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RESUMO
O presente trabalho é uma analise da experiência de frequentadores não espíritas
que buscam a cura espiritual como um caminho para resolver seus problemas,
físicos, psíquicos e espirituais. A pesquisa foi realizada na Instituição Espírita de
Caridade Nosso Lar na Cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais.
Procurou-se explorar na pesquisa o impacto da cura espiritual vista por pessoas
que não se declaram espíritas, mas que usufruem da cura espiritual como solução
para resolver seus problemas. Não se pretendeu com a pesquisa evidenciar o
espiritismo, mas sim mostrar quem são as pessoas que fazem uso de tratamentos
espíritas, sejam elas pertencentes ou não a algum credo religioso. O que importou
foi entender a visão das pessoas que buscam pela cura espiritual não sendo
espíritas.

Com base nos objetivos propostos, foram analisadas três questões

principais: o motivo que levou os não espíritas até a Instituição Espírita de
Caridade Nosso Lar; as mudanças percebidas por eles em sua fé; e a
necessidade de saber se a cura espiritual realmente trouxe algum benefício às
pessoas que procuraram estes meios alternativos e se o tratamento recebido
provocou nelas mudanças religiosas e ou espirituais. Para tanto a pesquisadora
valeu-se de um questionário especialmente desenvolvido para essa investigação,
aplicado a cerca de 40 não espíritas que frequentaram o centro espírita em
estudo durante os anos de 2013 e 2014, sendo feita uma leitura critica dos dados
surgidos do levantamento das respostas ao questionário.

Palavras-chave: Cura espiritual. Não espíritas. Experiência.

ABSTRACT

This present work is an analysis of the experience of non-spiritists goers who
seek spiritual healing as a way to solve their problems, physical,
psychological and spiritual. The survey was conducted in the Instituição
Espírita de Caridade Nosso Lar, in the city of Montes Claros, in the north of
the state of Minas Gerais. It was sought to explore in this research the
impact of the spiritual healing seen by people who do not declare
themselves spiritists, but enjoyed the spiritual healing as a solution to solve
their problems. It was not intended with the research to put evidence on
Spiritism, but to demonstrate who are the people who make use of spiritists
treatments, whether or not belonging to any religious creed. What mattered
was to understand the vision of those people who seek spiritual healing
being not spiritists. Based on the proposed objectives and hypotheses, three
main issues were analyzed: the reason that led non-spiritists to the
Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar; the changes perceived by them in
their faith; and the necessity to know if the spiritual healing really brought
some benefit to people seeking this alternative means and if the treatment
they received caused in them religious or spirituals changes. To achieve that
the researcher drew on a specially developed questionnaire for this
investigation, applied to about 40 non-spiritists who attended at the spiritist
center under study during the years 2013 and 2014. It was also done a
critical reading of data arising from the survey of responses to the
questionnaire.
Keywords: Spiritual Healing. Non spiritists. Experience.
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INTRODUÇÃO
Diante das primeiras analises bibliográficas que serviram de base para a
fundamentação teórica deste trabalho, observou-se que são muitos os artigos e
teses que se referem à cura espiritual como uma alternativa na cura de doenças,
dores e sofrimentos. Observou-se também que mesmo não sendo quantificado,
vem crescendo o número de não espíritas que acabam por recorrer à religião
espírita para resolver problemas espirituais e de saúde. Contudo, observou-se
que não existem estudos concretos que demonstrem como a cura espiritual foi
interpretada por estes indivíduos ou como esse processo interferiu no modo de
ver sua crença primária.
Por esse motivo, considera-se que a escolha por este tema se justifica ao
perceber que esta resposta passa a ser cada vez mais necessária para
compreender a importância da religião para a vida das pessoas e, ainda,
compreender mais profundamente a religião espírita, não pelo ponto de vista dos
espíritas, mas dos não espíritas, de forma a reconhecer sua expansão na
sociedade brasileira.
Este estudo tomou por base duas perspectivas, a do ponto de vista
científico e a do ponto de vista religioso, pois buscou analisar até que ponto esses
dois conceitos se diferenciam e a partir de quando eles passam a se confundir na
ideologia do homem, o qual tem por característica transformar sua própria cultura
para favorecer o seu desenvolvimento e a defesa de sua vida.
Assim, a presente pesquisa se justifica pela necessidade de compreender
a religiosidade e o espiritismo sobre várias perspectivas, bem como, para que
possa servir de base a outras pesquisas e outros pesquisadores que pretendem
estudar temas correlacionados ao aqui desenvolvido.
O fato é que ao analisar empiricamente a evolução da medicina até os dias
atuais nota-se um paradigma. De um lado é evidente o quanto a evolução
tecnológica contribuiu para o desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico e
tratamento de diversas doenças, de outro se nota que essa mesma evolução
tecnológica vem contribuindo para o crescimento do acometimento de doenças
crônicas como o diabetes, as doenças cardíacas e o câncer, na medida em que
aumenta a prevalência de fatores de riscos. Doenças estas que, segundo dados
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da Organização Mundial de Saúde (OMS) (2011, p. 1), respondem hoje por cerca
de dois terços de todas as mortes no mundo.
Tais fatores de risco estão relacionados tanto a questões internas, como
por exemplo, a hereditariedade, a genética e a fisiologia, quanto a questões
externas, como o alcoolismo, o tabagismo, a má alimentação, o excesso de
alimentos industrializados, a falta de atividades físicas, a obesidade e o estresse.
Ressalta-se, neste caso, a existência de estudos de espíritas que interligam esses
fatores de risco à interferência do próprio espírito (KARDEC, 2005).
Portanto, não é difícil observar frequentemente na mídia as religiões, como
as pentecostais e a católica, atuando no tratamento de doentes. Nesse sentido,
considera-se que não só os espíritas vêm se fortalecendo para o tratamento de
doenças pelo apoio da espiritualidade, pois cada religião, com suas perspectivas
e dogmas, mostram que com o poder da fé é possível curar as doenças, partindo
do pressuposto de que a doença é uma resposta do corpo do ser humano ao
desequilíbrio de sua alma.
Além disso, por influência midiática, reconhece-se que em muitos casos a
cura médica se frustra, seja pela falta de atendimento, seja pela falta de
diagnóstico, ou mesmo pela falta de um processo de cura eficaz, razão pela qual
a cada dia observa-se um aumento da procura pelas denominadas “curas
espirituais”.
Nesse

sentido,

observa-se

que,

em

decorrência

das

diferentes

interpretações a respeito da cura para as diversas religiões, bem como, mediante
um emaranhado de doutrinas e teorias, o homem procura aquela que lhe trará
melhores resultados e, portanto, não é incomum observar crenças, culturas e
princípios religiosos se misturarem, ou seja, não é raro testemunhar católicos
procurando o apoio de igrejas pentecostais ou instituições espíritas.
Ao analisar a realidade norte mineira, mais especificamente na cidade de
Montes Claros, percebe-se que este contexto ocorre de forma constante, como
por exemplo, na Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar (IECNL), na qual a
presença de pessoas de outras religiões a procura da cura espiritual vem se
mostrando regular.
Atualmente as pessoas se tornam cada vez mais atribuladas e cada vez
mais voltadas às realizações materiais, no que a espiritualidade passa a ser uma
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necessidade para garantir que o indivíduo se torne mais saudável e mais
humanizado. Tanto que algumas instituições médicas já compreendem que a
busca espiritual é uma das dimensões necessárias para garantir a cura do corpo
e, principalmente, na intervenção da cura da dor e do sofrimento vivenciados por
seus pacientes.
Meu interesse pelo estudo da cura espiritual surgiu quando comecei a
observar a religião espírita pelo viés da academia, buscando explorar esse campo
religioso ainda não analisado na cidade de Montes Claros e no norte de Minas
Gerais.
Ademais, em uma aula de metodologia cientifica e, após conhecer
pesquisas na área da Umbanda, do Candomblé, do Catolicismo, considerou-se
que esse tema seria importante para o Curso de Ciências da Religião,
principalmente ao constatar que pessoas, de várias posições sociais, cultura e de
crenças religiosas, procuram este tipo de terapêutica como um meio alternativo de
ajuda para vários tipos de problemas, entre eles, os de saúde.
Cabe aqui ressaltar que a importância desta pesquisa reside no fato de que
alguns pesquisadores já tentaram evidenciar a cura espiritual, porém não tenho
conhecimento de que haja pesquisas no contexto social norte-mineiro, visando
identificar quem são as pessoas que vão em busca da cura espiritual nas casas
espíritas. Tampouco se sabe se elas são ou não seguidoras dessa doutrina.
A presente pesquisa propõe cobrir essa lacuna buscando conhecer e
identificar melhor as pessoas que frequentam as casas espíritas, em particular o
centro espírita aqui estudado. Pretende-se entender o que faz essas pessoas
buscarem a chamada cura espiritual e qual o caminho que trilham antes de
chegar a uma casa espírita. Pergunta-se quem são essas pessoas; será que elas
recebem algum benefício; por que procuram esses lugares; elas permanecem ou
não nas casas espíritas; qual o impacto desse contato com os centros espíritas
sobre essas pessoas; elas mudam ou adquirem novo rumo na vida; sentem um
novo sentido de vida e da morte; tornar-se-iam elas espíritas?
Tais questionamentos são feitos a partir da necessidade de estudar a
relação dos frequentadores com os centros espíritas a fim de analisar os efeitos
desse novo contato religioso sobre os frequentadores não espíritas. Jeferson
Betarello (2010), após sua pesquisa sobre a Importância das Federativas para o
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crescimento do espiritismo, deixa aberto um espaço para outros pesquisadores,
sendo que um dos temas é o de conhecer quem são os frequentadores das casas
espíritas. Sobre essa questão o referido autor advoga que,
Dados os limites de nossa pesquisa, ficam abertas possibilidades para
novas pesquisas, pois não tratamos da relação dos frequentadores com
os centros espíritas, para determinar tanto o impacto do Espiritismo na
vida dessas pessoas quantos aspectos da “adesão” não formal ao
contingente, ou seja, aquela que não é captada pelo censo demográfico
como principal ou única opção religiosa (BETARELLO, 2010 p. 220).

Ressalta-se que não se pretende com esta pesquisa evidenciar o
espiritismo, mas sim mostrar quem são as pessoas que fazem uso de tratamentos
espíritas. O que importa aqui é entender a visão das pessoas que provavelmente
podem ter sido beneficiadas pela cura espiritual, as quais de certa forma, a
princípio, podem não ser espíritas.
Assim sendo, o objeto desta dissertação é analisar e mapear a experiência
e vivencia da cura espiritual em um grupo de frequentadores não espíritas da
Instituição em estudo.
Diante dessa realidade, a dúvida que surgiu foi até que ponto o homem se
coloca contra suas próprias crenças para buscar a cura? Neste caso, a
problemática da pesquisa se desenvolveu sobre a perspectiva de responder três
questionamentos, quais sejam: frequentadores não espíritas que vão à Instituição
pesquisada chegam motivados apenas pela busca de uma cura espiritual?
Atraídos pela cura espiritual os frequentadores não espíritas dessa instituição
percebem alguma mudança na sua fé ou ficam indiferentes? A cura espiritual
realmente traz algum benefício às pessoas que procuram estes meios alternativos
para se tratar?
Assim, levou-se em consideração as hipotéticas respostas a esses
questionamentos, as quais puderam induzir a conclusão desta pesquisa de forma
a permitir confirmar ou refutar suas prerrogativas, que foram: supõe-se que os
frequentadores não espíritas que buscam a cura espiritual para problemas de
saúde, em sua maioria são desenganados pela medicina convencional, bem
como, procuram orientação complementar para cirurgias, exames clínicos, para
curas de problemas na visão, dependência química, diabetes, entre outras;
supôs-se ainda que a cura espiritual nada tem a ver com a crença dos
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frequentadores da casa de oração, o que possibilita continuar a seguir e aprimorar
sua fé na religião de origem ou continuar sem religião; e por fim, sugeriu-se como
resposta o entendimento de que a cura espiritual é vista como um benefício para
os frequentadores não espíritas.
Nesse ínterim, considerou-se que o objetivo geral desta pesquisa seria o de
analisar como a cura espiritual se dá a partir da experiência e vivencia dos
frequentadores não espíritas na Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar, a qual
tem como missão nos dias atuais atender todas as pessoas carentes,
proporcionando acolhimento terapêutico, psiquiátrico e psicológico por meio do
tratamento e cura espiritual, independente de cor, sexo, raça, nacionalidade, credo
político ou religioso e posição social.
Para atingir esse objetivo foram necessários outros enfoques, que foram:
abordar os benefícios da cura espiritual vivenciada por frequentadores não
espíritas na IECNL; identificar as causas que levam à frequência de não espíritas
na IECNL; apontar se os frequentadores não espíritas da Instituição mudam suas
crenças ou fé depois do impacto da cura espiritual ou ficam indiferentes; analisar
como as doutrinas e filosofias seguidas pela Instituição passam a ser interpretadas
pelos não espíritas.
Assim, tendo em vista esse objetivo, a dissertação está dividida em 2 partes
maiores. A primeira, correspondente ao capítulo 1, no qual contextualiza-se o
Espiritismo do ponto de vista histórico cultural, situando suas crenças e práticas no
Brasil e em Minas Gerais (norte-mineiro). O capítulo visará elucidar os
fundamentos conceituais e características das práticas espíritas com relação à
doença e a cura espiritual e, além disso, descreverá o cenário concreto em que
atua a Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar e seus frequentadores espíritas
e não espíritas. Na parte 2 (respectivamente no capitulo 2) apresenta-se a
metodologia adotada na pesquisa de campo e, após a descrição dos resultados e
dados colhidos, serão tecidos os comentários críticos que permitiram situar a
pertinência dos objetivos e hipóteses que presidiram a tentativa de detectar e
conhecer melhor os frequentadores não espíritas que usualmente se dirigem ao
centro aqui em estudo.
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PARTE I - CONTEXTUAÇÃO HISTÓRICO-CONCEITUAL DO
ESPIRITISMO E DA CURA ESPIRITUAL
CAPITULO I – A CURA ESPIRITUAL NA CONCEPÇÃO E PRÁTICAS DO
ESPIRTISMO
O objetivo deste capítulo é fazer uma contextualização histórica conceitual
do Espiritismo e da cura espiritual na maneira como foi recebida e assimilada pelo
Espiritismo Brasileiro desde a França. Além disso, objetiva apresentar as
concepções e práticas existentes no Espiritismo em relação à cura espiritual,
situando o Espiritismo norte - mineiro e a perspectiva histórica da cura espiritual,
descrevendo, ao mesmo tempo, o cenário concreto deste estudo no norte de
minas onde está situada a Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar.
1. Situando o Espiritismo norte-mineiro
1.1 O Espiritismo: fundamentos
O Espiritismo, ao contrário das doutrinas das Igrejas cristãs católicas e
protestantes, coloca no centro de suas crenças e práticas a visão da morte e,
principalmente, da pós-morte, enquanto que nas Igrejas cristãs a ênfase é posta
na ressurreição1. Assim sendo, no espiritismo o elemento distintivo é a
reencarnação2 (LEWGOY, 2000, ARRUDA FILHO, 2010).
Arruda Filho (2010),por exemplo, considerou, através de sua pesquisa
comparativa entre a ressurreição e a reencarnação, que o espiritismo é uma
religião considerada cristã que se orienta pela doutrina da reencarnação evolutiva,
a qual se fundamenta em conjunto de princípios e leis, revelados por espíritos

1

Ressurreição é um substantivo feminino com origem no termo em latim resurrectio que significa
o
ato
de
ressurgir,
ressuscitar,
voltar
à
vida.
Disponível
em:
<http://www.significados.com.br/ressurreicao>. Acesso em: 10/01/2014
2
De acordo com Arruda Filho (2010, p. 40) existem dois tipos de reencarnação a regressiva e a
progressiva: sendo que no primeiro “o espirito que no passado ocupava uma forma humana,
dependendo do seu estado espiritual no ato da morte física, pode reencarnar em animal, vegetal,
mineral ou novamente de um ser humano” e no segundo “o espirito apenas reencarna em outros
serem humanos, pois a tendência do espírito é evoluir até que se torne totalmente puro ou
iluminado, quando não mais precisará reencarnar”.
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superiores. É este o núcleo central da codificação espírita, realizada por Allan
Kardec e posteriormente aclimatada no Brasil.
Kardec (2010) utiliza a própria Bíblia para provar a existência da
reencarnação
Para os espíritas, esta passagem é a prova de que Jesus acreditava na
reencarnação. Allan Kardec interpretava assim: "Ninguém pode ver o
Reino de Deus se não nascer de novo. [...] Se a crença na reencarnação
fosse errada, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu
tantas outras; longe disso, ele a sancionou com toda a sua autoridade e
a afirmou como condição necessária..." (KARDEC, 2010, p. 99).

Embora o espiritismo seja uma religião relativamente recente, vê-se nele a
existência de marcas históricas cujas bases remotas e interpretativas têm suas
raízes na Grécia antiga (NEGRÃO, 1996). Platão3 (1980, p.132) já considerava
que “sendo a alma imortal e o morrer a separação da alma do corpo perecível, os
cuidados com a alma devem ocupar o tempo da vida do homem sábio a procurar
se preparar para a morte e a encaminhar sua alma para o Hades4”.
O Espiritismo surge a partir de meados do século XIX, no contexto das
grandes transformações sociais, filosóficas e políticas que, influenciaram a
mentalidade das pessoas e sociedades e principalmente após a revolução
Francesa e o Iluminismo Europeu, alterando radicalmente a forma com que a
Igreja e Estado vinham se impondo à própria sociedade (LEWGOY, 2000). Foi
esse o caldo político cultural quena França de meados do século XIX, criou
ocontexto histórico que favoreceu o surgimento do espiritismo (SILVA, 2005).
Narita (2012) escreve que foi nessa época que a França passou por
grandes transformações: primeiro surgiu a Segunda República (1848-1852) e,
logo

em

seguida,

o

Segundo

Império

(1852-1870).

Tais

mudanças

desencadearam a expansão do império francês e o desenvolvimento industrial,
dando ânimo ao fortalecimento de uma situação religiosa nova na França. Essa
transformação quebrou a hegemonia católica que deixou de ser o fundamento da
ordem até então vigente. Para ser mais exato, de acordo com Jabet (2008), o
espiritismo se firmou em 1848 quando se tornaram conhecidos na França os
diversos eventos envolvendo a família Fox que morava no Estado de New York.
3

Platão foi filósofo matemático, do período clássico da Grécia Antiga (PLATÃO, 1980).
Hades deriva-se do grego “haídes” que significa “o lugar não visto" ou "o lugar invisível".

4
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Contudo, o referido autor explica que este não seria o primeiro caso relatado de
aparição de espíritos, mas ficou marcado no tempo por ter sido o primeiro relato
de comunicação com os espíritos.
Entretanto, cabe aqui ressaltar ter sido na década de 1850 que as
pesquisas relacionadas a essas atividades passaram a ser observadas e
analisadas, dando origem, então, ao Espiritismo, que teve suas bases compiladas
através de contatos com espíritos efetuadas por Hippolyte Léon Denizard Rivail,
que ficou conhecido pelo codinome Allan Kardec [1804-1869], o qual passou a
desenvolver suas próprias teorias anticlericais, que tinham por fundamento a
doutrina espírita, e que mais tarde seria interpretada como Kardecismo,
justamente

por

demonstrar

um

posicionamento

mais

exclusivista

(VASCONCELOS, 2003).
Nessa época o espiritismo ainda não era compreendido como religião.
Kardec explica que o interpretou inicialmente como ciência em decorrência de
suas descobertas ao estudar o sonambulismo5 e suas fases, pois, a partir das
várias análises do próprio homem, Kardec pôde compreender a existência do
magnetismo6 e, por conseguinte, o interpretou como o caminho para o espiritismo,
tendo percebido que o magnetismo seria uma conexão para atingir o espírito
(SILVA, 2005).
Como consequência desse estudo, a partir de 1856, Allan Kardec iniciou
sua saga pela busca do conhecimento e da disseminação da doutrina espírita
(VASCONCELOS, 2003). Kardec se reuniu com outros pesquisadores que
buscavam responder as suas dúvidas sobre a possível existência da vida após a
morte e cujos encontros aconteciam em torno do que chamavam de “mesa girante
e falante”, onde tentavam fazer contato com os espíritos através de alguns
objetos os quais, para eles, permitiam reproduzir as reações das forças místicas
ali presentes (ARRIBAS, 2013). Tais estudos são considerados até então os mais
concretos e fidedignos possíveis, pois, conforme declarava o próprio Kardec, “seu
5

O sonambulismo é um distúrbio que ocorre durante o sono. O indivíduo quando está dormindo
consegue levantar da cama, andar, falar e até realizar alguns tipos de atividades rotineiras.
Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com/psicologia/sonambulismo.htm>. Acesso em:
12/01/2014.
6
Magnetismo é a denominação associada ao fenômeno ou conjunto de fenômenos relacionados à
atração ou repulsão observada entre determinados objetos materiais. E para Kardec Magnetismo
é o processo pelo qual o homem, emitindo energia do seu períspirito, age sobre outro homem,
bem como sobre todos os corpos animados ou inanimados.
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medo era criar ilusões, desejava trabalhar com circunspecção, para não ser
leviano e nem idealista” (KARDEC apud ARAIA, 1996, p. 40).
Segundo Jabet (2008), o resultado dessa dedicação se materializou em
1857 no livro que hoje é considerado como fundamento do Kardecismo– O Livro
dos Espíritos, no qual residem as bases doutrinárias do Espiritismo (SILVA,
2005).
Tendo confirmado a existência dos espíritos, Kardec passou a identificar o
espiritismo sob três vertentes: a científica, a doutrinária e a religiosa, de tal forma
que uma fase complementaria a outra, ou seja, conforme enfatiza Stoll (2003),
seria a condição cientifica que mais tarde serviria de base para permitir que esta
doutrina fosse interpretada como um discurso racional e religioso ao mesmo
tempo.
Todavia, conforme aclarou Betarello (2010), o aspecto religioso do
espiritismo só foi reconhecido mais tarde, principalmente com a difusão de suas
doutrinas para outros países. E ainda assim, por muito tempo, foi confundida com
associações que desenvolviam a prática de rituais e cultos. No entanto, ao
contrário das outras religiões, o que se percebe é que o espiritismo foi por muito
tempo mais doutrinário do que praticante, pois o rito sobrenatural não seguia um
compasso, o que pode ser percebido por vários relatos de Kardec, ou seja,
[...] através do espiritismo terá o homem uma base sólida para o
estabelecimento da ordem moral na Terra, compreenderá melhor a
solidariedade [...] a fraternidade deixará de ser uma palavra vã [...] toda
reunião espírita que não se funde sobre o princípio da verdadeira
caridade, será mais prejudicial que útil à causa (KARDEC, 1992, p. 247 248).

Ressalta-se que foram justamente estas filosofias defendidas por Kardec
que deu origem ao processo de institucionalização do kardecismo, sendo o marco
dessa institucionalização a criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas
(SPEE), o qual, de acordo com Betarello (2010), foi o primeiro Centro Espírita do
mundo, que serviu de base para outras instituições, bem como, de controle e
preservação de seus aspectos doutrinários, possibilitando a disseminação da
ideia do espiritismo para outros países.
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1.2 O Espiritismo na História: da Europa à Mineiridade
O kardecismo, de acordo com Arribas (2013), tomou proporções no Brasil a
partir do século XIX por ter ascendência europeia. Trouxe consigo certo prestígio,
sendo que tal ascendência do espiritismo no Brasil teve eficácia com a força
ideológica de Bezerra de Menezes7 que na época buscou firmá-la como religião,
pois entendia que só assim conseguiria derrubar as diversas barreiras políticas e
jurídicas que envolviam essa religião no país.
Stoll (2003) mostra que o marco da expansão do espiritismo no Brasil
ocorreu entre os anos de 1865 a 1873, nas cidades do Rio de Janeiro e em
Salvador, pela ascensão dos grupos espíritas quando passaram a publicar alguns
periódicos com suas conjecturas. Mas a principal estratégia adotada para divulgar
essa doutrina foi através da construção de diversos Centros Espíritas que
permitiram criar, por conseguinte, diversas Instituições Filantrópicas8, as quais se
estabeleceram na tríplice ideia do espiritismo (a fraternidade, a caridade e a
solidariedade).
Na verdade, o espiritismo, quando surgiu no Brasil, agregou características
mais religiosas, diferente do caráter cientifico e doutrinário que foi incorporado na
Europa, ou seja, se na Europa ele nasceu da tentativa de racionalizar o
sobrenatural, o que se observou no Brasil foi uma interferência cultural muito mais
rebuscada nas próprias crenças já existentes, permitindo que a doutrina de
Kardec fosse moldada sobre a prática da trindade da sabedoria: solidariedade,
caridade e fraternidade (STOLL, 2002, 2003).
Para se identificar a doutrina espírita institucional, conforme explica Frattari
Neto (2009), é preciso que esta se apresente com duas características: de
caridade moral e de caridade material, ou seja,

Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti, mais conhecido como Bezerra de Menezes, foi um
médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo e expoente da Doutrina Espírita, conhecido
também como O Kardec Brasileiro e O Médico dos Pobres, nasceu em Jaguaretama CE em 29 de
agosto de 1831 e viveu até 11 de abril de 1900 (Arribas, 2013).
8
Filantropia significa humanitarismo, é um termo é de origem grega, que significa "amor à
humanidade". Filantropia é a atitude de ajudar ao próximo, de fazer caridade, seja ela através de
donativos, como roupas, comida, dinheiro etc.
7
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A caridade material se trata da construção de instituições destinadas ao
auxílio de pessoas carentes, como as escolas, os abrigos e orfanatos ou
na doação de donativos, como remédios e cobertores. Já a caridade
moral, não visa somente à ajuda material, mas o apoio moral e espiritual
aos necessitados, buscando consolá-los e confortá-los (FRATTARI
NETO, 2009, p. 64).

Lewgoy (2000) contempla esta mesma ideia de caridade e considera que
para uma instituição ser classificada em um centro espírita kardecista é preciso
identificar três atividades predominantes, ou seja, ela precisa ser identificada
como templo, como hospital e como escola, na qual todos devem exercer os
princípios kardecistas de solidariedade, fraternidade e caridade. Em primeiro lugar
ele é obviamente um tipo de templo religioso, onde se realizam preces e serviços
de ordem espiritual, pregações, palestras, irradiações, atendimentos, passes
consultas, etc., no que ele é designado pelo termo casa espírita, sempre aberta a
atender pessoas que necessitam de auxílio espiritual. Como consequência, o
centro espírita representa ainda um hospital que trata das doenças espirituais,
onde os médicos do além aparecem para tratar os enfermos e os rituais tem a
intenção de cuidar do corpo e do espírito.
Prandi (2012) e Arribas (2013) enfatizam que a religião espírita surge no
Brasil sob duas vertentes: o espiritismo e a umbanda, os quais, embora muito
importantes para a história do país, são bem diferentes em sua concepção e
teoria central, visto que a primeira se deriva das doutrinas kardecistas e a
umbanda nasce da popularidade dos negros e escravos.
Há várias outras doutrinas religiosas que influenciaram a mudança do
conceito e da estrutura da religião no país, pois, segundo Negrão (2008), se antes
o Brasil, no inicio da colonização, se impunha predominantemente católico por
influência da coroa portuguesa que atribuiu o catolicismo como uma forma de
dominar os nativos, após a ascensão do protestantismo decorreu a pluralidade de
identidades, que influenciou diretamente a caracterização da religiosidade da
atualidade dando origem, ainda, à predisposição às múltiplas religiões e a
predominância de pessoas com duplas ou múltiplas crenças.
Analisando a formação cultural religiosa na história é possível observar o
quanto o Brasil se diferençou e se tornou um país de múltiplas culturas. Um
exemplo que pode ser citado ocorreu em meados do século XX, mais
precisamente em 1940, em que os católicos ainda perfaziam um total de 95% dos
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declarantes católicos (IBGE, 2010). Contudo, recentemente, conforme mostram
dados apresentados por Negrão (2008), o qual, por meio das estatísticas
demonstradas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), informa que
o catolicismo estaria sendo representado por 73% dos brasileiros evidenciando,
assim, a ascensão de outras religiões.
Cabe aqui ressaltar que essa tendência continua a perdurar, visto que
pelos dados apresentados pelo Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 ocorreu não apenas o crescimento da
diversidade dos grupos religiosos no Brasil, mas principalmente e mesmo que o
catolicismo continue dominar o país, uma diminuição desse grupo e ao mesmo
tempo o avanço do total de adeptos a outras religiões, bem como, o aumento de
pessoas que se declaram sem religião, conforme a Tabela 1 abaixo.
Tabela1 – As religiões do Brasil em 2010
Religião
Católica
Evangélicas
Sem religião
Espírita
Outras religiões
Fonte: Censo/IBGE 2000/2010

2000
Pessoas
%
124.941.084 73,6
17.295.772
15,4
12.492.403
7,4
2.242.886
1,3
2.483.918
1,5

2010
Pessoas
%
123.280.172 64,6
42.275.440
22,2
15.335.510
8,0
3.848.876
2,0
6.006.125
3,1

Neste caso, de acordo com o IBGE (2010), os católicos passaram de
73,6% em 2000 para 64,6% em 2010, ou seja, a proporção reduziu em 19%,
havendo um aumento de 0,7% dos espíritas. Os dados acima ainda registraram
que o número de pessoas que se declararam “sem religião” aumentou, ou seja,
de 7,4% em 2000,passoupara 8,0% em 2010.
Importante considerar que, conforme evidencia Lewgoy (2003, p. 31), os
sem religião são “os espiritualistas não organizados, os ateus declarados e as
pessoas com variadas simpatias, mas sem afiliação explícitas”, sendo que, de
acordo com Stoll (2004, p. 182), dentro dessa lista incluem também “aqueles que
inventam o seu próprio „cardápio de credos e práticas‟, desvinculando-se, dessa
forma, de marcas de pertencimento definidas”.
Igualmente, os dados do IBGE (2010) demonstraram que o aumento de
espíritas foi mais expressivo no Sudeste, cuja proporção passou de 2,0% para
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3,1% entre 2000 e 2010, sendo Minas Gerais considerada pela pesquisa como o
terceiro maior Estado com população espírita, perdendo apenas para o Rio de
Janeiro e São Paulo. Entretanto, ainda assim, Minas Gerais passa a ter maior
predominância na influência da disseminação da religiosidade, tanto que
pesquisadores como Lima (1946), Souza Junior (2007), Silva (2008) e Silva
(2012) falam da representatividade da mineiridade na expressão do espiritismo no
Estado.
Souza Junior (2007) considera que todas essas mudanças nos moldes da
cultura e da crença religiosa, tendo por destaque o aumento da representatividade
da religião espírita, se configurou, sobretudo, sobre o processo de mineiridade,
especialmente, pelas particularidades da formação cultural do povo mineiro, ou
seja,
A “mineiridade” [...] a “formulação de um conjunto específico de valores
atribuídos a um grupo” pode ser definida como o termo que traduz a
conjunção de diversos elementos que constituem o povo mineiro, tais
como apego à tradição, valorização da ordem; prudência, aversão a
posições extremistas e, portanto, o centrismo, a moderação, o espírito
conciliador; a capacidade de acomodar-se às circunstâncias e, ao
mesmo tempo, efetuar transações; a habilidade, a paciência como
estratégias para o alcance de objetivos políticos com menor custo
(SOUZA JUNIOR, 2007, p. 29).

Essa condição da mineiridade se firmou, segundo Lima (1946), porque
Minas Gerais é a patrona da conservação da cultura e dos bons costumes,
sobretudo, na defesa do patrimônio religioso e, portanto, possui uma identidade
reservada no processo de defesa de suas crenças.
Para Silva (2008, p.32) “existe uma „concepção mineira‟ de vida, ou, um
„humanismo‟, uma „alma mineira‟ talhada pela mão divina”, e isso seria uma forma
de

Minas

Gerais

retribuir

a

caracterização

do

espiritismo

pelo

seu

desenvolvimento. Essa perspectiva também já foi ressaltada por Lima (1946) em
seus estudos quando explica que
Minas deve figurar, perante o Brasil, como o espelho de sua consciência.
É a raiz. É a âncora. É a conservação do que nos ficou de bom. É a
preservação de nossa brasilidade tradicional. [...]. Minas é a voz do bom
senso. [...]. A missão de Minas, porém, não é apenas preservativa e
conservadora. É reformadora. Trata-se também de corrigir o que o tempo
já tenha corrompido (LIMA, 1946, p. 217).
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Silva (2012, p.35) advoga, por sua vez, que essa identidade
particularizada se estabeleceu, sobretudo, com a formação da sociedade
mineira, que se configurou por muito sofrimento e sacrifícios e, portanto,
compreende que “quando falamos em mineiridade estamos nos referindo às
representações, frutos dos mitos construídos em torno do povo mineiro que
reafirmam uma identidade, obviamente, mitificada“.

