afirmar que determina-

da questão encontra-se ainda inconclusiva.

Pesquisa bibliográfica ruim: É aquela que um 

pesquisador faz a leitura de materiais publicados 

que defendem sua tese, ou seja, descarta toda 

uma gama de opiniões, resultados e críticas ad-

versas ao seu ponto de vista, gerando assim um 

resultado falso ou distorcido.

De um modo geral é fácil perceber que nesse 

campo de estudo a escolha errada dos materiais 

(livros etc) a serem utilizados, pode gerar uma 

distorção real da resposta e resultados.

PESQUISAS EXPERIMENTAIS

Esse modelo, como comentado anteriormente, é 

o mais trabalhoso e exige uma grande dedica-

ção por parte dos pesquisadores. Esse trabalho 

todo vai desde a escolha dos médiuns até a ela-

boração do método a ser utilizado.

Pode parecer rude, mas a escolha do médium 

adequado e genuíno é fundamental para se ob-

ter respostas verdadeiras para as perguntas que 

o pesquisador objetiva responder. Vamos a um 

exemplo simples, vivido por nossa equipe da 

RCA.

Desde o ano passado buscamos responder a 

algumas perguntas: Um médium realmente con-

segue identificar uma garrafa com água que pas-

sou pelo passe? Se sim, o que podemos apren-

der com isso? O médium é 100% eficaz ao 

“ver”?

Aqui o leitor pode observar que temos pergun-

tas para responder, mas para que a resposta ver-
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dadeira venha a surgir, precisamos que um 

médium realmente demonstre tal capacidade, 

para isso não basta ter a colaboração de um 

médium dito vidente ou conhecido por isso.

Pesquisadores mal intencionados, por exemplo, 

podem usar maldosamente de qualquer medium 

dito vidente para fazer o mesmo experimento e 

o resultado ser negativo. Tal pesquisador pode 

ainda embasar seus resultados no fato de ter ido 

a Centro Espirita “famoso” ou conhecido, para 

convidar médiuns, quando no entanto sabe-se 

que muitos médiuns não possuem capacidade 

efetiva para sequer ajudar a si mesmos.

Quem pesquisa experimentalmente tem que ter 

em mente que o médium é o principal fator cola-

borante na pesquisa, se for um medium frauda-

dor ou um falso médium, ele certamente não pas-

sará em testes preliminares e, pasme caro leitor, 

é o que mais comum se encontra por ai. A outra 

coisa comum é se ouvir que “a espiritualidade 

não vai colaborar só com testes” ou “não se 

pode garantir que a espiritualidade vai ajudar” e 

assim por diante.

Nossa experiência mostrou que esse é o grande 

“divisor de águas” entre os verdadeiros e os fal-

sos médiuns[1], exceção é claro aos verdadeiros 

que não possuem interesse me colaborar.

Como foi possível observar, a escolha ou desco-

berta de um médium genuíno é fundamental 

para se iniciar um estudo experimental, sem isso 

os resultados/respostas serão falhos.

Quando se tem a segurança com um médium, 

ruma-se para o método. Esse é o caminho segu-

ro que vai nortear o pesquisador. Um bom méto-

do significa bons resultados, mas um método fa-

lho abre margem para muitas críticas.

Eu costumo dizer que elaboro um método pen-

sando nos céticos. Alguns espiritas preferem evi-

tar pensar nos céticos mas eu creio que eles se-

jam uma boa referência para se evitar criticas.

Um excelente estudo foi efetuado há alguns 

anos e, no meu ver, foi desenvolvido um método 

perfeito, corrigindo diversas críticas anteriores. 

Esses experimentos foram no campo da EVP 

(Fenômenos Eletrônicos de Voz) ou como tam-

bém é conhecido, a TCI. Conhecendo inúmeras 

críticas dos céticos, a pesquisadora Anabela Car-

doso seguiu um rigoroso caminho metodológi-

co. Os céticos não acreditam que vozes surjam 

do nada e nem que essas vozes sejam de espiri-

tos, com isso foi possível entender as falhas e 

Anabela elaborou um excelente método.

Os céticos argumentavam que as vozes poderi-

am ser interferência de transmissores em geral, 

então  a pesquisadora fez o experimento em ca-

bine blindada. Os céticos alegavam que o ruído 

de fundo, usando uma estação rádio aberta (chia-

do) poderia estar captando algo de rádios ou 

fraudadores poderiam enviar vozes, para solucio-

nar isso, ela incluiu no método, gravações de chi-

ado, ou seja, o ruído de fundo poderia ser audita-

do para se certificar que não haviam vozes inseri-

das. Alguns críticos também alegavam que a 

equipe toda poderia ser fraudadora, então  fize-

ram a pesquisa junto a uma universidade, sob su-

pervisão. 
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engana as pessoas em proveito próprio.



Estes foram alguns exemplos de cuidados meto-

dológicos, mas eles vão muito além, como por 

exemplo, o cegamento.

O “cegamento” é muito comum em pesquisas 

cientificas e possui propósitos nobres. Essa técni-

ca (que pode ser simples-cego, duplo-cego, tri-

plo-cego etc) fornece mais garantia de respostas 

verdadeiras ao experimento e consiste em evitar 

que o pesquisador, o pesquisado, a equipe ou 

qualquer outro fator venha a influenciar nos resul-

tados. Como exemplo posso citar outro experi-

mento da RCE, feito com a conhecida Máquina 

de Kirlian ou Bioeletrografia. Quando fizemos o 

experimento, nós levamos algumas amostras de 

água para uma sessão de passe.. Antes disso, se-

paramos uma amostra para usarmos como Amos-

tra Controle (ser uma referência para “água co-

mum”). Depois disso, fotografamos cada frasco 

e, para evitar uma influência de nossa equipe, 

convidamos algumas pessoas leigas para se-

rem juízes. Na época convidei 3 pessoas do 

trabalho, que nada sabiam do que se tratava 

ou poderia ser. Eles apenas deveriam olhar as 

fotos e comparar uma delas (Amostra Contro-

le) com as demais, tendo que opinar se havia bri-

lho igual, maior ou menor (com referência à foto 

principal). 

Os resultados foram seguros, isto é, não havia 

chances de uma crença pessoal, tanto cético 

como espírita, influenciar no resultado. Isso é um 

exemplo de cegamento.

De fato esse tema é longo e complexo, tanto é 

verdade que existem muitos livros que abordam 

e direcionam pesquisadores nesse campo.

Deixamos aqui um breve e singelo resumo sobre 

um campo antigo do espiritismo, mas que ficou 

estagnado no tempo.
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INTRODUÇÃO

O passe faz parte de um ritual que tornou-se 

uma rotina em todos os Centros Espíritas espa-

lhados ao redor do mundo. Esse tema é de extre-

ma importância à todos os envolvidos com a dou-

trina e, por esse motivo, amplamente discutido e 

investigado por alguns pesquisadores.

Faz algum tempo que a ciência mainstream vem 

investindo em projetos que possam fornecer res-

postas a muitas perguntas, dentre elas: O passe 

funciona ou é placebo? Como ele funciona? 

Quais são seu limites? O que podemos observar 

de científico que possa explicar o passe? Qual-

quer pessoa pode dar passe?

Baumann et al (2013) fizeram experimentos de-

monstrando que somente algumas pessoas pos-

suem tal capacidade. Alem disso mostraram que 

o mais provável é que o passe se trata de emis-

são de biophotons e que tais energias surgem 

somente no momento de intensão focada. A pos-

sibilidade dessa energia se tratar de biophotons 

não se limita apenas a Baumann, mas a vários ci-

entistas, tais como: Cohen (1997), Yang (2002), 

Wijk (2005), Lipkova (2005) etc.

Em 2003, o brasileiro Ricardo Monezi faz um ex-

perimento controlado com 30 camundongos. O 

estudo demonstrou que os camundongos que 

receberam o passe tiveram seu sistema imunoló-

gico elevado, colaborando para uma melhor saú-

de e combate a doenças. Mais tarde, MONE-

ZI(2013) faz outro experimento controlado e de-

monstra que o Reiki reduziu o estresse num gru-

po de pacientes.

