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Você sabia que, no próximo ano, o
Centro Espírita Divino Mestre irá
completar 80 anos? Por conta disso,
haverá um calendário especial com vários
eventos comemorativos dessa data ao
longo do ano.
Para dar início ao nosso calendário de
atividades, vamos propor aqui que cada
leitor, frequentador ou trabalhador do
CEDM DÊ O SEU VOTO para escolher,
dentre as opções ao lado, qual deve ser
o logotipo comemorativo dos 80 anos!
Uma curiosidade: as ideias de cada
uma das opções abaixo foram propostas
pelos jovens da nossa Mocidade Espírita
e, posteriormente, lapidadas pelas mãos
habilidosas do Leandro Pinna (um dos
integrantes do time de Comunicação e
Divulgação da Comissão Doutrinária).
O período de votação ocorrerá entre
os dias 5 de setembro e 25 de outubro, e o
voto poderá ser dado na própria secretaria
do CEDM (voto físico), ou por meio de
acesso à página do CEDM na internet
(www.cedivinomestre.org)(voto digital).
O logotipo mais votado, cuja
divulgação ocorrerá aqui no O Divino e na
internet (site e mídias sociais), será
utilizado exclusivamente no ano de 2019
para lembrar a todos das comemorações
em homenagem ao aniversário de 80
anos.
Vote e ajude-nos a escolher o logo
dos 80 anos!
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Agora no CEDM temos
atividades voltadas para todas
as idades, desde o bebê em
formação na barriga da
mamãe até a melhor idade.
Sim! Neste mês de agosto
iniciamos
as
atividades
específicas para Educação
Espírita de Bebês de 0 a 3 anos
e também gestantes.
Você pode se perguntar:
Como um bebê tão pequeno
(ou nem nascido ainda) poderá
assimilar os conhecimentos
doutrinários
que
serão
passados???
De acordo com Cintia V.
Soares, em seu livro intitulado
A gênese do bebê, “a
assimilação fluídica, nesta
primeira fase de absorção do
ambiente, é a principal forma
de aprendizagem dos bebês.
Não se pretende, nas aulas, o
alcance intelectual do bebê, ou
seja, que ele entenda os
conceitos propostos, mas

buscar, acima de tudo, envolvê
-los nas vibrações amorosas
dos ensinamentos do Cristo”.
Segundo Jack P. Shonkoff, da
Universidade de Harvard, “no
nascimento e nos primeiros
anos de vida, o cérebro faz 700
a 1.000 novas conexões entre
neurônios por segundo”. Ou
seja, através de estímulos e
vibrações do ambiente, o bebê
está não só aprendendo, mas
construindo o seu ser, físico e
espiritual.
E a doutrina espírita vem
reforçar a necessidade de se
iniciar a educação espírita
desde o nascimento: “... o
período infantil é o mais
propício à assimilação dos
princípios educativos. Até os
sete anos, o espírito ainda se
encontra em fase de
adaptação
para
nova
experiência que lhe compete
no mundo. Nessa idade, ainda
não existe uma integração

Farmácia Homeopática e
Laboratório de Manipulação
Medicamentos Homeopáticos—Produtos naturais

Fitoterápicos—Cosméticos Naturais

perfeita entre a matéria
orgânica. Suas recordações do
Plano Espiritual são, por isso,
mais vivas, tornando-se mais
suscetível de renovar o caráter
e
estabelecer
novo
caminho...” (Emmanuel , O
Consolador, p. 109).
E você acha que o bebê
fica sozinho na aulinha? De
jeito
nenhum,
a
evangelizadora é somente
uma
mediadora
deste
processo, pois, como Kardec
ressalta em O Livro dos
Espíritos, “Os espíritos dos pais
têm por missão desenvolver os
dos seus filhos pela educação.
Constitui-lhes isso uma tarefa.”
E nossa amiga Cíntia Vieira
complementa: “A participação
da mamãe e/ou do papai nas
atividades de evangelização do
bebê é fonte básica de
segurança e bem-estar,
facilitando desde a sua
adaptação até a sua completa
integração ao ambiente
educativo
espiritual.
Considerando tais aspectos,
para além de meros
acompanhantes, os pais são
acima de tudo corresponsáveis
pelo
processo
de
evangelização de seu filho.”
As
atividades
são
desenvolvidas com todo o