É o que explicita Silva

(2012)sobre o conceito de mineiridade:
Faz-se necessário esclarecer que, respaldando-nos em Arruda (1990),
chamamos de mineiridade as representações que foram construídas –
sobretudo por políticos e escritores ao longo do século XIX e durante a
primeira metade do século XX – em torno do povo mineiro. Na verdade,
falar em mineiridade significa falar das características míticas diversas
que fomentam a ideia de que o povo de Minas é dado ao sofrimento e ao
sacrifício em favor da nação, assim como também de que é um povo
hospitaleiro, generoso, com vocação religiosa; um povo que gosta da
política, da liberdade, mas também que é marcado pela rebeldia e
insubmissão, pela ordem e pelo senso de equilíbrio, o que justifica, na
perspectiva desse discurso mítico, o pretenso papel do mineiro de líder
dentro do cenário nacional. (SILVA, 2012, p.33)

Nesse sentido, o mais importante desse estudo é que apesar de
reconhecer esse estado como predominantemente católico, considera-se que ele
é também responsável por permitir uma maior adesão das pessoas a outras
crenças, especialmente às teorias Espíritas, pois “o sobrenatural é familiar ao
mineiro. É o cotidiano[...] a religião, para ele, não é uma efusão do coração. É
uma condição normal da vida” (LIMA, 1946, p. 207-210).
Esta mineiridade espírita se confirma, de acordo com Silva (2012),
especialmente, com o apoio de um dos maiores precursores dessa religião, o
médium Chico Xavier, o qual transformou cidades de minas através da difusão e
melhor adaptação da doutrina espírita para adequar-se a atender essa
personalidade mais sofredora e dotada de sacrifícios do “povo de Minas”.
Contudo, ainda assim, essa não foi uma tarefa fácil, pois, conforme explica
Stoll (2003, p. 15-17), a caminhada desse personagem da história da mineiridade
espírita foi cheia de sacrifícios e problemas acarretados, sobretudo, pelo realce da
forte cresça católica, tanto que Chico, apesar de já ser conhecido, se tornou
amplamente reconhecido e respeitado como espírita quando se divulgou através
de um programa de TV o processo e o ato de sua psicografia mediúnica.
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1.3 O Espiritismo: conceitos e características
Lexicalmente, o termo espiritismo é compreendido como o sinônimo de
doutrina e culto religioso, ou seja, para a doutrina esta seria a prática segundo a
qual os espíritos dos mortos podem entrar em contato com os vivos, já a religião
se fundamenta nessa doutrina tornando-se uma crença. Já o termo Kardecismo é
a representatividade de um grupo que segue a doutrina de Allan Kardec, cujos
preceitos afirmam ser possível a reencarnação do espírito (HAUAISS, 2013;
MICHAELLIS, 2014).
Conforme expôs o próprio Allan Kardec (1992) o termo espiritismo não se
confunde com espiritualismo, pois apesar de serem definidos como sinônimos, o
espiritualismo, cujo dogma é seguido pelos denominados espiritualistas, pode ser
toda e qualquer pessoa que acredita na existência de Deus (independente da
forma representada) e, portanto, dependendo da crença, pode se colocar
contrário ao materialismo espiritual. Por sua vez, o espiritismo tem o materialismo
como sua característica principal, ou seja, este passa a se fundamentar não
apenas na existência de espíritos, mas na possibilidade de comunicação entre os
dois mundos.
O fato é que a história da religião espírita perfez um longo caminho para
ser considerada como tal e isso pode ser observado nos próprios conceitos
apresentados por Kardec, no qual este caminho se representa pelas três
características já citadas: o da ciência, o da doutrina e o da religião.
Em O Livro dos Espíritos publicado em 1857 “a Doutrina Espírita ou o
Espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os Espíritos ou
seres do mundo invisível” (KARDEC, 2010, p. 16). Já no Livro dos Médiuns de
1861, este declara que "o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia, e
[...], entende com todas as questões que interessam a Humanidade; tem imenso
campo, e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências"
(KARDEC, 2001, p. 41). No Livro O Espiritismo em sua Expressão Mais Simples,
Kardec (1862, p. 61) se propõe a mostrar que o espiritismo é, portanto, uma
doutrina que “existe para que os Espíritos possam ensinar” e completa
identificando esta doutrina ainda como uma moral que servirá de base para o
desenvolvimento da humanidade.
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No texto Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, Kardec (1864) descreve
ainda que o espiritismo é mais que uma doutrina, é uma ciência prática, a qual
consiste

nas

relações

que

se

podem

estabelecer

com

os

Espíritos.

Posteriormente, no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo(1866, p. 64), o
referido autor advoga que esta doutrina “vem revelar aos homens, por provas
irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, e suas relações com o
mundo corporal”, ou seja, para ele os efeitos do espírito e comunicações no
campo da matéria perpassam pelo caminho do surgimento da história do homem.
Partindo da análise de conceitos como estes, Giumbelli (2008) revela que
Kardec tratou do espiritismo principalmente como doutrina, porém sempre
enfatizando sua abordagem científica, por considerar que essa perspectiva
permite absorver uma peculiaridade mais racional quando se utiliza métodos
científicos para o entendimento de fenômenos sobrenaturais, produzindo, assim,
um discurso ao mesmo tempo racional e religioso.
Collins (2007) apesar de não tratar exatamente do espiritismo, mostra em
seus estudos que apesar de muitos cientistas não aceitarem a relação entre o
mundo da ciência e o campo espiritual, compreende que ainda existe uma
harmonia entre estes dois mundos, pois a função da ciência é explorar a natureza
da qual o mundo espiritual faz parte. Lewgoy (2006, p. 152), por sua vez ressalta
que a ênfase científica não deixa de ser importante no trato do espiritismo, poisos
aspectos científicos se caracterizam “pela ênfase médica e terapêutica do
movimento espírita”, que hoje é muito apreciada, por exemplo, pela psiquiatria.
Além disso, Collins (2007) disserta que essa concepção científica não pode
ser desvinculada da concepção religiosa, por ser uma forma eficaz da
comprovação dos fatos que envolvem a ciência. Advoga ainda que esta não é a
única maneira comprobatória, pois acredita se tratar de questões de cunho muito
mais filosóficos e religiosos, ou seja, “por ser questões de necessidades
humanas, ambas as perspectivas, tanto cientifica e religiosa, se torna necessária
para entender aquilo que vemos e o que não vemos” (COLLINS, 2007, p. 14-15).
Cabral (2008, p. 12) corrobora com esse entendimento ao explicar que
“embora Kardec não tenha utilizado essa divisão explicitamente, entre doutrina
(filosofia), ciência e religião”, tende a considerar que o cunho filosófico é o mais
evidente se analisado os ensinamentos de Kardec, porém, se avaliar o espiritismo
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sobre o ponto de vista histórico e evolutivo, tem-se que a predominância é a da
religiosidade.
Para Camargo (1961apud STOLL, 2004, p. 183) o kardecismo seria,
portanto, a doutrina e a religião espírita, a consequência do continnum, pois a seu
ver o Espiritismo representaria uma estrutura "de mediação" entre outras
tradições religiosas. O referido autor também utiliza dessa concepção de
continnum para explicar e dar sentido a outras formas de representatividade do
espiritismo, como por exemplo, da umbanda e do candomblé.
Segundo Camargo (1961, p. 78), neste processo tem-se observado o que
se identifica como o “continuum” mediúnico, ou seja, com a influência cultural, a
exemplo do que acontece no Brasil, não se tem apenas uma especificação de
espiritismo ou mesmo de umbanda. O fato é que a multiplicidade da cultura dos
povos faz constantemente com que as crenças se misturem de forma a dar
continuidade aos preceitos iniciais das doutrinas, de forma que elas se adaptem
às necessidades de cada época e sociedade e, com isso, passem a estar em
voga também com o espiritismo popular. Seguindo essa mesma linha de
raciocínio, Betarello (2010, p. 39) interpreta que o continuum se codifica em uma
“simbiose doutrinária e ritualística”.
Cabe aqui ressaltar que esse efeito continuum mediúnico ainda abarca as
outras religiões, pois, apesar de terem diversos sentidos e significados, a grande
maioria se converge a um mesmo fim, ou seja, tentar responder as diversas
indagações, angustias e desejos da necessidade humana(STOLL, 2004). É como
explícita Camargo (1961).

Doutrinas fundamentais estão na base desse “continuum”: a teoria da
mediunidade, a reencarnação, a evolução, o Karma, etc. Essas ideias
são o fundo comum do “continuum”, que as vive a seu modo em cada
segmento e as colore com tonalidades diversas. Também a experiência
mediúnica, foco central da vivência religiosa de todo o “continuum”, é
realizada igualmente, embora com notável diferença de estilo e de
ênfase, nos seus pólos opostos. (CAMARGO, 1961, p.83)

Rabelo (1993) ainda explica que as principais características que realçam a
doutrina espírita como religião institucionalizada é a moral cristã, a qual permite,
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dentre outras benfeitorias, aperfeiçoar o trabalho cristão, conservar a família,
defender a igualdade, a caridade e o amor de forma a aprimorar-se intelectual e
moralmente, sendo estes também os objetivos de várias outras religiões. Todavia,
constata-se que a principal diferença entre esta doutrina e a maioria das demais
religiões é sua crença na possibilidade de comunicação entre o mundo corporal e
o mundo espiritual, entendida como uma espécie de transcendência, a qual, de
acordo com Betarello (2010), seria o ponto de ligação e abertura para que
pessoas de outros credos façam uso do principal objetivo dessa religião sem
afetarem as suas crenças, isto é, as curas espirituais.
1.4Doença, sofrimento e cura espiritual na concepção espírita
Falou-se anteriormente que um dos principais atributos da doutrina espírita
é desenvolver a cura espiritual. Contudo, para entender melhor como se processa
a cura espiritual, sua importância e necessidade se torna imperioso apreciar
melhor as condições que determinam a busca pela cura. Para tal, serão
apresentadas tanto definições científicas quanto filosóficas e doutrinárias dos
termos doença, dor e sofrimento de forma a permitir compreender a relação do
espiritismo com o processo de cura.
A Organização Mundial da Saúde (2011) inicialmente definiu saúde como o
estado de completo bem estar físico, mental e social, no que se compreende que
a doença seria o inverso disso, ou seja, poderia ser influenciada por estas três
vertentes, porquanto, essa mesma definição se ampliou.
Do ponto de vista neurocientífico apresentado por Neves (2011, p. 31apud
BLOISE, 2011), o bem estar físico seria “tudo que se refere diretamente ao corpo
que se obtém por meio de um histórico clinico-médico”, já o bem-estar mental,
“trata do próprio indivíduo e de sua interação consigo mesmo” e o bem-estar
social é “a dimensão do indivíduo com seus regulamentos objetivos de dever para
com a sociedade”. Contudo, o que diferencia esta interpretação da classificação
da OMS (2011) é que Neves (2011apud BLOISE, 2011) interpreta que a doença
também deve ser avaliada pela perspectiva cultural, pois, a seu ver, ela “implica
intersubjetividade e se apresenta por aspectos como: influência do lúdico, do
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artístico, as tradições, da espiritualidade, do religioso, que a torna uma condição
aberta”.
Ao realizar uma comparação desta classificação com a definição da OMS
(2011), pode-se dizer que ambas convertem para um mesmo entendimento, ou
seja, a doença é influenciada tanto pelas condições internas quanto externas da
pessoa. Neste caso, Langdon (1994), Sawaia (1994) e Duncan; Schimidt;
Giugliani (2004) reforçam que a doença se deriva de fatores culturais, sociais e
psicológicos, operando junto ao processo psicobiológico.
Nessa mesma linha de pensamento, Lessa (1998) considera que estes
fatores podem ser classificados entre modificáveis e não modificáveis. Para os
fatores de riscos não modificáveis, tem-se a idade, a hereditariedade e a genética
que são fatores naturais constituintes do indivíduo, os quais, por mais que se
queira, não têm como serem modificados. Já os modificáveis se relacionam às
características ambientais, de formação e até culturais de cada indivíduo, aos
padrões alimentares, aspectos físicos e o próprio tratamento.
Esta compreensão se coloca coerente com a definição de doença do ponto
de vista do espiritismo apresentado por Langdon (1994), o qual compreende que
a doença tem uma relação íntima com as ações e reações sociais e culturais do
ser humano e, portanto, passa a ser entendida como uma relação subjetiva entre
o corpo e o seu mundo. Contrariamente, Rabelo et al. (1999) consideram o
caráter intersubjetivo da doença em que se relaciona ao enraizamento do homem
ao seu contexto social e cultural.
Mezzomo (2003) acrescenta um quinto componente à classificação de
saúde: o bem-estar espiritual. Essa classificação pode se justificaria por quê
A saúde é vista como sendo oposta à doença e é encarada como um
estado ideal de harmonia e equilíbrio. Neste sentido, é enfatizado que
saúde e doença constituem processos fluidos e dinâmicos. Dificilmente
uma pessoa se encontra “totalmente doente” ou “totalmente saudável”.
Enquanto a doença é compreendida como a manifestação da
desarmonia ou do desequilíbrio, a saúde é relacionada à presença de
harmonia e equilíbrio, tanto no “corpo físico” e nos outros corpos que
constituem o ser humano, quanto em dimensões como o trabalho
material e espiritual, o relacionamento com as pessoas e o meio e o
relacionamento com o plano espiritual (ROSE, 2005, p. 123).

O fato é que são várias as perspectivas de doença e de saúde, tanto que
Ramos (1994) interpreta a visão de saúde e doença de forma evolutiva,
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abarcando que essa compreensão se transformou de acordo com a evolução da
sociedade e esse processo, do seu ponto de vista, pode ser interpretado sobre
cinco modelos: o modelo primitivo, o modelo grego, o modelo cartesiano, o
modelo romântico e o modelo biomédico.
O Modelo primitivo: nesse modelo vimos um homem dominado pelo
poder das forças da natureza que justificava suas angustias pela força
dos espíritos e suas prosperidades como obra dos deuses. O Modelo
grego: separou-se a categoria espiritual da material que identificavam
tanto o mundo humano quanto o mundo cósmico e, portanto,
compreendiam o homem pelo corpo e de pela mente. Já o Modelo
Cartesiano separa a matéria da mente, mas ainda enfatizando que a
doença seria a consequência, e não a causa, de uma ação material
somática. No modelo romântico a pratica medica era baseada na
observação clinica do pacientes e seu estado de saúde era atribuído á
interação de diferentes fatores, ou seja, a cura se processa pela
intervenção de atividades científicas, mas com a sensibilidade para
intervir também nos fatores psicológicos. O modelo biomédico
identificaram as doenças se interpreta de acordo com as particularidades
(internas ou externas) do homem, mas, não desvincularam o corpo da
mente, pois, compreenderam que a lesão psicológica é uma
consequência de fenômenos psicossomáticos em que problemas
psicológicos atingem os fisiológicos e vice-versa (RAMOS, 1994, p. 1416).

Sob o ponto de vista psicológico, Novaes (1999) compreende a doença
como um componente da rede psíquica que se converte em sintomas físicos, para
buscar o equilíbrio energético entre corpo e mente. Portanto, qualquer que seja o
tipo de doença, ela coloca o homem num estado de fragilidade que habitam o
inconsciente. Diante disso, este autor explica que para compreender a doença é
preciso responder os seguintes questionamentos:
Em que sentido esse sintoma quer chamar minha atenção? O que, em
meu psiquismo, não está funcionando bem? Que comportamento em
mim necessita ser mudado? De que estratégias devem utilizar para
exteriorizar melhor minhas emoções, evitando a necessidade de
manifestar fisicamente problemas psicológicos? (NOVAES, 1999, p. 75)

A partir desses questionamentos fica evidenciado que a doença é uma
consequência e como condição de manifesto há uma predominância de possíveis
dores e sofrimentos. Entretanto, a dor ou o sofrimento nem sempre são doenças,
pois, de acordo com Pessini (2002, p. 74) “a doença destrói a integridade do
corpo”, já “a dor e o sofrimento podem ser fatores de desintegração da unidade da
pessoa”, razão pela qual se considera que “nem toda dor leva ao sofrimento [...], e
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nem todo sofrimento requer a presença de dor física”. Contudo, o referido autor
enfatiza que “pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor”, de forma que
“a dor é fisiológica, enquanto o sofrimento é psicológico”. Complementa também
que,
A dor tem duas características importantes: a primeira é que estamos
diante de um fenômeno dual: de um lado, a percepção da sensação; de
outro, a resposta emocional do paciente a ela. A segunda característica
9
é que a dor pode ser sentida como aguda e, portanto, passageira, ou
10
crônica , e consequentemente persistente. [...] o sofrimento é mais
global que a dor e, fundamentalmente, sinônimo de qualidade de vida

diminuída (PESSINI, 2002, p. 75).

Drumond (2013, p. 35), também faz uma diferenciação simples entre o
termo dor e sofrimento, quando estabelece que a dor é “uma questão biológica
onde o corpo reage a algumas degradações”, já o sofrimento é “uma resposta
negativa a redução da qualidade de vida que a dor causa”, compreendendo,
portanto, que o sofrimento ainda pode ser uma característica da qual decorre a
doença, ou seja,
[...] nem sempre quem sofre é porque está com dor, em alguns casos o
sofrimento está relacionado a uma degradação psicológica das pessoas
acarretada por condições como medo, ansiedade, estresse, perdas etc.
e para essa vulnerabilidade pela dor ou pela doença precisa de cuidados
(DRUMOND, 2013, p. 35).

Mendes (2012) segue esta mesma interpretação e compreende que por
isso o sofrimento é uma vulnerabilidade do espírito.
Essas interpretações se colocam coerentes com a explicação de Allan
Kardec (1992, p. 420) quando este esclarece que os problemas decorrem
basicamente do que se passou e podem estar ensejados nos aspectos do ser, ou
seja, para ele “as doenças, as enfermidades11 e, ainda, a morte, que resultam do
abuso, são, ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus”.
Consequentemente, a doença e o sofrimento seriam causados justamente pelo

A dor aguda tem um momento definido de início, sinais físicos objetivos e subjetivos e atividade
exagerada do sistema nervoso (PESSINI,2002).
10
A dor crônica, em contraste, continua além de um período de seis meses, com o sistema nervoso
se adaptando a ela(PESSINI,2002).
11
Cuidado ativo e total dos pacientes cuja enfermidade não responde mais aos tratamentos
curativos. O objetivo dos Cuidados Paliativos é atingir a melhor qualidade de vida possível para os
pacientes e sua família (OMS, 1990).
9
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problema de conexão entre o espírito e o corpo que na visão dos espíritas fica
acoplado no períspirito (INOCÊNCIO, 2007).
Mas está não é apenas uma interpretação da doutrina espírita, pois, de
acordo com Drumond (2013) o entendimento de dor, para a cultura judaico‑cristã,
está diretamente relacionado com a expiação de culpa, ou seja, a dor e a doença
seriam formas de penalizar os ilícitos, e com isso proporcionar-lhes o sofrimento.
Portanto, compreende-se que a doença ou a dor podem ser evocadas para
enfatizar o sofrimento.
Nesse sentido, a espiritualidade passa a ser considerada como uma causa
e uma consequência tanto do processo de cura, quanto do processo de equilíbrio
do bem estar, já que para os espíritas o sofrimento nada mais é que uma
provação, ou seja, são dificuldades que devem ser afrontadas para que o ser
humano possa evoluir espiritualmente e se redimir de faltas e pecados de vidas
passadas (JABERT, 2008).
Assim, de acordo com a definição de doença, dor e sofrimento, em
contrapartida à conceituação dos espíritas, pode-se considerar que a religiosidade
pode ser o caminho para a cura do sofrimento e, por consequência, para a cura
das doenças, pois permite que o próprio ser se fortaleça e se transforme
(JABERT, 2008). Isso se explica com a explanação de Rabelo (1993, p. 317), o
qual enfatiza que os cultos ou campos religiosos detém a habilidade de manipular
um conjunto de símbolos capazes de produzir a cura, e, “para que os símbolos
religiosos funcionem, isto é, produzam cura, é preciso que sejam compartilhados
pelo curador, o doente e sua comunidade de referência”.
Neste caso, a espiritualidade passa a ser um caminho para o bem-estar,
para melhorar a qualidade de vida e principalmente para desenvolver a cura,
posto que, segundo Müller (2004, p. 8), a espiritualidade é uma condição “para
designar a totalidade do ser humano enquanto sentido e vitalidade”. Müller (2004,
p. 9) acredita que experiências de caráter espiritual ajudam a melhorar a
qualidade de vida das pessoas, pois, para ela “a espiritualidade propicia uma
maneira diferenciada de tratar as dificuldades, que podem ser vistas como
experiências de vida”.
Diante de tais aspectos, pode-se inserir à religiosidade características
terapêuticas, principalmente num momento em que a busca da felicidade e da
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esperança está diretamente ligada às condições de vida influenciando, com isso,
o deslocamento da religião da Igreja e dos Templos para outros locais que
assumem feições diferentes. Dentro desta perspectiva, nota-se que mais do que
quantificar a religiosidade existente, é necessário atender às necessidades de
cada indivíduo, o que pode ser feito ao aceitar que o espiritismo, a religiosidade, a
crença ou ainda a espiritualidade interfiram no ambiente hospitalar, no ambiente
do cuidador e no processo de tratamento (GUERRIERO, 2006; PASSOS, 2006).

2 Perspectiva histórica da cura espiritual
É comum observar na literatura científica e nos registros históricos a busca
pela cura através do apelo ao sobrenatural, por meio da invocação dos bons
espíritos ou dos deuses, ou ainda do Deus Maior para curar uma enfermidade
(SCLIAR, 1996).De fato, reconhece-se que é cada vez maior o número de
pessoas que recorrem a estes meios em busca de cura. Entretanto, para se
chegar até esse momento, muita coisa aconteceu e tem-se percebido que tanto a
evolução da religiosidade, quanto da própria medicina contribuiu para essa
percepção.
Historicamente, sob a perspectiva da medicina, observou-se a atribuição de
questões

sobrenaturais

à

doença/saúde.

Na

antiguidade,

por

exemplo,

considerava-se a doença como um castigo por insultar os Deuses, sendo,
portanto, o castigo ao pecado, a punição e a desonra atuações dos maus
espíritos (NUNES, 1983).
Vários exemplos

são

descritos através das histórias das tribos,

comunidades e grupos onde se têm a presença de feiticeiros, pajés, xamãs etc.
(SCLIAR, 1996). Um exemplo disso está relacionado à cultura chinesa, a qual é
vista como uma das mais antigas tradições do tratamento de doenças pela
espiritualidade e que se baseia na condição do equilíbrio entre o yin (princípio
feminino) e o yang (princípio masculino). Tal fato demonstra que a medicina
oriental foi se desenvolvendo entre os povos e civilizações, sempre permeada de
elementos mágicos (INOCÊNCIO, 2007). Leloup (2011) complementa que os
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xamãs nada mais eram do que terapeutas que tinham o poder de intervir no
processo da cura, através do processamento do cuidado.
Outro exemplo antigo que pode ser citado, relatado pela literatura, se refere
ao poder da espiritualidade ensejada pela necessidade da cura, cujos casos
ocorreram e foram relatados no século XII, na França, quando o Rei Luís VI
praticava o ritual do “toque real” para curar algumas enfermidades como
escrofulose12, em que seus seguidores acreditavam existir uma espécie de
transmissão de “eletricidade espiritual” que seria capaz de destruir um mal ou
curar (INOCÊNCIO, 2007).
Estudos apresentados por Ferreira Filho (2009, p. 4) mostram que o poder
do “toque real”, ou seja, o poder de cura era atribuído apenas aos católicos
naquela época e somente mais tarde é que os protestantes e os espíritas
passariam a desfrutá-la. Destaca-se que para o referido autor, o que lhe
despertou o estudo sobre esse procedimento histórico é o fato de ser crescente a
crença na imposição das mãos para o tratamento dos mais variados distúrbios
físicos e psíquicos, o que hoje é largamente utilizado pela chamada medicina
alternativa.
Fazendo uma relação entre as explicações de Ferreira Filho (2009) com o
conceito de Filon de Alexandria13, pode-se dizer que o terapeuta daquela época,
independente do tipo de influência religiosa, seria a representação do que hoje se
conhece por espíritas, pois, além de orar pela saúde do outro, chamavam sobre
ele a presença e a energia dos espíritos (LELOUP, 2011).
Contudo, mesmo compreendendo que a medicina surgiu dessa relação de
tratamento com a cultura da cura espiritual, Soares (2008) mostra que entre anos
de 1890 a 1940, período de ascensão da medicina e da biologia, muitos médicos
se puseram contrários às atividades de terapia que usava a cura paranormal,
sobretudo, por terem visto nessa época a deliberação sobre o charlatanismo que,
consequentemente, depreciava e rebaixava a doutrina espírita à descrença.
Entretanto, a partir de 1940, com a mudança de interpretação da medicina, que
deixou de ser puramente científica para amparar em suas condições de
12

Escrofulose é o mesmo que tuberculose ganglionar (INOCÊNCIO, 2007)
Fílon de Alexandria foi um filósofo judeo-helenista que viveu durante o período do helenismo.
Tentou uma interpretação do Antigo Testamento à luz das categorias elaboradas pela filosofia
grega e da alegoria.
13
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procedimentos a moralidade e a ética, transformaram-se também as opiniões dos
médicos e com isso, em muitos casos, via-se sendo aceitos os preceitos
doutrinários pautados nas crenças daqueles que tinham por função desenvolver a
cura.
Sob esta perspectiva, Moraes (2010) compreende que não se pode
desvincular o conceito e a história da medicina do sagrado, pois, como se pode
observar nas análises históricas e antropológicas, a medicina surgiu do mistério
de se buscar compreender o ser humano em sua totalidade, e, por ser o homem
um ser dotado de características ainda hoje imprevisíveis, peculiares e místicas é
que a medicina nunca poderá se desvincular da religiosidade, do mesmo modo
que o místico não mais se desvincula da religião.
Valle (1998) faz distinção entre a experiência mística e a experiência
religiosa explicando que o místico é o que tem ou julga ter capacidade fora do
comum que tangenciam o campo nada fácil da magia, contudo, ele compreende
também que essa capacidade não pode ser mais desvinculada da religião. Isso
mostra que o místico não pode mais ser visto como excepcional, como ocorria até
pouco tempo, mas como normal, tendo em vista as atuais experiências religiosas
do homem.
De acordo com Leloup (2011) a diferença do cuidar dos tempos antigos,
para “o cuidar” no período em que predominaram apenas os conhecimentos
científicos da medicina (entre 1890 a 1940), é que na antiguidade o ser humano
era visto em sua totalidade (corpo/alma/espírito) e a natureza era responsável
pela cura e os deuses responsáveis pela vida. Posteriormente, a ciência passou a
ser entendida como a única responsável pela cura e os médicos responsáveis
pela vida. No entanto, o fato é que vem havendo várias mudanças nessa
concepção e, mais uma vez, a totalidade do homem passou a predominar, pois
não é incomum de se observar que atrelado aos preceitos científicos dos médicos
estão arraigados seus sentimentos e ideologias e que esses se misturam à sua
condição de cuidador, posto que passaram a reconhecer que quando se fala em
doença, logo se constata que estar-se-á lidando com pessoas carentes,
preocupadas, ansiosas, muitas vezes desiludidas, sofridas e inseguras, e só o
fato de cuidar da doença não basta para curar o paciente.
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Ainda no mesmo período acima especificado, conforme expôs Brandão
(1994, p. 27), houve um momento em que todas as instituições religiosas
entraram em crise, influenciadas, sobretudo, pela acelerada e inevitável
transformação da sociedade. Contudo, ao invés destas instituições se
contraporem em doutrinas e preceitos, o que ocorreu foi o contrário, pois
compreendiam que ao retomar a ideia do sagrado poderiam ter maior apoio e
adesão das pessoas. Acreditou-se, então, que a cura seria a melhor forma de
ganhar mais adeptos, razão pela qual hoje se vê constante na mídia religiões
variadas reforçando sobre o poder da cura espiritual, pois acreditam que a religião
não curaria apenas o corpo, mas purificaria ou salvaria a alma do fiel.
Nesse ínterim, abarca-se que mesmo que por muito tempo o homem
tivesse sido compreendido como corpo físico, conforme observado anteriormente
na forma evolutiva da visão de saúde e doença de Ramos (1994), novamente,
percebe-se que esta visão está se modificando. De acordo com Soares (2008, p.
144), desse impasse entre a Medicina científica e a Medicina espiritual decorre a
“medicina alternativa”, que por sua vez advém da crise na biomedicina, a qual
antes deixara de pensar no homem como um ter totalizado.
Nesse sentido, pode-se dizer que mesmo indiretamente a doutrina espírita,
em que se tem na espiritualidade uma de suas predisposições, se apresenta
intrínseca em outras religiões e, principalmente, a outros ramos como da
psicologia, da medicina e da assistência social. Hoje, por exemplo, ao se tratar os
cuidados paliativos, até a própria OMS (2011) já preserva a importância da
espiritualidade como alternativa no cuidado de doentes que estão em fase de
tratamento, especialmente aqueles que se encontram em fase terminal. Em
outras palavras, em 1990 a OMS definiu no Brasil o “Cuidados Paliativos”, os
quais tinham como foco somente o cuidado total à enfermidade, sendo somente
em 2002 reelaborada essa definição, na qual foi incluído o cuidado ao sofrimento
e o cuidado espiritual como forma de amenizar o sofrimento do paciente.
Cuidados Paliativos é uma abordagem que aprimora a qualidade de
vida dos pacientes e famílias que enfrentam problemas associados
com doenças ameaçadoras de vida, através da prevenção e alívio do
sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação correta e
tratamento da dor e outros problemas de ordem física, psicossocial
e espiritual [grifo meu] (OMS, 2002 p.1).
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Posteriormente, do mesmo modo, a dimensão espiritual passou a ser
reconhecida pela Unesco (2005, p. 1) como fonte de risco e, portanto, de
tratamento dos indivíduos, os quais, conforme determinou a Declaração Universal
sobre Bioética e Direitos Humanos, são conceituados em cinco dimensões, ou
seja, “a identidade de um indivíduo inclui dimensões biológicas, psicológicas,
sociais, culturais e espirituais”. Partindo dessa premissa, a Associação Médica
Mundial (AMA)(2008, p. 1) incluiu no rol dos Direitos do Paciente o direito à
assistência religiosa, determinando que “o paciente tem o Direito de receber ou
recusar conforto espiritual ou moral, incluindo a ajuda de um ministro de sua
religião de escolha”.
Nessa perspectiva, o objetivo da OMS (2011) e destes outros institutos
públicos de caráter universal permitem corroborar com Soares (2008, p.146)
quando este enfatiza que essas “práticas alternativas”, como também são
chamadas, adotam uma postura holística e naturalística diante da saúde e da
doença, opondo-se, dessa forma, à “medicina especializada, tecnológica e
mercantilizada de forma a unir religião e ciência, razão e fé”.
Pessini (2002) reforça que mesmo sob o ponto de vista técnico médicohospitalar, para que se compreenda o homem além de sua dimensão físicobiológica, é necessário compreender pelo menos três outras dimensões: a
psíquica, a social e a espiritual.
Ao realizar uma análise dessas dimensões, Novaes (1999) demonstra a
função que cada uma delas exerce no processo de aperfeiçoamento do corpo e
da mente, acrescentando que de toda dimensão derivam subdimensões, as quais
são, do mesmo modo, importantes nesse processo. Assim, o referido autor
advoga que
Na dimensão corporal devemos estar atentos à aceitação do próprio
corpo como ele é, mas sempre atento às mudanças [...] A dimensão
física, vai além da preocupação estética, se refere ao funcionamento e
suas reações diante de alimentos, remédios e emoções. E inclui a
preocupação com o lazer como forma de repor as energias do corpo e
da mente. [...] Na dimensão sexual é que se situa o sentido do prazer na
vida do ser humano [...]. Na dimensão filial, paternal, maternal e afetiva
reside a forma como lidamos nossa função na família da qual somos
originários e damos origens. Estar resolvido nesses campos significa
contribuir para a harmonia social do nosso corpo [...]. Na dimensão
emocional encontram-se nossas atitudes quanto às emoções que nos
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movem, pois são as emoções que influenciam sobremaneira nossa vida
diária [...]. Na dimensão profissional e financeira, deve-se avaliar a
satisfação para contribuir para o bem estar coletivo [...]. Na dimensão
política se encontram nossos deveres como cidadãos, isto é, as
obrigações como componentes da sociedade. A vida social nos impõe
atitudes para que haja mais equilíbrio entre as pessoas [...]. Na
dimensão artística desenvolve a sensibilidade que eleve a alma [...].
Como consequência inclui-se a dimensão criativa onde se estabelece a
capacidade de estabelecer uma identidade pessoal naquilo que fazemos
[...]. Na dimensão psicológica incluímos a forma como lidamos com
nossos processos psíquicos, com nossos medos, frustrações, projeções,
complexos e tudo que diga respeito à nossa forma de perceber o mundo
interno e externo. [...]. Na dimensão religiosa é possível conseguir viver
sua própria religiosidade respeitando a alheia, buscando através da
oração sincera um contato mais íntimo com Deus, e consigo mesmo [...].
Estar resolvido nesta dimensão é não mais fazer distinção entre seus
objetivos materiais e seus objetivos espirituais, isto é, perceber-se
espírito enquanto no corpo físico, vendo a Vida como única e eterna
(NOVAES, 1999, p. 27-38).