Tsuyoshi et al (2005) fizeram experimentos que 

demonstraram a eficácia do passe na redução de 

tumores cancerígenos. No mesmo experimento 

ficou evidente que alguns materiais opacos impe-
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ANALISANDO ESTATISTICAMENTE OS RESULTADOS DE ERROS E ACERTOS DE MÉDIUNS VIDENTES

EXPERIMENTO COMPARATIVO ENTRE 
PASSE COLETIVO E PASSE ISOLADO

Por Janaina Dantas e Sandro Fontana

RESUMO

O passe coletivo é amplamente utilizado no meio espírita no entanto, em experimentos anteriores, detectamos uma possível distorção na eficá-

cia desse tipo de procedimento. Com ajuda de uma médium vidente, já previamente testada e aprovada, fizemos um comparativo entre amos-

tras de água que passaram por passe isolado e coletivo. Em experimentos anteriores observamos que esse método experimental é muito eficien-

te para esse tipo de verificação. No atual estudo utilizamos teste binomial com 20 garrafas, onde a análise dos resultados apontou para uma 

ineficácia para o passe coletivo, comparado ao passe isolado.
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diam que essa energia fluísse para as células do-

entes, por outro lado, o corpo humano não impe-

dia, mas servia como canal de transmissão. O ci-

entista e sua equipe demonstram que o termo 

“passe” é uma mera nomenclatura, pois utiliza-

ram um mestre manipulador de energia Ki. Com 

isso é possível concluir que, quando falamos de 

energia do passe estamos falando da mesma 

energia que o oriente chama de Ki ou Chi, isso 

implica indiretamente à outros termos, tais 

como: reiki, johei, passe magnético, benção, ben-

zeduras etc.

Em 2015 (ABBATE et al) fizeram experimento 

controlado, com uso da Bioeletrografia, compa-

rando amostras de água que passaram pelo 

passe espírita contra amostras de água normal e 

salinizada. O estudo demonstrou variação no bri-

lho das amostras que receberam energia do 

passe e na amostra salinizada.

MOREIRA FREIRE et SILVA (2015) e DANTAS et 

FONTANA (2017) fizeram experimento demons-

trando que essa energia acumulava-se na água. 

Uma medium vidente colaborou para o estudo e 

os índices de acerto ficaram muito acima da pro-

babilidade do acaso. O estudo de 2017 foi poste-

riormente parametrizado e calculado (MACHA-

DO, 2017) de forma que ficou evidente a condi-

ção.

Conforme foi possível perceber, o passe pode 

ser pesquisado de forma controlada, impondo 

variáveis e testando com metodologia atual. O 

presente trabalho visa dar continuidade a esse 

processo.

Em nossa pesquisa anterior (Dantas e Fontana, 

2017) percebemos um “gap” no índice de acer-

tos da médium vidente. Em um dos experimen-

tos ela teria errado em identificar duas das garra-

fas que passaram pelo passe, gerando assim um 

índice de acerto de 80%, ao invés de 100%. Nos 

perguntamos o que poderia ter gerado tal erro 

e, após investigação, obtivemos a informação do 

pesquisador auxiliar (membro do suporte que se-

lecionou e levou as garrafas para o passe) que o 

Centro Espirita onde foram submetidas ao passe, 

o fizeram de forma coletiva, isto é, as garrafas 

selecionadas foram colocadas sobre uma mesa 

onde se acreditava que espíritos viriam e dariam 

o passe de forma coletiva (nas diversas garrafas 

colocadas o local). 

Esse fato nos levou a questionar a real eficácia 

do passe coletivo, onde procuramos também 

subsídios em estudos já realizados e nada foi en-

contrado que pudesse embasar uma “energiza-

ção coletiva”.

Com a ajuda da médium, decidimos ampliar o 

experimento anterior e replica-lo, só que dessa 

vez iríamos incluir amostras controladas de 20 

garrafas com água que passaram pelo passe cole-

tivo e pelo passe isolado (imposição de mãos di-

retamente sobre as garrafas).

MATERIAIS E MÉTODO

O presente experimento se baseia num sistema 

binominal, onde 20 garrafas lacradas (compara-

das de um mesmo lote) foram submetidas ao 

passe coletivo ou passe isolado. A ampliação da 

amostragem das unidades garante melhor mar-

gem contra erros casuais (10 garrafas = 0,000977 

| 20 garrafas = 0,00001).

14

REVISTA CIÊNCIA ESPÍRITA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	           	  Outubro/2018



Antes do inicio de cada sessão, todas as 20 

amostras “neutras” (nulas a qualquer procedi-

mento) foram apresentadas à médium com a fina-

lidade de se identificar, segundo sua interpreta-

ção mediúnica, alguma amostra com característi-

cas diferentes como brilho alterado ou cor, sen-

do assim tentou-se eliminar uma possível “conta-

minação prévia” em algumas das amostras antes 

da experimentação. Caso ocorresse alguma alte-

ração identificada, a EC (Experimentadora Che-

fe) substituiria por outra para a mesma verifica-

ção, até que todas fossem tidas como “neutras” 

ou “não magnetizadas” antes de serem levadas 

para a seleção e sessão dos passes. 

De posse de todas as amostras entendidas como 

“neutras”, a EC entrega as amostras ao EA (Expe-

rimentador Auxiliar). O EA tem como objetivo 

separar e numerar as garrafas e escolher aleatori-

amente quais das garrafas seriam submetidas ao 

passe coletivo e ao passe isolado. Essa caracterís-

tica no método torna a MV (médium vidente) e a 

EC cegas para a seleção escolhida. 

A sessão de passe ocorreu 2 dias antes da ses-

são de experimentação com a médium, garantin-

do tempo hábil ao EA para organizar todas as 

amostras e entrega-las no local da reunião. O EA 

não presenciou e nem participou das sessões 

afim de evitar qualquer possível indução da 

médium. 

Cada uma das garrafas recebeu um número de 1 

a 20. A médium não sabia qual, nem quantas e 

nem quais garrafas foram submetidas ao passe 

isolado e ao passe coletivo, no entanto deveria 

apontar somente as amostras de água que foram 

observadas como “energizadas” ou “magnetiza-

das”.

Durante a sessão a EC anotou os apontamentos, 

atribuindo SIM para as amostras entendidas 

como fluidificadas/energizadas e NÃO para as 

amostras descartadas. 

Ao finalizar a sessão a EC telefonou para o EA e 

recebeu os respectivos números de cada garrafa 

que passaram pelo passe coletivo e passe isola-

do.

Em nosso planejamento deveriam ser feitas 3 ro-

dadas com 20 garrafas cada, no entanto a 

médium veio a adoecer e falecer semanas de-

pois. Com isso nosso estudo ficou limitado a 

uma única rodada de amostragem (p=000001 

[max]). Segue a tabela:
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Garrafa Nº Condição Viu Energizada?

1 Passou por passe isolado NÃO 

2 Passou por passe isolado NÃO 

3 Passou por passe coletivo NÃO 

4 Passou por passe coletivo NÃO 

5 Passou por passe coletivo NÃO 

6 Passou por passe coletivo SIM

7 Passou por passe coletivo NÃO 

8 Passou por passe coletivo NÃO 

9 Passou por passe coletivo NÃO 

10 Passou por passe coletivo NÃO 

11 Passou por passe coletivo NÃO 

12 Passou por passe coletivo NÃO 

13 Passou por passe coletivo NÃO 

14 Passou por passe coletivo SIM

15 Passou por passe coletivo NÃO 

16 Passou por passe coletivo NÃO 

17 Passou por passe coletivo NÃO 

18 Passou por passe coletivo NÃO 

19 Passou por passe coletivo NÃO 

20 Passou por passe isolado SIM 
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Em uma breve análise, precisamos considerar du-

as hipóteses: (i) O passe coletivo e isolado são 

efetivos. (ii) Somente o passe isolado é efetivo.

Se ambos os passes são efetivos, então o índice 

de acerto foi de 15% (p= -0,001087).

Se apenas o passe isolado for efetivo, então o 

índice de acertos foi de 90% (p=0,000181).

DISCUSSÃO

Limitando-se exclusivamente à Ciência Espírita 

(visando entendimento e compreensão da feno-

menologia e doutrina), buscamos achar uma pos-

sível resposta para teste relativo ao passe coleti-

vo como sendo efetivo ou não.

Em termos matemáticos fica evidente a não efeti-

vidade do passe coletivo, ou seja, se considerás-

semos ambos os passes como funcionais, o índi-

ce de acerto da médium seria de apenas 15%, 

contra a capacidade demonstrada pela mesma, 

em experimento anterior (Dantas et Fontana, 

2017), de 80% (média aproximada de 7 experi-

mentos).

Se esse valor indicar corretamente essa efetivida-

de(sobre o passe coletivo), a médium não teria 

acertado apenas 80% das garrafas, na segunda 

rodada de testes, ela teria então acertado 100% 

das 10 garrafas, assim como o fez nas rodadas 6 

e 7. Neste caso o erro não teria sido da médium 

(em não ver garrafa alguma com energia do 

passe) mas um acaso do local do passe ter feito 

uma sessão de passe coletivo sobre as amostras 

de água.

No entanto, ainda há um fator não identificável 

ou com possível resposta até o momento, fatos 

esses que surgiram nos experimentos anteriores 

e neste. Ficam as perguntas: Por que algumas 

garrafas foram identificadas como energizadas 

sem terem passado por qualquer tipo de passe? 

O que ocorreu nesse experimento atual é uma 

repetição das mesmas características ou ocorreu 

um caso raro de fluidificação/energização da 

água sob passe coletivo?