cuidado, pensando na faixa
etária, com materiais próprios,
muita música e carinho, pois
“evangelizar bebês é educar o
espírito desde a mais tenra
idade, levando-o a sentir as
vibrações amorosas de Jesus e
a proteção de Deus. Além de
vivenciar
atividades
doutrinárias e cristãs de
estimulação, visando o seu
desenvolvimento harmônico,
o bebê é também incentivado
a perceber os laços de carinho
e amor que o une à mamãe, ao
papai e seus familiares, em
ambiente
espiritualmente
saturado
de
boas
vibrações.” (Cintia V. Soares)
Você pode obter mais
informações sobre a Educação
Espírita de Bebês com a nossa
amiga goiana Cintia Vieira
Soares
que
compilou
experiências e atividades de
diversos Centros Espíritas do
Brasil
nos
livros:
“Evangelizando Bebês”, “A
Arte de Educar” e “A Gênese
do Bebê – Ciência e
Espiritualidade na educação”.
Aqui no CEDM, as
aulinhas acontecem aos
Domingos das 9h30 às 10h30.
Venham conhecer!
_____________________
Autora: Lívia Ribeiro
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Pesquisa Científica comprova benefícios do passe espírita no tratamento de Ansiedade
O médico e pesquisador Ricardo de
Souza Cavalcante, atual presidente da AME
de
Botucatu/SP,
comprovou
cientificamente os benefícios do passe
espírita como tratamento complementar
para a ansiedade.
A pesquisa realizada entre 2014 e 2016
seguiu os parâmetros determinados pelo
rigor científico e contou com a participação
de 50 voluntários com quadro de ansiedade
em diversos graus. Ainda segundo o médico
espírita, 16 trabalhadores voluntários entre
trabalhadores de Centro espírita com mais
de 30 anos no trabalho do passe e ainda
voluntários que não tinham noção do que é
o passe e como aplicá-lo colaboraram neste
trabalho.
Em palestra proferida no CEDM dia 28
de agosto, Cavalcante relatou como foi
realizada a pesquisa, concedendo entrevista
exclusiva ao O Divino:
OD - Em que momento de sua
carreira surgiu o interesse em desenvolver
a pesquisa sobre os benefícios do passe e
sua eficácia na redução da ansiedade?
Dr. Ricardo S. Cavalcante: Há alguns
anos, em nossas discussões de grupo da
Associação Médico-Espírita de Botucatu
(AME-Botucatu) optamos por trabalhar
com a pesquisa científica abordando saúde e
espiritismo, em decorrência da composição
de nosso grupo, no qual a maioria dos
integrantes são pesquisadores ligados a
Faculdade de Medicina de Botucatu UNESP. Consideramos que esta seria uma
importante contribuição que traríamos
tanto para os espíritas quanto para o meio
científico. Entre os recursos terapêuticos
praticados nas casas espíritas, optamos pelo
passe por ser uma atividade muito frequente
e por já existirem modelos prévios de estudo
com esta temática de imposição de mãos. A
ansiedade foi escolhida pela sua elevada
prevalência na população e seu importante
impacto na qualidade de vida das pessoas.
OD - Como a comunidade científica
tem recebido estas informações?
Dr. Ricardo S. Cavalcante: Há pelo
menos três décadas muitos estudos têm
sido realizados abordando a interface saúde
e espiritualidade, sendo que a maioria das
pesquisas são desenvolvidas nos Estados
Unidos. Isso tem permitido um maior aceite
por parte da comunidade científica, uma vez
que estes estudos respeitam os rigores
científicos e trazem evidências fortes do
benefício da espiritualidade, também
chamada de religiosidade intrínseca, na
saúde das pessoas. Embora ainda exista
resistência, não temos tido dificuldades com
nossas pesquisas, pelo menos no que se