Ao avaliar a dimensão espiritual no processo de cura, Mendes (2012, p.44)
compreende que não se deve descartar a importância da medicina nesse
processo e que os cuidados espirituais “são essenciais a qualquer doente e em
qualquer fase da sua doença, sobretudo, em fases avançadas ou mesmo em
doentes em fase terminal”.
Se a biomedicina em geral e as pesquisas com células-tronco em
particular estão “tensionadas” entre um regime de verdade e um regime
de esperança, a dimensão religiosa pode alimentar a esperança e
permitir a elaboração de sentido com respeito a acontecimentos e
experiências que ameaçam trazer o caos. O ethos religioso não
confessional pode ser essa instância que medeia às escolhas éticas
entre a expectativa ou esperança de benefícios e a necessidade de
manipular entes de estatuto ambíguo, cuja atribuição de condição
humana é questionável. A esperança do bem maior direcionou a maioria
das opiniões dos entrevistados, uma aspiração tanto religiosa como
referente aos objetivos da biomedicina (LUNA, 2008, p. 168).

Assim, o que se deve levar em consideração não é a religião, mas sim a
pessoa, que por sua vez é um ser que se cria por várias dimensões, e não
apenas pela dimensão biológica orgânica, como já chegaram a considerar muitos
médicos cientistas, ainda mais que hoje em dia o próprio homem vem se
cansando desse reducionismo e vem influenciando a medicina a se reinventar e a
formar um novo modelo dimensional, onde o homem é observado por várias
dimensões, não só a biológica ou a física (PESSINI, 2002).
Segundo Valle (1998) a experiência religiosa dá ênfase muito mais à
vivencia da pessoa que na religião, ou seja, suas experiências é que passam a
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ser mais relevantes, em contrapartida os ensinamentos religiosos e as influências
sociais vêm sendo reduzidas às necessidade do indivíduo.
Atualmente tem-se observado que muitos pesquisadores estão se
aprofundando no estudo do uso da espiritualidade ou das doutrinas espirituais no
exercício do profissional da saúde. Caldeira (2011), por exemplo, mostra que a
enfermagem pode recorrer à espiritualidade, principalmente para confortar o
doente e dar-lhe a esperança para lutar pela sua própria cura. Do mesmo modo,
Mendes (2012) acredita que a espiritualidade pode ajudar na prática da
enfermagem por ter todas as suas características de formação voltadas ao
cuidado humano.
Essa relação entre a prática da profissão do enfermeiro ou de outros
profissionais da saúde com a espiritualidade ou a religiosidade não é uma prática
incomum, mesmo porque, conforme explicam Oliveira e Frazili (2012), a
enfermagem sempre teve na sua prática a preocupação de assistir o paciente nas
suas necessidades religiosas e até mesmo espirituais, pois, historicamente, o
exercício da enfermagem esteve a cargo da religiosidade em diferentes épocas.
Fornazari e Ferreira (2010) perpetraram um estudo em que se investigou o
enfrentamento de pacientes oncológicos de uma instituição especializada, e
puderam apontar que a maioria fez do enfrentamento religioso uma estratégia de
redução do estresse e melhoria da qualidade de vida.
Barton (2004 apud Mendes, 2010) por sua vez, permite compreender que a
atuação da maioria dos profissionais da saúde incide sobre duas perspectivas:
espiritualista e científica, já que é comum às crenças e culturas dessas pessoas
adicionarem essas perspectivas ao seu conhecimento para desenvolver o cuidado
à saúde. Já Inocêncio (2007) através de sua pesquisa de campo cujo objetivo foi
analisar a postura médica frente à cura espiritual considerou que mais de 75%
dos profissionais da saúde entrevistados em sua pesquisa acreditam na cura pela
fé, e os outros 25% apenas permitiram considerar que a cura acontece não só
pela força da fé, mas deve estar vinculada às terapias médicas.
Para Inocêncio (2007) isso se explica porque antes de médicos,
enfermeiros e psicólogos, as pessoas são como todas as outras e foram formadas
diante de culturas e crenças que carregam consigo por toda sua vida não sendo,
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portanto, incomum ver profissionais que utilizam ou indicam “práticas alternativas”
ou “práticas populares” no processo de tratamento e cura.
Neste caso, o que talvez esteja faltando para que se domine essa
associação entre espiritualidade e cuidado científico é exatamente o treinamento
e domínio adequado, visto que as pessoas que procuram a cura buscam um
atendimento alternativo em instituições religiosas onde sabem que encontrarão
pessoas que dominam as técnicas da cura espiritual (CALDEIRA, 2011).
Para Rose (2005) é justamente o modelo do contínuum espiritual que faz
com que se aceite o contínuumterapêutico como prática da saúde existente na
contemporaniedade, acabando por aceitar mais expressivamente a interveção
espiritualista no processo de cura ou tratamento de doenças. Para melhor explicar
esta relação de continuum vale representar a figura apresentada por Rose (2005)
e adaptada para melhor compreensão.

Espiritualização da terapia
Polo da
Terapia

Polo da
Espiritualidade

Terapeutização da espiritualidade
Figura 1: O continuum espiritual terapêutico
Fonte: Rose (2005, p. 67)

Todas estas religiões que se exercem pela condição da cura espiritualterapêutica formam, segundo Camargo (1961), Maluf (2003) e Rose (2005), um
continuum que exerce influência sobre seus pólos: espiritual e terapêutico. Assim,
sob esta perspectiva, trazendo esta teoria para o campo da cura espiritual no
espiritismo, pode-se dizer que este processo intervencionista seria um estado de
modificação da consciência de forma que ambos se influenciam e, portanto,
ambos podem ser meios a se chegar à cura, relacionando-se ou não.
Além disso, Tramonte (2012, p. 290) compreende que o que diferencia a
ciência da religião é que, ao contrário “das explicações reducionistas da medicina,
os sistemas religiosos de cura oferecem uma explicação à doença que a insere
no contexto sociocultural mais amplo do sofredor”.
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A concepção de Rose (2005) corrobora com a ideia de Rabelo (1993)
quando explica a noção de cura de forma mais ampliada. Corrobora também com
a ideia de Tramonte (2012) posto que esta envolve tanto a dimensão material
quanto a espiritual, as quais podem ser exercidas em quatro níveis: físico, mental,
emocional e espiritual e, portanto, a cura se exerce como forma de equilibrar as
dimensões, bem como, entre o ser e o divino.
Assim, como consequência desse deslocamento, a religiosidade vem
sendo adequada para ser utilizada como recurso terapêutico, por compreender
que a religião permite desempenhar um alívio, um conforto, um alento, e,
principalmente, uma esperança dotada de fé que permitem não somente curar,
mas principalmente, lidar e aceitar as possíveis consequências (PASSOS, 2006).
2.1 Acura espiritual nas religiões brasileiras
Partindo da ideia até agora demonstrada de que a cura espiritual se torna
uma alternativa de cura, até mesmo dentro das instituições hospitalares, torna-se
ser necessário compreender como se efetua esse procedimento. Tem-se,
contudo, que a cura espiritual se diferencia de acordo com cada religião e de
acordo com cada crença.
Assim, através de uma tabela expositiva, Andrade (1993) demonstra de
forma comparativa a diferença do processo de cura religiosa entre a igreja
pentecostal, o candomblé e o espiritismo.
Quadro 1 - A cura pelas religiões
Pentecostalismo
Mundo ordenado, segundo
oposição rígida entre bem e
mal, entendimento como
universos descontínuos.

Visão de Mundo

Relação
com
sobrenatural

o

Acesso a poder sagrado se
dá através de aliança
definitiva com os poderes
do bem

Relação
social

o

Proposta de satisfação de
demandas individuais. Deve
levar
a
uma
clara
reorientação
do
comportamento,
segundo
determinados
padrões
morais
Proposta
social
de
construção
de
um

com

Espiritismo
Mundo ordenado segundo
oposição entre bem e mal,
entendidos como universo
contínuos em uma escala
evolutiva
Acesso a poder sagrado se
dá através de processo de
desenvolvimento pessoal via
auxílio de espíritos mais
desenvolvidos
Proposta de satisfação de
demandas individuais. Deve
levar a uma reorientação do
comportamento segundo ética
da caridade.
Proposta implícita de agir
sobre o meio via promoção de
desenvolvimento
pessoal
(assistência, educação)

Candomblé
Mundo é fluxo continuo
de trocas entre homens
e seres sobrenaturais.
Oposição entre bem e
mal é relativizada.
Acesso
a
poder
sagrado se dá através
de alianças pessoais
com
entidades
sobrenaturais.
Proposta de satisfação
de
demandas
individuais. Pode levar
a
determinadas
obrigações no contexto
de uma dinâmica de
negócios.
Proposta
de
fortalecimento
do
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Visão de doença

Cura

subuniverso
de
ordem
contraposto
ao
meio
circundante
Doença
causada
pela
invasão ou intrusão de
entidades do mal
Envolve expulsão pública
do mal
Ritual recria dinâmica de
luta

Fonte: Andrade, 1993, p. 322.

Doença
causada
pela
interferência ou obsessão de
espíritos
menos
desenvolvidos
Envolve
educação
dos
espíritos
menos
desenvolvidos
Ritual
recria
atividades
pedagógicas

indivíduo frente a um
meio de incertezas a
ambiguidades.
Doenças causadas pela
ação
prejudicial
de
homens e/ou entidades
sobrenaturais
Envolve o firmar de
alianças para garantir
proteção ao individuo.
Ritual recria dinâmica
de negociação.

De acordo com Andrade (1993, p. 321) pentecostalismo, espiritismo e
candomblé são “religiões voltadas para a satisfação de demandas pessoais
diferenciam-se, neste sentido, do catolicismo das Comunidades Eclesiásticas de
Base - CEBs que privilegiam as demandas coletivas”. Entretanto, o espiritismo se
eleva em comparação às outras religiões no conceito de cura espiritual, pois se
processa mediante a reorientação do espírito que envolve o corpo e não para
expulsar e diferenciar o bem do mal como se procede em outras religiões que se
orientam pela espiritualidade (como a pentecostal e o candomblé).
A satisfação de demandas ao interior do espiritismo busca persuadir o
indivíduo a reorientar seu comportamento, segundo uma ética de
caridade, da qual deve resultar um modo particular de estar no mundo. O
espiritismo não se propõe a transformar o meio nem tampouco a
contrapor-se a ele (como o fazem os cultos pentecostais). De seu
comprometimento com a promoção do progresso moral dos indivíduos,
entretanto, decorre uma proposta implícita de ação sobre o meio social
tipicamente expressa no desenvolvimento de práticas assistenciais e de
caridade (ANDRADE, 1993, p. 321).

Essa explicação pode ser confirmada por Brandão (1994) e Santos et al
(2004, p. 90), os quais, ao estudarem a prática da cura na religião neopentecostal,
puderam concluir que para seus seguidores, o "diabo" torna-se a causa principal
de todos os males, ou seja, “a doença passa a ser uma ação demoníaca e a cura
requer o exorcismo do fiel”. Contudo, para os espíritas a doença se deriva de
espíritos amaldiçoados, os quais devem ser apenas educados para aceitar o
corpo e ao mesmo tempo deve ser educado para aceitar seu espírito.
Luna (2008), em sua pesquisa cujo objetivo foi analisar a cura através da
terapia das células-tronco como um milagre da religiosidade, fez uma análise
comparativa entre algumas pessoas de religiões diferenciadas como católicos,
protestantes e espíritas, os quais passaram por essa experiência com o intuito de
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avaliar a intervenção de seus posicionamentos religiosos no processo, pôde
considerar que em muitos casos as pessoas acabam por procurar uma religião
diferente da sua para que se consiga o idealizado. Desse modo, independente da
religião, o que se percebeu foi uma predominância da religiosidade mínima
brasileira em que Deus e a fé assumem lugar predominante.
Ao falar sobre a psicologia e a experiência religiosa, Valle (1998),
baseando-se nos estudos de William James, descreve que a fé é muito mais uma
questão de ponderação do que de metafísica, e, portanto, sua veracidade se
expressa pelo principio da aferição das experiências pervasiva e aplicativa.
Pessini e Bertachini (2010, p. 315), buscando enfocar a importância dos
valores religiosos e espirituais, bem como a fé das pessoas no enfrentamento e
no relacionamento com os grandes acontecimentos da vida humana, advogam
que “a espiritualidade tem a ver com a busca transcendente de um sentido maior
no aparente absurdo de passarmos por experiências de dor, sofrimento, perda,
angústia e até mesmo do medo da morte”. Assim, de acordo com os referidos
autores, mais importante que a própria religião é a fé ou a crença no poder da fé,
de tal forma que no processo de cura, mesmo que se faça de maneiras
diferenciadas, todas as religiões têm pontos que se convergem a um mesmo
objetivo, quais sejam:
a) o cuidado com a vida: todas as religiões defendem a vida,
especialmente aquela mais vulnerável e sofrida;
b) comportamento ético fundamental: todas apresentam um imperativo
categórico de veneração, de diálogo, de sinergia, de não-violência ativa
e de paz;
c) a justa medida: que significa o equilíbrio entre o legalismo e o
libertinismo;
d) a centralidade do amor: todas pregam a incondicionalidade do amor;
e) figuras éticas exemplares: as religiões apresentam figuras históricas
concretas, paradigmas vivos, como tantos mestres, santos e santas,
justos e justas, heróis e heroínas, que viveram dimensões radicais
de humanidade.
f) definição de um sentido último: trata-se do sentido do todo e do ser
humano. A morte não é a última palavra, mas a vida, sua conservação,
sua ressurreição e sua perpetuidade. Todas apresentam um fim bom
para a criação e um futuro bem-aventurado para os justos (PESSINI;
BERTACHINI, 2010, p. 317).

Einstein (apud RAUCH, 2004) compartilha do mesmo pensamento quando
advoga que,
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[...] todas as religiões, todas as artes e todas as ciências são o ramo de
uma mesma árvore. Todas essas aspirações visam ao enobrecimento da
vida humana, elevando-a acima da esfera da existência puramente
material e conduzindo o indivíduo para a liberdade (EINSTEIN apud
RAUCH, 2004, p. 7).

De acordo com Rabelo (1993, p.324), os símbolos religiosos são sempre
parecidos, apenas são interpretados de maneiras diferenciadas, ou seja,
“indivíduos se apropriam, confrontam e reinterpretam os símbolos à luz de
determinados fins e interesses” e isso é o que determina como será concebido e
modelado pela religião e como esta vem sendo incorporada pelos indivíduos.
Não se trata, portanto, de expor ou fazer prevalecer uma crença, uma
religião ou uma cultura, mesmo porque, de acordo com Pessini e Bertachini
(2010), religião e espiritualidade se diferenciam, ou seja,
[...] a religião esteja relacionada com a crença no direito à salvação
pregada por qualquer tradição de fé, crença esta que tem como um de
seus principais aspectos a aceitação de alguma forma de realidade
metafísica ou sobrenatural, incluindo possivelmente uma ideia de paraíso
ou nirvana. Associados a isso estão ensinamentos ou dogmas religiosos,
rituais, orações e assim por diante. Considero que espiritualidade esteja
relacionada com aquelas qualidades do espírito humano – tais como
amor e compaixão, paciência e tolerância, capacidade de perdoar,
contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia – que
trazem felicidade tanto para a própria pessoa quanto para os outros
(PESSINI; BERTACHINI, 2010, p.319).

Por esses aspectos é que estes autores não defendem a influência da
religião ou de suas doutrinas na medicina, mas sim a influência de algumas de
suas técnicas que tendem a tratar da espiritualidade, para que se adeque à
condição de cuidador que hoje é fundamental e essencial para o cuidado de
doentes. Conforme explica Boff (2000), a espiritualidade tem a ver com
experiência e não se expressa diretamente dos dogmas, doutrinas, ou
celebrações, mas sim dos caminhos que as pessoas encontram para alcançar
seu próprio eu.
Nesse sentido, o espiritismo pode ser uma atividade determinante para a
cura do ser, pois, de acordo com Mendes (2012, p. 41), o bem-estar espiritual
acontece quando “se tenta satisfazer as necessidades espirituais tais como, a
procura do significado do transcendente, a sensação de dar e receber o perdão, a
manutenção da esperança ou a vivência do amor na relação com os outros”.
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Fato é que se a espiritualidade é tudo que se refere à natureza subjetiva do
ser humano, não seria incorreto usar o espiritismo para o tratamento, pois o
espiritismo é um dos ramos da espiritualidade, isto é, a espiritualidade é uma
finalidade onde o espiritismo é um meio de atingir a busca espiritual (MENDES,
2012).
2.2 A cura espiritual no Espiritismo
Para demonstrar a diferença na condução da cura espiritual dos espíritas,
Rabelo (1993) relatou a experiência vivenciada por Benedita e Adelice (mãe e
filha respectivamente), as quais procuraram na religiosidade, meios de curar o
problema psíquico, vivenciado por Adelice em um longo tempo de sua vida. Após
tentar vários meios médicos para que isso ocorresse, ficou demonstrado que “só
se conseguiu atingir a maturidade da cura após buscar ajuda nos centros
espíritas” de sua cidade. Antes, porém, um longo caminho foi percorrido, em que
Benedita buscou ajuda primeiramente no candomblé e depois na Igreja
Pentecostal.
O que se pode concluir com estas experiências é que existe um modo
bastante peculiar e diferenciado do espírita lidar com a doença, pois, ao contrário
das outras religiões que tentam “expulsar” o espírito “mal”, que na concepção
deles se trata do diabo, o espírita apenas educa o espírito para aceitar o corpo, ou
vice-versa, confirmando com isso a explicação de Rabelo (1993).
Nesse sentido, Rabelo (1993) descreveu através do relato de Benedita que
[...] o espiritismo trata os espíritos responsáveis pela eclosão da doença
com gentileza de forma a motivar a ação destrutiva, causadora da
doença, por uma ação construtiva e benéfica, de forma a aprender a
conviver corpo e espírito interligados, pelo que os espíritas conhecem
pelo períspirito (RABELO, 1993, p. 320).

O períspirito, na visão de Kardec (2003, p. 77), responde pela transmissão
do fluido que é responsável por animar o corpo e pode ser transmitido em baixo
ou alto potencial, dependendo de cada pessoa, sendo o períspirito, portanto,
responsável pelo estado de saúde das pessoas e até responsável pelo seu
falecimento, pois “a quantidade de fluido vital se esgota”.
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Neste caso, Rose (2005, p. 53) explica que o trabalho de cura funciona
como uma corrente espiritual, ou seja, é o processo em que uma pessoa se
interliga por meio do períspirito ao seu “eu superior”, isto é, para ela a doença se
relaciona à transgressão social e espiritual intima da pessoa, ou ainda pelos maus
fluidos ou por problemas antepassados.
Por esta razão, torna-se coesa a afirmação de Monteiro (1985) o qual, ao
estudar a Umbanda, compreendeu a mediunidade como uma forma privilegiada
de buscar a cura, pois tal fato permite ao mesmo tempo o controle, tanto sobre a
atuação do espírito, quanto da própria consciência e esta consideração pode ser
conferida ao entendimento do espiritismo.
Assim, se do pondo de vista religioso a doença se expressa como
“desarmonia” entre corpo e espírito, seria, pois, uma forma de permitir a captação
de impurezas. É como se exercesse uma punição ao não cumprimento das
normas doutrinárias, sendo nesse sentido que a cura se processaria como uma
“limpeza espiritual” (GROISMAN,1991).
A limpeza, na perspectiva de Douglas (1966 apud ROSE, 2005), se
transmuda pela separação do puro e do impuro, o que seria, por assim dizer,
separar a saúde da doença, a ordem da desordem e, com isso, reorganizar o
sistema tanto interior quanto exterior, enfim, seria um equilíbrio.
Para Folkmanet al. (1986, p. 572) o equilíbrio só seria conseguido por meio
do enfrentamento e da reeducação, ou seja, só seria possível com os “esforços
cognitivos e comportamentais voltados para o manejo de exigências ou
demandas internas ou externas, que são avaliadas como sobrecarga aos
recursos pessoais”. Para Collins (2007),
[...] o domínio de Deus encontra-se no mundo espiritual, um campo em
que não é possível esquadrinhar com os instrumentos e a linguagem da
ciência: deve ser examinado com o coração, com a mente e com a alma,
e a mente deve abarcar ambos os campos (COLLINS, 2007, p. 14).

Este processo é entendido pelos espíritas como um processo evolutivo, no
qual o espírito retorna ao mundo material para avançar, razão pela qual os
espíritas compreendem que o homem é responsável por seus próprios problemas
e dificuldades que enfrenta durante a vida (KARDEC, 2003). Em outras palavras,
faz parte do processo de cura o cuidar do espírito e, neste caso, o que ocorre é o
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aperfeiçoamento do espírito num desenvolvimento intelectual e moral contínuo
(SILVA, 1998). Nesse sentido, a energia do períspirito se torna vital para as
pessoas, e por isso deve-se cuidar de suas fontes, sejam elas internas
(interligada em seu corpo e sua mente) ou externas (do cosmo ou irradiada por
outras pessoas). Além disso, a energia precisa ser impressa com positividade,
caso contrário sofrerá prejuízos.
Nessa perspectiva, os espíritas entendem que conhecer a mente é um
processo que só se é atingido pelos iluminados, e esse é um processo complexo,
pois requer uma transformação e desenvolvimento espiritual consciente. É, pois,
“um processo interno com consequências externas” (NOVAES, 1999, p. 130).
De acordo com Novaes (1999, p. 138), a cura se estabelece pelo processo
de integração do corpo e da alma e isso se consegue por meio do processo de
espiritualização, pois requer que a doença seja percebida como subproduto da
descompensação psíquica do indivíduo. Portanto, a “calma, reflexão, paciência,
desejo de se curar, atitude positiva e auxílio médico, e, em certos casos,
tratamento espiritual, são os componentes básicos do processo a ser enfrentado
em face da doença física”, tendo, neste caso, o objetivo da cura.
Sócrates deixa essas ideias ainda mais claras ao discutir com Crítias que
[...] não é possível tentar a cura dos olhos sem a da cabeça, nem da
cabeça sem a do corpo, do mesmo modo não é possível tratar do corpo
sem cuidar da alma sendo estes a causa de desafiarem muitas doenças.
[...] o grande erro de nossos dias no tratamento do corpo humano é que
o médico separa a alma do corpo. (PLATÃO, 2007, p.123).

Atualmente são vários os meios utilizados para trabalhar a cura espiritual.
Contudo, convém destacar que no espiritismo uma das práticas mais comuns se
processa através da prática dos passes, e das chamadas cirurgias espirituais
(STOLL, 2003; SILVA, 2012).
Para explicar como se procede os meios de cura, utilizou-se como base os
estudos de Kulcheski et al. (2006, p.63), o quais interpretam todos os tipos de
procedimentos como uma fluidoterapia, que devem ser escolhidas de acordo com
a pessoa.
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Quadro 2 - Tipo de fluidoterapia
TIPOS
A cirurgias espiritas

PROCEDIMENTO
Acontecem com o sem corte, dependerá do tipo de
mediunidade incorporada,

A prece

É uma manifestação da alma em busca da presença
divina e deve ser despida de todo e qualquer
formalismo, pois, se trata de uma conversa com Deus
ou seus prepostos.
É uma transfusão de energias espirituais e vitais, isto é,
a passagem de energias de um indivíduo para o outro.
A transfusão se dá através da imposição das mãos
sobre a cabeça do paciente, sem a necessidade de
tocar o corpo, pois a força energética se projeta de uma
aura para outra, estabelecendo uma verdadeira ponte
de ligação.
Na irradiação, transmitimos a carga de força vital que
dispomos para doar ao paciente através do mecanismo
da força mental. A irradiação se faz a distância,
projetando nosso pensamento e sentimento em favor
de alguém, movimentando as forças psíquicas através
da vontade.
A água é um condutor fluídico por excelência, refletindo
o teor e as vibrações normais daqueles que dela se
servem para todos os fins. A própria ciência terrestre
reconhece que a água é um excelente condutor de
energias. Sua simbologia está presente em quase todas
as iniciações religiosas, com o significado de limpar o
homem da capa de seus pecados e torná-lo um novo
ser. Todos os recipientes colocados para fluidificação
recebem os eflúvios balsâmicos e revigorantes, que
atuarão
como
um
tônico reconstituinte
nas
organizações somáticas dos que fizerem uso da água.
Quando for destinada a um determinado enfermo, é
justo que dela só se sirva a pessoa indicada, a fim de
que os espíritos magnetizadores possam combiná-la ao
caso particular em tratamento. Quando não houver um
motivo especial, seu uso poderá ser generalizado entre
todos os familiares, sem qualquer tipo de
inconveniência.
Consiste em receber fraternalmente a pessoa que
busca
o
centro
espírita,
proporcionando-lhe
oportunidade de expor livremente suas dificuldades em
caráter privativo. É a análises psico-espirituais para
auxiliar as criaturas.

O Passe

A Irradiação

A água fluidificante

O atendimento
fraterno

Fonte: KULCHESKI et al. (2006, p. 64-73).

QUEM EXECUTA
Todos os médiuns tem característica
de organismo condutor. Ou seja, no
caso da cura espiritual não é a
pessoas que a executa, apenas
serve de intermediário para que um
espirito execute-a.
Pode ser exercida por qualquer
pessoa, até o próprio paciente, mas
Ela terá mais eficácia se partir de
uma criatura de bons sentimentos.
O fluxo energético se mantém e se
projeta pela vontade do médium
passista,
como
também
de
entidades espirituais que auxiliam
na
composição
dos
fluidos
necessários ao paciente.
É preferível que seja um médium,
pois, a pessoa que irradia fluído
deve cultivar bons sentimentos,
pensamentos e atos.
A água é purificada e fluidificada
pelos
médiuns
através
da
transmissão da energia fluidificante

É preferível que seja um médium,
pois, o orientador fraterno, após
ouvir atentamente a pessoa que
está sendo atendida, deverá orientar
e transmitir os estímulos que ela
está precisando, podendo até,
conforme o caso oferecer-lhe
ligeiras noções doutrinárias para a
compreensão de seus problemas.

De acordo com o quadro 2, é possível perceber a diversidade dos
procedimentos da cura espiritual. Entretanto, as curas espíritas, sejam resultantes
de cirurgias, de passes terapêuticos ou de tratamentos homeopáticos, dependem
sempre do merecimento das pessoas necessitadas (NASCIMENTO; GARCIA
JUNIOR, 2012). Por essa razão e mais uma vez baseada na experiência de
Adelice citada anteriormente, Rabelo (1993) explica como se processa o culto da
cura espiritual, ou seja,
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No centro espírita que frequentou Benedita, os “obsessores” que causam
a doença são espíritos menos desenvolvidos, para cujo progresso moral
os médiuns podem contribuir. A metáfora da batalha que orienta a cura
no culto pentecostal e que justifica a atitude agressiva do pastor frente
aos espíritos é substituída pela imagem do ensinamento dedicado: a
cura é essencialmente uma tarefa pedagógica pela qual espíritos menos
desenvolvidos são conduzidos a estágios superiores de existência
(RABELO, 1993, p. 320).

Neste caso, abre-se um parêntese para compreender ao certo quem pode
exercer a cura espiritual, e para isso toma-se por empréstimo a explicação de
Rabelo (1993, p. 319) quando descreve que “a cura não é o resultado direto de
medidas terapêuticas, realizadas ao interior do culto, mas uma realidade por
vezes bastante frágil que precisa ser continuamente negociada e confirmada no
cotidiano do doente e dos membros de suas redes de cuidado e apoio”.
A mediunidade passou a ser vista, dessa maneira, como um milagre de
vida para alguns, que acreditam estar recebendo alivio para dores e até cura
através de efeitos da prática mediúnica, sendo que os responsáveis por ampliar
essa religião hoje em dia, de acordo com Arribas (2013), são os médiuns. São
eles os responsáveis por efetuar a comunicação entre o mundo material e o
mundo espiritual, que podem apresentar suas habilidades por diversas vertentes,
seja através da psicograﬁa14, ou da pictograﬁa15, da vidência16, ou da psicofonia17,
etc. Rosa (2005) complementa com várias outras formas da manifestação
mediúnica, quais sejam: canalização, irradiação, incorporação e miração.
Entretanto, deve-se deixar claro que, conforme explicam Kulcheski et al. (2006,
p.10), “ser médium não significa, necessariamente, ser espírita”, visto que várias
pessoas têm o poder mediúnico, mas nem todos o desenvolvem. Kulcheski et
al.(2006) reforça ainda que,

14

Psicografia, segundo o vocabulário espírita, é a capacidade atribuída a certos médiuns o poder
de escrever mensagens ditadas por Espíritos.
15
Pictografia é a forma de escrita pela quais ideias e objetivos são transmitidos através de
desenhos.
16
Vidência: Dom sobrenatural (que se atribui a certas pessoas) de ver o passado, o futuro, objetos
ausentes ou inexistentes etc.
17
Psicofonia do grego psyké (alma) e phoné (som, voz), é o fenômeno mediúnico no qual um
espírito se comunica através da voz de um médium.
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Todo ser dotado de fé, forrado de boa vontade e conhecedor do
predomínio do espírito sobre a matéria, tem condição de fazer cura
espiritual. Porém, como em matemática, isto é necessário, mas não é o
suficiente. A aptidão para realizar tal atividade vem com o indivíduo
desde o nascimento e desenvolvê-la é indispensável quando há vontade
de se dedicar a este trabalho. Assim, o médium que é instruído,
esclarecido, informado ou treinado para isto não deve se eximir desta
missão (KULCHESKI et al., 2006, p. 34).

Por conseguinte, pode-se dizer que nem todo espírito é médico diplomado,
mas todas as pessoas dotadas da espiritualidade, e principalmente, da
mediunidade, inclusive o médico diplomado,

pode exercer sua função

espiritualista para agregar a sua identidade cultural e criativa à sua atividade de
cura, pois, conforme Moraes (2010),
Quando o espírito médico se propõe a curar, ele é norteado pela
compaixão – uma das virtudes fundamentais do espírito refinado. A
compaixão não quer provar nada, não quer testar suas verdades, não
quer mostrar que tem a „posse da verdade‟, quer apenas acudir, aliviar a
dor, ajudar também a aprimorar o homem. E esta postura transcende
paradigmas, transcende „minha verdade‟ (sempre finita) e busca uma
verdade maior, que seria a complexa e multifacetária verdade do homem
e do cosmo. E isto é sempre uma aventura do espírito. O espírito não se
prende à segurança do estabelecido, ele é aventureiro, e inquieto, e
móvel, por natureza, pois anseia o infinito (MORAES, 2010, p. 37).

Kardec (2001) denota correta essa afirmação de Moraes (2010) justamente
pela sua compreensão da mediunidade, pois conforme explica:
Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é,
por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem; não
constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as
pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. 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, de certa intensidade, o
que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de
notar - se, além disso, que essa faculdade não se revela, da mesma
maneira, em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial
para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam
tantas variedades, quantas são as espécies de manifestações. As
principais são: a dos médiuns de efeitos físicos; a dos médiuns
sensitivos ou impressionáveis; a dos audientes; a dos videntes; a dos
sonambúlicos; a dos curadores; a dos pneumatógrafos; a dos
escreventes ou psicógrafos (KARDEC, 2001, p.235).