Se analisarmos os diversos estudos e experimen-

tos focados sobre o passe (ou qualquer outro ter-

mo que se utilize: Reiki, Johe, Ki etc), podemos 

concluir que os atuais resultados desse experi-

mento indicam a resposta mais provável, ou seja, 

a energia do passe ocorre quando há intenção, é 

expelida pelas mãos do “agente passista” e ocor-

re com intensidade diversa, dependendo da téc-

nica ou capacidade mediúnica de cada “agen-

te”. Contudo ainda há experimento (Schwartz, 

2011) que demonstrou a real possibilidade de 

espíritos manipularem um residual estático dessa 

energia. É importante enfatizar que essa energia 

é extremamente fraca comparada com a energia 

gerada pelo passe (captada por equipamentos 

ultra-sensíveis).

Neste tocante ainda temos muito a descobrir, 

principalmente se o fator curador proveniente do 

médium|agente é realmente alterado conforme a 

enfermidade dos pacientes ou se essa “energia” 

se canaliza como uma “força equilibradora” en-

tre o agente transmissor e receptor. Mais estudos 

são necessários para se tentar qualquer tipo de 

conclusão a esse respeito.

Outro ponto interessante a se cogitar e analisar é 

sobre a sensação percebida durante um ambien-

te de passe coletivo. A sensação representa a re-

alidade (passe = transmissão de energia)? Se tra-

ta de um efeito placebo? Durante um passe cole-
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tivo a boa sensação se reflete ao ambiente men-

tal e não energético? Os espíritos manipulam es-

sas “energias estáticas” ou manipulam o inconsci-

ente dos médiuns durante o passe e forneces-

sem um melhor resultado?

Essas questões só poderão ser respondidas com 

aplicações metodológicas adequadas e moder-

nas, replicadas e profundamente analisadas.

CONCLUSÃO

Em nosso entendimento, até o momento e pelo 

atual experimento, comparado com dados de 

experimentos anteriores, nossos e de outros pes-

quisadores, concluímos que o passe coletivo é 

ineficaz para fluidificar a água. Recomendamos 

assim que dirigentes de Centros Espíritas reve-

jam determinados procedimentos e rotinas, afim 

de melhorar a qualidade de serviço prestado aos 

pacientes.
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 INTRODUÇÃO

 A hegemonia das ciências materialistas, 

especialmente a partir do século XIX, colocou 

em segundo plano, na construção do 

conhecimento científico, as questões de ordem 

espirituais. Esse distanciamento entre as ciênci-

as materialista e espiritualista ralentou o 

desenvolvimento de um conhecimento humano 

mais amplo, que favorecesse a integração de 

diferentes aspectos como: a compreensão dos 

motivos da existência humana, as descobertas 

sobre a natureza que cerca a humanidade, além 

de aspectos de ordem moral e da convivência 

coletiva.

 É urgente, pois, que o diálogo – baseado 

na visão de um ser humano integral – consolide-

se sob a pena de a humanidade se impregnar, 

ainda mais, com as sequelas oriundas de rela-

ções estritamente materialistas. Este artigo justifi-

ca-se, pois, na intenção de contribuir para esse 

diálogo, ao relatar a metodologia e os primeiros 

resultados de uma investigação científica pauta-

da na Ciência Espírita.

 A pesquisa em questão – cujo objeto de 

estudo envolveu 14 receituários destinados a 12 

pacientes, e psicografados entre abril e julho de 

2017, pela médium Srta. M.2 – traz como objeti-

vo geral refletir sobre a relação entre Espiritismo 

e Homeopatia, a partir da literatura que origi-

nou ambas as ciências, deixada por Allan 

Kardec e Samuel Hahnemann, respectivamente. 

E os objetivos específicos: averiguar o nível de 

assertividade dos receituários prescritos e encon-
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RELATÓRIO DE PESQUISA 

OS RECEITUÁRIOS DE DR. RAUL H. M.: 
CONTORNOS INICIAIS DE UMA PESQUISA ESPÍRITA

POR KLYCIA FONTENELE 1

RESUMO

O presente artigo relata o percurso metodológico e apresenta os primeiros resultados alcançados na investigação sobre receituários mediúni-

cos, realizada no primeiro semestre de 2017, junto à médium Srta. M., trabalhadora da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco, locali-

zada em Iparana-Caucaia, no Ceará. A pesquisa traz como objetivo geral refletir sobre a relação entre Espiritismo e Homeopatia; e específicos: 

averiguar o nível de assertividade dos receituários prescritos e encontrar indícios da existência de um Espírito comunicante. Realizada sob a 

égide da ciência espírita, a investigação mesclou em sua metodologia a observação direta do fenômeno espírita, entrevistas com os envolvi-

dos, pesquisas bibliográfica e documental, além de consultoria a profissional da Homeopatia. Observou-se significativo índice de assertividade 

tanto no medicamento como nas mensagens morais dos receituários, bem como, fortes indícios da presença de Espírito comunicante. Todavia, 

como estes são os primeiros contornos da pesquisa, é fundamental que se continue a investigação, ampliando a quantidade de pacientes e 

aprimorando a metodologia empregada.
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trar indícios da existência de um Espírito comuni-

cante.

 A investigação foi idealizada e desenvolvi-

da pelo Grupo de Pesquisa em Ciência Espírita 

Suely Caldas Schubert, formado por trabalhado-

res espíritas, com diferentes formações acadêmi-

cas, da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de 

Francisco –localizada em Iparana-Caucaia, região 

metropolitana de Fortaleza-Ceará. Contou com a 

coordenação de Klycia Fontenele e Rutilene Sou-

sa; e com as pesquisadoras: Carla Loyse Vieira, 

Emilce Lima, Helane Gomes e Nágila Lima. 

 A base do referencial teórico foi: o Orga-

non da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann 

(1810) 5ª edição brasileira (2013), Farmacopeia 

Homeopática da República Federativa do Brasil 

(2011) e o conjunto de obras espíritas elaborado 

por Allan Kardec entre 1857 e 1869. O estudo 

contou, ainda, com a consultoria na verificação 

da assertividade dos medicamentos, do farma-

cêutico e homeopata Jacó Albuquerque Lopes 

Filho (CRFCE 1332). Foi feita também consulta a 

sites de referência como o da Associação Médica 

Homeopática Brasileira e o Guide de l’Homéo-

pathie; além de entrevistas com os envolvidos e 

observação direta do fenômeno espírita.

 

O D I Á L O G O E N T R E E S P I R I T I S M O E 

HOMEOPATIA 

 A Homeopatia – criada em 1796 por Samu-

el Hahnemann3  – compreende que “a enfermida-

de é de natureza imaterial, que sua origem é di-

nâmica (espiritual) e que somente pode-se des-

truí-la por um outro poder dinâmico.” (HAHNE-

MANN, 2013, p. 39). Por conseguinte, a cura das 

doenças orgânicas viria pelo equilíbrio entre as 

forças, material e vital, presentes nos organis-

mos.

 Em suas experiências – quando, tantas ve-

zes, injetou, em si, substâncias danosas à saúde 

–, Hahnemann observou que o princípio vital, 

tão ativo e vigilante, não descansava enquanto o 

corpo estivesse sob qualquer ameaça. Desse 

modo, concluiu que:

 

As causas de nossas enfermidades não podem 

ser materiais; a prova é que qualquer substância 

material estranha introduzida nos vasos sanguí-

neos, por mais inocente que pareça, instantanea-

mente é repelida pela força vital, e se não pode 

ser expelida, como se fosse veneno, ocasiona a 

morte. Introduza-se o menor corpo estranho em 

nossas partes sensíveis, e o princípio vital, sempre 

presente, não descansa enquanto não eliminá-lo 

por meio da dor, da febre, da supuração ou da 

gangrena (HAHNEMANN, 2013, p. 41).

 Ao defender que as enfermidades decorre-

riam de problemas causados pelo desequilíbrio 

na energia vital dos indivíduos, Hahnemann assu-

me que as forças puramente físicas são de nature-

za distinta das forças dinâmicas (vitais/espiri-

tuais). Esta força vital, imaterial e que anima o 

corpo, compõe junto com o organismo uma mes-

ma unidade. Daí resulta a relação intrínseca entre 
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3 Cristian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843), médico alemão, a quem se credita o surgimento da Homeopatia, pela publicação do artigo 
científico Ensaio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais, seguido de alguns comentários sobre os princípios curativos 
admitidos até nossos dias, de 1796. (CFB, 2011). Já em 1810, publicou Organon da Medicina Racional, mais tarde, Organon da Arte de Curar, 
que é a obra basilar da Homeopatia para milhares de práticos ainda nos dias atuais (ALVES, 2008).
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saúde/doença do corpo físico e equilíbrio/dese-

quilíbrio da força vital ou princípio vital dinâmico.