refere à aceitação científica. As evidências
científicas têm sido tão impactantes que
muitas universidades norte-americanas
incluíram esta temática em sua grade
curricular dos cursos de medicina. No Brasil,
algumas Universidades têm conseguido
esta implementação.
OD - A terapia do passe entra como
aliada num tratamento amplo (médicos,
terapeutas, psicólogos, etc) ou pode ser
considerada como um tratamento
efetivo?
Dr. Ricardo S. Cavalcante: A terapia
espírita é sempre uma terapia
complementar, ou seja, vem se associar
àquilo que a medicina terrena tem
oferecido. Não consideramos que seja
terapia alternativa, uma vez que não
substituímos os tratamentos convencionais.
As áreas da saúde desenvolvidas pelas
ciências tradicionais oferecem os subsídios
para se tratar o corpo físico. André Luiz, pela
psicografia de Francisco Candido Xavier, na
obra Evolução em Dois Mundos, afirma que
a origem da maior parte das doenças se
encontra no Espírito, apontando a
necessidade de medidas que atuem sobre a
alma. Assim, vem a terapia espírita
complementar o que a medicina terrena
propõe ao oferecer recursos com ação no
Espírito.
OD - Sua pesquisa baseia-se no
passe que é dado nos Centros Espíritas?
Considera também o Reiki, por exemplo?
Dr. Ricardo S. Cavalcante: Nossa
pesquisa é específica para o passe que se
pratica nas casas espíritas, embora todas as
terapias bioenergéticas tenham o mesmo
princípio de transmissão de energias e
possivelmente
tenham
resultados
semelhantes. Existem pesquisas específicas
sobre o Reiki e outras terapias
bioenergéticas.
OD - Quais as propriedades do
passe? O que o diferencia de outros
métodos de imposição de mãos e
transmissão de energias pelas mãos?
Dr. Ricardo S. Cavalcante: O passe é
uma transmissão de energias. Sabemos,
pelas obras da codificação espírita,
elaboradas por Allan Kardec, que existe a
transmissão de princípio vital ou também
chamado de fluido magnético, um
composto energético originado do fluido
cósmico universal. O princípio vital é uma
energia essencial para vida, pois é
responsável por manter a ligação do
perispírito com o corpo físico. Por isso, está
diretamente relacionada à nossa saúde.
Podemos doar e receber princípio vital
durante nossa vida terrena, pois este é

mobilizado pela vontade e pelo
pensamento. Bons pensamentos nos
permitem a mobilização de fluidos positivos,
tanto para a doação quanto para sua
recepção. Estes conceitos são válidos para
todos os métodos de imposição de mãos. O
que os diferencia do passe é basicamente a
técnica de que cada um se utiliza.
OD - Em março deste ano foi
divulgado que o passe espírita foi acolhido
pelo Ministério da Saúde como
tratamento complementar para a cura e
prevenção de doenças. De que maneira
sua pesquisa contribuiu para que o passe
fosse incluído?
Dr. Ricardo S. Cavalcante: Neste ano
de 2018, o Sistema Único de Saúde (SUS)
ampliou o uso de práticas integrativas e
complementares em seu escopo de
atividades. Nesta está incluída a imposição
de mãos como terapia. Excetuando os
hospitais espíritas, não sabemos, se dentro
deste contexto, existem serviços de saúde
oferecendo, de modo contínuo, passes
espíritas para a população. Isto é um assunto
delicado pelo seguinte contexto. Na
doutrina espírita consideramos que toda a
sua prática deve ser livre de remuneração,
incluindo
aplicações
de
passes,
desenvolvimento mediúnico, atendimento
fraterno. Para o SUS implantar uma
atividade terá que contratar profissionais
para isso, o que seria contrário aos conceitos
da doutrina, no que se refere à aplicação do
passe espírita. Desta forma, consideramos
que o passe deve continuar sendo aplicado
nos centros espíritas que são abertos a quem
se interessar. Nos hospitais espíritas são
realizados por voluntários. Se assim for,
podemos tê-los no âmbito do SUS.
Nossa pesquisa, assim como todas as
que se referem as terapias complementares,
certamente contribui para a implementação
destas práticas pelo SUS.
OD - Qual o próximo passo de sua
pesquisa?
Dr. Ricardo S. Cavalcante: No
momento, estamos desenvolvendo nova
pesquisa em voluntários com transtorno de
ansiedade generalizada, um enfermidade
emocional que ainda não está bem
estabelecida o manejo médico. Por isso,
estamos comparando o passe com o
tratamento convencional (uso de
medicamentos).
______________________________
Autora: Solange Monteiro
(jornalista e trabalhadora do CEDM)
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Calendário de Palestras (Reuniões Públicas e GECO*)
Dia

Reunião

Tema

Palestrante

1

Sábado, 20h (RP)

Viver é a melhor opção

Lincoln

2

Domingo, 9h30 (RP)

Lei de destruição: destruição necessária — flagelos destruidores — guerras

Eduardo Borges

3

Segunda, 20h (RP)

Viver é a melhor opção

Lincoln

4

Terça, 14h30 (RP)

Expressão política de um espírita

Mônica

5

Quarta, 20h (GECO)