O grande problema que se instaura, na perspectiva dos especialistas da
cura pela religiosidade, é que não se processa um dever de continuidade, posto
que, em muitos casos, os não espíritas não deixam de frequentar suas religiões
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anteriores, ou ainda, não acreditam na manutenção apenas pela religiosidade
(RABELO, 1993). Neste caso, como exemplo, pode-se citar novamente o relato
de Andrade (1993), o qual enfatiza que após ter a cura pela intervenção dos
espíritas confirmada, Adelice não deu continuidade ao tratamento espiritual,
somente ao tratamento psiquiátrico, o qual, segundo o ponto de vista dos
espíritas, não seria suficiente para manter a cura. O mais curioso neste caso, é
que Adelice agora frequenta outro templo pentecostal, no qual já não ocupa o
papel de paciente a ser curada, mas garante para si um espaço de aceitação
parcial, já que está constantemente exercitando sua fé.
Neste caso, Nascimento e Garcia Junior (2012) explicam que,
A fé, nessa ótica, não se torna um saber racional a ser propagado, mas
deve ser atrelada à responsabilidade individual, pois, o espiritismo
defende que a existência terrena é um processo de aprendizagem
evolutiva para o ser humano. À luz da doutrina, os tratamentos espíritas,
quando ministrados ou recebidos com convicção da cura, mediante uma
frequência adequada a cada pessoa, apresentam resultados
satisfatórios, por isso os médiuns são meros instrumentos do auxílio
divino [...] (NASCIMENTO; GARCIA JÙNIOR, 2012, p. 32).

Não se trata, portanto, em considerar a cura espiritual mais importante que
a cura médico-hospitalar, tanto que, por compreender que a cura espiritual em
muitos casos está envolvida somente com a cura da mente e, apesar de serem
evidentes as chances de cura obtidas, ainda assim, os mediúnicos sugerem
sempre aos pacientes que não abandonem o tratamento médico que porventura
tenham iniciado (NASCIMENTO; GARCIA JUNIOR, 2012).
Contrariamente, Inocêncio (2007) considera que em alguns casos o doente
nem sempre necessitará de ajuda médica, pois ele se coloca doente por força de
sua mente, ou seja, a doença em muitos casos é criada pelo pensamento
negativo de alguns dos pacientes, sendo que a doença como um problema físico
nem sempre existe. Consequentemente, a doença se configuraria, de acordo com
o referido autor, como uma autossugestão, em cujos casos é comum observar
que a cura pela fé seria mais eficiente, já que os pacientes não necessitariam dar
continuidade ao tratamento.
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2.3A busca da cura espiritual
Várias são as discussões para se definir quando se inicia a vida. Seja para
a sociologia, a filosofia ou até a religião, são vários os posicionamentos nesse
sentido. Neste caso, sob o ponto de vista científico, não se tem dúvidas de
quando a vida de encerra, ou seja, com a morte. Para Regis (2005) a morte do
ser humano é definida a partir da parada de funcionamento do cérebro. Contudo,
quando se avalia esse termo sob o ponto de vista da religião, observa-se que
muitas são as teorias, pois existem aquelas que acreditam na vida após a morte.
Todavia, independente do sistema social religioso, científico e filosófico,
todos convergem para o entendimento de que o mais difícil e mais importante é
lidar com o processo do evitamento da morte e, com isso, se despertam as
fragilidades, impotências e finitudes inerentes à vida do ser humano (REGIS,
2005).
Em

virtude

desse

fato

é

que

não

se

discorda

de

que

na

contemporaneidade, onde o mundo apresenta tantas diferenças sociais e
econômicas, as religiões que têm por premissa cuidar, como é o caso do
espiritismo, de um modo geral, passaram a ser a panaceia dos humildes, dos
necessitados (GUERRIERO, 2006).
O fato é que o comportamento religioso do ser humano se relacionam com
o pluralismo das culturas e feições que a globalização imprimi à dimensão da
religiosidade, pois, de acordo com Valle (2002), esses aspectos incluem alguns
mecanismos relacionais e organizacionais que pesam tanto na adesão inical,
quanto na permanencia do convertido em um dado grupo religioso.Contudo, hoje
em dia essas caracteristicas estão muito mais relacionadas às particularidades do
indivíduo em que se pesa seus sentimentos e emoções, do que da própria ordem
religiosa.
Portanto, não seria incorreto dizer que dentro das condições da diversidade
brasileira, no que se refere também à religiosidade, as ditas novas religiões se
tornam cada vez mais comuns, isso porque, segundo Valle (2002), a religião tem
uma função reordenada de identidades, ou seja
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Os indivíduos parecem experimentar processo de busca que afetam sua
emoção, seus valores e seu comportamento, reconcentrando-os, de
alguma forma, no religiosos e no espiritual. O religiosos readquire uma
função reordenadora da percepção de si (auto-imagem de identidade)
perdida com desencantamento do mundo provocado ali onde a razão
secularizada adquiriu hegeminia. O religiosos exerce, além disso, uma
função de inserção e/ou reinserção do indivíduo em um grupo,
respectivamente em um meio sociocultural motivador e dotado de
sentido (Valle, 2002, p. 60-61).

Entretanto, estudos apresentados por Novaes (1999) mostram que em
função o reflexo da evolução científica e biológica, as pessoas estão cada vez
mais adeptas a crer nos poderes dos medicamentos e, por vezes, deixam suas
crenças esquecidas até o momento em que se percebe que os comprimidos não
são mágicos e que nem sempre podem resolver os conflitos da alma.
Consequentemente, busca-se a espiritualidade.
Ramos (1994, p. 13) explica que mesmo compreendendo que a sociedade
esteja atuando para predispor a religião em terceiro plano, já que está muito mais
ligada á tecnologia e à informação, “o homem da era da informação ainda apela
aos deuses no momento da dor em busca do significado do seu sofrimento” e,
com isso, não é incomum ver as pessoas buscando ajuda da religiosidade e da
espiritualidade para desenvolver a cura.
Isso permite compreender que a conversão religiosa reestrutura, reconstroi
e reorganiza a identidade dos indivíduos nesse processo convercionista,
estimulado pelas crises de fatores psicossociais.
Nesse sentido, Valle (2002) permite entender que os brasileiros,
especialmente e, sobretudo, por intervenção de suas pluralidades culturais,
sociais

e

políticas,

implicam

numa

ordem

“convercionista”

muito

mais

intensificada, mas ao mesmo tempo, muito mais diversificada tanto que se
baseiam em quatro elementos: a consideração dos aspectos conscientes e
inconscientes do psiquismo de cada um, convertido dentro de sua evolução psicoreligiosa individual o levantamento das características psico-afetivas do grupo ao
qual a pessoa se afilia; a análise de fatores de natureza cultural que refletem
realidades sociológicas, econômicas e políticas mais amplas e a consideração de
classe social, idade, sexo e profissão, dentre outros aspectos da vida do
convertido, tais como existenciais de tensão, luto, sofrimento e inquietação.
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Mendes (2012, p. 25) permite compreender que isso ocorre porque a
dimensão do ser humano implica uma “expressão de sentimentos”, muito
importantes para se desenvolver uma vivência individual de qualidade, ou seja,
por meio de uma interação com o meio ambiente, com os outros e com um Ser
Supremo, a espiritualidade é capaz de dar um sentido para a vida.
Contudo, considera-se que Valle (2002) não compreende o termo
conversão como o ato de mudar da “água para o vinho”, mas sim, retornar e
reencontrar a própria pessoa, ou seja, para ele o ato de converter é dar a sua vida
um resignificado para sua condição de ser humano e, portanto, no que se refere à
religião, a conversão é muito mais condicionada a um trânsito religioso em que se
infere por várias possibilidades, isto é, a pessoa pode passar de uma para outra
igreja cristã, às vezes pode permanecer na mesma igreja, mas abandona uma
maneira de viver ou de crer em favor de outra, mais ou menos intensa, enquanto
outros transitam por paradigmas mais radicais.
Com isso, passa-se a compreender que independente da maneira de
conversão, o fato é que atualmente está sendo muito comum e notório indivíduos
se transmudarem em ideologias que lhes permitam justamente atender às suas
necessidades particulares e, portanto, não é incomum os verem misturar crenças,
religiões e até a criar novas filosofias em favor de suas necessidades.
Como consequência da influência cultural à crença religiosa, Stoll (2003)
compreende que são motivos como estes, de desespero dos cidadãos, que o
espiritismo brasileiro ganhou sua própria identidade, posto que no Brasil se dá
destaque à sua função terapêutica, como pode ser comprovado pela passagem
de Bastide (1960, p. 434): “o Espiritismo praticado nos Centros espíritas no Brasil
responde, antes de tudo, ao desejo de saúde física e espiritual”. Sob a mesma
linha de pensamento Damásio (1994, apud STOLL, 2003 p. 152) enfatiza que “a
prática de tratamento da saúde dos vivos pelas entidades desencarnadas não
ocorre com a mesma intensidade na França”.
Não obstante, Rose (2005) advoga que o interesse pela espiritualidade
como forma alternativa terapêutica de cura tem sido uma emergência, já que o
mundo está cada vez mais fragilizado pelo próprio crescimento e expansão social,
a exemplo do que se vê no Brasil, que ainda é um país em ascensão.
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Diante de tais afirmações, percebe-se que a cura espiritual dos espíritas
acaba se tornando uma alternativa para as pessoas neste contexto plural religioso
em que se encontra o Brasil de hoje e, ao ressaltar o contexto da pósmodernidade, acaba-se por encontrar um momento propício ao novo, que se
manifesta no campo das experiências de vida e de liberdade.
Sob essa ótica, Hottois (2008, p. 580) reforça que “os valores pósmodernos são a tolerância, o pluralismo, a liberdade, o pacifismo; [...] e o
desapego [...]”, sendo o pós-moderno o espaço do consenso e da solidariedade.
Em virtude de tais fatos, Negrão (2008, p. 127) advoga que existem
católicos mutantes, os quais simpatizam pelas ideias míticas de outras religiões e
passam a adotar parte ou uma doutrina diferenciada, porém não deixam de
acreditar em sua doutrina primária, a qual se encontra, neste caso, sem vínculo
institucional. Por essa razão, compreende-se que os católicos são mais
predispostos a aceitar a vivência de outras experiências religiosas.
Neste contexto, Souza Junior (2007) explica que a multiplicação de crenças
decorre justamente da ampliação de culturas, o que ele classifica como hibridação
cultural, ou seja, para ele as estruturas ou práticas discretas que existiam de
forma separada combinam-se para gerar novas estruturas, objetos e práticas.
Em virtude de tais fatos, para Stoll (2004),os dados estatísticos
apresentados por órgãos como IBGE, como os já expostos anteriormente, não
podem ser confirmados como sólidos, sobretudo, por compreender que hoje é
bem evidenciado o número de pessoas que se declaram católicos ou evangélicos
e que ainda frequentam outras crenças, tornando estes dados muito complexos
de serem determinados como finalísticos.
Dessa forma, apesar desses dados serem quantificados, cabe aqui
ressaltar que os mesmos vêm aumentando proporcionalmente à adesão à dupla
religiosidade e que essa multiplicação de religiões e mistura de crenças no Brasil
se justifica pela existência de alterações significativas neste cenário (ANDRADE,
2009).Sobre esse fato, Betarello (2010) explica que,
No caso do espiritismo, uma pessoa pode frequentar indefinidamente um
centro sem aderir ao grupo ou mesmo conhecer a própria doutrina. Pode
inclusive, continuar nominalmente filiado a outra religião, o que
normalmente ocorre com os católicos que frequentam os centros
espíritas (BETARELLO, 2010, p. 177).
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De acordo com Nascimento e Garcia Junior (2012), tal fato pode ser
explicado, tendo em vista que em conjunto com a diversidade cultural se estende
a diversidade da fé, de tal forma que a atração se contempla de acordo com a
necessidade de cada um, razão pela qual, seguindo a análise e comparação das
diversas religiões que hoje predominam no Brasil, não é incomum de se perceber
uma disposição pela aceitação da mediunidade que hoje pode ser observada em
diversas religiões, mesmo que por perspectivas diferenciadas, todas tendendo a
demonstrar a influência da espiritualidade ou do espiritualismo em suas ações.
Ressalta-se que tanto para Negrão (2008), quanto para Nascimento e
Garcia Junior (2012) a influência da mídia hoje é a grande responsável pela
diversidade religiosa que ultrapassa as fronteiras das igrejas e dos templos.
Nesse ínterim, Silva (2002) lança o seguinte questionamento: “onde mais,
senão no Brasil, é possível ser católico, judeu ou protestante e mesmo assim
acreditar em reencarnação?”. Segundo o referido autor, a resposta para essa
pergunta se encontra em uma pesquisa realizada pelo Vox Populi18, publicada
pela revista Veja em julho de 2000, a qual mostrou a elevação do número de
pessoas que se consideram seguidores de duas ou mais crenças e religiões.
De acordo com Geertz (1997, p. 38), essas mudanças se explicam pela
evolução das culturas e principalmente pelo processo de globalização e avanço
tecnológico que vem ocorrendo nos últimos tempos, ou seja, para este autor a
cultura é algo que está sendo modelada, pois “assim como a cultura nos modelou
como espécie única, e sem dúvida ainda nos está modelando, assim também ela
nos modela como indivíduos separados”.
Nesse sentido, permite-se dizer que o número de adeptos ao espiritismo
passa a ser ainda maior que a quantificada anteriormente, pois, conforme explica
Medeiros (2010), vem sendo cada vez mais acentuada nas mídias a presença de
fiéis católicos, protestantes e sem religião, confiantes nos valores positivos, nas
vantagens e nas funções que permeiam a cura espírita.
De todo modo, o fato de lidar com a espiritualidade não se trataria,
portanto, de estarem assumindo-se como espíritas, posto que a definição
espiritismo causa ainda, em pessoas que se definem como seguidoras de outras
18

O Vox Populi é uma empresa brasileira especializada em pesquisas de opinião. A empresa
foi fundada em fevereiro de 1984 e tem sede em Belo Horizonte, Minas Gerais.
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religiões, alguns incômodos decorrentes de suas próprias crenças e culturas,
porém, essa é uma visão que está sendo modificada, pois, para Novaes (1999),
as pessoas estão sendo orientadas a compreender que o psiquismo está
totalmente relacionado ao espírito e, portanto, aceitar essa relação não se trata de
uma questão de crença, mas sim de uma questão crucial para o ser humano, em
face da necessidade da psique responder às suas indagações sobre a morte,
razão pela qual, compreende-se que “temer os espíritos é temer a si mesmo”.
Compreende-se também que,
Diante da necessidade de lidar com espíritos e suas manifestações
mediúnicas, devemos ter consciência de que estaremos enfrentando
nossas próprias questões internas e, quando amadurecemos na relação
com eles, resolveremos os cruciais problemas da existência humana. O
ser humano nunca será o mesmo após internalizar a existência real dos
espíritos que, como nós próprios, continuam vivendo após a morte do
corpo físico. O assunto requer percepção da situação do ego e de seus
medos e valores (NOVAES, 1999, p. 147).

Provavelmente esta visão ainda incrédula, quando vista com base neste
estado de dúvidas em relação à aceitação da população quanto ao uso de
preceitos religiosos em sua atuação, é que alguns médicos expuseram, no estudo
apresentado por Inocêncio (2007), que apesar de serem crentes ou acreditarem
na força da fé, na força do espírito ou na força da espiritualidade no processo de
cura, ainda não se permitem aderir a essas técnicas alternativas e/ou populares
para não criar em seus pacientes falsas esperanças, bem como, para não
influenciar os outros no sentido de perderem sua fé (INOCÊNCIO, 2007).
Entretanto, é justamente por ser cada vez mais coerente com o objetivo da
cura que o espiritismo se apresenta como um dos meios mais eficazes e cada vez
mais aceitos por não espíritas, pois, conforme explica Kardec (1998), o espiritismo
verdadeiro jamais se exibirá em espetáculos ou subirá em tablados de parques de
diversões, ou seja, é ilógico supor que os espíritos, através dos médiuns, desfilem
em paradas ou se mostrem à curiosidade sem um fim nobre.
Coerentemente, Mendes (2012) advoga que não é incomum encontrar
alguns mercenários que usam da fragilidade das pessoas para ganhar dinheiro,
bem como, da espiritualidade para falsear sobre seus poderes de cura, o que
pode vir a tornar o crente um descrente ou o não crente ainda, mais seguro de
sua decisão. Todavia, o referido autor explica também que isso não ocorre só
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com a religião espírita, pois como referenciado anteriormente, todas as religiões,
a seu modo, desenvolvem a cura espiritual, havendo, do mesmo modo, pessoas
capazes de lidar com o espirito de forma a utilizar desse recurso para ajudar os
outros e, neste caso, não é incomum perceber a ciência e a espiritualidade se
misturarem para conseguir atingir a espiritualidade que pode surgir de várias
formas.
Foi justamente pensando em combater o charlatanismo que, embora
difundida apenas na década de 1990, uma das principais funções da Aliança
Municipal Espírita (AME) no Brasil foi a de desmascarar os charlatões que dizem
fazer milagres, principalmente por compreenderem que a cura espiritual não se
trata de milagre, mas de um processo que dependerá de muitas condições para
ser efetivada. Nesse caso, a medicina espiritual é executada, conforme explicam
os espíritas da AME, por “espíritos superiores”, de forma a ordenar os cuidados
com o espírito, empenhando em ações que contribuam para o tratamento da
carne (CAMPOS apud SOARES, 2008).
Seguindo essa linha de raciocínio, Nascimento e Garcia Junior (2012)
enfatizam que apesar de a cirurgia espiritual ser uma tradição antiga, pode ser
considerada um fenômeno cada vez mais intenso no século XX.
Nesse contexto, a busca espiritual se explica, visto que os não crentes
sabem e foram criados para crer na existência de seres supremos, os quais foram
capazes de criar o mundo, e, portanto, tomam este como o ultimo recurso quando
se trata de cuidar de seu bem-estar, sobretudo, quando este é tomado pela
angustia decorrente da possibilidade da morte (MENDES, 2012).
Santos et al (2004) justificam a busca por meios alternativos de tratamento
e de cura pela ineficácia do próprio sistema de saúde, o qual, mesmo com toda
evolução cientifica e biológica, ainda se mostra precário para atender o número
crescente de pacientes. Entretanto, do ponto de vista de Collins (2007, p. 15)
essa busca esta atrelada a uma “necessidade de encontrar respostas às questões
mais profundas” e para isso é preciso “recorrer a todo poder de ambas as
perspectivas, a científica e a religiosa, para buscar a compreensão tanto daquilo
que vemos como do que não vemos”.
Assim, a Doutrina Espírita deve ser sempre considerada ao se avaliar o
processo de cura, pois ela se interessa pela possibilidade de comunicação entre
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os espíritos encarnados que estão vivos, e os espíritos desencarnados que já
morreram, tendo como recurso a mediunidade. Acolhe a ideia da Lei de Causa e
Efeito19, compreendida como mecanismo de retribuição ética universal a todos os
espíritos, tendo em vista que a condição do ser humano é resultado de seus atos
passados. Entende também que a Terra não é o único planeta com vida
inteligente, no que Kardec afirma que “nada é inútil na natureza; tudo tem um fim,
uma destinação. Em lugar algum há o vazio; tudo é habitado, há vida em toda
parte” (KARDEC, 2010, p.182).

3 Cenário de Estudo

3.1 A Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar
A Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar, conhecida como “Instituição
Nosso Lar”, foi fundada a 41 anos, no dia 07 de Abril de 1973 e desde 30 de
setembro 1985 se tornou uma sociedade filantrópica, regularmente registrada no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas da Comarca
de Montes Claros MG, no livro A-2, fls. 311, sob o número 0738-85, de protocolo
13.225-85, livro A-5, bem como, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CNPJ/MF sob o número 21.361.654/0001-10.
Situava-se inicialmente na Vila Guilhermina, em um estabelecimento
alugado, no que posteriormente mudou-se para a Rua A, nº 84, na Vila Antônio
Narciso em Montes Claros, onde começou a dar os seus primeiros passos,
permanecendo nesse local durante 22 anos.
Em 12 de junho de 2000, buscando melhoria de instalações, mudou-se para
a BR 365, KM 01, nº. 1007 em Montes Claros, sendo necessária essa mudança,
visto que a antiga sede havia se tornado pequena, com pouco espaço para
atender a demanda das atividades ali desenvolvidas.
Hoje, a Instituição possui outra sede própria em um terreno 6.500m², tendo
no momento apenas 600 m² de obra construída e ainda em acabamento. Este
19

A Lei de causa e efeito é um dos princípios fundamentais preconizados pela Doutrina Espírita
para explicar as contingências ligadas à vida humana. Também é conhecida na literatura espírita
como Lei da Causalidade, no Hinduísmo é conhecida como Karma.
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espaço foi comprado exclusivamente pela presidente, sem participação de
terceiros ou doações, conforme comprovado através de documentos em cartório
de registro público.
Recentemente, foi declarada como Instituição de Utilidade Pública Estadual,
com base n Lei Estadual nº. 9.698 de 25 de novembro de 1988 e Instituição de
Utilidade Pública Municipal, com base na Resolução nº. 5671 de 06 de outubro de
1987, sendo considerada como uma entidade Religiosa e filantrópica.
§ 1º - Considera-se entidade beneficente de assistência social, para os
efeitos da Lei nº 12.240, de 5 de julho de 1996 e tem por objetivo:
a) Promover ações de prevenção, habilitação, reabilitação e apoio ao
dependente químico e portadores de deficiência física, sensorial e
mental;
b) Proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a
velhice;
c) Amparar a criança e o adolescente carentes;
d)Prestar assistência social, de forma gratuita, a pessoas carentes,
indigentes enfermos, pessoas jogadas ao relento, visando
sua
integração na família;
e) oferecer assistência jurídica, educacional, médica e odontológica
gratuita à pessoa carente;
f) Promover a integração do indivíduo na vida comunitária e ao mercado
de trabalho;
g) Garantir os princípios de dignidade, respeito e consideração
assegurando a todo ser humano de forma gratuita e sem vínculo
religioso.
h) Oferecer assistência gratuita ao consumidor, assim definido no artigo
2º da Lei Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 1990.

Na

Instituição

são

executadas

as

seguintes

atividades:

oficinas

terapêuticas, acolhimento de enfermos, distribuição de “Quentinhas” (comida
entregue para os moradores de rua), distribuição de cestas básicas e vestuários e
oficinas de cursos preparatórios. Além disso, a presidente Maria Aparecida Martins
Soares informou que sua instituição ainda está destinada a atender pessoas
portadoras de necessidades especiais, dependentes químicos e moradores de
ruas.
A missão desta Instituição é a de atender todas as pessoas carentes,
proporcionando

acolhimento

independentemente

de

cor,

sexo,

raça,

nacionalidade, credo político ou religioso e posição social.
A Instituição possui atualmente uma casa de 200 m², onde atende as
pessoas, um refeitório de 150m², uma área de 60m², para oficinas e cursos, 3
casinhas de 55 m² cada, utilizadas para hospedar as pessoas e 3 banheiros.
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Até o momento da pesquisa registrou-se uma frequência de 150 a 170
pessoas por semana na Instituição. Porém, além destes, a instituição recebe todos
os tipos de pessoas que necessitam do seu apoio e ajuda.

3.2 A história da presidente Maria Aparecida Martins Soares
A Instituição foi fundada e ainda é presidida e representada pela médium
Maria Aparecida Martins Soares, que nasceu em Montes Claros, onde concluiu o
segundo grau e até hoje reside. Maria Aparecida, quando pequena, frequentou a
igreja católica por influência de seu pai, o qual era católico e vicentino e chegou a
fazer a primeira comunhão, mas conforme relata, desde essa época já
demonstrava indícios mediúnicos e espirituais.
Quando eu entrava na igreja eu cansei de ver ao lado daqueles santos
que estavam lá um espírito e eu ficava sem saber o que fazer porque eu
olhava de um lado tinha um espírito olhava do outro tinha outro espírito,
mas deixei de ir a igreja com frequência, [...] eu não fazia mais nada a
não ser orar na minha casa, mas, quando eu já estava em crise
espiritual, quando os irmãos já estavam entrando em contato comigo eu
comecei querer ir a na missa por uns três ou quatro meses até que os
irmãos falou comigo que não era meu lugar que eu teria que voltar que
meu destino era trabalhar com a espiritualidade ajudando o ser humano
que a minha cura que a maneira de eu trabalhar não estava na igreja
católica (M.A.M.S, 2013).

Maria Aparecida Martins Soares se intitula como uma “Missionária” que
sozinha, desde seus 27 anos de idade, luta para manter a Instituição, trabalhando
com afinco, fervor e amor às pessoas, pois desde que visitou outra instituição de
caridade compreendeu que sua missão seria a de ajudar o próximo. Contudo, de
acordo com relatos da própria médium, sua missão já estava determinada desde
que nasceu, fato este expressado por ela em seu relato, que diz respeito a uma
passagem de sua vida já descrita muitas vezes por sua mãe.
Um dia a minha mãe estava comigo lá fora e chegou um senhor e o meu
pai me levou para me apresentar a ele e ele olhou me abraçou disse que
eu sorrir bastante para ele e sorriu para mim e aí o senhor falou que era
uma pessoa de grande luz e que tinha uma grande força espiritual e
falou para os meus pais que eu tinha uma grande missão aqui na terra a
minha vida era trabalhar para Deus. Eu tinha um ano de idade quando
isso aconteceu (M.A.M.S, 2013).
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Entretanto, ela mostra que este foi um caminho árduo, por falta, sobretudo,
de apoio tanto da família, quanto dos amigos a esse ofício, como explica:
Muita coisa, eu tive de abandonar a família, tive de abandonar os
amigos, pois, ninguém quis me dar apoio, e as pessoas acharam que eu
estava louca e as pessoas acharam que tudo não passava de uma
loucura e passei por cima de tudo e seguir o meu caminho que já se vai
para quase 38 a 40 anos na minha missão, e hoje esses amigos e
parentes que fugiram de mim hoje todos se aproximaram e hoje me
considera uma pessoa boa uma missionária de Deus que estou sempre
atendendo sempre milhões e milhões de ser humano (M.A.MS, 2013).

Maria Aparecida relata como se orientou para desenvolver essa atividade,
e principalmente, como se decidiu por ajudar ao próximo, como uma forma de
conduzir-se em prol de uma missão, ou seja
Através dos nossos mensageiros, os irmãos que se comunicam comigo
e que me ensinou como eu deveria trabalhar para ajudar as pessoas, foi
ai que eu comecei a minha missão [...] de fazer caridade na terra e
atender as pessoas que está com problema espiritual (M.A.M.S, 2013).

Segundo explica a médium, o espírito, ou como para ela é chamado, o
padrinho, que mais a influenciou tanto em sua decisão quanto no caminho
percorrido foi o “Irmão Bezerra de Menezes”. Ela explica que mesmo não tendo
muitos debates e conhecimentos sobre o espiritismo em Montes Claros naquela
época, ainda assim ela pôde contar com os ensinamentos desse “espírito de Luz”
e completa dizendo que,
[...] foi ele que me ensinou tudo que sou hoje, como eu deveria seguir
como eu deveria fazer como que seria minha caminhada através dessa
força que Deus tinha me dado que eu aprendi tudo com ele, não teve
sociedade em Montes Claros nenhum só teve a equipe e o bom
mensageiro que Irmão Bezerra que ensinou a trabalhar, a fazer caridade
(M.A.M.S, 2013).

Enfim, foi este “espírito de Luz”, em parceira com o conselheiro e “espírito
de Luz” Francisco de Assis, responsável por incentivar a presidente a criar a
instituição como hoje existe, como ela mesma enfatiza em sua fala.
Quem me deu quem me ensinou e abriu os caminhos, me guiou para
criar esta Instituição que temos hoje a praticamente muitos e muitos
anos foi realmente a equipe espiritual como o irmão Bezerra e como
outros grandes irmãos da equipe do irmão Francisco de Assis, que me
ensinaram que eu deveria construir um pequeno templo onde eu poderia
atender os encarnados e os desencarnados e também uma coisa muito
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importante onde poderia servir as pessoas que passa necessidades que
precisavam de comida de roupa foi ai que eu aprendi com eles
compramos um terreno e criamos essa Instituição (M.A.M.S, 2013).

Além dos mentores acima apresentados, Maria Aparecida Martins Soares
descreve outros mentores espirituais que também contribuem com o trabalho
desenvolvido na instituição, a saber:
[...] nós temos o médico que é o irmão da Paz, temos a equipe que
acompanha o irmão Francisco de Assis que é o irmão Frei Fabiano de
Cristo, irmão Ismael temos a equipe do nosso irmão que está sempre
trabalhando e prestando muita caridade que é a equipe da irmã Cáritas,
e muitos outros a equipe do nosso irmão Humberto de Campos, são
muitas equipes que estão sempre lá dentro nos dando toda essa
assistência eu trabalho comunico com todos e sempre tem a
manifestação deles comigo (M.A.M.S, 2013).

Sua espiritualidade chegou a ser reconhecida por vários outros
orientadores espíritas e outros lideres das mais diversas religiões e isso lhe deu
ainda mais reconhecimento, como mostra a transcrição de outro de seus relatos.
Já fui convidada a trabalhar minha mediunidade em outras religiões.
Teve uma época que vieram dois pastores de São Paulo e me
convidaram para construir um grande templo para eu trabalhar com cura
nesta igreja dele se eu não aceitei e também eu tinha um amigo que era
padre que fazia curas espirituais e que me convidou para trabalhar com
ele e eu falei que não [...] (M.A.M.S, 2013).