 Sem o princípio vital dinâmico, o organis-

mo material é incapaz de qualquer sensação ou 

atividade. Estaria morto e submisso ao poder do 

mundo físico exterior, apodrecendo e se dissol-

vendo em reações fisicoquímicas. Haja vista que 

“é somente o ser imaterial, animador do organis-

mo material do estado são e no estado mórbido 

(o princípio vital, a força vital), que lhe dá toda 

sensação e estimula suas funções vitais.” (HA-

HNEMANN, 2013, p. 88).

 Sustentada pelo paradigma de que uma 

força vital anima a matéria, a Homeopatia ao pro-

curar a cura para as doenças humanas vai se ori-

entar pela compreensão de que toda a existên-

cia do ser humano na Terra é envolvida por for-

ças, em parte física e em parte psíquica. Para Ha-

hnemann (2013, p. 35), “desde sua origem, o 

homem tem estado exposto, individual ou coleti-

vamente, à influência de causas morbíficas físicas 

ou morais.”. Por conseguinte, para um diagnósti-

co, a homeopatia se vale de uma anamnese que 

leva em consideração aspectos da personalidade 

e do comportamento do enfermo.

 No diálogo paciente-médico, o homeopata 

deve dar maior “credibilidade à narração do en-

fermo, já que tem tendência a ser mais fiável do 

que a elaborada por aqueles que com ele convi-

vem.” (HAHNEMANN, 1833, apud ALVES, 2008, 

p. 29). Aposta, assim, nos sinais e sintomas de 

uma perturbação do dinamismo íntimo, expres-

sos pelo corpo e psiquismo enfermos, daquele 

que narra suas venturas e desventuras; perceptí-

veis ao especialista que pode extrai-los tanto do 

relato como das expressões corporais e reações 

emocionais do indivíduo durante a narrativa.

 Todavia, possivelmente pela pouca credibi-

lidade, dada na época, aos argumentos da meta-

física, carentes de uma comprovação pelos méto-

dos experimentais, Hahnemann assume como 

mistérios as leis que regem essa força vital. É exa-

tamente neste ponto que o Espiritismo contribui-

rá de maneira decisiva ao apresentar – a partir 

de explicações sobre a natureza e propriedades 

dos fluidos, e da comprovação, pela observação 

e experiência, da existência dos Espíritos – uma 

conceituação para o princípio vital dinâmico, de 

Hahnemann.

 Lato sensu, o princípio vital dinâmico (força 

vital) equivale ao princípio inteligente (o espírito, 

com “e” minúsculo para se diferenciar da indivi-

dualidade Espírito) que exerce ação sobre a ma-

téria ao passo que, retido por ela, serve-se dela. 

E, para que haja mútua atuação entre espírito e 

matéria, “ao elemento material é preciso juntar o 

fluido universal, que desempenha papel interme-

diário entre o espírito e a matéria propriamente 

dita, muito grosseira para que o espírito possa 

ter uma ação sobre ela.” (KARDEC, 2009, p. 41).

 No que tange ao ser humano, este princí-

pio inteligente se individualiza, tornando-se o Es-

pírito: “a individualidade do ser extra-corpóreo”, 

como Kardec o conceitua em nota para a ques-

tão 76 de O Livro dos Espíritos. Ou, nas palavras 

dos próprios Espíritos nesta mesma questão, os 

“seres inteligentes da Criação [que] povoam o 

Universo fora do mundo material.” (KARDEC, 

2009, p. 55). Assim: 

Unido ao corpo material pela encarnação, o Espíri-

to constitui o homem, de sorte que no homem há 

três coisas: a alma propriamente dita, ou princípio 

inteligente; o perispírito, ou envoltório fluídico da 

alma; o  corpo,  ou envoltório material (KARDEC, 

1866, p. 52) [grifos no original].
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 Contudo, se quando encarnado, Hahne-

mann não constatou a existência objetiva dos Es-

píritos, como desencarnado não hesitou em ates-

tar a existência destes, e atribuir-lhes virtudes e 

vícios que, agindo na consciência humana, nor-

teiam condutas. Ao falar da cólera, por exemplo, 

diz: “o corpo não dá cólera àquele que não a 

tem, como não dá os outros vícios; todas as virtu-

des e todos os vícios são inerentes ao Espírito 

[...]”4

 Ademais, entre 1858 e 1869, na Revista 

Espírita, já se registram discussões sobre as ori-

gens das doenças e os processos de cura, que 

dialogam com a ideia de que nem as doenças se 

instalam e nem a cura acontece, exclusivamente, 

no corpo biológico. Dr. Morel Lavallée 5 – através 

do médium Sr. Desliens – apresenta interessante 

explicação:

O que é o homem?... Um composto de três princípi-

os essenciais: o Espírito, o perispírito e o corpo. A 

ausência de qualquer um destes três princípios acar-

retaria necessariamente o aniquilamento do ser no 

estado humano. [...] Se, pois, temos a presença de 

três princípios, esses três princípios devem reagir 

um sobre o outro, e seguir-se-á a saúde ou a doen-

ça, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou 

desarmonia parcial. Se a doença ou desordem orgâ-

nica, como queiram chamar, procede do corpo, os 

medicamentos materiais sabiamente empregados 

bastarão para restabelecer a harmonia geral. Se a 

perturbação vem do perispírito, se é uma modifica-

ção do princípio fluídico que o compõe, que se 

acha alterado, será necessária uma medicação ade-

quada à natureza do órgão perturbado, para que as 

funções possam retomar seu estado normal. Se a 

doença procede do Espírito, não poderíamos em-

pregar, para combatê-la, outra coisa senão uma me-

dicação espiritual. Se, enfim, – como é o caso mais 

geral, e, podemos mesmo dizer, o caso que se apre-

senta exclusivamente, – se a doença procede do 

corpo, do perispírito e do Espírito, será preciso que 

a medicação combata simultaneamente todas as 

causas da desordem por meios diversos, para obter-

mos a cura (LAVALLÉE, 1867, p. 85-86) [grifos nos-

sos].

 Estreitam-se os laços entre Homeopatia e 

Espiritismo quando o próprio Espírito de Hahne-

mann, através da médium Sra. Costel, expressa 

sua esperança de que a Doutrina Espírita contri-

bua para a Homeopatia ampliar seus estudos 

para além da tradição materialista, atentando-se 

para questões espiritualistas:

Graças a ele [Espiritismo], ela [Homeopatia] abando-

nará a tradição materialista que por tanto tempo 

lhe retardou o desenvolvimento. O estudo médico 

está inteiramente ligado à pesquisa das causas e 

efeitos espiritualistas; ela disseca os corpos e deve, 

também, analisar a alma (HAHNEMANN, 1863, p. 

351-352). 

 Esta fala do idealizador da arte de curar co-

munga com o que ele já expressava na introdu-

ção do seu Organon ao dizer que:

A verdade é eterna, como a própria divindade. Ain-

da que os homens possam negligenciá-la por muito 

tempo, chegará por fim o dia em que, cumprindo 

os altos desígnios da Providencia, seus raios pene-

trem a nuvem das preocupações, e derramem 

sobre a espécie humana uma claridade benéfica, 

que nada será capaz de extinguir (HAHNEMANN, 

2013, p. 77).
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4 O Evangelho segundo o Espiritismo. Cap. IX - Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A Cólera - Item 10.

5 Victor Auguste François Morel-Lavallée (1811-1865), cirurgião francês, que descreveu pela primeira vez, em 1848, uma lesão sem rompimento 
da pele; nos tecidos moles da região dos joelhos, anterolateral das coxas, glútea, lombodorsal e escapulares, chamada Lesão de Morel-Lavallée 
(IBIAPINA at all, 2016).
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 Tal ligação entre Espiritismo e Homeopatia 

revela-se, ainda, no registro feito na edição de 

janeiro de 1869, da Revista Espírita, que traz as 

estatísticas do Espiritismo àquela época, colocan-

do os “Médicos Homeopatas – Magnetistas” 

como a primeira categoria entre os profissionais 

liberais que aderiram ao Espiritismo.

Os médicos homeopatas estão à frente das profis-

sões liberais porque, com efeito é a que, guarda-

das as devidas proporções, conta em suas fileiras 

maior número de adeptos do Espiritismo; em cem 

médicos espíritas, há pelo menos oitenta homeopa-

tas. Isto se deve a que o princípio mesmo de sua 

medicação os conduz ao espiritualismo; por isso os 

materialistas são muito raros entre eles, se é que os 

há, ao passo que são numerosos entre os alopatas 

(KARDEC, 1869, p. 27 e 28).

 Já no Brasil, final do século XIX, o espírita, 

João Gonçalves do Nascimento, usava-se de sua 

condição de médium receitista6 para aliar a práti-

ca homeopática ao Espiritismo, atraindo, inclusi-

ve, expoentes do Espiritismo como o médico 

Adolfo Bezerra de Menezes (WANTUIL, 1969). 

No começo do século XX, será a vez de Eurípe-

des Barsanulfo, com a Farmácia Espírita Esperan-

ça e Caridade, em Minas Gerais, destacar-se ao 

aliar a prática homeopática à Doutrina Espiritista. 