Genética, reencarnação e espiritismo

Luciano

7

Sexta, 20h (RP)

Expressão política de um espírita

Leandro

8

Sábado, 20h (RP)

Expressão política de um espírita

Mônica

9

Domingo, 9h30 (RP)

O temor da morte

André Luiz

10

Segunda, 20h (RP)

O Cristo Consolador

Iclea

11

Terça, 14h30 (RP)

O contexto espiritual para ações humanas de terrorismo, homicídio e guerras

Umberto

12

Quarta, 20h (GECO)

Os sete hábitos dos espíritas altamente eficazes

José Roberto Marassi

14

Sexta, 20h (RP)

O contexto espiritual para ações humanas de terrorismo, homicídio e guerras

Eloisa Nascimento

15

Sábado, 20h (RP)

O contexto espiritual para ações humanas de terrorismo, homicídio e guerras

Denis

16

Domingo, 9h30 (RP)

A lei do amor (palestrante externo)

André Luiz Villar

17

Segunda, 20h (RP)

As predições do Evangelho

Expositor USE

18

Terça, 14h30 (RP)

Fundamentos do respeito à vida desde a fase da gestação

André

19

Quarta, 20h (GECO)

Ciúmes: causas e como superá-los

Iclea

21

Sexta, 20h (RP)

Fundamentos do respeito à vida desde a fase da gestação

Flavio Oliveira

22

Sábado, 20h (RP)

Fundamentos do respeito à vida desde a fase da gestação

Flavio Oliveira

23

Domingo, 9h30 (RP)

Perdão e autoperdão

Rogério Miguez

24

Segunda, 20h (RP)

Há muitas moradas na casa de meu Pai

Affonso

25

Terça, 14h30 (RP)

Fundamentos do respeito à vida: Eu, o Outro e o Meio Ambiente

Carlos Villarraga

26

Quarta, 20h (GECO)

A pedagogia da Espiritualidade

Karina

28

Sexta, 20h (RP)

Valorização da vida: Eu, o Outro e o Meio Ambiente

Carlos Villarraga

29

Sábado, 20h (RP)

Valorização da vida: Eu, o Outro e o Meio Ambiente

30
Domingo, 9h30 (RP)
Bem aventurados os aflitos: o bem e o mal sofrer - Provas voluntárias (...)
* - GECO: Grupo de Estudos da Codificação

Encontro de Dirigentes de Estudos
movimenta CEDM
Sob a coordenação de Pérsio Nogueira Filho e Carolina
Guedes de Almeida, o
CEDM realizou, em 18 de
agosto, um Encontro com
os Dirigentes dos Grupos de
Estudos que acontecem na
casa.
Vale destacar a presença
significativa de dirigentes de praticamente todos os grupos de estudos que acontecem na casa — e são vários, como por exemplo: Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE), Mediunidade: Estudo
e Prática (MEP), Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita (EADE),
Grupo de Estudos da Codificação (GECO), além dos estudos específicos que acontecem sobre obras deAndré Luiz e de Ermance Dufaux.
O evento teve importante papel de aproximar os dirigentes,
alinhar assuntos de interesse comum a todos, e sobretudo aprimorar
as atividades de estudo oferecidas pela casa, dando assim atendimento à diretriz complementar ao amor de todo espírita sincero:
“instrui-vos “!

Wander
Carolina Guedes

Palestra sobre a
ciência do passe no CEDM
Na tarde do dia 25 de
agosto, o CEDM recebeu a
presença do Dr. Ricardo Souza
Cavalcante (médico de Botucatu/SP) para apresentação da
palestra “Efeitos da terapia do
passe e sua eficácia na redução
da ansiedade diante da comunidade científica”.
Trazendo subsídios apoiados em sua detalhada pesquisa científica a respeito dos efeitos do passe em relação à redução da ansiedade, o Dr. Ricardo reteve a atenção da plateia ao longo de uma hora e
meia de apresentação, oferecendo informações oriundas da área
médica de grande importância para o conhecimento geral, seja sobre
aspectos relativos ao problema da ansiedade, como também da
eficácia terapêutica do passe.
O evento, coordenado por Idalma e Mônica Hauch (Comissão
Doutrinária), contou com a participação de expressivo público (mais
de 150 presentes), sendo muitos trabalhadores ativos do passe no
CEDM, e encerrou-se com uma saudável confraternização.
(Para assistir a palestra, acesse: https://www.youtube.com/
watch?v=rQnjrLb_6z0)