3.3 Características da Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar
A Instituição existe há mais de 38 anos e exerce um trabalho voltado para a
saúde física e espiritual das pessoas espíritas ou não. Contudo, mesmo se
firmando com base nos preceitos kardecistas de caridade, fraternidade e
solidariedade, esta não está vinculada a AME, por ser considerada uma
instituição que é utilizada dia-a-dia e, portanto, não pode ser disposta para outros
eventos, conforme determina os princípios que orientam esta associação (Negrão
1996; Silva, 2012b).
Não há na Instituição rituais institucionalizados, bem como, batismo, cultos
ou cerimônia para oficializar casamentos. No entanto, justamente por respeitar
todas as outras religiões e crenças é que a IECNL não proíbe os ritos, apenas
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acontecem de forma natural, pois os frequentadores espíritas entendem que
algumas cerimônias podem acontecer por intermédio da espiritualidade, o que
não se configura como rotina.
A Instituição acredita que a religiosidade do sujeito deve ser livre, porém
segue princípios cristãos e, mesmo Kardec colocando que o espiritismo seja uma
filosofia e uma ciência sem ritos, pode-se dizer que através das observações de
campo foi possível presenciar características de ritos religiosos.
A reunião inicia às 19hs e acontece nas segundas e quartas-feiras. Na
segunda-feira há o tratamento de saúde, que precede o horário das reuniões com
pessoas que recebem senhas. Nesse dia o número de atendimento é limitado e
são atendidas somente pessoas que realmente estão acometidas de algum
problema de saúde grave e/ou desenganadas pela medicina convencional, com
doenças e sintomas crônicos; pessoas que já fizeram cirurgias ou pretendem
fazer e querem algum auxilio para realizá-las; pessoas com doenças sem curas
sobre o ponto de vista do olhar da medicina convencional, como o câncer, a
AIDS, a tuberculose, além de pessoas com feridas expostas, diabetes, depressão,
viciados em drogas, bebidas, entre outros.
As reuniões assistidas foram caracterizadas como reuniões de cerimônia
religiosa, visto que foram percebidos elementos religiosos, como a figura de um
representante que se configura na pessoa da missionária, a médium M.A.M.S,
2013, rituais, o discurso utilizado pela médium buscando proporcionar conforto e
esperança às pessoas presentes, bem como, algumas práticas comuns em
cerimônias de cunho religioso.
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PARTE II – A PESQUISA EMPIRICA
CAPITULO II - METODOLOGIA DE PESQUISA
Neste capitulo será abordado a pesquisa empírica, os métodos e técnicas
de pesquisa instrumental adotada para se atingir os objetivos específicos da
pesquisa de forma a conhecer a realidade da Instituição pesquisada afim de
concluir o objetivo desta pesquisa.
1. Metodologia instrumental adotados na investigação
1.1 A questão do método
A metodologia trata de vários métodos e técnicas disponíveis, suas
limitações em nível das implicações e suas utilizações. Na realidade busca
responder qual o tipo de pesquisa desenvolvida, os métodos mais adequados, a
técnica a ser utilizada, onde e como fazer, como tratar as informações etc. Em
suma, a metodologia se refere a um conjunto de procedimentos de pesquisa que
inclui os aspectos de como fazê-la (MARCONI; LAKATOS, 2000).
Tendo em vista que essa pesquisa foi direcionada para a questão
sociocultural, a qual envolveu adeptos da religião espírita na cidade de Montes
Claros, Minas Gerais e levando em consideração o objetivo aqui proposto, os
procedimentos necessários à coleta e análise de dados pertinentes ao estudo
utilizou a tipologia da pesquisa exploratória-descritiva e caracterização qualitativa.
Exploratória porque visou proporcionar maior familiaridade com um
problema, no sentido de torná-lo explicito, bem como, visou apreciar as hipóteses,
confirmando-as ou não (SILVA; MENEZES, 2005).
Descritiva porque esta tipologia tem como objetivo proporcionar o
conhecimento das “características de determinada população, ou fenômeno, ou o
estabelecimento

de

relações

entre

variáveis”,

bem

como,

realizar

um

levantamento das opiniões, atitudes e crenças de uma população (GIL, 2010,
p.54). Qualitativa, pois, de acordo com Goldenberg (2001), esse tipo de pesquisa
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permite um aprofundamento da compreensão de um grupo social, bem como,
permite responder questões muito particulares de uma realidade.
Segundo Minayo (2000), a pesquisa qualitativa é entendida como objeto
principal de discussão, capaz de incorporar a questão do significado e da
intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e as estruturas sociais,
sendo essas últimas tomadas como construções humanas significativas, tanto no
seu advento quanto na sua transformação.
Silva e Menezes (2005) explicam que a técnica de pesquisa qualitativa é
importante em pesquisas que envolvem sujeitos e suas particularidades com o
mundo real, através de uma subjetividade que não pode ser traduzida em
números, pois tendem a desenvolver-se sobre uma análise de perspectiva
indutiva, em que seus significados são o foco da abordagem. Esse tipo de
pesquisa se configura, segundo Deslandes e Gomes (2007), como um processo
cíclico que parte de uma pergunta para se conseguir uma resposta e para isso
esse processo se divide em três fases: a de exploração dos fatos, a de trabalho
de campo e a de análise e tratamento do material.
Assim, nesta pesquisa a fase exploratória se processou em dois
momentos: o primeiro, em que houve uma exploração mais aprofundada do
assunto ao utilizar várias bibliografias, artigos, periódicos e revistas dos mais
diversos teóricos, filósofos e doutrinadores da área das Ciências da Religião,
objetivando conceituar, explicar e condicionar um resultado bem fundamentado. E
o segundo, no qual se realizou uma exploração do campo de desenvolvimento do
trabalho, que neste caso se tratou da Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar
em Montes Claros, MG, o que permitiu conhecer de forma mais aprofundada
como são determinadas as atividades ali desenvolvidas, bem como, conhecer
melhor as pessoas que a frequentam, levantando todos os dados que pudessem
permitir demonstrar com mais tenacidade todas as informações necessárias à
caracterização do local onde foi desenvolvido o estudo. Neste caso, foi solicitada
a autorização da instituição pesquisada.
Na

fase

do

trabalho

de

campo

foram

realizadas

entrevistas

semiestruturadas (Apêndice 2), as quais contaram com uma combinação de
perguntas fechadas e abertas, em que os entrevistados tiveram a possibilidade de
discorrer sobre o tema em questão sem se prender apenas a indagações
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formuladas, visto que a mesma poderia ser moldada de acordo com cada
colaborador da pesquisa e, apesar de não ter seguido um rigor, buscou-se
apresentá-la da mesma maneira a todos, de forma a permitir maior ênfase nos
resultados apresentados.
Os convidados a participar da pesquisa foram informados quanto ao
objetivo da mesma, ficando demonstrado o respeito à sua autonomia na escolha
em participar. Neste caso, antes de ser aplicada a entrevista, foi efetuado um préteste para verificar a validade e precisão das questões, a sequência, o conteúdo e
a adequação da linguagem, pois, conforme determinam Marconi e Lakatos (2000,
p.102), “depois de redigido, o modelo de pesquisa precisa ser testado antes de
sua utilização definitiva, aplicando-se alguns exemplares em uma pequena
população escolhida”, permitindo a obtenção de uma estimativa sobre os futuros
resultados.
Para servir de base para a caracterização da instituição, bem como, para
confrontar as informações apresentadas pelos colaboradores da pesquisa, foram
utilizados registros internos da Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar, bem
como foi realizada uma entrevista com sua fundadora, Sra. Maria Aparecida
Martins Soares. Foram utilizados também, materiais de escuta, relatos de visitas,
de oficinas e rodas de conversas, os quais foram desenvolvidos no período da
pesquisa de campo.
Seguindo as determinações metodológicas, todas as entrevistas foram
aplicadas após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Apêndice 3), cuja coleta de dados foi efetivada respeitando a autonomia dos
mesmos e para garantir a confiabilidade das informações. Para que as
declarações fossem as mais detalhadas possíveis, as entrevistas foram entregues
aos sujeitos da amostra para que pudessem levar para casa e responder com
maior tranquilidade. Depois de recebidas, as entrevistas foram transcritas na
íntegra.
A última fase, que tratou da análise e tratamento do material coletado, foi
dividida e apresentada por categorias, pois, de acordo com Minayo (2000), esse
processo de aprofundamento da análise permite dar mais relevância em alguns
temas, de forma a permitir refazer e refinar o movimento classificatório quando se
promove esse agrupamento de categorias centrais.
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Deslandes e Gomes (2007, p. 88) reforçam que as categorias são “rubricas
ou classes, as quais reúnem grupos de elementos sobe um título genérico”, no
que se seguiu o critério de focar a experiência dos frequentadores não espíritas
na Instituição.
Neste caso, foram elencadas categorias que, segundo Bardin (1997),
permitiram dar maior significado através de um método analítico capaz de
conduzir esta pesquisadora por um caminho seguro.
Contudo, antes mesmo de partir para a análise, foi necessário apresentar o
cenário de estudo, suas características, histórico, seus objetivos e sua relação
com o desenvolvimento da cura espiritual como forma de conhecer melhor o
objeto de estudo e para isso foram apresentados o histórico da IECNL; a história
da presidente Maria Aparecida Martins Soares; características da Instituição; o
processo de Cura espiritual na IECNL e o atendimento aos não espíritas.

1.2 O instrumento da pesquisa
Foram diversos os instrumentos utilizados para a efetivação da pesquisa,
sendo que foram explorados tanto os canais formais quanto os informais. Os
canais informais foram importantes para estabelecer o contato direto com o
ambiente da pesquisa e com a população participante, pois por meio desse tipo
de contato se torna possível trocar ideias e experiências e efetuar o feedback com
as partes, além da observação assistemática, que permitiu observar as
características da Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar, bem como, as
reuniões nela realizadas
Já os canais formais se estabeleceram pela definição dos mais
padronizados de pesquisa que se estabeleceu com o apoio do questionário
estruturado que seguiu um roteiro previamente estabelecido, que se compôs por
perguntas abertas, de forma a deixar o participante expor suas opiniões. Para
efetuar estas coletas, utilizou-se ainda de gravadores para que fossem gravadas
reuniões e entrevistas, utilizou-se também fotografias que puderam registrar
momentos e a estrutura da Instituição em pesquisa.
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2. Apresentação dos dados colhidos
A presente pesquisa contou com a participação de 40 pessoas com mais
de 18 anos de idade, que frequentaram a Instituição Espírita de Caridade Nosso
Lar no período desta pesquisa.
Foram consideradas aptas a participar, qualquer pessoa que se dispôs a
colaborar com a pesquisa por livre e espontânea vontade e estivesse presente na
instituição nos dias de sua aplicação. Contudo, apesar de não manter um critério
rígido de seleção, tomou-se o cuidado de excluir aquelas pessoas cuja relação
com o espiritismo fosse puramente por curiosidade ou ocasional.
Além disso, deve-se considerar que apesar de ser uma pesquisa cujo foco
inicial trata da cura espírita, não se determinou como critério de inclusão pessoas
pertencentes a um grupo religioso específico, posto que, o que se buscou com
esta pesquisa foi justamente avaliar as perspectivas dos não espíritas no contexto
da crença espírita. Não houve também a exigência de que os participantes
tivessem um tempo máximo ou mínimo de participação nas reuniões e atividades
oferecidas na IECNL. Na verdade, considerou-se que essa diversidade poderia
proporcionar maior variedade de informações quanto ao impacto das experiências
vivenciadas na instituição.
Ao longo do processo de pesquisa foram entrevistados tanto espíritas,
quanto àqueles que se intitulam seguidores de outras religiões ou doutrinas, como
os católicos, protestantes, umbandistas, sem religião, entre outros, visto que
todos estes estavam presentes na instituição nos períodos das entrevistas. Tendo
em vista o perfil destes sujeitos, decidiu-se por apresentar suas caracterizações
em forma de quadro, para melhor serem visualizados e se preciso comparados no
momento das analises dos dados, de modo a permitir alguma comparação entre
os processos de formação de identidade dos vários participantes em suas
relações com dinâmicas institucionais específicas.
Considera-se que a instituição em que foi realizada esta pesquisa foi
escolhida por duas razões, quais sejam: primeiro por saber que esta é uma
instituição

de

caridade,

cujos

objetivos são

estabelecidos segundo

os

ensinamentos da religião espírita, e, segundo, por saber que a principal atividade
desenvolvida é a cura espiritual, o foco dessa dissertação.
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Cabe aqui ressaltar que só foi possível realizar esta pesquisa após vários
contatos e após explicar, tanto à fundadora da Instituição, quanto para os
participantes, os objetivos aqui propostos e, principalmente, após a exposição da
importância dessa pesquisa, tanto para o engrandecimento acadêmico, quanto
para a compreensão dos próprios seguidores atuais dessa instituição.
Na ocasião dos primeiros contatos com os participantes da pesquisa foram
explicitados, deforma sucinta, os objetivos e procedimentos do estudo. Nos dias
posteriores os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento e mediante sua
aceitação em participar da pesquisa foram apresentados e entregues os
questionários. Explicou-se também que cada um receberia uma devolutiva dos
resultados e das análises efetuadas após o término do estudo. Contudo, apesar
de se identificarem e assinarem os termos cuidou-se para que suas identidades
não fossem apresentadas, posto que se trata de uma pesquisa com assuntos
muito particulares, no que todos os relatos foram identificados por códigos, os
quais partiram das abreviação dos nomes (conforme apresentado no quadro 3).
Nesse primeiro momento de apresentação do perfil dos participantes da
pesquisa são descritas informações como idade, sexo, naturalidade, profissão,
escolaridade, religião e tempo de frequência à instituição, informações estas que
apesar de não terem caráter classificatório, se mostram representativos para
conhecer melhor cada participante.
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Quadro 3 - Perfil social dos sujeitos da pesquisa
A.C.F.P.

Idade
25

Sexo
F

Natural de
Moc

Reside em
Moc

Profissão
Estudante

Escolaridade
Pós-grad

Religião
Espírita

Tempo de frequência
Há 2 anos, 1 vez por semana

V.F.R.S.

36

F

Moc

Moc

Professora

3º grau

Kardecista

28

F

Moc

Moc

Policia Militar

3º grau

Kardecista

M.E.D.F.

47

F

BH

Moc

Comerciante

2º grau

Espirita

I.M.C.

36

F

Moc

Moc

3º grau

Kardecista

J.E.F
J.B.S.

60
58

M
M

Janaúba
Moc

2º grau
1º grau

Espirita
Católica

12 anos
8 anos, 2 a 3 vezes por semana

O.M.O.

68

M

Barão Cocais
Malhadas
BA
Jequitaí

Assistente
Social
Comerciante
Carregador

Atualmente não frequento, só estou
visitando.
Frequento outra Instituição, só estou
visitando.
Frequentei durante 2 anos parei e voltei a
1 mês
Frequentoa20 anos, 1 vez por semana

A.F.V.

Aposentado

2º grau

Católica

V.V.N.M.B.
A.P.S.

20
60

M
M

Moc
Moc

2º grau
Pós-grad

L. O. F.

46

M

Pós-grad

Católica
Sem religião –
Ateu
Católica

A.C.C.

33

M

Paracambi
RJ
Moc

Moc

Estudante
Engenheiro
Civil
Bombeiro
Militar
Professor

Venho em Moc3 vezes ao ano e sempre
vou na Instituição
Mais ou menos 1 ano, 1 vez por semana
Há 5 anos 1 vez por semana

Pós-grad

Católica

Há 1 ano, 1 vez por semana

G.V.M.

33

M

Moc

Moc

Comerciante

2º grau

Católica

2ª vez que venho

D.R.C.

39

M

Moc

Moc

Professor

Pós-grad

Católica

Há 1 ano, 1 vez por semana

N.M.O.V.

64

F

Jequitaí

Moc

Aposentada

2º grau

Católica

Mais ou menos a 1 mês e meio

E.A.A.

49

F

BH

Moc

Advogada

Pós-grad

Católica

Há 2 anos 3 vezes por semana

A.G.F.P.

26

F

Moc

Moc

Enfermeira

Pós-grad

Católica

Há 2 anos 1 vez por semana

J. P.

66

M

Moc

Moc

Publicitário

3º grau

Há 40 dias 2 vezes por semana

L.S.

43

M

Moc

Moc

3º grau

A.P.A.

63

F

RJ

Moc

Pós-grad

Espiritualista

Há 30 anos semanalmente

M.F.M.C.

36

F

BH

Moc

Funcionário
Público
Médica
veterinária
Esteticista de
animais

Livre pensador
espiritualista
Espiritualista

2º grau

Espiritualista
(Aquantarium)

Há 1 mês 1 vez por semana

-

Acaílândia
Maranhão
Moc
Moc
Moc

Há 1 ano 2 vezes por semana

Há 6 meses, 2 vezes por semana
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Idade
53

Sexo
F

Natural de
Moc

Reside em
Moc

Profissão
Cabelereira

Escolaridade
2º grau

Religião
Espirita e
católica

Tempo de frequência
Há 2 anos 1 vez por semana

M.A.

43

M

Moc

Moc

Comerciante

3º grau

Espirita

Há 1 ano e 2 meses

M.C.

62

F

Moc

Moc

Aposentada

1º grau

Espírita

Há 29 anos

M.O.

60

F

Moc

Moc

Comerciante

2º grau

Espirita

Desde 1986

J.M.P.V.

39

M

Moc

Moc

Comerciante

3º grau

Católico

Há 3 meses

A.J.S.

44

M

Moc

Moc

2º grau

Sem religião

Há 4 meses

H. H. C.

42

M

Moc

Moc

3º grau

Sem religião

Há 2 meses

J.C.N.G.

54

M

Moc

Moc

3º grau

Católico e
espírita

Há 9 meses

P.S.A.

68

M

Moc

Moc

Professor

Pós-grad.

Católico e
espírita

Há 20 anos

A.S.F.

23

F

Moc

Moc

Estudante

3º grau

Católica

Há 10 meses

T.M.N.M.

30

F

Moc

Moc

Professora

3º grau

Sem religião

Há 12 anos

M.H.

24

F

Moc

Moc

Estudante

2º grau

Católica

Há 6 meses

R.S.S.M.

30

F

Moc

Moc

Empresária

3º grau

Católica

J.N.V.S.

29

F

Moc

Moc

Professora

3º grau

Protestante

1ª vez, mas pretendo voltar mais vezes.
.
Desde o ano de 2012

L.C.A.

45

F

Moc

Moc

Empresária

3º grau

Católica e
espirita

Desde o dia 22 /10/ 2012.

C.P.S.

48

F

BH

Moc

Comerciante

1ª Grau

Evangélica

6 meses

C.S.S.

35

F

BH

Moc

Comerciante

2º Grau

Evangélica

7 meses

P.M.S.

40

M

BH

Moc

Comerciante

2º Grau

Evangélico

8 meses

F.F.O.A.

32

F

Moc

Moc

Empresária

3º Grau

Evangélico

1 mês

M.A.F.P.

Fonte: Pesquisa de campo, 2013/2014.
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De acordo com o quadro 3, considera-se que 52,6% dos participantes da
pesquisa são do sexo feminino, tendo uma predominância de 47,3% para as
idades de 20 a 40 anos e15,8% para a idade de 60 anos. Destes participantes,
94,7% residem em Montes Claros, embora tenha aqueles que sempre visitam a
instituição quando vêm à cidade. Estes participantes exercem as mais variadas
profissões,
empresários

como

comerciantes

(3,9%),

(15,8%),

profissionais

liberais

funcionários
(15,8%),

públicos

(23,65%),

autônomos

(7,9%),

aposentados (7,9%) e estudantes (7,9%), tendo grau de escolaridade tendente
para os graus superiores de graduação e pós-graduação, o que mostra um grau
de entendimento intelectual suficiente para compreensão do tema tratado.
No que se refere às informações diretamente ligadas ao tema proposto
percebeu-se uma variedade de crenças que tenderam para o catolicismo e os que
não possuem religião, perfazendo, respectivamente, uma proporção de 39,5% e
23,6% dos participantes. A pesquisa ainda contou com a participação dos que se
definem como protestante, equivalendo a 2,6%, e os espíritas, com uma
prevalência de 23,65%, além dos que se declararam com dupla religiosidade, ou
seja, 10,53% dos participantes disseram ser católicos e espíritas ao mesmo
tempo. Destes participantes, 44,4% frequentam a instituição a menos de 1 ano,
outros29,3% frequentam a instituição entre 1 a 10 anos e outros 21,6%
frequentam a instituição a mais de 10 anos.
Estes dados, apesar de não apresentarem uma relevância quantitativa à
pesquisa, tendo em vista que o objetivo aqui proposto é obter a compreensão de
um grupo social sobre determinado assunto, o que requer uma análise muito mais
subjetiva, e, portanto, uma técnica mais qualitativa, não se pode deixar de
considerar as proporcionalidades que estão expressas nestes números. Além
disso, deve-se considerar que a população estudada é formada por um
contingente muito maior de pessoas e que se tomou por amostragem apenas uma
proporção singular dessa população, mas que para o objetivo desta pesquisa se
mostra suficiente.
Estas primeiras considerações mostram que a pesquisa contou com um
contingente de 36 pessoas, sendo equilibrado em relação ao gênero, com uma
maior proporção para entrevistados com idade menor a 40 anos, no que se pode
considerar que a religião espírita vem sendo cada vez mais experimentada por
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pessoas jovens, que estão mais abertas às mudanças, as quais podem ser
comprovadas tanto pela classificação das religiões estabelecidas pelos próprios
participantes, como quando responderam sobre o impacto do espiritismo em suas
vidas, conforme será demonstrado adiante.
Considera-se também grande o número de pessoas que são ou vieram de
outras religiões para praticar os ensinamentos do espiritismo, as quais se
tornaram sujeitos deste estudo, sendo essa uma informação relevante,
principalmente porque o que aqui se pretendeu foi saber qual o impacto da cura
espiritual, efetuada pelos preceitos do espiritismo na vida de pessoas que se
consideram seguidores de outras religiões.
Assim, para melhor visualizar essas explanações, optou-se por demonstrar
os posicionamentos dos participantes em relação ao tema estudado de duas
formas, a saber: a primeira se configurou na elaboração dos quadros numerados
de 4 a 7, os quais mostram as respostas dos participantes à entrevista efetuada e
foram divididos entre os que são efetivamente espíritas, os que são católicos e os
que se intitulam seguidores de outras religiões, que não seja o espiritismo
propriamente dito, ou que se somam a esta religião permitindo identificar-se com
dupla religiosidade.
Optou-se por essa divisão objetivando uma melhor visualização do
comparativo entre todos esses personagens e, principalmente, para que fossem
analisados os impactos das experiências tidas pelos participantes ou praticantes
do espiritismo desenvolvido na Instituição, sobressaindo, neste caso, as
considerações sobre as atividades relacionadas ao trabalho da cura espiritual.
Num segundo momento, são apresentadas algumas das respostas que se
configuram com maior ênfase para denotar uma condição de interpretação e
análise mais abrangente das considerações expostas pelos participantes, mesmo
porque, em alguns casos, as respostas foram bem objetivas, mas em outros, os
participantes se expressaram com maior detalhamento e estas respostas é que
nos serviram de base para as análises e interpretações posteriores.
Considera-se, todavia, que todos os quadros seguem uma mesma
característica de apresentação e de seguimento, para que se tornasse mais
simplificada

a

análise

dos

dados.

Neste

caso

os

itens

seguiram,
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proporcionalmente, a sequência da entrevista efetuada com os participantes,
conforme Apêndice 2.
De todo modo, considera-se que todas as análises foram feitas tomando
como fonte de confirmação primeiramente as respostas já expostas no quadro
anterior (Quadro 3), para que nenhuma informação que se relacione com o tema
fosse afastado. Com isso, primeiramente, considerou-se as respostas daqueles
participantes que se determinam como espíritas, e, portanto seguidores das
doutrinas do espiritismo.
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Quadro 4 – Respostas dos Participantes que se Intitulam Espíritas

Possui
características
magnéticas que
neutraliza as
energias
negativas
Não respondeu

Não

Continua
seguindo
sua
religião
Sim

Sim

Sim

Não

Sim

As entidades da
casa orientadas
por Deus

Não possui

Sim, uma vez
que tudo
depende da fé
da pessoa que
necessita.

A agua
magnetizada
funciona como
remédio *

Várias e são
frequentes

Os mentores
spirituais, com
intermédio de
Deus

Não possui

Claro, o
médium pode
elevar as
orações até o
necessitado
Sim, depende
da fé e da
energia
emanada por
essa pessoa

Purifica o espírito

Sim, mas
com outro
ponto de
vista e com
outros
paradigmas
Sim

Sim

Muitos, uns
levaram algum
tempo e outros
foram em
semanas
Com certeza,
alguns foram
imediatos*

Sim, tornei
mais ciente
de minha
missão e
mais forte
minha fé
Sim

Não, só tive
mais
tranquilidade
espiritual

Muitas,
principalmente
na caridade

Deus

Não possui

Uso com
frequência*

Sim

Não*

Alguns
arrepios,
sonolência,
mas nada
muito anormal.

Os irmãos
desencarnados*

Não possui

Sim

Sim, sempre
imediato

Sim

Acalma as
energias
negativas

Sim

Sim

Não

Sim, mais
calma, mais
confiante,
presto mais
atenção nos
sinais, na
minha intuição.
Sim

A fé e a energia
espiritual

A qualidade da
instituição

Sim

Sim, sempre*

Sim*

A agua
magnetizada da
continuidade ao
tratamento

Sim

A fé

Sim

Sim

Sim

Através dos
mentores
espirituais
aprovados por
Deus
Os irmãos de luz

M.C

Por intermédio
de amigos

As graças que
recebi

Sim, obtive a
minha cura
nos olhos

Sim, hoje não
sinto mais
nada,

Sim

Sim

Sim

Sim, vi muitas
pessoas se
curarem

M.O.

Através de
minha irmã

O sofrimento*

Sim*

Sim*

Sim

É importante
para a cura
espiritual
Sim, eu uso para
tudo, até para
limpar a casa das
impurezas
espirituais
A agua é um
remédio*

Sim, sempre
obtenho
respostas em
forma de
símbolos
Sim, obtive
muitas vitórias

Sim, acredito
que sempre
preciso
melhorar mais

Através de
uma tia

Sim, só
confirma
tudo em
que
acredito
Sim

Aconselho
todas as
pessoas não
deixar de
frequentar a
casa.
Sim*

Sim, a fé
aumentou

Não*

Sim*

Como
conheceu a
instituição

O que motivou

Crê na cura
espiritual

Já teve
benefício

Existe cura
espiritual a
distância

A.C.F.P.

Através de
uma tia

Busca por bemestar espiritual

Sim

Sim. Bemestar, e foi
imediato

Não

V.F.R.S.

Através de
conhecidos

Um problema
de saúde que a
nos tentava
tratar sem êxito

Sim, acredito

Acho possível
sim*

A.F.V.

Através do
meu tio que
frequenta a
mais de 25
anos

A fé na
espiritualidade*

Sim, sou
prova diss.

Sim, mas não
foi de imediato,
obtive a cura
que médicos
não
conseguiam
Sim, em um
tratamento de
saúde e foi
imediato

M.E.D.F.

Através de
uma irmã

Tratamento de
saúde de meu
filho que estava
com pneumonia

Plenamente

I.M.C.

Por meio de
uma amiga

A fé na cura
espiritual

Sim

J.E.F

Por amigos

Tenho recebido
as ajudas que
preciso

A.P.A.

Através de
uma amiga

M.A

Importância da
água

Mudou sua
fé ou sua
crença

Não*

Experimentou
alguma
emoção
diferente
Sim, percebi a
presença de
entidades
espirituais

Fonte: Pesquisa de Campo 2013/2014*As continuações das respostas serão apresentadas na íntegra posteriormente .

Notou alguma
mudança em
si

Quem você acha
que faz a cura

Considerações
Finais

Não

Um médium
intermedia a cura
que é realizada
por um espírito
evoluído

Não possui

Sim, melhorei
a qualidade de
vida
Sinto-me cheia
de luz

Sim

Não possui

Os irmãos de luz
por intermédio de
Dona Cida

Não possui

Deus

Não possui
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Antes da análise das respostas dos entrevistados, é relevante considerar
que algumas delas serão apresentadas no decorrer das interpretações dos fatos,
sendo que as que foram complementadas pelos pesquisadores são descritas na
integra, identificando-as segundo o código do nome de cada participante.
Contudo, considerando as informações apresentadas no quadro 4 fica
demonstrado que todos os participantes conheceram a Instituição Espírita de
Caridade Nosso Lar por intermédio de outras pessoas, sendo que A.C.F.P., M.A.,
A.F.V., M.E.D.F e M.O. conheceram através de parentes próximos, e V.F.R.S.,
I.M.C., J.E.F. e A.P.A. conheceram por intermédio de amigos.
Destes 10 participantes, 5 foram motivados pela busca da cura de uma
enfermidade (V.F.R.S., M.E.D.F., I.M.C., J.E.F. e M.C.), outros disseram que se
motivaram pela própria fé na religiosidades espirita (M.A. e A.F.V.) e a qualidade
da instituição foi o que motivou A.P.A. Já M.O. considerou sua motivação
fundamentada no próprio sofrimento, enquanto A.C.F.P. condicionou sua
motivação à busca do próprio bem-estar espiritual. Em todos os casos, foi
possível perceber que os entrevistados creem na cura espiritual, tendo, inclusive,
alguns relatos dessa intervenção, como por exemplo, o que pode ser observado
na resposta apresentada por M.E.D.F., que relatou a cura do filho e ainda
informou que este foi um benefício espiritual, já que os médicos haviam desistido
dele. A.F.V. informou que o que lhe motivou foi a sua própria cura no tratamento
de uma doença, e M.C. relatou ter tido a cura dos olhos quando passou a
frequentar a instituição e a seguir o espiritismo. Além desses fatos, fica exposto
que todos obtiveram algum benefício em tempos diferenciados, sendo para a
maioria, obtidos resultados imediatos. Fica implícito ainda, que para vários
entrevistados, os benefícios foram muitos.
Ao questionar para os participantes se eles acreditavam na possibilidade
de se efetuar uma cura espiritual à distância, apenas A.C.F.P. disse que “não
acredita”, mas não justificou sua resposta. Perguntou-se ainda sobre a
importância da água magnetizada para o processo da cura, no que a maioria
deixou evidenciado que este é um produto que funciona como um remédio, que
se estabelece de acordo com a necessidade de cada um. Apenas V.F.R.S. não
opinou sobre o assunto.
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Ao perguntar se ocorreu alguma mudança, tanto em sua fé, quanto em
suas crenças após as experiências que tiveram somente A.C.F.P. disse que não
houve mudança. Já A.F.V., A.P.A. e M.O. explicaram as mudanças ocorridas,
sendo que o primeiro se considerou “mais ciente da sua missão e se encontra
cada vez com mais fé”, o segundo informou que “só vem a confirmar o que
sempre acreditou”, e o ultimo disse que a sua “fé aumenta cada vez mais”.
Quando questionados se eles continuam seguindo sua religião de origem,
três deles (I.M.C., M.A. e M.O.) disseram que não, posto que antes seguiam a
religião católica imposta por seus pais e familiares. Os demais, no entanto,
consideram-se espíritas.
Ao procurar saber se os participantes experimentaram alguma emoção
diferente após conhecer e frequentar a instituição, três respondentes que se
consideram espiritas disseram que não (V.F.R.S., M.E.D.F. e J.E.F.), e apenas
A.C.F.P. relatou ter sentido a presença de entidades espiritas.
A.C.F.P. foi o único participante que respondeu que não notou mudanças
em si após frequentar a instituição onde foi feita a pesquisa de campo; V.F.R.S.,
J.E.F. e M.O. apenas disseram que “sim”, que mudaram; A.F.V. e M.E.D.F
disseram que houveram várias mudanças; M.E.D.F. mostrou que sua mudança foi
de caráter moral, pois, tornou-se mais caridoso; já I.M.C., A.P.A. , M.A. e M C.
mostraram que estas mudanças são de caráter particular, envolvendo desde a
melhoria da qualidade de vida até o fato de melhorara confiança em si mesmo.
Quando questionados sobre a opinião de quem eles acham que faz a cura,
várias foram as respostas: A.C.F.P disse que “um médium intermedia a cura que
é realizada por um espírito evoluído”; V.F.R.S., A.F.V. e M.A. disseram que quem
cura são “os mentores espirituais, com intermédio de Deus”; M.E.D.F. e M.O.
disseram que é “Deus”; I.M.C. considera que são “os irmãos desencarnados”; já
J.F.E. considera que é“ a fé e a energia espiritual” e M.C. entende que sejam “os
irmãos de luz por intermédio de Dona Cida”. Quanto às considerações que
poderiam ser feitas após responderem a entrevista, apenas dois colaboradores
quiseram responder, sendo que J.E.F. e A.P.A. apenas fizeram aconselhamentos.
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Quadro 5 – Respostas dos participantes que se intitulam católicos
Como
conheceu
a
instituição

Motivação

Crê na cura
espiritual

Já teve
benefício

Existe
cura
espiritual
a
distância
Sim*

Experimentou
alguma
emoção
diferente

Notou alguma
mudança em
si mesmo
com o
tratamento
Sim*

Importância
da água

Mudou sua fé
ou sua crença

Continua
seguindo
sua religião

É de grande
importância,
pois é na água
que o espirito
coloca o
remédio
Sim, muito
importante,
pois bebo e
sinto bem

Sim, hoje sou
mais feliz e
acredito
plenamente em
Deus

Só frequento
a igreja
católica,
quando
necessário

Sim*

Minha crença
só aumenta
ainda mais

Sim, continuo
frequentando
a missa

Sim, várias
sensações de
alívio e leveza.

Sim, percebi
que melhorei
minha
autoestima

J.B.S.

Através de
um amigo

Em busca de
ajuda para uma
cura

Sim, porque
fui curado de
um problema
e tenho fé na
espiritualidade

Sim.*

O.M.O.

Um amigo

A busca pela cura
da alma e a
libertação do
corpo

Sim, pois
estou aqui
buscando pela
minha saúde

Sim*

V.V.N.M.B.

Através de
amigos

Curar e Melhorar
o espírito

Sim

Sim, já tive
uma melhora
e me sinto
muito bem
quando
estou aqui*
Sim, muitos,
mas levaram
algum tempo

Sim, basta
ter fé

Ajuda a limpar
o nosso
organismo e o
nosso espírito

Sim, minha fé
aumentou.

Sim

Sim, sinto uma
grande
emoção de ter
Deus mais
próximo do
meu espírito

Aprendi ter
mais paciência
e mais fé em
Deus

L. O. F.

Através de
uma amigo

Interesse em
evolução do
autoconhecimento
e do saber*

Sim

Não
respondeu

Sim

Funciona
conforme a fé
de cada um

Sim*

Sim, não tem
tempo que
não vou a
missa*

Sim,
aprimoramento
moral

A.C.C.

Através da
namorada

O
autoconhecimento
e a busca pela
paz interior

Sim

Sim, com
certeza,
demorou
algum tempo

Sim, creio

É de suma
importância
para o
tratamento

Não, apenas vi
a religião com
outros olhos

Sim, continuo

Já passei por
muitas
emoções, mas
antes não
tinha tanta
consciência
como hoje
Sim,
sensações
novas

G.V.M

Através de
minha mãe

A busca pela cura
espiritual

Sim

Sim*

Acho que
pela fé
tudo é
possível

Bebo ela com
fé e vem
trazendo
benefícios no
meu dia-a-dia

Sim, me
espelhei muito
em Dona Cida
que é uma
mulher fé

Sim.