De lá para cá, Brasil afora, são diversas as iniciati-

vas espíritas associadas à Homeopatia, que, ali-

ás, carecem de um levantamento mais sistemati-

zado.

 No Ceará, a Sociedade de Estudos Espíri-

tas Casa de Francisco desenvolve, há mais de 

uma década, tratamentos espirituais que incluem 

a prescrição de receituários mediúnicos. Em no-

vembro de 2016, em exercícios de psicografia 

feitos pela Srta. M., foram psicografados receituá-

rios homeopáticos, assinados por um Espírito 

que se apresentou como Dr. Raul H. M. 7

 Havia poucos meses que a Srta. M. entrara 

em contato pela primeira vez, com um centro 

espírita e era muito mais recente sua participa-

ção na formação mediúnica da Casa de Francis-

co. Além de o conhecimento sobre as manifesta-

ções dos Espíritos ser, para ela, insipiente, Srta. 

M. era uma jovem de 25 anos que não trazia em 

seu currículo acadêmico-profissional ligação com 

a Homeopatia. Pelo contrário, sua formação e 

área de trabalho se concentram, até hoje, nas Ci-

ências da Computação. É a própria Srta. M. 

quem relembra este início: 

Em novembro de 2016 (acredito que foi essa a 

data), recebi o primeiro receituário assinado por Dr. 

Raul, comentei até com o coordenador do laborató-

rio que esse nome me lembrou o nome Raul Barbo-

sa, e que eu escrevi Barbosa depois do nome Raul, 

assinando Dr. Raul Barbosa. O coordenador perce-

beu que eu interferi na mensagem e questionou; 

eu achei que estava sendo enganada. Quando vi-

nham nomes de medicamentos (nomes estranhos), 

eu ignorava e evitava transcrever para o papel. Po-

rém, houve uma reunião mediúnica no Centro 

Espírita Bezerra de Menezes (BEM)8 e veio um medi-

camento para a irmã de uma trabalhadora, o medi-

camento foi confirmado, estava correto. A partir 

daí, os receituários foram assinados por Dr. Raul H. 

M. (MUNIZ, 2017).
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6 O médium receitista tem como especialidade servir os Espíritos no que se refere às prescrições médicas. Bastante comum, não deve ser con-
fundido com médium curador, pois apenas transmite o pensamento do Espírito (KARDEC, 2008).

7 Informações pessoais sobre a médium e as primeiras informações sobre Dr. Raul foram extraídas do memorial, escrito pela Srta. M., a pedido 
do Grupo de Pesquisa, em 21 de setembro de 2017.

8 Centro espírita parceiro em atividades de formação da Casa de Francisco.
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 Em março de 2017, veio o convite para 

que ela ingressasse em uma formação mediúni-

ca, associada à pesquisa sobre os receituários. 

De abril a julho daquele ano, realizou-se, então, 

um estudo inicial para verificar o nível de asserti-

vidade na prescrição dos receituários, bem 

como, procurar evidências que pudessem indicar 

a presença de Espírito.

A CIÊNCIA ESPÍRITA NA ORIENTAÇÃO DA 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 A Ciência Espírita, constituída como uma 

ciência de observação, tem como objeto de estu-

do os Espíritos, que “vivem num ambiente físico, 

regido por leis naturais onde os fenômenos po-

dem ser percebidos e experimentados por meio 

dos sentidos de seu corpo espiritual.” (FIGUEIRE-

DO, 2016, p. 189). Tal constatação inédita, feita 

de maneira racional e sistemática por Allan 

Kardec, inaugurou a construção de um 

conhecimento para tratar do que antes se restrin-

gia a questões filosóficas ligadas à metafísica. Di-

ante da complexidade deste objeto, consequen-

temente da ciência que este encerra, Kardec 

(2008, p. 11) explica que como meio de elabora-

ção, o Espiritismo procede

exatamente da mesma forma que as ciências positi-

vas, aplicando o método experimental. Fatos novos 

se apresentam, que não podem ser explicados pe-

las leis conhecidas; o Espiritismo os observa, com-

para, analisa e, remontando dos efeitos às causas, 

chega à lei que os rege; depois, deduz-lhes as con-

sequências e busca as aplicações úteis. Não estabe-

leceu nenhuma teoria preconcebida; assim, não 

apresentou como hipóteses a existência e a inter-

venção dos Espíritos, nem o perispírito, nem a reen-

carnação, nem qualquer dos princípios da Doutrina; 

concluiu pela existência dos Espíritos, quando essa 

existência ressaltou evidente pela observação dos 

fatos, procedendo de igual maneira quanto aos ou-

tros princípios. Não foram os fatos que vieram a 

posteriori confirmar a teoria: a teoria é que veio 

subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, 

pois, rigorosamente exato dizer-se que o 

Espiritismo é uma ciência de observação e não pro-

duto da imaginação. [...] até então acreditou-se que 

esse método também só era aplicável à matéria, ao 

passo que o é também às coisas metafísicas [grifos 

nossos].

 Mais do que constatar a existência objetiva 

dos Espíritos, Kardec comprovou que estes eram 

as almas dos homens; que eram imortais, indivi-

dualizados e sujeitos a viver várias existências em 

corpos diferentes. Ademais, ainda reuniu destes 

uma gama de reflexões cientifico-filosóficas 

sobre os planos material e espiritual que juntos 

compõem toda a criação de Deus.

 Desconstruía-se, de certo modo, o pensa-

mento da ciência materialista do século XIX que 

considerava Deus, alma, Espírito e tudo que gi-

rasse em torno deles, como frutos especulativos 

da imaginação humana. Abria-se um campo de 

conhecimento que permitiria ao homem pensar 

de maneira mais concreta sobre a sua vida a fim 

de dar um novo ânimo ao seu processo evolutivo 

como ser imortal.

 Diante de tal compreensão e com os objeti-

vos de verificar o nível de assertividade na pres-

crição dos receituários e procurar evidências que 

indicassem a presença de Espírito, buscou-se ela-

borar uma metodologia a ser empregada na pes-

quisa sobre receituários mediúnicos psicografa-

dos pela Srta. M.; que se dividiu nas seguintes 

etapas: 

 1. Seleção de pacientes para os receitu-

ários
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 2. Observação direta do fenômeno 

espírita, através de acompanhamento da 

médium no momento da psicografia 

 3. Verificação das doenças a que o 

agente ativo de cada medicamento se destinava, 

com a colaboração de um profissional da área de 

Homeopatia

 4. Entrevistas com a médium, pacientes 

ou familiares destes e com o Espírito Dr. Raul H. 

M. (este último, por meio de evocação em reuni-

ão espírita)

 5. P e s q u i s a b i b l i o g r á f i c a s o b re 

Espiritismo e Homeopatia 

 Definida a metodologia, um aspecto de 

grande importância acompanhou toda a investi-

gação: a compreensão de que os ensinamentos, 

porventura extraídos no contato com os Espíri-

tos, suscitariam, mais do que nunca, reflexões 

que extrapolariam a relação Homeopatia e 

Espiritismo. Visto que a Ciência Espírita traz em 

sua gênese o objetivo de servir à melhora moral 

da conduta humana; e que os primeiros afetados 

seriam os próprios pesquisadores. Segue, pois, o 

relato do percurso metodológico.

O PERCURSO METODOLÓGICO

 Ainda no treinamento de psicografia, em 

25 de abril de 2017, Srta. M. recebeu um receitu-

ário com o seguinte teor:

O tratamento espiritual e físico do dependente quí-
mico necessita de arrependimento e renovação 
moral. 

Seguir os tratamentos: 

Homeopático: Argentum Nitricum 7CH, 3 grânulos 
por dia em alternância9

Diminuição da ansiedade 

Alimentar: 6 folhas de melissa, 4 folhas de erva ci-
dreira, 2 folhas de verbena, 1 litro de água de coco 
e 1 limão descascado e picado.

Florais: Agrimony Bach. Diminuição dos problemas 
interiores como desonestidade. 

Acupuntura: Auricular, 5 agulhas em cada pavilhão. 
Pontos: simpático, rim, pulmão, shen men e fígado. 
12 sessões, totalizando 3 meses. 

Sua hora de redenção, não continue a ser mais um 
refratário ao progresso. 

Dr. Raul H. M. (Receituário1 – Dependente químico 
– 25/04/2017) [grifos nossos] 10

 Indagada sobre a quem se destinava aque-

la prescrição, a médium relatou: “Após o treina-

mento, ouvi dois nomes. Perguntei ao Nilton 11 

se tinha algum M... com problemas químicos na 

Casa de Francisco e ele me disse que não (devo 

ter me confundido).” 12
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9 Obtido a partir de nitrato de prata, é indicado, principalmente, para pessoas com problemas comportamentais. Para indivíduos desordenados 
que se mostram, muitas vezes, nervosos e impacientes; em um estado manifestado por agitação ou tremores e, possivelmente, com emissão de 
fezes líquidas. Podem, ainda, apresentar transtornos mentais, sofrendo de fobias em lugares públicos e multidões ou de medo da solidão [tradu-
ção livre]. Informações disponíveis no Guide de l’Homéopathie: <https://www.xn--homopathie-d7a.com/>. Acesso: 02/08/2018.

10 - Dos 14 receituários, somente neste, há tratamentos complementares à Homeopatia. Segundo a médium, ao receber o receituário, veio o 
pensamento: “Não há um único e preciso medicamento homeopático que cure a drogadição; é algo além da alopatia, homeopatia e fitoterapia, 
pois é algo vindo de outras vivências e há uma dependência maior do esforço do Espirito na renovação moral e mudança comportamental.”.

11  O médium Nilton Sousa é um dos fundadores da Casa de Francisco e atual dirigente desta.

12  Informações obtidas em entrevista feita em 27 de abril de 2017.
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 O Grupo de Pesquisa acabou por desco-

brir que M... era o nome do filho de outra traba-

lhadora da Casa, que vivenciava problemas com 

adicção. Não só isso, em relato da mãe, o filho 

tinha dificuldade em ser honesto; traço típico de 

muitos que adoecem pelo uso abusivo de dro-

gas. Novata na Casa, Srta. M. não sabia disso. 

Mas, com relação ao segundo nome, a médium 

afirmou conhecer uma pessoa naquela situação.

 No dia 26 de abril, outro receituário veio 

também de modo espontâneo, mas desta vez, 

trazia o nome da paciente:

C...13

Cada dor sentida e adquirida na labuta com nossos 

irmãos e no empenho em cooperar na Seara do 

Bem, o bendito Deus te retribui em vitórias, a dor 

cessará, o amor te preencherá, com a resignação; 

tua fé se renova a cada novo amanhecer e com o 

avô a te abençoar a cada proceder. 

Arnica Montana 5CH 14

Bryonia Alba 5CH 15

Natrum Muriaticum 5CH 16

Dr. Raul H. M. (Receituário 2 – Paciente C. – 26/04/

2017).

 Srta. M. supôs tratar de uma trabalhadora 

da Casa de Francisco: “Acredito que seja a C... 

da Casa de Francisco, pois só ‘conheço ela’ e 

para falar a verdade eu a vi com algumas dores 

na coluna no momento da psicografia das cartas 

(no sábado passado) e na hora ouvi o nome de 

um medicamento, mas ignorei, pois estava no 

salão.17”.

 Procurada pelo Grupo de Pesquisa, a traba-

lhadora citada pela médium confirmou as dores 

nas costas, causadas pelo esforço físico despren-

dido em um trabalho voluntário dias antes. Verifi-

cou-se também que a mensagem contida no re-

ceituário para a Paciente C. condizia com o rela-

to da trabalhadora: “teve um evento no Lar e tra-

balhei no feito sábado e domingo. Na segunda-

feira, começou minha crise de lombalgia.18”. 

Ademais, era de conhecimento do Grupo de Pes-

quisa a relação íntima que a Paciente C tem com 

seu avô desencarnado.

 Apesar das confirmações, a título de pes-

quisa, era preciso observar a prescrição dos recei-

tuários de maneira mais sistemática. Daí, foram 

selecionados dez pacientes, sendo cinco conheci-

dos (mas não íntimos) da médium, e cinco total-

mente desconhecidos; além de ser incluída tam-

bém a Paciente C., do receituário espontâneo, 

totalizando 11 pacientes. Entre os selecionados, 

25

13  Devido a informações de fórum íntimo contidas nos receituários, foi usada somente a primeira inicial do nome dos pacientes.

14  Feito da arnica montana, planta venenosa que cresce em regiões de grande altitude. Uma de suas indicações é para traumas e contusões [tra-
dução livre]. Informações disponíveis no Guide de l’Homéopathie: <https://www.xn--homopathie-d7a.com/>. Acesso: 02/08/2018.  

15  Feito das raízes da bryone branca, planta da Europa e Norte da África, encontra aplicação no tratamento da reumatologia e dos estados infla-
matórios associados [tradução livre]. Informações disponíveis no Guide de l’Homéopathie: <https://www.xn--homopathie-d7a.com/>. Acesso: 02/
08/2018.  

16  Obtido, a partir do sal contido no mar na borda da península de Guérande, é indicado para fadiga em geral, mas trata principalmente de do-
enças respiratórias e da otorrinolaringologia; dermatite, distúrbios ginecológicos, urinário, psíquico, hormonal e gastroenterológico [tradução li-
vre]. Informações disponíveis no Guide de l’Homéopathie: <https://www.xn--homopathie-d7a.com/>. Acesso: 02/08/2018.

17  Todo sábado há sessão pública de psicografia de cartas consoladoras com outro médium da Casa.

18  Relato da Paciente C. em entrevista feita em maio de 2017. “Lar” é referente ao Lar de Clara, obra social da Casa de Francisco.
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havia espíritas e outros sem ligação com o 

Espiritismo e até um contrário à Doutrina. Ti-

nham ainda sexo e idade distintas, conforme des-

crito no quadro a seguir.

 Para cada paciente, foram pedidos o nome 

completo e a queixa de saúde; informações a 

que a médium não teve acesso, por sinal, duran-

te toda a pesquisa, a médium só era informada 

do nível de assertividade dos receituários. 

Importante destacar que as queixas de saúde 

dos participantes eram de conhecimento apenas 

da coordenadora da pesquisa que selecionou os 

nomes; o restante do Grupo de Pesquisa só teve 

conhecimento durante as entrevistas, feitas no 

momento da verificação da assertividade.

 Para que se desse a prescrição, a equipe 

de pesquisa repassava à médium, exclusivamen-

te, o nome completo do paciente, sem indicar a 

doença; e esta devolvia o receituário, sempre as-

sinado por Dr. Raul H. M.. No momento da psico-

grafia, a Srta. M., após prece silenciosa, entrava 

em transe mediúnico quando se observavam le-

ves tremores em seu rosto e mãos.

 Em seguida, ela mal olhava o nome do pa-

ciente e já escrevia o receituário; em alguns mo-

mentos, de maneira rápida; em outros, bem de-

vagar, como se estivesse aprendendo a escrever 

o nome. A médium explicou que para escrever, 

ela ouvia o que o Espírito dizia, e que Dr. Raul H. 

M. soletrava os nomes dos medicamentos que 

ela não sabia escrever. Assim, sem realizar nenhu-

ma anamnese, os receituários eram feitos. 

 Concomitante à pesquisa, continuava o trei-

namento mediúnico da Srta. M. – agora feito 

pela coordenadora da pesquisa – que consistia 

em exercícios para ampliar o psiquismo da 

médium e aprimorar sua mediunidade. Isso era 

feito, através de perguntas de cunho mais filosófi-

co e científico, abordando sempre questões liga-

das à saúde, doenças e tratamentos médico ou 

espiritual. Em um desses momentos, foi solicita-

do um receituário para uma doença específica – 

Bronquite Asmática –, mas não foi indicado ne-

nhum paciente. Ao que vieram duas prescrições:

Bronquite Asmática, 

Asma Brônquica, 

Atentar na individualização dos casos, há detalhes 
clínicos divergentes a cada paciente, torna-se ne-
cessário avaliar a prescrição correta da substância 
com similitude. 

Genérico:

Receita tipo Bromum 5CH 19 

26

19  Feito de bromo, é, particularmente, indicado no tratamento da asma; neste caso, o Bromum sozinho não pode curar completamente a 
doença. No entanto, alivia significativamente os sintomas associados a ela [tradução livre]. Informações disponíveis no Guide de l’Homéopathie: 
<https://www.xn--homopathie-d7a.com/>. Acesso: 02/08/2018.  
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Ipeca 5CH 20

3 grânulos por dia, em crise, até melhorar. 

Para a solicitante: 

Retirar a substância “Bromum” e substituir por: 
Blatta Orientalis 7CH 21

Dr. Raul H. M. (Receituários 4 e 5 – Paciente em Ge-
ral/Paciente Orientadora – 04/05/2017) [grifos nos-
sos].

 As orientações sobre individualização para 

que houvesse a similitude necessária entre a 

substância e o caso evidenciava conhecimento 

sobre os princípios básicos da Homeopatia. Já a 

prescrição voltada à solicitante – no caso, a orien-

tadora da formação – indicava o conhecimento 

de que ela sofria de asma.

 Àquela altura já se admitia a existência de 

outra inteligência atuando na feitura dos receituá-

rios que não a da médium: era a de um Espírito 

que assinava como Dr. Raul H. M.. Afinal, a rapi-

dez na escrita dos receituários, o nível de asserti-

vidade que já se observava, o conhecimento ex-

presso sobre Homeopatia eram indicativos. Em 

razão disso, surgiu a necessidade de se travar 

um diálogo com este Espírito para conhecê-lo 

melhor.