Sim, paz
espiritual

Fonte: Pesquisa de Campo 2013/2014**As continuações das respostas serão apresentadas na íntegra posteriormente .

Sim, fiquei
menos
ansioso, mais
centrado na
busca de uma
vida melhor
Sim, tenho
mais paz e sou
uma pessoa
mais pura

Quem você
acha que faz
a cura

Considerações
Finais

Deus

Sim*

Penso que
seja pela
pessoa de
Dona Cida
com a ajuda
de Deus
Primeiro é
Deus, e
segundo a
própria
pessoa que
crer que vais
ser curado
Todo poder
emana de
Deus

Sim*

Deus*

Sim*

Deus através
das pessoas
indicadas por
ele

Não Possui

Não Possui

Não Possui
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Como
conheceu
a
instituição

Motivação

D.R.C

Através de
amigos

Tratamento de
saúde

Sim

N.M.O.V.

Através de
meu irmão

A dependência
química de meu
filho

Sim

E.A.A.

Através de
uma amiga

Pela família*

A.G.F.P.

Através de
minha mãe

J.M.P.V.

Através de
um amigo

A.S.F.

Crê na cura
espiritual

Já teve
benefício

Existe
cura
espiritual a
distância

Importância da
água

Mudou sua fé
ou sua crença

Continua
seguindo sua
religião

Experimentou
alguma
emoção
diferente

Notou alguma
mudança em
si mesmo com
o tratamento

Quem você
acha que faz
a cura

Considerações
Finais

Sim, paz
superior e
lembranças de
saudosas
pessoas
Sim

Sim,*

Deus

Não Possui

Sim

Deus*

Sim*

Sim,
melhorou a
qualidade de
vida, quase
que imediato
Sim, foi
imediato

Não
respondeu

Principal
elemento da
natureza dá a
vida

Sim*

Sim,

Sim

Sim, tenho
mais fé

Sim

Sim*

Sim*

Sim*

Ela funciona
como remédio,
desde que a
pessoa que
usa tenha fé
É a luz de
Deus

Não*

Todos os dias
experimento

Sim*

Deus, por
meio de seus
mensageiros

Sim*

Busca da cura
física e bem-estar
espiritual
Buscar ajuda
espiritual e
tratamento de
saúde

Sim

Sim

Funciona como
medicamento

Sim

Sim

Sim

O espírito de
um médico

Não possui

Sim

Sim

Sim, várias*

Sim

A médium
com a ajuda
de espíritos
iluminados

Não possui

Busca pela cura e
paz espiritual

Sim

A agua me
ajudou no
tratamento
contra a azia,
não senti mais
nada
Para mim é
mais que um
medicamento

Sim, só
aumentou a
minha fé

Através de
minha mãe

Sim

Sim, vou a
missa duas
vezes por
semana

Sim, já vi
várias curas

Não possui

Através de
uma amiga

A busca da cura

Sim

Sim, aumentou
minha fé

Sim

Sim

Deus por
intermédio de
Dona Cida

Não possui

R.S.S.M

Através de
pesquisa
de campo

Simpatia pela
doutrina

Sim

É muito
importante, foi
ela que me
curou
A agua reage
de acordo com
a necessidade
de cada um

Sim, curei e
tive certeza da
cura através
de avaliações
médicas
Não

Os espíritos
de luz, com
auxilia de
Deus.

M.H.

Sim, levou
algumas
semanas
Sim, já
obtive
muitas
curas, curei
uma dor na
coluna
Sim, curei
minha
tireoide,
demorou
algum tempo
Sim, parei
de sentir
minhas
dores
Não obtive
um benefício
total, mas já
obtive uma
experiência
boa aqui

Tenho mais fé,
acredito
intensamente
em Deus
Sim

Não

Sim, mas
acredito que
existam até
padres
espíritas

Sim, Obtive
uma melhora
no problema
respiratório

Não, só estou
conhecendo
melhor a
doutrina

Deus

Não possui

Sim

Sim

Sim

Sim

Fonte: Pesquisa de Campo 2013/2014**As continuações das respostas serão apresentadas na íntegra posteriormente .
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Antes de iniciar a apresentação dos dados do quadro 5, considera-se
necessário retomar às informações referentes a estes participantes, expostas no
quadro 3. Neste caso, do total de participantes, 14 se consideram católicos, ainda
que frequentem uma instituição espírita, sendo que dentre eles 8 são do sexo
masculino. J.B.S., O.M.O., V.V.N.M.B., L.O.F., A.C.C., D.R.C., E.A.A., A.G.F.P,
frequentam a instituição a mais de 1 ano, sendo que R.S.S.M. e G.V.M. estão
frequentando pela primeira e segunda vez, respectivamente.
Relativamente à apresentação das informações descritas no quadro 5, é
possível perceber que J.B.S., O.M.O., V.V.N.M.B., L.O.F., D.R.C., E.A.A.,
J.P.M.V. e M.H., ou seja, 8 participantes conheceram a Instituição Espirita de
Caridade Nosso Lar através de amigos; outros conheceram através de parentes
mais próximos, como é o caso de G.V.M., N.M.O.V., A.G.F.P. e A.S.F.; já A.C.C.
conheceu por intermédio da namorada e o que mais se destaca nesse caso é a
resposta dada por R.S.S.M. que diz que foi até a instituição para efetuar uma
pesquisa de campo e se interessou pelas atividades, dizendo que voltará por
simpatia pela doutrina e por ter recebido uma cura imediata.
Com relação às considerações sobre o que motivou estes participantes a ir
até Instituição, J.B.S., O.M.O., V.V.N.M.B., G.V.M., D.R.C., N.M.O.V., E.A.A.,
J.P.M.V. A.G.F.P., A.S.F. e M.H., tiveram a busca da cura como justificativa. Já
L.O.F. e A.C.C. informaram que buscaram evoluir no seu autoconhecimento e
melhorar seu bem-estar. De todo modo, já fica evidente que todos, a seu modo,
acreditam no processo de cura espiritual, o que confirma a afirmação positiva de
todos à pergunta se eles acreditam na cura espiritual, sendo que alguns ainda
relatam experiências próprias sobre essa possibilidade.
Assim, quando se buscou compreender se alguém já havia tido algum
benefício, apenas L.O.F. não fez relatos, mas deixou esclarecido em respostas
anteriores que conseguiu atingir o objetivo que buscava. J.B.S., O.M.O., G.V.M.,
N.M.O.V., E.A.A., J.M.P.V., M.H. e R.S.S.M., disseram que conseguiram
benefícios, os quais foram imediatos. Já para V.V.N.M.B., A.C.C., D.R.C.,
A.G.F.P., A.S.F. os benefícios não foram imediatos, mas também conseguiram.
Com relação à opinião dos entrevistados se a cura a distância seria
possível de acontecer, GVM se absteve nessa questão, porém todos os outros
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acreditam que isso é possível, sendo que V.V.N.M.B. e G.V.M. consideram que
com a força da fé é possível que isso ocorra. Do mesmo modo, para LOF, GVM, e
M.N.O.V. a fé é a responsável por dar à água magnetizada sua função de
medicamento, quando foram questionadas suas opiniões sobre qual seria a
importância da água magnetizada oferecida pela instituição no processo das
curas espirituais. Neste caso, J.B.S. respondeu que “é de grande importância,
pois é na água que o espirito coloca o remédio”; O.M.O., disse “sim, muito
importante, pois bebo e sinto bem”; V.V.N.M.B. disse que “ajuda a limpar o nosso
organismo e o nosso espírito”; A.C.C. considera que a água magnetizada é “de
suma importância para o tratamento”; D.R.C. disse que “a água é o principal
elemento da natureza dá a vida”; E.A.A. disse por sua vez que a água é “a luz de
Deus”, e os demais participantes convergiram suas opiniões para o mesmo
sentido, demonstrando que a água magnetizada tem função terapêutica, já que
funciona como medicamento.
Procurou-se saber se ocorreu alguma mudança tanto em sua fé quanto em
suas crenças após as experiências que obtiveram no que A.C.C. e R.S.S.M.
disseram que “não”; já JBS disse que “sim, hoje sou mais feliz e acredito
plenamente em Deus”; OMO disse que “minha crença só aumenta ainda mais”;
G.V.M., por sua vez disse que “sim, me espelhei muito em Dona Cida que é uma
mulher de muita fé” e V.V.N.M.B., N.M.O.V., E.A.A., J.M.P.V. e M.H. relataram
que todas as experiências vividas só fizeram com que sua fé fosse aumentada.
Buscou-se saber ainda se os mesmos continuavam seguindo sua religião
de origem e apenas E.A.A. relatou que não, que agora se tornou espírita. Porém,
J.B.S. disse que “só frequento a igreja católica, quando necessário, por
formalidades”, e L.O.F. disse que “sim”, ainda segue sua religião de origem, mas
não tem frequentado igrejas católicas. Outros relataram que continuam
frequentando igrejas católicas todas há semanas, como O.M.O. e M.H..
Em seguida procurou-se saber dos participantes se eles experimentaram
alguma emoção diferente após conhecer e frequentar a instituição, no que todos
relataram que sim, sendo que O.M.O., L.O.F., D.R.C., E.A.A., J.M.P.V. e A.S.F.
descreveram que foram várias as sensações experimentadas. A.S.F. relatou que
já viu “várias curas” acontecerem, e R.S.S.M. disse que tão logo que veio à
Instituição, já obteve “uma melhora no problema respiratório”.
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Em outro momento buscou-se saber se os participantes notaram mudanças
em si mesmos após essas experiências e apenas M.H. e R.S.S.M. disseram que
não houve mudanças, porém todos os outros disseram que sim. Para este
questionamento O.M.O. disse que “percebi que melhorei minha autoestima”; já
V.V.N.M.B. disse que “aprendi ter mais paciência e mais fé em Deus” e A.S.F. que
curou e teve certeza “da cura através de avaliações médicas”. L.O.F. informou
que teve um “aprimoramento moral” e A.C.C. que ficou “menos ansioso, mais
centrado na busca de uma vida melhor”, já G.V.M. disse que obteve “mais paz e
sou uma pessoa mais pura”.
Por conseguinte, buscou-se saber dos participantes sobre seu ponto de
vista de quem é que faz a cura na instituição. As respostas foram variadas, sendo
que na opinião de A.G.F.P. quem faz a cura é “O espírito de um médico” e
J.M.P.V. disse que é “a médium com a ajuda de espíritos iluminados”. Da mesma
forma O.M.O. acredita que seja “Dona Cida com a ajuda de Deus”, e M.H. que
seja “Deus por intermédio de Dona Cida”. Não obstante, todos os outros
convergiram para uma mesma explicação, de que é Deus quem faz a cura, mas
para E.A.A. Deus faz isso por intermédio dos “mensageiros da paz”, que na
opinião de outros se “tratam dos espíritos de luz”.
Por fim, foi deixado um espaço para que os participantes desta pesquisa
fizessem alguma consideração que julgassem relevante sobre o assunto, mas
nem todos fizeram complementos ou considerações. Entretanto, alguns, como
J.B.S., O.M.O., L.O.F., N.M.O.V., E.A.A., deixaram comentários significativos que
serão

descritos

posteriormente,

quando

serão

efetuadas

análises

mais

aprofundadas do tema discutido.
Contudo, não foram apenas estes que se colocam como não espíritas que
participaram da pesquisa, razão pela qual o quadro 6 trata de apresentar as
demais opiniões.
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Quadro 6 – Respostas dos participantes que se intitulam como protestante.
Como
conheceu a
instituição

Motivação

Crê na
cura
espiritual

J.N.V.S.
Protestante

Através de
aulas de
campo

Por acreditar
na seriedade
do trabalho da
instituição

Sim

C.P.S.
Evangélico

Através do
filho

A cura
espiritual para
meu filho

Sim

C.S.S.
Evangélico

Através da
minha
cunhada

Cura do
esposo que
tem câncer

SIm

P.M.S.
Evangélico

Através da
irmã

Sim,*

F.F.O.A.

Através de
uma amiga

Em busca de
cura de
câncer no
estomago
Em busca de
cura espiritual

SIm

Já teve
benefício
Sim, mas
não foi
exatamente
cura, mas
um conforto
espiritual
Sim, o meu
filho está
bem hoje, e
foi imediato
O meu
esposo está
melhorando
muito,
depois de 3
ou 4
semanas
Sim*, foi
imediato
Sim

Existe
cura
espiritual
a
distância
Acho que
depende
de cada
um

Continua
seguindo
sua
religião

Experimentou
alguma emoção
diferente

Notou
alguma
mudança em
si

Quem você
acha que faz a
cura

Importância
da água

Mudou sua fé
ou sua crença

Não posso
opinar, pois
não entendo
sobre o
assunto

Não

Ainda
frequento
minha
outra
religião

Sim

Estou mais
tranquila

Por Deus

Não possui

Sim

É um
complemento
para o
tratamento
de saúde

Sim, acredito
mais em Deus

Sim, sentimentos
de paz interior

Sim, hoje
estou mais
calma

Deus

Não possui

Sim

É o remédio
do
tratamento

Sim, acredito
mais em Deus
Pai

Deus

Não possui

É remédio*

Sim*

No inicio tive
sentimentode
culpa por estar
ali, mas agora só
sentimento de
paz e alegria no
coração
Sim*

Sinto-me
mais feliz e
mais calma

Sim, pois
Deus está
em todos
os lugares
Sim, Deus
pode tudo

Sim*

Deus*

Sim*

Funciona
como um
medicamento

Sim, estou
muito mais
certa de que
Deus existe

Sim sou
evangélica,
continuo
sendo e
acredito na
Bíblia
Sim, sou
evangélica
e gosto de
frequentar
os cultos
aos
domingos
Ainda
frequento a
igreja
evangélica
Sim

Ainda não

Sim

Deus

Não Possui

Fonte: Pesquisa de Campo 2013/2014**As continuações das respostas serão apresentadas na íntegra posteriormente.

Considerações
Finais
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Ao que mostra o quadro 6, 5 (cinco) dos participantes se consideram protestantes
seguidores da igreja evangélica, sendo J.N.V.S., C.P.S., C.S.S., P.M.S. e F.F.O.A.,4
mulheres e um homem, com idades entre 29 a 48 anos.
J.N.V.S. disse que começou a frequentar a Instituição primeiramente por “interesse
acadêmico”, para efetuar uma pesquisa de campo, e C.P.S., C.S.S. e P.M.S. F.F.O.A.
conheceu a instituição através de parentes.
J.N.V.S. disse que só foi até a instituição porque “acredita na seriedade do trabalho
da instituição”, C.P.S. buscou a cura espiritual para o filho; C.S.S. foi para buscar a cura
para o esposo com câncer; P.M.S. foi em busca da cura de câncer no estomago e F.F.O.A.
foi para conhecer melhor sobre a cura espiritual. Deixando claro e confirmando que todos
acreditam na cura espiritual.
Perguntou-se aos participantes se eles acreditam que existe cura espiritual a
distância. J.N.V.S. disse que “depende de cada um”; C.P.S., C.S.S., P.M.S. e F.F.O.A.
disseram que “sim”, enquanto P.M.S. complementou suas respostas dizendo que “Sim,
pois Deus está em todos os lugares” e F.F.O.A. descreveu que “Sim, pois Deus pode tudo”.
Conforme declarações dos protestantes, J.N.V.S. disse que “já teve benefício”,
C.P.S. disse, por sua vez, que “sim, mas não foi exatamente cura, mas um conforto
espiritual”, C.S.S. disse que “sim, o meu filho está bem hoje, e foi imediato” e “o meu
esposo está melhorando muito, depois de 3 ou 4 semanas” e P.M.S. e F.F.O.A. disseram
que “sim”.
Ao questionar sobre o a importância da água fluidificante no processo de cura sobre
a “importância da água”, J.N.V.S. disse “não posso opinar, pois não entendo sobre o
assunto”, e C.P.S., C.S.S., P.M.S. e F.F.O.A. expuseram que a água é um tipo de remédio.
No que se refere à mudança de fé e crença, apenas J.N.V.S. relatou que não houve
mudanças no que se refere à sua fé e as suas crenças, todavia todos os protestantes
disseram que continuam seguindo sua religião de origem e apenas F.F.O.A. disse que
“ainda não experimentou uma emoção diferente”.
Além disso, todos os protestantes relataram que perceberam mudanças em si
mesmos, tendo em vista que todos acreditam que quem faz a cura nesse processo de cura
espiritual é Deus.
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Quadro 7– Respostas dos participantes que se intitulam como sem religião ou com dupla religiosidade.
Como
conheceu a
instituição

Motivação

Crê na cura
espiritual

Já teve
benefício

Existe
cura
espiritual
a
distância

Importância
da água

Mudou sua fé
ou sua crença

Notou
alguma
mudança em
si

Continua
seguindo sua
religião

Experimentou
alguma emoção
diferente

Quem você
acha que faz a
cura

Sim*

Deus

Não possui

Sim*

A própria
médium*

Sim*

Os espíritos*

Sim*

As entidades
que trabalham
com Aparecida

Sim*

Considerações
Finais

A.P.S.
Sem religião

Através de
um tio

A morte da
minha mãe

Hoje
acredito

Sim, e foi
imediato

Sim

É um
beneficio
para a saúde

Sim, hoje
acredito em
Deus

Nunca tive,
era ateu.

J. P.
Livre
pensador
espiritualista
L.S.
Espiritualista

Através da
fundadora

Tratamento
de
dependência
química*
A busca pela
paz interior e
me sentir bem
espiritualment
e

Sim

Com
certeza*

Sim*

Segue
comentário*

Sim*

Acredito em
Deus e ele
proverá o
que
precisamos

Sim*

Sim,
basta
acreditar

È como se
fosse um
remédio,
basta
acreditar

Não se trata e
mudança, mas
maior
convicção*
Sim*

Sim, senti a
minha mãe
abraçando a
minha pessoa
Sim*

Não*.

Paz interior

M.F.M.C.
Espiritualista
(Aquantarium)

Através de
meu marido

A melhora
visível de meu
marido

Sim,
acredito

Sim

Sim

Sim

Através de
minha mãe

Sim

Sim

Sim

Sim*

Sim

O espírito de
luz através da
médium

Sim*

A.J.S.
Sem religião

Através de
um amigo

Busca de
equilíbrio, paz
espiritual e
cura de
problemas de
saúde
Curiosidade

Acredito que
com a agua o
processo de
cura é mais
rápido
É nela que é
colocada o
remédio
individual

Sim

M.A.F.P
Espirita e
católica

Sim, mas
ainda estou
processando
por tem
pouco tempo
Sim,
imediato

Sempre saio
com uma
tranquilidade
espiritual, o
corpo
agradece
Sim

Sim

Sim,
imediato,
curei minha
visão

Sim

Uso para
lavar os
olhos e para
beber

Não, pois
sempre
acreditei em
Deus

Não, não
tenho religião
definida

Sim,

Deus

Não possui

H. H. C.
Sem religião

Através de
um colega

Sim

Não tive
experiência
com a água

Sim,

Não
frequento
outras
religiões

Sim*

Através dos
espíritos de luz

Não possui

Através de
minha
esposa

Sim,
libertação
espiritual de
espíritos
obsessores
Ainda não
precisei da
cura
espiritual

Sim

J.C.N.G.
Católico e
espírita

Primeirament
e por
trabalho,
depois por
crença
Procura por
conhecer
melhor a
religião

Sim, fico
mais
relaxado,
com muita
paz e amor
Sim, sinto um
alívio e me
reencontrei

Acredito
que sim

Sim, acredito
que a religião
hoje é mais
uma filosofia de
vida

Hoje só
frequento
para cumprir
compromisso
s sociais

Não relatou

Sim, tem me
trazido uma
maior
tranquilidade

Os espíritos de
luz

Não possui

P.S.A.
Católico e
espírita

Através dos
dirigentes

Para
conhecer as
atividades

Sim

Sim, me
trouxe um
alivio muito
grande para
a saúde

Acredito
que sim

É um
excelente
agente capaz
de cessar
todo nosso
sistema
celular.
Ela trata do
corpo e do
espírito

Sim

Optei só pela
instituição,
onde me
sinto bem

Sim, já
presenciei
muitas curas

Minha vida
mudou muito
para melhor

Deus

Não possui

Através de
minha tia

Sim

Sim
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Como
conheceu a
instituição

Motivação

Crê na cura
espiritual

Já teve
benefício

T.M.N.M
Sem religião

Através de
uma amiga

Acura as
saúde

Sim

Sim, tive
benefícios
de cura
física e
mental

L.C.A.
Católica e
espirita

Através de
amigos

Para
conseguira
cura espiritual

Sim

Encontrei o
conforto para
a dor da
alma

Existe
cura
espiritual
a
distância

Sim, mas
depende
da fé do
que
recebe a
graça
SIm

Importância
da água

Mudou sua fé
ou sua crença

Continua
seguindo sua
religião

Experimentou
alguma emoção
diferente

Notou
alguma
mudança em
si

Quem você
acha que faz a
cura

Considerações
Finais

Ajuda na
cura

Sim, fortaleci
minha fé

Considerome sem
religião,

Sim

Sim

Por um espírito
e um médico

Não possui

Limpa todo o
nosso
organismo e
cura tanto a
carne quanto
o espirito

Sim

Minha família
é católica,
mas acredito
que o
espiritismo
seja mais
uma filosofia
de vida

Não respondeu

Sim

Deus

Não possui

Fonte: Pesquisa de Campo 2013/2014**As continuações das respostas serão apresentadas na íntegra posteriormente.
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Com

base

nas considerações do

quadro

7observa-se

que

dos

participantes apresentados no quadro 5, os quais não se consideram espíritas e
também diferentes da católica – que, como já se mostrou, se apresentou em
maior quantidade – , ou ainda se consideram com dupla religiosidade foram 12
dos participante, sendo que A.P.S., A.J.S., H.H.C. e T.M.N.M. se declaram como
sem religião, já L.S., J.P. e M.F.M.C.se consideram como espiritualistas, e
M.A.F.P., J.C.N.G., P.S.A. e L.C.A. dentre os quais 5 (cinco) são do sexo
masculino e 7 (sete) deles frequentam a instituição a mais de seis meses. Neste
caso, ao contrário do que acontece com os participantes que são católicos, a
maioria dos participantes têm idade superior a 40 anos.
A.P.S. e L.S. conheceram a instituição por intermédio de parentes
próximos, já J.P. e P.S.A. disseram que foi a própria fundadora que lhes
apresentou a instituição. A.J.S., H.H.C., T.M.N.M. e L.C.A. disseram que foram
seus amigos; M.F.M.C. e J.C.N.G. disseram que foram seus companheiros;
M.A.F.P. disse que foi sua mãe.
Os participantes falaram sobre o que os motivaram a procurar pela
Instituição Espirita de Caridade Nosso Lar, no que A.P.S. disse que “a morte da
minha mãe” foi o fato que lhe motivou; J.P. disse que foi o seu “tratamento de
dependência química”; L.S. informou que foi “a busca pela paz interior e me sentir
bem espiritualmente”; M.F.M.C. que foi “a melhora visível de meu marido”;
M.A.F.P. disse, por sua vez, que foi em “busca de equilíbrio, paz espiritual e cura
de problemas de saúde” e A.J.S. disse que sua motivação partiu da própria
“Curiosidade”. H.H.C., por conseguinte, disse que se motivou “primeiramente por
trabalho, depois por crença”, e J.C.N.G. informou que foi “procura por conhecer
melhor a religião”. Assim como P.S.A., cuja motivação foi “conhecer as atividades
da Instituição”, T.M.N.M. disse que foi em busca pela “cura da saúde”. Da mesma
forma L.C.A., que informou ter ido à Instituição “para conseguir a cura espiritual”.
Quando se perguntou aos participantes se eles acreditam em cura
espiritual, todos disseram que sim, no que L.S. completou dizendo que sua crença
maior é em Deus, razão pela qual, em sua concepção, sempre se tem o que
precisa. Quando se perguntou se já obtiveram alguns benefícios depois que
passaram a frequentar a instituição, todos disseram que sim, e fizeram seus
relatos: A.P.S. e M.A.F.P. disseram que o benefício foi imediato; já A.J.S., além
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de dizer que também foi imediato, descreveu que curou “a visão”; M.F.M.C. disse
que “ainda estou processando porque tem pouco tempo”; já H.H.C., que
conseguiu “libertação espiritual de espíritos obsessores”; P.S.A., disse que lhe
“trouxe um alivio muito grande para a saúde” e T.M.N.M. disse que obteve “cura
física e mental”. Para L.C.A., este encontrou “conforto para a dor da alma”, porém,
J.C.N.G. disse que “ainda não precisei da cura espiritual”.
Como ocorreu com os outros participantes, perguntou-se a estes se eles
acreditam em cura à distância, e todos disseram que sim. Contudo, T.M.N.M.
disse que isso “depende da fé de quem recebe a graça”.
Vários foram os comentários feitos pelos participantes sobre a importância
da água magnetizada. A.P.S. informou que “é um beneficio para a saúde”; L.S.
que “é como se fosse um remédio, basta acreditar”; M.F.M.C. disse que “com a
água o processo de cura é mais rápido” e M.A.F.P. expôs que “é nela que é
colocada o remédio individual”; já A.J.S. relatou que a utiliza “para lavar os olhos
e para beber”; J.C.N.G. que “é um excelente agente capaz de cessar todo nosso
sistema celular” e P.S.A. expressou que “ela trata do corpo e do espírito”. Para
T.M.N.M. a água magnetizada “ajuda na cura” e para L.C.A. ela “limpa todo o
nosso organismo e cura tanto a carne quanto o espirito”. Porém, H.H.C. explica
que não poderia opinar sobre o assunto, já que não teve experiência com a água.
Em seguida, na opinião dos participantes, conforme descrito no quadro 6,
apenas J.P. e A.J.S. relataram quem não houve mudanças no que se refere à sua
fé e as suas crenças, sendo que para J.P. “não se trata de mudança, mas maior
convicção”. A.J.S. justificou sua resposta dizendo que “sempre acreditei em
Deus”, já A.P.S.,L.S., M.F.M.C., M.A.F.P., H.H.C., P.S.A., T.M.N.M. e L.C.A.
disseram que houve mudanças em suas crenças após passar a frequentar a
instituição, enquanto que J.C.N.G. opinou dizendo que “sim, pois acredito que a
religião hoje é mais uma filosofia de vida”.
Em relação à questão se estes participantes continuam seguindo sua
religião de origem após frequentar a IECNL, os relatos de L.S., A.J.S. e H.H.C.
mostram que houve mudanças. J.C.N.G. relatou que “hoje só frequento para
cumprir compromissos sociais” e P.S.A. disse que optou “só pela instituição, onde
me sinto bem”. Além disso, L.C.A. apresentou a seguinte informação: “Minha
família é católica, mas acredito que o espiritismo seja mais uma filosofia de vida”.
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No entanto, outros participantes, como L.C.A. e J.C.N.G., informaram que
continuam seguindo suas crenças religiosas iniciais, mesmo que seja só por
formalidades. Contudo, em relação à mudança em si mesmos, todos relataram ter
mudado, como por exemplo, M.F.M.C., cuja opinião relata que “sempre saio com
uma tranquilidade espiritual, o corpo agradece”. Já P.S.A. informou que sua vida
mudou muito e A.J.S., H.H.C., J.C.N.G. e P.S.A. disseram se sentirem mais
tranquilos.
Perguntou-se ainda se os participantes dessa categoria pesquisada
experimentaram alguma emoção diferente, no que apenas J.C.N.G. e L.C.A. não
opinaram sobre essa pergunta. Os demais disseram que sim, sendo que A.P.S.
disse ter sentido sua mãe desencarnada lhe abraçando e P.S.A. que já
presenciou muitas curas.
Quando questionados sobre quem eles achavam que fazia a cura, A.P.S.,
A.J.S., P.S.A., J.N.V.S. e L.C.A. consideram que seja o próprio Deus; já L.S.,
M.F.M.C., H.H.C. e J.C.N.G.C., acreditam que sejam os espíritos denominados
por eles como “espíritos de luz”. J.P. informou ser a própria médium, assim como
M.A.F.P. que também entende ser ela, mas com a colaboração dos “espíritos de
luz”. T.M.N.M. disse que “é um espírito que era médico na sua ultima
encarnação”.
Por fim, assim como aconteceu com os outros participantes, solicitou-se a
estes a adição de opiniões ou informações ao final do questionário se assim
julgassem necessário, no que J.P., L.S., M.F.M.C. e M.A.F.P., fizeram algumas
considerações que serão expostas na íntegra adiante.
Contudo, somente a análise dessas informações não é suficiente para se
atingir o objetivo geral dessa pesquisa, e para isso, foi necessário interpretar
essas informações à luz do referencial teórico, o que será feito no próximo
subitem.
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3 Observações sobre os dados colhidos
3.1 A Religião/crença seguidas
De acordo com as informações descritas nos quadro 4 a 7 considerou-se
que a Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar, na qual foi desenvolvida esta
pesquisa de campo, objetivando analisar o impacto da cura espiritual na
religiosidade dos considerados não espíritas, é visitada e seguida por várias
pessoas das mais diferentes raças, classes sociais e, principalmente, com as
mais variadas crenças religiosas.
Contudo, ficou evidente que a maioria dos participantes da pesquisa são
católicos, ou tinham o catolicismo como sua religião de origem e que ainda se
permitem segui-la, mesmo frequentando outras religiões, como é o caso da
espírita.
Essa condição só vem a confirmar o poder que a religião católica ainda
detém na condição de ser predominante. Entretanto, é visto também nesta
pesquisa que são várias as pessoas que se definem com dupla religiosidade, ou
mesmo sem religião, ainda que apresentem inicialmente a religião católica como
de origem.
O fato é que hoje, especialmente pela necessidade de buscar se conhecer
melhor, as pessoas estão procurando enfrentar seus próprios estigmas, muitas
vezes derivados de heranças culturais fortemente católicas, as quais pensavam e
funcionavam muito mais pela coletividade, do que em uma relação de identidade
individualizada. Isso, portanto, vem fazendo com que as pessoas procurem em
outras culturas, em outras crenças e em outras teorias respostas para aquilo que
ainda não foi respondido.
Para Bauman (1998, apud PIRES; OLIVEIRA, 2008) essa mudança no
perfil religioso brasileiro, pensado com olhares da pós-modernidade, tem sido
contraria à modernidade convencional no sentido de gerar uma suficiência da
existência humana que se condiciona a uma ansiedade existencial, ou seja, as
pessoas passaram a considerar muito mais o Ser do que o Dever Ser idealizado
pelo filosofo Kant.
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Analogamente, não se pode considerar que estas condições sejam,
essencialmente, condizentes com a realidade de uma coletividade maior,
sobretudo, por ser esta pesquisa definida sobre a perspectiva de qualidade e não
quantidade de pareceres e, portanto, se trata apenas da realidade dessa
comunidade estudada.
Mas ainda assim, considera-se que o importante, neste caso, é o fato de
observar o quanto as pessoas de outras religiões passam a buscar na cura
espírita respostas e resoluções para seus problemas pessoais. Tanto que a
maioria dos que frequentam a IECNL são pessoas de outras religiões, e que
mesmo assim, acreditam na capacidade da espiritualidade em suas vidas e no
poder dos espíritos, passando a considerar que aquela marca de ressurreição
imposta pela religião católica vem sendo vislumbrada com outra possibilidade de
se acreditar na reencarnação. Ressalta-se que a intenção não é contrariar os
ensinamentos dessa religião, ou daquelas que se desenvolvem sobre a mesma
perspectiva, como é o caso dos protestantes, mas que essas ações fazem com
que a cura espírita só se fortaleça cada vez mais.
Os estudos sociológicos apresentados por Bauman (1998) e Pires e
Oliveira (2008) permitem considerar que a relação entre o que ele chama de
neoprotestantismo com algumas condições da doutrina espirita, se determina
porque o novo perfil religioso esta configurado no ethos20 das mudanças culturais
no

Brasil

contemporâneo,

permitindo

compreender

que

a

busca

pela

“imortalidade” seja uma justificativa pela intervenção da fé na busca pela
preservação da saúde, não só corporal, mas também espiritual, pois se viu que
diante da analise hermenêutica do pressuposto da imortalidade, há a
possibilidade de transcender as velhas condições dessa religiosidade a uma
“nova forma de religiosidade”, a qual assume valores voltados para a dimensão
intramundana da existência histórico-social, desapegando, dessa forma, de
preconceitos para assumir uma nova identidade que permite viver o que eles
chamam de “espiritualidade de engajamento”.