 Em 20 de agosto, foi feita a evocação, pela 

coordenadora da pesquisa, quando o Espírito se 

comunicou por meio da psicografia da Srta. M.. 

Ele se apresentou como médico homeopata, 

mas disse usar o nome de outro médico: Dr. Raul 

Hidetoci Mioshi 22. Ressalta-se que antes deste 

diálogo, a equipe levantara a hipótese de que 

Dr. Raul H. M. fosse o médico em questão.

As iniciais que estou a utilizar são R.H.M. no intuito 

maior de resguardar a Srta. M., que ainda se enqua-

dra como uma jovem criança, protegendo-a assim 

dos escolhos que um grande número de médiuns 

têm sucumbido; por pedido de seu Guia, nos foi 

incumbido resguardá-la; o orgulho pode aniquilar 

seus ouvidos. [...] Imagina tu, que o Dr. Raul Hideto-

ci Mioshi, eis que ele é um grande amigo de jorna-

da, tão anterior que tu nem podes imaginar. [...] Dr. 

Raul H. M. foi um pupilo há tempos passados. An-

tes, um oftalmologista, atualmente, um pediatra 

homeopata; viveu como Raul em suas duas últimas 

passagens terrenas. Tenho liberdade de utilizar seu 

nome, em sua homenagem (Diálogo com Dr. Raul 

H. M., 20 de agosto de 2017).

 Ele também explicou que “afinidades 

moral e fluídica” o aproximavam da médium; e 

que eles se conheciam de uma outra existência 

quando Srta. M. havia usado mal seus conheci-

mentos sobre Homeopatia.

Nossos vocabulários são comuns e familiares, por 

isso, a conveniência, há uma flexibilidade e uma 

docilidade. [Ela] está sob nossa responsabilidade 

espiritual, aguardando, em estudos e práticas, apro-

fundar sua educação. Srta. M., tem o mesmo olhar 

intensificador; recobrar-se para ajudar aos doentes 

(Diálogo com Dr. Raul H. M., 2017). 

27

20  Preparado a partir de uma variedade vegetal do Brasil e da Costa Rica, o Ipeca possui muitas propriedades terapêuticas para doenças 
pneumológicas. Devido a suas propriedades anti-tússica e expectorante, mas também dilata a via aérea e alivia os sintomas associados com a 
gordura e tosse espasmódica em asma, bronquite aguda ou tosse convulsa [tradução livre]. Informações disponíveis no Guide de l’Homéopathie: 
<https://www.xn--homopathie-d7a.com/>. Acesso: 02/08/2018.

21  Remédio usado para tratar sintomas respiratórios, como asma ou bronquiolite em bebês, mas também pode ser usado para dessensibilizar 
pessoas com problemas pulmonares [tradução livre]. Informações disponíveis no Guide de l’Homéopathie: 
<https://www.xn--homopathie-d7a.com/>. Acesso: 02/08/2018. 

22  Raul Hidetoci Mioshi foi médico pediatra, graduado pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Homeopatia, pelo Instituto Home-
opático François Lamasson e em Hipnologia, pelo Centro de Estudos de Hipnologia de Belo Horizonte, trabalhou em seu consultório e na Santa 
Casa, na cidade de Bandeirantes-PR. Faleceu em 2 de março de 2015, em Londrina-PR (CRM-PR, 2015).
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 No início de julho, finalmente, o último re-

ceituário foi psicografado. Agora, 14 prescrições 

homeopáticas (11 por solicitação e 03 espontâ-

neas23) compunham a amostragem, envolvendo 

11 pacientes distintos (os dez selecionados + a 

Paciente C). Entre os 14 receituários, havia novas 

prescrições para o Paciente M. e para a Paciente 

Orientadora (Paciente K); e no Receituário 4, 

para Bronquite Asmática, não se especificou o 

paciente (Quadro 2).

 Um aspecto interessante é que junto a 

cada prescrição médica vinha uma mensagem, 

provocando reflexões sobre a conduta do pacien-

te. Aspectos da personalidade, hábitos, situa-

ções vivenciadas; informações íntimas desconhe-

cidas, inclusive, dos pesquisadores. Aquelas men-

sagens reforçavam a ideia da relação intrínseca 

entre corpo físico e psiquismo, isto é, somente o 

remédio para o físico não surtiria efeito. Era ne-

cessário alcançar a alma enferma. Esta, ao obser-

var o que em suas características psíquicas causa-

va-lhe certa doença, poderia iniciar um processo 

de mudança moral. Afinal “o verdadeiro homem 

enfermo é anterior ao corpo enfermo, então 

cabe a todos nós a devida compreensão da dinâ-

mica psíquica da alma.” (Raul H. M., 2017)24.

 De posse de cada receituário, verificava-se 

a assertividade dos medicamentos e das mensa-

gens, conforme as queixas 

apresentadas por cada paci-

ente. Desta feita, a equipe 

entregava o receituário e, 

novamente, entrevistava os 

envolvidos. As exceções fo-

ram o Paciente M. (Receituá-

rio 10) e Paciente L.A. (Recei-

tuário 13), cujas entrevistas 

foram com as mães; e a Paci-

ente M.A. (Receituário 14). 

Esta última chegou a relatar 

o impacto emocional ao ler 

a mensagem, porém, devi-

do a questões de ordem 

pessoal e por morar em ou-

tra cidade, saiu da pesquisa 

antes de ser possível confirmar sua queixa de sa-

úde.  

 Com a lista dos medicamentos prescritos, 

o Grupo de Pesquisa, no contato direto com o 

paciente, comprovava se fazia sentido ou não 

aquela prescrição; dos 14 receituários, foi possí-

vel verificar a assertividade em 13 receituários. 

Já a confirmação da assertividade dos medica-

28

23  Foram considerados espontâneos, pois os dois primeiros vieram no exercício mediúnico quando se trabalhava a psicografia de textos em 
geral; e o terceiro veio junto ao pedido de um receituário para bronquite asmática quando não foi especificado paciente algum.

24  A Moral e a Doença - psicografia recebida dia 17/05/2017, como treinamento mediúnico da Srta. M.. 
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mentos foi feita por um profissional não espírita, 

o farmacêutico e homeopata Jacó Albuquerque 

Lopes Filho (CRFCE 1332), que teve acesso a 13 

prescrições, com os principais problemas de saú-

de sinalizados pelos respectivos pacientes. Cou-

be, ainda, aos pesquisadores espíritas, averiguar 

se havia identificação entre o paciente e a mensa-

gem moral recebida. Os resultados obtidos são 

apresentados a seguir.

APRESENTAÇÃO DO RESULTADOS

 O especialista Jacó Albuquerque foi segu-

ro ao confirmar que 08 receituários estavam cor-

retos, correspondendo a 57% do total. Mas, em 

outros 03 casos (29%), ele afirmou que precisaria 

de uma entrevista para confirmar diagnóstico e 

tratamento e deixou em suspenso a avaliação. 

Em 01 prescrição (7%), a medicação seria indica-

da a mulheres e não a homens. E somente em 

01 caso (7%), a medicação não era indicada à 

queixa apresentada, mas sim a um problema psi-

cológico (Gráfico 1).  

 Um ponto que chamou atenção foi a pres-

crição que seria mais indicada a uma mulher. 

Este receituário destinava-se ao Paciente M. – o 

filho da trabalhadora espírita da Casa de Francis-

co a quem se atribuiu também o Receituário 1 

(25/04/2018). Na época, o rapaz vivia com a na-

morada e sinalizava uma melhora de saúde, com 

a redução do uso de entorpecentes. Veio, então, 

o seguinte receituário: 

M..., 

Por que esse medo inconsciente de viver? Vista-
se com a roupa da humildade e sensatez. Exterior 
saudável e mente adoecida, viverá até quando 
com conforto e sofrimento? 

Sepia Officinallis 3CH 25

1 grânulo, 1 vez ao dia por três meses. 

Retrospectiva interior. 

Fortalecer, religar-se com Deus. 

Seja destemido em arcar com seus atos, o 
despertar lhe aguarda. 

Para a mãe: 

Atenção para a parábola do Filho Pródigo. 

Dr. Raul H. M. (Receituário 10 – Paciente M. – 26/
05/2017) [grifos nossos].

 Este receituário parece envolver toda a fa-

mília: a mensagem moral seria ao Paciente M.; o 

remédio homeopático a sua companheira; e a 

indicação de Evangelho à trabalhadora espírita, 

mãe do Paciente M. Todavia, não foi possível 

confirmar, junto à namorada, se ela teria o proble-

ma de saúde a que o remédio se destinava, ape-

sar de a mãe do Paciente M. dizer que a medica-

ção era para a nora. Diante disso, foi considera-

do não assertivo este receituário.

29

25  Preparado com um líquido de cor escura, emitido pelo choco (espécie de molusco) ao se defender. É indicado no controle de distúrbios gas-
trointestinais e urinários e no tratamento de distúrbios ginecológicos, de certas doenças de pele e doenças relacionadas à degradação nervosa 
[tradução livre]. Informações disponíveis no Guide de l’Homéopathie: <https://www.xn--homopathie-d7a.com/>. Acesso: 02/08/2018.
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 Paralela à análise do profissional homeopa-

ta, o Grupo de Pesquisa realizava entrevistas 

com os pacientes para confirmar a queixa médi-

ca e observar a reação destes ao ler a mensa-

gem moral. O contato direto permitiu listar ou-

tras queixas de saúde dos pacientes, e levando o 

Grupo ao seguinte resultado: 10 receituários 

(77%) se referiam às queixas principais, 02 (15%) 

a queixas secundárias e 01 (8%) receituário incor-

reto (Gráfico 2).

 Com relação aos 12 receituári-

os que continham mensagens mo-

rais (os dois receituários para Bron-

quite Asmática não tinham mensa-

gens), chamou atenção a emoção 

que elas causaram nos 09 pacientes 

a quem as mensagens se destina-

vam e nas 02 mães que leram pelos 

filhos as reflexões propostas. Outro 

destaque foi o elevado nível de as-

sertividade: 10 entrevistados (83%) 

disseram que a mensagem era fiel 

ao que era vivenciado contra 02 

(17%) que, após a emoção do primeiro momen-

to, voltaram atrás e disseram que não se identifi-

cavam com o teor da mensagem (Gráfico 3).

 

 Para uma análise qualitativa, apontam-se 

dois exemplos de pacientes bem distintos cujos 

medicamentos foram atestados tanto por Jacó 

Albuquerque como pelo Grupo de Pesquisa. A 

Paciente M.G. (mulher, 51 anos, espírita e conhe-

cida da médium) e o Paciente F.I. (homem, 55 

anos, católico e desconhecido da médium):

A principal queixa da Paciente M.G. eram as fre-

quentes enxaquecas. O tratamento indicado ali-

via não somente as enxaquecas associadas à cóli-

ca e à neuralgia periférica (dor crônica nos ner-

vos) que causa dor em uma das faces do rosto, 

30
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espalhando-se pela cabeça e pescoço. Inibe tam-

bém sintomas de nervosismo, irritabilidade, esgo-

tamento nervoso e ansiedade, combatendo a in-

sônia aguda ou crônica causada por excessiva 

atividade cerebral. Tais sintomas também foram 

verificados na Paciente M.G.

 Quanto à mensagem moral, segundo a pa-

ciente, esta trouxe à tona várias reflexões sobre 

os compromissos que assumiu e sobre os seus 

sentimentos, pois ela se sentia desanimada e cul-

pada algumas vezes. Entretanto, ela complemen-

ta: “a mensagem não chega a 100%, pois não 

gosto de dar 100% em nada.”. Ela disse ainda 

que tomou o remédio, teve uma melhora, mas 

voltou a sentir as dores cerca de dois meses de-

pois, entretanto, as dores foram menos intensas.

 Já o Paciente F.I. queixava-se de muitas do-

res nas articulações, revelando também proble-

mas com o uso abusivo de álcool. O receituário 

trouxe um medicamento que acalma as dores ciá-

ticas, bem como, as dores do pé e mais particu-

larmente as do calcanhar. Além de dores gástri-

cas, agravadas pela acidez digestiva que aumen-

ta com o consumo de café, cerveja e outras bebi-

das alcóolicas. Mas, segundo o paciente, a men-

sagem foi o que realmente lhe causou comoção; 

e foi o incentivo para ele tomar o remédio e co-

meçar a fazer o Evangelho em casa. Em suas pa-

lavras, a mensagem:

Tem sim a ver comigo, vivo problemas de saúde 

com dores nas pernas constantemente, problemas 

de circulação, câimbras e alimentação desregrada. 

E a parte que fala sobre valorizar os laços de famí-

lia, ficou muito na minha memória, porque sou 

muito grato pela família que tenho. Mas reconheço 

que de alguns preciso me acompanhar mais. Devi-

do à vida corrida, não tenho muita disposição, o 

trabalho me toma muito as forças. Mas, depois que 

comecei a tomar o remédio, busco cuidar da ali-

mentação e não bebi mais nenhuma bebida alcoóli-

ca (Paciente F.I.).

Com base nos resultados descritos, observa-se 

significativo índice de assertividade tanto no me-

dicamento como nas mensagens morais dos re-

ceituários. Ademais, o linguajar diferente do usa-

do pela médium durante o diálogo realizado 

com Dr. Raul H. M., e o desconhecimento da 

Srta. M. sobre Homeopatia e sobre as queixas 

médicas dos pacientes selecionados são indícios 

fortes de que havia sim uma inteligência indepen-

dente, ou seja, que havia um Espírito.  

 Entretanto, estes são os primeiros contor-

nos da pesquisa. sendo necessário continuar a 

investigação, ampliando a quantidade de pacien-

tes e aprimorando a metodologia empregada, 

para se ter uma comprovação mais firme da exis-

tência do Espírito e do nível de assertividade. 

Por enquanto, é possível dizer que o diálogo en-

tre o Espiritismo e a Homeopatia pode se firmar 

pelos fenômenos espíritas, sendo fundamental 

um olhar mais acurado por parte da comunidade 

acadêmica, em especial por aqueles que não se 

negam a refletir sobre o ser humano como um 

ser imortal.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Nas linhas que encerram este ensaio, uso 

de uma licença acadêmica para escrever em pri-

meira pessoa, coisa que me furtei até aqui. Em-

bora, eu já soubesse que eu poderia me abrigar 

numa visão mais elástica sobre a produção do 

conhecimento científico, a qual vê a ciência para 

além de simples representações da realidade; 

que entende a pesquisa em processo contínuo, 
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que afeta a realidade investigada ao passo que é 

afetada por ela. Haja vista, na atual condição hu-

mana, a inexistência de uma neutralidade no pen-

sar, no sentir e no agir; e que a própria escolha 

do objeto, metodologia, referenciais teóricos e 

de tudo que cerca a pesquisa já denota um pon-

to de vista, uma visão de mundo.

 Curioso me parece é que Allan Kardec – ao 

tomar o Espírito como objeto de investigação e 

sabendo-se também ser ele um Espírito encarna-

do – antevia uma prática científica que, ainda 

hoje, incomoda a visão conservadora do campo 

hegemônico das ciências em geral. Mas, esta é 

só uma das tantas revoluções no conhecimento 

humano que este francês natural de Lyon, ampa-

rado pelos Espíritos, provocou.

 Se no limitado pensar materialista, a con-

cretude do Espírito como um ser inteligente, que 

existe, é imortal e anima o corpo orgânico do ser 

humano, é realidade difícil de ser absorvida. Não 

é tão mais fácil aos espiritualistas – e também a 

nós, espíritas! – ter plena dimensão do que isso 

significa e das consequências implicadas na con-

vicção da imortalidade da alma. Afinal, tempo e 

espaço esfacelam-se enquanto a vida ganha uma 

compreensão longitudinal infinita.

 Ademais, quando o plano espiritual foi des-

cortinado, pelos Espíritos, aos olhos observado-

res do cientista Kardec, permitiu-se a compreen-

são pela lógica racional, baseada na lei de causa 

e efeito, da existência de Deus como “a inteli-

gência suprema, causa primeira de todas as coi-

sas.” (KARDEC, 2009, p. 35). A conclusão da exis-

tência de Deus, longe de vê-Lo como um produ-

to imaginativo do ser humano, tem um impacto 

que me tira as palavras. A existência de Deus me 

assombra ao mesmo tempo em que me conso-

la...  

 Pesquisar a realidade, ou melhor as realida-

des, é constância em minha vida há pelo menos 

dez anos quando decidi olhar a vida social pelos 

olhos das ciências humanas, especialmente, pela 

ciência da comunicação. Mas esta é a primeira 

vez que ouso adentrar racionalmente nas coisas 

do Espírito – até então, a emoção é que me guia-

va. E, embora sejam ainda tímidos e curtos os 

meus passos no campo da Ciência Espírita, eles 

já causaram verdadeira ebulição em minh’alma.

 Vejo, cada vez mais clara, a revolução cultu-

ral pelo Espiritismo a que Allan Kardec se referia. 

Ela que se inicia em cada indivíduo ganha tam-

bém contornos coletivos. Embora, eu não possa 

falar das transformações que os demais pesquisa-

dores do Grupo de Pesquisa vivenciam, nem as 

que um hipotético leitor possa viver.
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Caros leitores
Chegamos ao final da nossa edição.
Acreditamos que poderemos fazer mais, por isso é importante a 
participação de todos os espíritas pesquisadores e interessados 
em fazer pesquisa espírita.

Meus sinceros agradecimentos a todos os que participaram dessa 
edição, direta ou indiretamente:

Felipe Fagundes                 Suely Raimundo             Rafaela Respeita                     Victor Machado