Ethos, na sociologia, é uma espécie de síntese dos costumes de um povo. O termo indica, de
maneira geral, os traços característicos de um grupo, do ponto de vista social e cultural, que o
diferencia de outros. Seria assim, um valor de identidade social. Ethos que significa o modo de
ser, o caráter. Isso indica o comportamento do homem dando origem a palavra ética.
20
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Além disso, deve-se considerar que os participantes que se intitularam
como espiritualistas não foram classificados como Espíritas (que seguem todos os
preceitos doutrinários do espiritismo), pois, de acordo com Oliveira e Frazili (2012,
p. 65) a espiritualidade pode ser determinada como “uma propensão humana na
busca do significado para a vida, que pode ou não incluir uma participação
religiosa formal”, considerando que nem sempre a espiritualidade é definida como
sinônimo de espiritismo ou mesmo como sinônimo de religiosidade. Desse modo,
considera-se que esta condição está de acordo, também, com as explanações de
Kardec (1992) já apresentadas anteriormente, quando diferencia o espiritualismo
do espiritismo.
De acordo com Saad e Almeida (2008) a espiritualidade pode ser uma
característica tanto de pessoas com crenças pessoais que não se encaixam em
uma determinada religião, quanto daquelas que seguem as mais diversas
religiões. Porém, nem todo “religioso”, por assim dizer, desenvolve a
espiritualidade. O fato é que, independente do conceito que esta preserva na
caracterização de uma pessoa, este tem por intenção principalmente condicionarse a um bem-estar, a uma força superior para manutenção de sua qualidade de
vida e principalmente, a manutenção de seu conforto.
Nesse ínterim, considera-se que a diversidade aqui foi fundamental para se
considerar que a opção por frequentar uma instituição espírita, independente de
sua religião, está muito mais voltada para a solução dos problemas de saúde,
sem saber como isso se procede, sem ter maior conhecimento sobre os princípios
e doutrina espírita, apenas pelo fato de saber que alguém obteve melhorar a partir
do momento que passou a frequentar instituições como esta, ou esta instituição
propriamente dita.
Tal fato é confirmado quando os participantes relataram como conheceram
a Instituição, ou seja, mesmo os que hoje se declaram como espíritas
conheceram essa instituição por intermédio de outras pessoas, é disso não
decorreu a herança cultural, como acontece com os católicos, mas sim de uma
opção na qual o ato da fraternidade e da caridade está totalmente arraigado, já
que, em muitos casos, aqueles que foram apresentados à Instituição e, por
consequência, à religião espírita, só passaram a frequentar o local porque
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estavam necessitando de ajuda. Isso se percebe de forma mais clara na
consideração feita pelo espírita A.P.A. participante da pesquisa.
A.P.A. – “Acredito que nós frequentadores e beneficiados pela
espiritualidade devemos ajudar outras pessoas que não conseguem
disposições para buscar um acalento. Devemos estar atento a nossa
família, amigos e aos inimigos. Inimigos, seriam todas as pessoas que
são os nossos desafetos nessa encarnação”.

Do mesmo modo, o participante espiritualista L.S. converge para o
entendimento de que a instituição mantem-se seguindo as três principais
características do espiritismo determinadas por Kardec, que são a caridade, a
fraternidade e a igualdade, mas reconhece que essa ainda não é uma condição
interpretada e vivenciada por todos que frequentam esta instituição, conforme
explicou:
L.S. – “Cada um de nós procura algo que individualmente nos atenda, e
deveríamos seguir o exemplo de Dona Cida que oferece o que tem em
prol dos outros, ainda temos muito a aprender, acredito na casa de cura
como instrumento de paz interior e um local onde encontro a minha
tranquilidade, quando estou na casa de cura parece que todos os
problemas por alguns minutos não existem mais, sabemos que sempre
existirão, mas se acreditarmos teremos força para resolve-los”.

Poucos foram aqueles que vieram por vontade própria, pois estes fizeram
isso por terem sido convidados pela própria fundadora da instituição, que, como a
mesma diz em alguns relatos, faz isso quando sente que a pessoa necessita do
convite ou mesmo porque necessitavam de buscar conhecimento acadêmico,
mas que ainda assim, os levaram a crer na Instituição a ponto de voltar a
frequentar, na busca por resultados individuais, seja de cura ou de
autoconhecimento, como deixaram declarados, por exemplo, R.S.S.M. e J.N.V.S..
Entretanto, o fato é que, sendo ou não espírita, quem foi a primeira vez na
IECNL, por algum motivo e em algum determinando momento, mudou sua crença
inicial, sobretudo, porque, como foi possível ser observado anteriormente, grande
parte dos pesquisados não deixaram de frequentar a instituição e se isso
acontece é porque eles acreditam no que vem acontecendo no local, como
aconteceu, por exemplo, com M.F.M.C. a qual informou que o que a motivou a
frequentar a Instituição foi “a melhora visível do marido”.
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Ressalta-se que os participantes informaram, em sua maioria, que
continuam seguindo suas religiões de origem, mas que acreditam no poder dos
espíritos, e, portanto, no poder do espiritismo.
Desse modo, vale considerar as explanações efetuadas por Kardec (2005,
p. 19) de que todos os participantes desta pesquisa são considerados
essencialmente espíritas, pois “basta simpatizar com a ideia para ser espírita”,
mesmo porque, a seu ver, o espiritismo é algo natural que está enraizado nas
pessoas, bastando conhecer melhor a doutrina para dar “causa” à aceitação de
seus conhecimentos.

3.2 A Instituição de caridade Nosso Lar
Como forma de responder a hipótese desta pesquisa, a qual supôs que os
frequentadores não espíritas que buscam cura espiritual para problemas de
saúde, em sua maioria são desenganados pela medicina convencional, bem
como, procuram orientação complementar para cirurgias, exames clínicos, para
curas de problemas na visão, dependência química, diabetes, entre outras,
buscou-se saber dos participantes os motivos que os levaram a frequentar a
ICENL.
Neste caso, ficou expresso na pesquisa que dentre os intitulados espíritas,
a maioria teve por motivação inicial a busca pela cura física como fundamento de
sua frequência nas reuniões que acontecem na instituição. Tais curas se
relacionaram à dependência química, à visão, à cura de doenças como câncer e
pneumonia, e até a cura de feridas, como mostra os relatos de D.R.C. e E.A.A.
considerados católicos, bem como de J.P., autointitulado como “livre pensador
espiritualista”, respectivamente.
D.R.C. –“O que motivou minha vinda a esta instituição foi a busca de
conhecimento e tratamento da minha saúde, pois sou portador de
epilepsia”.
E.A.A. –“O meu marido se encontrava com câncer, sentindo muitas
dores. O meu filho era usuário de drogas e minha filha se automutilava.
A minha família e toda desequilibrada”.
J.P. – “Dependência acentuada em cigarro, em maconha e nos últimos
anos no álcool”.
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Enquanto alguns tiveram sua motivação fundamentada no próprio
sofrimento, outros consideraram a busca do próprio bem-estar espiritual como
fundamento, como relataram M.O. e A.F.V. tidos como espíritas.
M.O. – “E o que mais poderia ser? o que nos faz sair em busca da
oração é o sofrimento real que bate em nossa porta vindo de nós
mesmos, o sofrimento tem mil motivos, é quando percebemos que
precisamos de ajuda, e buscamos alguém que sabe curar, e ao orar pedi
para todos; é um canal aberto com Deus”.
A.F.V. “o que me motivou foi a fé na espiritualidade, a crença na
existência de seres superiores que auxiliadas pelo mestre maior
promovem curas e inúmeras ajudas para aqueles que precisam”.

Silva (2005) ao citar Gomes (1946) permite compreender que o espiritismo
está atrelado à condição de qualidade de vida e de bem-estar, pois a doutrina
espírita age como um elemento controlador das grandes emoções, estimulando
principalmente hábitos saudáveis.
Tiveram aqueles que consideraram o fato da curiosidade em conhecer
melhor a religião o que lhes incentivaram a ir até a Instituição, como L.O.F. que
disse:
L.O.F. – “o que me motivou inicialmente foi o interesse em evolução e
saber (compreender) um pouco mais as curas da vida espiritual”.

No entanto, o fato é que todas essas motivações convergem para a
compreensão de que todos acreditam na possibilidade da cura espiritual, mesmo
que indiretamente, pois mesmo não compreendendo que ao buscar uma cura
física, o indivíduo estará buscando também a cura para o espírito, ou vice-versa.
Todas estas explanações permitem compreender, conforme o pensamento
de Mezzomo (2003), que ao conceito de saúde vê-se incluir a dimensão do
espírito, ou seja, se de acordo com os estudos apresentados por Neves
(2011apud BLOISE, 2011) a saúde se contempla das dimensões do homem que
envolvem tanto questões físicas, sociais e mentais, a dimensão do espírito passa
a fazer parte do conceito de saúde, posto que, para Rose (2005) a saúde, que se
opõe à doença, é encarada como um estado ideal de harmonia e equilíbrio entre
todas estas dimensões, da qual o plano espiritual faz parte.
Neste caso não é incomum de se observar que ao buscar que os próprios
participantes da pesquisa e, portanto, as pessoas que frequentam a religião
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espirita, seja por crença ou por necessidade, cuidem da dimensão espiritual e que
esse seja sempre o principal objetivo, tendo em vista que eles acreditam que essa
seria uma forma de atingir o equilíbrio entre o corpo e a mente, como explanou
M.O. e

E.A.A. ao informar sobre se acreditam na cura espiritual, além do

evangélico P.M.S. quando disseram:
M.O. – “a certeza é absoluta, simplesmente desaparece o que te afligia
no corpo e na alma. E isso não precisa ser comprovada, basta que cada
um saiba exatamente o que foi recebido, para sua cura”.
E.A.A. –“Sim, presenciei e vi que Deus é o nosso maior médico e
sempre dá o Dom a algumas pessoas especiais como essa Dona Cida
para curar pessoas seja com doença mental, com doença física ou
mesmo com doença espiritual”.
P.M.S. – “Sim, pois, acredito em Deus, vim parar aqui para receber o que
ainda não consegui na minha igreja. Para muitos eu não deveria ter
vindo, mais o importante é a crença em Deus”.

Tal fato só vem a confirmar que a fé na religiosidade, ou mesmo na
espiritualidade, as vezes é suficiente para a cura, pois, apesar de as vezes
acontecer fatos que até para a medicina são inexplicáveis, o que fica exposto é
que a fé, a crença e a confiança que as pessoas passam a ter em si mesmos e
nos eventos trazidos pela religião espírita são essenciais para que a dimensão
espiritual seja atingida de modo a influenciar o equilíbrio de outras dimensões. Na
opinião de Novaes (1999) isso acontece porque a doença é um elemento da rede
psíquica que, por sua vez, se interliga à alma e ao corpo ao mesmo tempo. Nesse
ínterim, Silva (1998) mostra que esse elemento recebe o nome de períspirito, o
qual, para Kardec (1992, p. 257) “é o laço que une o Espírito à matéria do corpo,
sendo tirado do meio ambiente, do fluido universal; contém ao mesmo tempo,
eletricidade, fluido magnético e, até a matéria inerte”, ou seja, é como se a
energia fosse então vital para as pessoas.
Observa-se, portanto, que para os espíritas essa energia, também
compreendida como fluido magnético, é tão importante e tão poderosa que pode
ser transmitida entre pessoas e até do mundo espiritual para o mundo material,
sendo possível também, sua transmissão para objetos inanimados, sendo essa
energia então, que permite o equilíbrio entre mundo (KARDEC, 1992).
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Cabe aqui ressaltar que todos os elementos utilizados nos centros e
instituições espíritas usam desse fluido para serem energizados, magnetizados e
transmitidos para as pessoas com a finalidade da cura, como ocorre, por
exemplo, com as atividades do passe e da água magnetizada que são
desenvolvidas na IECNL. Neste caso, é fato que as pessoas acreditam e utilizam
desse procedimento, como pôde ser observado ao solicitar aos participantes sua
opinião sobre a importância da água magnetizada, os quais compararam esse
produto com um medicamento, conforme a explicação e demonstração dos
participantes espíritas M.O., A.F.V. e I.M.C., o participante católico E.A.A., os
participantes sem religião e espiritualistas J.P. e M.A.F.P e o evangélico P.M.S.:
A.F.V. – “A água magnetizada funciona como remédio e é de suma
importância, tanto quanto os medicamentos usados em um tratamento
convencional”.
M.O. –“A água é vista como um remédio que é pessoal e verdadeiro, a
água deve ser mantida em temperatura ambiente e deve ser tomada de
3 a vezes ao dia no caso de tratamento de saúde”.
I.M.C. – “Eu uso frequentemente e principalmente quando tenho algo
importante a resolver, nunca vi nada anormal na água até porque não
esse grau de mediunidade, mas a fé depositada ali é o que faz a
diferença”.
E.A.A. –“é a luz de Deus, o consolo, água tem o remédio que a pessoa
precisa”.
J.P. –“Como o tratamento é espiritual e não supõe medicação alopática
ou homeopática, a água magnetizada exerce função simbiótica,
parabólica, que aglutina ou cristaliza a vontade da cura do paciente. A
água tem efeito simpático, magnético e complementa, de certa forma,
materializa o atendimento invisível espiritual. A água magnetizada
acentua nossa crença genérica e folclórica, provinda do catolicismo
popular, do uso da “água benta”, que sempre foi usada para curar, tanto
doenças como perturbações espirituais, visão de fantasmas, etc”.
M.A.F.P. – “Nunca deixei de usar a água no tratamento de saúde, mas
também uso para borrifar em casa, nas camas e no local de trabalho”.
P.M.S. –“Olha, a princípio era estranho ter que beber uma água como
remédio, mais o interessante é que a água que eu bebia era meio
amarga, gosto estranho, mas vejo que foi ela que me ajudou e muito no
meu tratamento”.

De acordo com a fundadora da Instituição, durante sua entrevista, há outro
meio utilizado para exercer sua mediunidade e colaborar com a ajuda ao próximo,
o qual se faz por meio do passe, ou seja, é feito pela imposição das mãos da
médium incorporada pelo espírito do “Irmão Friccion”, conhecido por todos na
IECNL e no mundo espiritual como o “Irmão da Paz”, o qual teve como sua última
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reencarnação a profissão de um médico alemão que trabalhou na segunda
Guerra Mundial.
O espiritualista M.A.F.P. também relata nas considerações finais sobre
essas atividades, dando destaque para a importância do passe para sua vida.
M.A.F.P. –“deve-se destacar a importância de casas como esta. Que nos
ajuda tanto física como espiritualmente, que a mim traz equilíbrio,
discernimento e orientação nos caminhos a seguir. Que os passes são
de uma importância enorme em minha vida tão atribulada. A esta casa
só desejo evolução da médium e dos seguidores desta doutrina tão
consoladora”.

No entanto, o que mais fica evidenciado sobre o poder da cura e,
principalmente sobre o poder do espírito nesse processo de cura, é o fato de que
a maioria dos participantes acredita na possibilidade de se efetuar a cura
espiritual à distância, ou seja, sem que a pessoa esteja presente fisicamente
nessas reuniões.
Neste caso, foi possível observar que isso de fato é possível, pois no
ambiente da instituição, como bem relatou a fundadora Maria Aparecida, é
utilizado ainda um vaso branco sobre mesa da médium, no qual todos podem
colocar seus pertences ou pertences de pessoas que precisam ser abençoadas
com a cura, mas que não podem ir até a instituição, tais como, chaves,
documentos, fotos e pedidos diversos que são deixados sobre a mesa, visando
serem abençoados e mentalizados em sua oração. Relativamente aos pedidos,
estes são lidos pela médium antes da reunião e, segundo relatos da mesma, são
repassados aos “espíritos de Luz”. Além disso, quando tem tempo antes do início
das reuniões, a médium ouve uma ou outra pessoa que queira fazer algum pedido
de ajuda.
Os espíritas V.F.R.S. e A.P.A. expuseram suas opiniões sobre este fato de
forma a confirmar que a fé e a crença é o que lhes permite acreditar nessas
possibilidades, mas principalmente, permite compreender que é a transmissão da
energia ou do fluido que também possibilita que isso possa acontecer, como pode
ser observado nas palavras dos mesmos abaixo.
V.F.R.S. “Acho possível sim, e sou testemunha de uma cura a distancia
da minha tia, que segundo os médicos são sobreviveria muito tempo por
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causa de um problema no baço, mas essa cura não foi feita na
instituição”.
A.P.A. – “Sim, nós todos somos energia e tudo que nos cerca também.
Podemos mentalizar á distancia e enviar bons ou maus fluidos para as
pessoas. No caso da cura sempre devemos desejar os bons fluidos que
irão curar ou melhorar o estado do paciente”.

Estas mesmas ideias são compartilhadas pelos católicos J.B.S., O.M.O. e
E.A.A., o espiritualista J.P. e o evangélico P.M.S., através de seus relatos
transcritos abaixo.
J.B.S. –“Sim, pois já pedi ajuda para minha filha que não frequenta a
Instituição, e o problema foi resolvido, ela necessitava de um emprego”.
O.M.O. –“Sim, pois hoje peço uma ajuda para minha filha que sofre de
obsessão, foi após uma visita com um grupo de pessoas em um lugar de
oração de outra religião, quando volto chego muito mal, vive trancada na
casa com uma depressão muito forte”.
E.A.A. – “Sim, para Deus não há distância. Pedi ajuda para minha irmã
que mora na França, com dores terríveis na mama e foi abençoada, não
senti dor mais e foi orientada pelos espíritos de luz”.
J.P. – “No evangelho há um exemplo ostensivo dessa possibilidade,
quando cristo cura um parente de um centurião romano à distância, à
partir do pedido do centurião que mostrou uma fé e confiança exemplar
no poder de Cura de Cristo”.
P.M.S. – “Eu não queria ir a essa casa, mas depois da insistência da
minha irmã e devido ao sofrimento da minha doença eu fui, não vi nada
de ruim é uma casa simples, fala em Deus e em Jesus. É faz o bem para
as pessoas e não cobra nada de ninguém. Hoje estou feliz pois sinto-me
melhor”.

Na verdade, todos esses comentários e relatos só vêm a reforçar que as
experiências vividas na Instituição em estudo permitem compreender que os seus
participantes acreditam nas possibilidades do espiritismo ser conduzido como
uma religião, que tem como principio a cura espiritual, a qual, por sua vez, tende a
permitir a cura do corpo. Neste caso, tais observações corroboram com as ideias
de Kulcheski et al (2006) as quais enfatizam que se a fé possibilita a cura e a cura
espiritual não se realiza, isso ocorre simplesmente porque há falta de fé. Contudo,
enfatizam também que não é somente a fé que faz a cura, mas um conjunto desta
com a energia o que promove um ajustamento energético, o qual, mesmo fora do
campo espiritual, produz resultados prodigiosos.
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3.3 A experiência da cura espiritual
De acordo com a médium Maria Aparecida Martins Soares, a Instituição foi
criada para aliviar as dores de pessoas que necessitavam de auxílio espiritual em
parceria aos pacientes que passam por tratamentos convencionais da medicina,
ou seja, o objetivo da Instituição é oferecer aos seguidores e àqueles que
necessitam e que buscam, independente de sua crença, tratamentos terapêuticos
alternativos.
Trata-se, portanto, do tratamento pela fé e, para isso, de acordo com a
médium, “Deus envia seus mensageiros para fazer a cura, mas quem cura é
Deus”. Para compreender melhor como isso se procede, toma-se como exemplo
uma das reuniões gravadas na instituição e transcrita com a permissão da
médium.
M.A.M.S. – “A vida é a coisa mais importante que temos, por isso
fechem os olhos, faremos uma corrente neste momento para pedir pela
vida de cada um aqui presente, valorizar a vida aqui na terra, é
importante mesmo com os sacrifícios, temos que saber que Deus é a
certeza maior que temos, que cada um de nós temos que cumprir nossa
missão aqui na terra. Que não existe nada que Deus não possa nos dá,
temos que ser pessoas caridosas, abrir o coração, transmitir palavras de
conforto. Deus é amor, Deus é a nossa religião”(M.A.M.S, 2012).
(reunião de 18 de maio 2012).

O que ficou exposto na pesquisa com os participantes frequentadores da
instituição é que a cura espiritual existe plenamente, já que todos creem na cura
espiritual, tendo até alguns relatos dessa intervenção, como já foram mostradas
anteriormente, e, principalmente, por apresentarem os benefícios que a crença no
espiritismo lhes proporcionou, como foi o caso dos espíritas I.M.C., A.P.A. e M.O.
I.M.C. – “Já obtive alguns benefícios vinda a esta Instituição, mas alguns
foram imediatos, como o restabelecimento da paz, tranquilidade no
trabalho e, principalmente, em casa nos momentos mais difíceis,
naqueles momentos que agente pensa em desistir”.
A.P.A. – “Sim, sempre. Mas o processo depende da maneira que seu
espírito e seu corpo se encontra. Por isso, as vezes a resposta é
imediata, em outras ocasiões leva algum tempo. Tem que haver uma
sintonia do nosso querer para conseguirmos alcançar o nosso objetivo
que é a cura espiritual”.
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M.O. – “Sim, tive muitas oportunidade de receber a cura espiritual e a
cura de problemas de doença material ao longo de todo esse tempo e
sou profundamente grata”.

Apesar disso, só esses relatos não seriam suficientes para confirmar ou
refutar as hipóteses propostas neste estudo, posto que todos estes se declaram
como espiritas, no que se faz importante apresentar as afirmações e relatos feitos
pelos católicos J.B.S., G.V.M., O.M.O. e E.A.A., os que se declaram espiritualistas
J.P. L.S., o que se declara como espirita e católico M.A.F.P. e os protestantes
J.N.V.S. e P.M.S.
J.B.S. –“Sim, tive um problema de saúde no estomago e da próstata.
Hoje estou bem, já passei por vários médicos e os meus exames
acusam boa saúde, graças a uma cirurgia espiritual que fiz, e não fiz
nenhuma cirurgia em hospital, e após uma consulta médica o médico me
perguntou onde eu havia feito a cirurgia que era possível ver à cicatriz
pelo exame de ultrassonografia. O benefício não foi imediato, levou
alguns meses, mais ou menos 3 a 4 meses, foi um tratamento sério que
tive que seguir a risca nos dias determinados”.
G.V.M. –“Sim, senti paz espiritual e a cura dos vícios das Drogas. Foi
imediato e venho vivendo em recuperação, mas não estou mais nos
mundo das drogas”.
O.M.O. –“O benefício foi imediato, eu sentia uma febre frequente antes
de chegar aqui, sentia a muito tempo, a mais de dois anos sofreia com
essa febre sem saber direito o que causava, logo que vim os sintomas
passaram e já tem dois anos que frequento e nunca mais tive esse
problema”.
E.A.A. – “Todos os benefícios, tive muita luz e paz familiar. O meu filho
parou de usa drogas, a minha filha parou de se cortar, o meu marido não
sente mais dor, está feliz e trabalhando. A paz prosperou na minha
família. A cura do meu marido foi imediata, a do meu filho demorou 8
meses e a minha filha demorou de 3 a 4 meses”.
J.P. –“Com certeza. Um impulso de motivação acentuada para mudar,
vencer a dependência e aprender a lutar e vencer qualquer dificuldade
interna ou externa para a realização de meus propósitos, como, por
exemplo, escrever um primeiro livro, de formulação muito complexa.
Esse impulso de motivação veio através de tudo da energia da médium e
fundadora da Instituição, o que foi complementado pelo atendimento
espiritual da linha. Os benefícios foram imediatos, embora todos os
tratamentos forma prestados por uns 12 meses, diante da tenacidade da
dependência e verificada em outras tentativas de resolver no passado”.
L.S. – “Com certeza, principalmente, bem-estar emocional e a
concretização de algo que entreguei nas mãos de Deus e foi alcançado,
acredito no merecimento de cada um de nós. Acredito que temos que
passar por algo que nos faça ver as coisas de outra forma, nada na vida
e por acaso e é por isso que não costumo reclamar, acredito no
merecimento”.
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M.A.F.P. – “Sim, já curei bursite, fibromialgia, e dores nas pernas.
Depois de três anos de tratamento com fisioterapias e sem melhora, fui à
instituição e depois de seis meses de tratamento espiritual sinto-me
curada principalmente dos meus ombros”.
J.N.V.S. – “Sim, nos dias em que frequentei a casa estava passando por
algumas dificuldades, inquietações e após as orações recebidas na
casa, me senti melhor, inclusive no que diz respeito a voltar a dormir”.
P.M.S. – “Sim, por isso estou vindo com frequência, o meu diagnóstico
pelos médicos não eram bons, depois que vim a essa casa minhas dores
melhoraram e os médicos estão mais confiantes no estado de saúde que
está melhorando, chegaram até a diminuir os remédios que eu tomava
isso já é um grande benefício”.

Neste caso, estes depoimentos confirmam a hipótese de que “a cura
espiritual é vista como um benefício para os frequentadores não espíritas”.
Contudo, como se pode observar na comparação do discurso entre os espíritas e
os de outras religiões, para os espíritas os benefícios são, em sua maioria,
processados com mais rapidez, especialmente em se tratando de problemas de
saúde, que requer maior fé e crença no poder dos espíritos de luz, sempre
guiados por Deus. Para complementar o relato desses benefícios, segue abaixo
as declarações e explicações de outros participantes.
J.B.S. –“Esta é uma casa de Luz, não precisa ter fé no espiritismo, basta
crer em si mesmo, que Deus o ajudará”.
O.M.O. – “Sim, aqui eu tenho melhorado muito como pessoa humana,
sinto a cada dia que passa mais fortalecido, isso me ajuda muito na
minha independência pessoal, já que hoje moro sozinho, sou menos
ansioso, tenho menos carência afetiva”.
A.C.C. –“Tive muitas sensações boas nesta casa, que me levou a refletir
sobre minha vida pessoal. Algumas mudanças cruciais de ordem
pessoal. Até hoje rezo todos os dias algumas preces aprendidas na
casa, para minha proteção espiritual”.
N.M.O.V. – “De acordo com o nosso desespero a gente vai além. Depois
da situação difícil que passei com meu filho eu ouvi falar nessa
Instituição e comecei a sentir vontade de vir. Vim e goste, pois é um
lugar que só se fala no bem e que devemos praticá-lo sempre e procurar
encontrar a luz nas nossas vidas”.
E.A.A. – “Não existe religião criada pelo homem. A Religião é Deus”.
J.P. –“Sim, a colaboração do próprio paciente. A ânsia pela cura ou
resolução de problemas faz com que a pessoa busque por soluções
milagrosas, ostensivas e magicas. Mesmo porque existe no inconsciente
coletivo do nosso país uma expectativa por cura mágica, sem o esforço
próprio. Eu próprio me vi nesta armadilha de buscar soluções fora para
questões que supõem atitudes internas de mudança de comportamento
e estilo de vida”.
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M.F.M.C. – “Achei muito interessante o trabalho de cura da casa, gostei
muito do efeito que fez para o meu marido que já tinha procurado outros
tipos de trabalhos espirituais e que não resolveram o problema dele,
nesta casa foi praticamente 80% pois também ainda está em
processamento já que tem um mês e pouco que ele frequenta a casa”.

Assim, mais uma vez, essas ponderações levam a considerar que não se
pretendeu aqui desqualificar a medicina ou os meios científicos para dimensionar
a importância da cura espiritual, ao contrário, pois conforme Mendes (2012), não
se pode dizer que a medicina não importa no processo de cura, apenas deve-se
olhar a cura com maior abrangência para que ela se realize com efetividade, e
mais uma vez percebe-se a importância de se incluir a dimensão espiritual no
conceito de saúde exposto anteriormente pela OMS (2011).
Nesse ínterim, assim como aconteceu no estudo apresentado por Luna
(2008),o qual buscou avaliar a religiosidade no contexto das terapias com célulastronco, fica aqui evidenciado que a maioria das opiniões dos entrevistados se
direcionam à crença na esperança do resgate do seu bem-maior, que se trata da
vida, razão pela qual importa a aspiração tanto da religiosidade quanto da
biomedicina.
De acordo com os estudos de Pessini (2002) e Mezzomo (2003), os quais
permitiram compreender que mais do que medicina e mais do que religião, o que
importa neste caso é a pessoa, a qual não se forma apenas pela dimensão
biológica, física ou orgânica, ou seja, ela é muito mais complexa e especial, razão
pela qual hoje se vê uma mudança nas próprias concepções médicas e
científicas, de forma a aceitarem esse novo modelo dimensional, onde o homem é
observado até mesmo pela dimensão espiritual. Sendo assim, não é incomum de
se perceber estudos que relacionam a espiritualidade com a cura como fez
Caldeira (2011) e Mendes (2012) ao associarem a importância da espiritualidade
para a atividade do enfermeiro, ou como Araujo (2007) e Bloise (2011) que
relacionam o espiritismo com o processo de tratamento médico. Cabe aqui citar
também os estudos de Fornazari e Ferreira (2010) e Moraes (2010), os quais
relacionam espiritualidade com cura e/ou tratamento paliativo.
Relativamente à análise das vivencias dos frequentadores da ICENL,
questionou-se aos participantes da pesquisa se eles viveram alguma emoção
diferente na instituição que os permitiram reforçar suas experiências e fortalecer
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suas crenças nesta religião, no que a maioria informou que viveram essas
emoções, reforçando os mesmos o interesse em continuar frequentando a
instituição, como é o caso do espírita M.O., o qual se considerar como espírita e
não segue mais sua religião de origem, que antes era a católica, desde 1986,
sendo que foram muitas as emoções que lhe levaram a essa decisão, como
mostra abaixo:
M.O. – “Meu Deus, começa comigo mesmo na minha família, parentes,
vejo os acontecimentos com os outros, mas não preciso deles para a
minha certeza. Vi curas maravilhosas, ninguém me contou, eu vi com
meus próprios olhos. Exemplo, sabe aquelas pessoas com feridas nas
penas, com ulceras enormes, pessoas já desenganadas da medicina, eu
vi elas sendo tratadas, as feridas fechando de dentro para fora, até a
cura total. Uma pessoa que já estava para ter a perna amputada, isso é
fantástico, é do céu. O meu filho bebê apresentou seis tumores no couro
cabeludo, não havia espaço sem tumor na cabecinha dele, ainda não
conhecia a instituição, levamos a pediatras, foram tantas consultas,
pomadas antibióticas, sabonetes e nada. Até que um dia ele disse “olha
não posso mais atender essa criança, não sei o que ela tem, não sei
mais o que fazer” e nesse meio tempo encontrei a instituição. E assim
que foi marcado o atendimento para ele eu o levei. Foi atendido. Levei a
água para casa, ele bebia e ainda passávamos na cabecinha dele. O
resultado foi em dois dias, ficamos espantados, desapareceu tudo. E
muito mais coisas aconteceram”.

Outro comparativo que se torna relevante para esta pesquisa é a que pode
ser feita com os participantes J.B.S., que frequenta a Instituição a oito anos, e
J.M.P.V., que frequenta a Instituição a três meses, os quais se declaram católicos.
Neste caso, o primeiro disse que “Sim, já passei por várias emoções e uma delas
foi a oportunidade que tive de abraçar um espírito de luz, fiquei emocionado”. O
segundo disse:
J.M.P.V. –“Sim, uma vez uma senhora que estava desanimada e bem
debilitada por causa de um câncer através do tratamento, se transformou
física e espiritualmente, se transformou em uma nova mulher, o câncer
não curou totalmente, mas parou de crescer e hoje ela vive bem melhor.
Vi vários relatos de pessoas que dizer ser perseguidas por espíritos e
hoje, depois de frequentar a Instituição, viram suas vidas serem
transformadas e vivem melhor”.

Em outras palavras, o que se percebe é que mesmo sendo por
perspectivas diferenciadas, um relatando experiências próprias e o outro
relatando experiências com terceiros, ambos não deixaram de acreditar nos
princípios que a médium Maria Aparecida Martins Soares estabeleceu ao fundar a
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Instituição, que trata de oferecer aos seguidores e àqueles que necessitam e que
buscam, independente de sua crença, tratamentos terapêuticos alternativos.
Comparativamente, ainda observa-se como exemplo de vivência os relatos
apresentados pelo espiritualista J.P., que frequenta a instituição a quatro anos, o
espirita e católico M.A.F.P., que participa da instituição a dois anos, e o sem
religião H.H.C., que está frequentando a instituição a dois meses e o evangélico
P.M.S. que a oito meses vem frequentando a instituição. Contudo, cabe aqui
considerar que J.P. ainda inclui em seus relatos uma critica que, apesar de não
interferir nos resultados da pesquisa, mostra que houve transformações
observadas em seus 40 anos de experiência.
J.P. -“Sim pela qualidade espiritual e ética do trabalho, fui tomado de
emoções fortíssimas – o que não é habitual atualmente em função da
uniformização ou “rotinização” das práticas religiosas do espiritismo, por
exemplo, que não produz mais nem cura, nem emoções, burocratizando
o atendimento espiritual. A emoção sempre foi o eixo do sentimento
religioso em todos os tempos, tendo deixado de ser na atualidade, pela
secularização radical da sociedade e pela burocratização das praticas
religiosas”.
M.A.F.P. – “Sim, já presenciei vários fatos marcantes de cunho espiritual
e material. Minha tia curou de uma depressão reincidente, minha filha
curou-se de uma hérnia de disco, eu tentava vender um veículo a 5
meses e quando lavei com a agua fluidificada e dias depois o vendi,
minha irmã vendeu ao asa depois de jogar a água magnetizada”.
H.H.C. –“Sim, vi pessoas receberem da médium notícias de parentes e
amigos desencarnados; pessoas receberam da médium informações do
porque dos problemas em sua vida, devido intervenções de espíritos
obsessores; vi pessoas que estavam se sentindo mau com problemas de
tonteiras e depois da desobsessão melhoraram”.
P.M.S. –“Sim, tive algumas vezes a sensação de receber uma agulhada
no estomago, não sei explicar direito, mas era uma sensação muito boa
sentia um liquido pelo corpo”.

Tais relatos mostram que as experiências e as emoções se diversificam e
representam a busca de cada um, não apenas em se tratando de cura, mas de
melhoria de qualidade de vida e do bem estar dessas pessoas.
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3.4 O impacto da cura espiritual
Como relatado anteriormente, a Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar
é caracterizada pela M.A.M.S. como uma “casa de passagem”, onde muitos
buscam ajuda por problemas de saúde, familiares, financeiros, entre outros e é
frequentada tanto por pessoas ditas espíritas, como por aqueles que seguem
outras religiões ou crenças, que necessitam de ajuda terapêutica espiritual, bem
como, de ajuda material (alimentação, cestas básicas e vestuários), no que não é
incomum observar não espíritas frequentarem a instituição.
Isso se confirma através da observação, onde se percebeu a principio que
na Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar não existe a categoria de fiel. O que
se observou de imediato é a passagem de pessoas sem o vinculo confessional
espírita buscando ajuda para tratamentos de saúde. Pessoas passam pela
instituição, o que para muitos é uma casa de passagem como caracteriza a
M.A.M.S, um lugar que onde pessoas possam tratar da saúde, não sendo seu
espaço religioso confessional.
A Instituição é chamada pela presidente de casa de passagem justamente
por perceber diariamente que o seu público é variado, já que passam por lá
muitas pessoas que só vão por uma, duas ou três vezes, até conseguir atingir
seus objetivos pessoais, ou mesmo compreender que não conseguiriam o apoio
espiritual que procuravam. O fato é que esse relato confirma que a IECNL é uma
casa de passagem, que atende não somente os seus fiéis no termo literal da
palavra, mas atende também evangélicos, católicos e sem religião, ou seja, sem
fazer distinção entre as religiões, pois, para Maria Aparecida “todas as religiões
que pregam a palavra de Deus são importantes”, bem como, “Deus é a religião”.
Assim, quando questionada sobre o tipo ou quem são as pessoas que
frequentam a IECNL em busca dessa cura espiritual, Maria Aparecida respondeu
que
M.A.M.S. –“O ser humano, o ser humano na terra vive uma vida
desconfortável principalmente espiritual sem conhecimento, então dentro
da nossa instituição entra todo tipo de ser humano que diz que tem
religião, entra católico, evangélico, quem é ateu todo tipo de pessoas
que vão em busca dessa ajuda espiritual só que ao chegar lá dentro a
religião lá dentro é Deus então por isso acaba dando uma tranquilidade
ajuda todos e sem querer saber e nunca iremos perguntar a religião de
ninguém ali dentro naquele momento. Por que a espiritualidade esta ali

112

para trabalhar então não importa a religião de qualquer ser humano
sobre a terra por que na verdade Deus não criou nenhuma religião na
terra a única religião se chama Deus nosso pai todo poderoso, quem faz
o bem tem sua religião, quem trabalha com amor tem sua religião, quem
tem controle na sua vida mediúnica é a sua religião, agora quem não tem
tudo isso realmente sai em busca de tudo conter tipo de religião para ver
se encontra consigo mesmo e trazer força para o seu próprio espírito”.

Porquanto, como mostra a pesquisa, apesar de uma parte significativa dos
participantes se classificarem como católicos (J.B.S., O.M.O., V.V.N.M.B., L.O.F.,
A.C.C., G.V.M., D.R.C., N.M.O.V., G.A.A., A.G.F.P., J.M.P.V., A.S.F., M.H.,
R.S.S.M.),

espírita

e

católico

(M.A.F.P.,

J.C.N.C.,

P.S.A.,

L.C.A.),

protestante(J.N.V.S., P.M.S., C.S.S., F.F.O.A. e C.P.S.), sem religião (A.P.S.,
A.J.S., H.H.C., T.N.M.N.),ou como espiritualistas (J.P., L.S., M.F.M.C.),pode-se
confirmar que a vivência da cura espiritual causa impacto na religiosidade
seguida, visto que, mesmo que a maioria diga que ainda seguem sua religião de
origem, alguns afirmam que o fazem por mera formalidade familiar ou social
Neste caso, é importante ressaltar que alguns participantes disseram terem
mudado suas religiões após frequentar a instituição, o que fica evidenciado nos
relatos de I.M.C., M.A. e M.O., os quais, apesar de hoje serem espíritas, seguiram
anteriormente religiões como a católica e a protestante e ao serem questionados
sobre se ainda continuam seguindo sua religião de origem informaram que,
I.M.C. – “Não, minha religião de origem foi uma escolha dos meus pais e
não minha, antes era protestante, hoje sou definitivamente espírita”.
M.A. –“Não, minha família é católica, mas desde que conheci o
espiritismo sigo essa religião. Mas acredito que é possível ter outra
religião, a exemplo da instituição que atende pessoas que buscam a cura
material e espiritual, mas ainda assim seguem outras religiões”.
M.O. –“Não, eu era católica porque a família dizia ser, mas nunca de fato
participei, portanto posso dizer que não sigo nenhuma outra religião,
somente a Instituição de Caridade Nosso Lar é a casa de Deus”.

Já os que se declararam católicos, mostraram duas versões, ou seja, os
que ainda acreditam na sua religião de origem, como LOF e DRC e os que
disseram não a seguir, apesar de ainda se declararem como tal e o fazerem por
mera formalidade, como é o caso de E.A.A.
L.O.F. –“Sim, mas não tenho ido a igreja, porém, os principais conceitos
filosóficos (do cristianismo) estão enraizados”.
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D.R.C. – “Sim, continuo seguindo minha religião de origem, pois
mantenho fortes laços com o catolicismo na linha Jesuíta, desde
criança”.
E.A.A. – “Não, hoje percebo que o homem manipula a natureza da vida.
Tudo pelo poder”.

Algumas das justificativas que reforçam a explicação da relação entre o
catolicismo

com

o

espiritismo,

pode

ser

justificada

pela

condição

de

burocratização expressada por Passos (2006), a qual está arraigada em suas
características, ou seja, a Igreja Católica é dotada de uma estrutura estabelecida
sobre regras e funções predeterminadas, que, por não serem modificadas mesmo
mediante a influência social de evolução e transformação, detém ainda suas
tradições fortalecidas, criando, com isso, comportamentos paralelos, que para
este autor se trata de uma dicotomia entre a vida religiosa e a vida social, que
tendem a reforçar muito mais as tradições culturais. O referido autor explica que
[...] essa cultura do efêmero atinge as religiões dividindo as águas entre
as velhas instituições produtoras de sentido e as novas expressões, ou
seja, aquelas que são capazes de acompanhar o ritmo das ofertas
inéditas e perecíveis da sociedade moderna (PASSOS, 2006, p. 62).

Tal fato ocorreu também com os que se dizem espíritas e católicos, os
quais informaram que apenas seguem sua religião de origem por formalidades,
para que se mantenham as relações sociais. Já no caso dos espiritualistas, isso
não os influencia, pois para eles a religião não é sua crença, e sim Deus,
J.P. –“Sim, continuo relacionando com católico, que é minha religião de
origem, de berço e batismo e praticando paralelamente o Aquantarium”.
L.S. –“Não, meus pais eram católicos, mas se precisar ir em outras
instituições, ou igrejas eu vou, pois temos que respeitar todas as opções,
mas a minha religião é Deus, aqui nessa casa estou encontrando o que
procuro”.

O fato é que quase todos os participantes desta pesquisa mostraram que,
apesar de seguirem suas religiões de origem, obtiveram mudanças na sua fé e
sua crença, seja fortalecendo ou mesmo mudando de perspectiva. Neste caso, o
que fica esclarecido é que a frequência dessas pessoas na instituição espírita
promoveu um impacto em sua religiosidade, como é o caso do espírita I.M.C., os
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católicos L.O.F. e D.R.C., os espiritualistas J.P. e L.S e o evangélico P.M.S. como
transcrito abaixo.
I.M.C.– “Sim, minha fé tornou mais racional no sentido de que eu vou
ganhar algo se tiver merecimento, ou seja, ganho e acordo com o que
dou, colho aquilo que planto”.
L.O.F. – “Sim, buscando reformular conceitos e tentando ser uma
pessoa melhor, disciplinado os pensamentos”
D.R.C. – “Comecei a questionar minhas crenças e deixei o “pouco”
dogmatismo que possuía”.
J.P. –“Não mudança, mas confirmação e convicção adquiridas em longa
busca espiritual em várias religiões como espiritismo, evangelismo
pentecostal, religiões orientais como Igreja Messiânicas, Seicho No Ei,
budismo, e a doutrina do Santo Daime, assim como a ultima experiência
numa nova religião fundada e orientada por extraterrestres, conhecida
como Aquantarium. A casa fortaleceu de forma acentuada a realidade da
cura espiritual, praticada por espíritos, através de médiuns de cura, como
a dirigente da Instituição Maria Aparecida”.
L.S. –“Está acrescentando ainda mais a minha fé em deus, que é a base
de minha existência. Minha religião é Deus”.
P.M.S. –“Sim, comecei a olhar a bíblia com outros olhos e a acreditar
ainda mais em Jesus e em Deus”.

Além disso, outros impactos percebidos são as mudanças na própria
pessoa, o que pode ser confirmado pelas afirmações feitas pelos católicos JBS,
DRC e EAA, o sem religião como A.P.S. e o espiritualista J.P.
J.B.S. –“Hoje sou mais alegre e tenho mais disponibilidade para ajudar
as pessoas”
D,R.C. –“Sim, estou mais preparado para me posicionar sobre a cura
espiritual no molde que presenciei”.
E.A.A. –“Sim, sou mais confiante e sei que quando surge uma dor é
porque existe algo de errado, um sinal para buscar Deus cada dia mais”.
A.P.S. –“Sim, sofria há 15 anos com transtorno bipolar, hoje não tomo
mais remédios e vivo muito bem comigo e com os outros”.
J.P. – “Além da segurança e confiança na luta elo tratamento iniciado, a
sensação é próxima do que poderia ser chamado de despertar ou
renascimento, ou uma nova postura em relação á vida como um todo,
incluindo a questão da morte. Sinto como se tivesse morrido e sendo
atendido numa colônia espiritual aqui na terra mesmo e experimentando
uma sobrevida – como acontece com doentes terminais. Além da cura
psíquica e espiritual e de seus reflexos no corpo e na saúde física em
termos de disposição para viver, experimento um reposicionamento em
relação a vida na Terra, na sociedade contemporânea e uma atitude
renovada e mudança de estilo de vida e morte”.

115

Betarello (2010) interpreta que é justamente pela ausência da conotação
de proselitismo e por ser encarada com características científicas e religiosas que
as instituições espíritas não possibilitam comprovar uma maior adesão de fieis,
posto que, em alguns casos uns a interpretam como religião, mas outros, como é
o caso do participante J.C.N.G. e L.C.A. que se determinaram como católicos e
espíritas encaram essa doutrina como uma filosofia de vida.
Os que não se afirmam espíritas, segundo Betarello (2010, p. 71) são tidos
como simpatizantes, os quais, de acordo com Kardec (1866), são determinados de
três maneiras: aqueles que dão ênfase aos fenômenos mediúnicos e, portanto,
desenvolvem mais por um processo de curiosidade; os que veem uma filosofia
além dos fenômenos e aqueles que, a seu ver, seriam os “tipos ideais”, pois
“internalizam a doutrina e a incorpora em sua vida”.
Essa condição de aceitação das diversas categorias religiosas aderentes
aos preceitos do espiritismo, como um recurso complementar de suas condições
religiosas, se justifica pelo que Drumond (2005) determina como “tolerância”, ou
seja, é esta condição que permite as pessoas se respeitarem e convivam com as
diferenças. Nesse contexto, apesar de ser interpretada como um valor moral que
determina, por exemplo, a aceitação da intervenção da religiosidade como uma
condição do exercício da função dos médicos, a qual precisa estar adequada,
principalmente para defender a dignidade e a integridade do ser humano,
considera-se que esta deve ser uma regra com limites que pode ser transferida
para outros meios sociais que tem o convívio como fonte de atividade, como é o
caso das instituições religiosas.
Passos (2006) explica que isso acontece primeiramente porque a
religiosidade passa por um momento de racionalização do poder, o qual se
legitima pela objetividade de suas estruturas e normas, fazendo com que a
espontaneidade substitua o poder tradicional que antes era pautado no passado,
de forma a ressaltar o momento carismático onde há ausência de regras e
códigos para se atingir a salvação.
Saad e Almeida (2008) compreendem que o fato de relacionar a
religiosidade com o tratamento de uma doença se torna um reforço positivista e
disso independe a forma que será utilizada para efetuar a cura.
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Fato é que os impactos na religiosidade inicial dessas pessoas são visíveis,
pois mesmo não mudando, ainda assim, se fazem muito mais crentes e fieis às
normas de Deus, tendo em vista até mesmo a possibilidade de conciliar
espiritismo

e

catolicismo,

espiritismo

e

protestantismo,

espiritismo

e

espiritualidade, pois, de acordo com Guerreiro (2006), um indivíduo que tenha
optado por uma nova religiosidade passa a dar menos importância aos referentes
ancorados na tradição familiar e na herança de sua cultura, para se deslocar em
busca de novos caminhos, em uma viagem interior na qual a salvação encontrase dentro de si.
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CONCLUSÃO
Com base no que se objetivou com essa pesquisa, ou seja, analisar como
a cura espiritual é vivenciada pelos frequentadores não espíritas na Instituição
Espírita de Caridade Nosso Lar, em Montes Claros, MG, passou-se a analisar três
questões: o motivo que os levaram até a instituição, as mudanças percebidas por
si mesmo em sua fé, sua crença e ainda saber se a cura espiritual realmente traz
algum benefício às pessoas que procuram estes meios alternativos para se
tratarem a ponto de mudarem suas opiniões.
Para isso, a pesquisa de campo se desenvolveu tanto para buscar
respostas dos frequentadores da Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar,
como para buscar as respostas da fundadora da instituição com o intuito de
confirmar ou refutar as hipóteses definidas como supostas respostas a essas
questões.
A pesquisa permitiu confirmar que os frequentadores não espíritas, e
mesmo aqueles que hoje se consideram espíritas, têm a perspectiva da cura
espiritual como o fator que mais motiva sua frequência na instituição estudada.
Dentre os motivos, denota-se a conformidade que os problemas de saúde em sua
maioria são desenganados pela medicina convencional, também procuram
orientação complementar para cirurgias, exames clínicos. Além disso, buscam
curas para problemas de visão, dependência química, diabetes, câncer dentre
outros.
Por outro lado, percebeu-se que a segunda hipótese foi refutada, pois o
fato de se supor que a cura espiritual nada tem a ver com a crença dos
frequentadores da casa de oração, o que possibilita continuar a seguir e aprimorar
sua fé na religião de origem ou continuar sem religião, é parcialmente falseada,
visto que a maioria dos participantes da pesquisa demonstraram que houveram
mudanças em suas crenças, mudanças essas totalmente positivas, pois só fez
com que aumentasse a sua crença e a sua fé. Mesmo assim, tende-se a
reconhecer que o aspecto de ressurreição sugerido na maioria das outras
religiões, diferentes da espírita, se substitui pela crença na força dos espíritos. O
único fato que se torna igual em todos os casos foi que todos creem no mesmo
Deus e que é Ele que torna possível que a cura espiritual aconteça, posto que,
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como fica expresso, os “Espíritos de Luz” só fazem isso porque Ele permite e
intercede diante de todos os pedidos, ou seja, o fato de continuarem em sua
religião de origem não é feito apenas porque continuam tendo fé na religião, mas
a fé principalmente no poder de Deus, que nesse caso independe de Religião.
Isso mostra, por sua vez, que os impactos das experiências vivenciadas
na Instituição Espirita de Caridade Nosso Lar são vários, tendo aprimorado não só
a fé ou a crença dos frequentadores, mas como os mesmos expuseram, mudou o
seu próprio ser, sobretudo em relação a melhoria de sua qualidade de vida e de
seu bem-estar.
De todo modo, todos esses pareceres permitiram convergir para um
mesmo objetivo, que confirma que a cura espiritual é vista como um benefício
para os frequentadores não espíritas, benefícios estes que fazem com que cada
vez mais aumente a adesão dessa religião, eu que permita que estes façam do
espiritismo uma filosofia de vida, para que justifiquem o não abandono de suas
religiões de origem.
Mas estas considerações não são um problema, mesmo porque,
conforme já foi exposto anteriormente, o próprio Kardec considera que o
espiritismo se desenvolve sobre três características, a ciência, a doutrina e a
religião e, por isso, aceita-se o fato de que essa religião seja mais fácil de ser
aderida por várias pessoas que num primeiro momento seguem religiões
definidas a mais tempo, como é o caso do catolicismo e do protestantismo.
Trata-se, nesse caso, de confirmar na possibilidade do continnum
mediúnico apresentados Camargo (1961), Maluf (2003) e Rose (2005) de forma a
permitir compreender que toda e qualquer linha que o espiritismo tome como
norte de inicio e de finalidade, todos serão ramos de um mesmo entendimento: o
homem enquanto ser dotado de corpo e alma deve ser avaliado em todas as suas
dimensões, como bem compreendeu Platão (1996, p. 146) ao expor que “quando
a lama e o corpo estão juntos, a natureza ordena a um deles que obedeça e seja
escravo e à outra que exerça o domínio e mande” daí a importância do equilíbrio.
Nesse caso, o espiritismo seria uma forma de atingir esse equilíbrio, posto que
permite que a alma carregue consigo tudo o que precisa ser corrigido para que o
corpo seja purificado, ou vice-versa.
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Por esse mesmo motivo é que os espíritas compreendem que a doença
seja uma provação, pois, conforme já foi interpretado a partir das analises
apresentadas por Jabert (2008),para o espírito evoluir as dificuldades devem ser
afrontadas.
De todo modo, o espiritismo se torna ainda mais visionado pelas pessoas
que procuram pela cura, por compreender que diferente das outras religiões que
separam o bem do mal, o espiritismo entende que o problema espiritual decorre
de um mau espírito, no que se torna necessário educar esse espírito para que
aceite seu corpo, como expressou anteriormente Folkman et al. (1986) e Collins
(2007). Este processo é entendido pelos espíritas como um processo evolutivo
(KARDEC, 2003).
Enfim, todos estes pareceres permitiram, além de se confirmar ou refutar
as hipóteses, atingir o objetivo mais esperado por esta pesquisa, que foi analisar
os impactos da cura espiritual na religiosidade dos não espíritas, o que foi
visivelmente relatado e percebido durante as análises dos dados.
Nesse sentido, esta pesquisa permitiu confirmar que os frequentadores não
espíritas, e mesmo aqueles que hoje se consideram espíritas, têm a perspectiva
da cura espiritual como o fator que mais motiva sua frequência na instituição
estudada. Dentre estes motivos, ressalta-se a cura de problemas de saúde, os
quais, em sua maioria, são desenganados pela medicina convencional, que
englobam desde problemas de visão até a dependência química, diabetes, câncer
e outros.
Ademais, percebeu-se que a segunda hipótese aqui proposta foi refutada,
pois, o fato de se supor que a cura espiritual nada tem a ver com a crença dos
frequentadores da casa de oração, o que lhes possibilitou continuar a seguir e
aprimorar sua fé na sua religião de origem ou continuar sem religião é
parcialmente falseada, visto que a maioria dos participantes desta pesquisa
demonstraram que houveram mudanças em suas crenças, as quais foram
totalmente positivas, razão pela qual sua crença e a sua fé foram aumentadas,
bem como, houve um reconhecimento de que a ressurreição sugerida na maioria
das outras religiões difere da espírita.
Nesse ínterim, o único fato que se torna igual em todos os casos é que
todos creem no mesmo Deus e que é Ele quem torna possível que a cura
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espiritual aconteça, visto que, como fica expresso, os “Espíritos de Luz” só fazem
a cura porque Deus permite e intercede diante de todos os pedidos. Assim, o fato
de continuarem em sua religião de origem não é feito apenas porque continuam
tendo fé na religião, mas sim a fé no poder de Deus, independe de qualquer tipo
de religião.
Essas

interpretações

podem

ser

observadas

nos

reiterados

esclarecimentos que a presidente da instituição faz às pessoas que procuram a
instituição, pois antes de prepará-las para receberem a cura espiritual, ela faz
questão de repetir que “a religião aqui é Deus” no sentido de diferenciar do que
chama de “religiões criadas pelos homens” demonstrando, assim, completo
desinteresse em criar dogmas. Além disso, fica claro que a instituição não tem
intenção de converter pessoas, tanto que a presidente classifica a instituição
como “casa de passagem”, ou seja, percebeu-se que ela não pretende que a
pessoa, depois de beneficiada pela cura, se sinta obrigada a se comprometer com
a instituição religiosa e nem financeiramente.
Essa postura em relação aos frequentadores da casa prevalece também
em

relação

ao

que

é

conhecido

como

movimento

espírita

brasileiro,

institucionalmente centralizado e orientado pela federação Espírita Brasileira e
pelas federações estaduais, assim como pelas associações espíritas municipais.
Num procedimento incomum em relação aos “centros espíritas”, mas ainda assim,
devido a algumas particularidades da instituição que não tem intenção de estar
submetida a procedimentos nacionais padronizados de funcionamento e
divulgação da doutrina espírita no país, a IECNL se desobrigou de estar “filiada” a
Associação Municipal Espírita de Montes Claros.
O fato é que essas particularidades, como sua posição política em relação
ao proselitismo religioso, foi o que motivou o critério de “escolha” desta Instituição
como alvo de pesquisa – cujo eixo é exatamente o impacto da cura espírita em
não-espiritas, em pessoas de qualquer religião, pessoas sem religião, pessoas
céticas e até ateias, que a frequenta desobrigadamente.
Isso mostra que os impactos das experiências vivenciadas na Instituição
Espirita de Caridade Nosso Lar não podem ser tão variados, pois houve um
aprimoramento não só da fé ou da crença dos frequentadores, mas também,
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como eles mesmos expuseram, do seu próprio ser, sobretudo da melhoria de sua
qualidade de vida e de seu bem-estar.
De todo modo, todas essas melhorias permitem confirmar que a cura
espiritual é vista como um benefício para os frequentadores não espíritas, os
quais fazem com que haja, cada vez mais, a adesão a essa doutrina, bem como,
permite que os adeptos façam do espiritismo uma filosofia de vida, justificando,
assim, o não abandono de suas religiões de origem.
No entanto, essas considerações não são um problema, visto que,
conforme o pensamento de Kardec, o espiritismo se desenvolve sobre três
características, a ciência, a doutrina e a religião, razão pela qual a aceitação
dessa doutrina por pessoas que seguem outras religiões a mais tempo, como por
exemplo, o catolicismo e do protestantismo, seja mais fácil.
Trata-se, nesse caso, de confirmar o continnum mediúnico postulado por
Camargo (1961), Maluf (2003) e Rose (2005), de forma a permitir compreender
que toda e qualquer linha que o espiritismo tome como norte de inicio e de
finalidade serão ramos de um mesmo entendimento, ou seja, o homem enquanto
ser dotado de corpo e alma deve ser avaliado em todas as suas dimensões.
Platão (1996, p. 146) reforça esse pensamento quando afirma que “quando a
lama e o corpo estão juntos, a natureza ordena a um deles que obedeça e seja
escravo e à outra que exerça o domínio e mande”, daí a importância do equilíbrio.
Neste caso, o Espiritismo seria uma forma de atingir esse equilíbrio, posto que
permite à alma carregar consigo tudo o que precisa ser corrigido, para que o
corpo seja purificado, ou vice-versa.
Por esse mesmo motivo os espíritas compreendem que a doença seja
uma provação, pois de acordo com Jabert (2008), para que o espírito possa
evoluir, as dificuldades devem ser afrontadas.
Nesse sentido, o espiritismo se torna ainda mais procurado pelas pessoas
que necessitam da cura, pois compreendem que, diferentemente das outras
religiões que separam o bem do mal, bem como, entendem que o problema
espiritual decorre de um mau espírito, na doutrina espírita o que se faz é educar o
espírito para que esse aceite seu corpo, o que é entendido pelos espíritas como
um processo evolutivo (FOLKMAN et al.,1986; KARDEC, 2003).
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Em suma, todos estes pareceres permitiram, além de se confirmar ou
refutar as hipóteses, atingir o objetivo mais esperado por esta pesquisa, ou seja,
foi possível analisar o impacto da cura espiritual-espirita em pessoas nãoespiritas, católicos, evangélicos, umbandistas, pessoas céticas, sem religião e até
ateus, tomando como fonte de estudo, observação e análise da Instituição, o que
foi visivelmente relatado e percebido durante a análise dos dados.
Deve-se considerar que esta pesquisa ocorreu de forma bem específica,
em função do propósito central desta instituição que é a cura espiritual, com uma
particularidade em relação ao atendimento oferecido pela generalidade dos
centros espíritas disseminados pelo país: a ausência de qualquer forma de
proselitismo, apologia religiosa espírita ou propaganda e divulgação do
espiritismo, e até mesmo da própria instituição. Mesmo porque, notou-se que
essa não é uma intenção da própria instituição, ou seja, destacar-se como
religião, pelo contrário, a mesma se desenvolve, como afirmou a médium que a
preside, apenas como uma casa de cura -“aqui é uma casa de cura”.
Esse impacto vem resinificar a questão da fé no processo de cura
espiritual. Numa prática aberta e democrática no campo religioso no norte
mineiro, os frequentadores se mostraram livres, razão pela qual se observou que
alguns participantes não demonstraram apego à religião espírita, mas
demostraram simpatia, expuseram suas razões, motivos que fizeram partilhar
desse método alternativo no processo de cura, o que permitiu crer que o caminho
da experiência espiritual é pessoal. E que o “transcendente” e ou “espirito” é ainda
visto pelo homem através da fé, podendo atingir caminhos que são do
entendimento subjetivo, relativo e ou particular.
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Imagem1 – Placa Instituição Espírita Nosso Lar Montes Claros norte de Minas
(arquivo nosso).

Imagem 2 - Entrada da Instituição Espírita de caridade Nosso Lar (arquivo nosso)
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Imagem 3 - Entrada da Instituição Espírita de caridade Nosso Lar (arquivo nosso)

Imagem 4 - Entrada principal da Instituição Espírita de caridade Nosso Lar e
M.A.M.S (arquivo nosso)
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Imagem 5 - Entrada principal da Instituição Espírita de caridade Nosso Lar
(arquivo nosso)

Imagem 6 – Entrada principal da Instituição Espírita de caridade Nosso Lar
(arquivo nosso)

135

Imagem 7 - Entrada lateral Instituição Espírita de caridade Nosso Lar (arquivo
nosso)

Imagem 8 – Salão de Oração da Instituição Espírita de caridade Nosso Lar
(arquivo nosso)
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Imagem 9 – Salão de Oração da Instituição Espírita de caridade Nosso Lar
(arquivo nosso)

Imagem 10 - Salão de espera pra o tratamento de saúde com o “Irmão da Paz”.
(arquivo nosso)
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Imagem 11 - Sala d‟água após reunião da Instituição Espírita de caridade Nosso
Lar (arquivo nosso)

Imagem 12 - Sala d‟água após reunião da Instituição Espírita de caridade Nosso
Lar (arquivo nosso)
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Imagem 13 - Sala de tratamento de saúde da Instituição (Arquivo nosso)

Imagem 14 - Sala de tratamento de saúde da Instituição (Arquivo nosso)
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Imagem 15 – Tratamento de saúde espiritual com o Irmão da Paz na IECNL
(arquivo nosso)

Imagem 17 – Tratamento de saúde espiritual com o Irmão da Paz na IECNL
(arquivo nosso)
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Imagem 18 – Tratamento de saúde espiritual com o Irmão da Paz na IECNL
(arquivo nosso)

Imagem 19– Tratamento de saúde espiritual com o Irmão da Paz na IECNL
(arquivo nosso)
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Imagem 20 – Tratamento de saúde espiritual com o Irmão da Paz na IECNL
(arquivo nosso)

Imagem 21 – Tratamento de saúde espiritual com o Irmão da Paz na IECNL
(arquivo nosso)
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Imagem 22 – Tratamento de saúde espiritual com o Irmão da Paz na IECNL
(arquivo nosso)

Imagem 23 – Vasilhames com água colocados pelos frequentadores para serem
magnetizadas/fluidificadas para efeito de remédio após o tratamento de saúde
espiritual com o Irmão da Paz na IECNL (arquivo nosso)
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Imagem 24 – Biblioteca (arquivo nosso)

Imagem 25 – Refeitório da Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar, onde também
são feitas “as quentinhas” para serem distribuídas nas ruas (arquivo nosso)
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Imagem 26 – Frequentadores buscando água para ser fluidificada (arquivo
nosso)

Imagem 27– Frequentadores buscando água para ser fluidificada (arquivo
nosso)
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Imagem 28 – Frequentadores buscando água para ser fluidificada (arquivo
nosso)

Imagem 29 – Garrafas com água trazidas e colocadas pelos frequentadores
para serem fluidificadas/magnetizadas (arquivo nosso)
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Imagem 30 – Frequentador apanhando garrafa com água após reunião
espiritual fluidificada para fazer uso em casa, uso pessoal e ou como remédio
(arquivo nosso)

Imagem 31 – Local onde os frequentadores colocam seus objetos e pedidos
(arquivo nosso)
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Imagem 32 – Local onde os frequentadores colocam seus objetos e pedidos
(arquivo nosso)

Imagem 33 - Uma das obras de Allan Kardec usada para palestras antes das
reuniões na Instituição Espírita de caridade Nosso Lar (arquivo nosso)
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Imagem 34 - A M.A.M.S momentos antes de iniciar uma reunião na Instituição
Espírita de caridade Nosso Lar (arquivo nosso)

Imagem 35 - A M.A.M.S momentos antes de iniciar uma reunião com sua
assistente e filha Cilene Aparecida na Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar
(arquivo nosso)
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Imagem 37 - Palestra de estudo sobre o evangelho segundo o Espiritismo antes
da reunião (arquivo nosso)

Imagem 38- A M.A.M.S fazendo sua pregação em uma reunião de cura Instituição
Espírita de caridade Nosso Lar (arquivo nosso)
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Imagem 39 – Reunião de tratamento espiritual na IECNL (arquivo nosso)

Imagem 40 – Reunião de tratamento espiritual na IECNL (arquivo nosso)
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Imagem 41 – Reunião de tratamento espiritual na IECNL (arquivo nosso)

Imagem 42 – Reunião de tratamento espiritual na IECNL (arquivo nosso)
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Imagem 43 – Reunião de tratamento espiritual na IECNL (arquivo nosso)

Imagem 44 – Frequentadores fazendo uso da água após reunião espiritual
(arquivo nosso)
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Imagem 45 – Frequentadores fazendo uso da água após reunião espiritual
(arquivo nosso)

Imagem 46 – Pátio da Instituição antes da reunião (arquivo nosso)
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Imagem 47 – Pátio da Instituição antes da reunião (arquivo nosso)

Imagem 48 – A pesquisadora na IECNL (arquivo nosso)
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Apêndice1
Entrevista com a presidente da Instituição Espírita Nosso Lar
Entrevista com a fundadora da Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar a
senhora Maria Aparecida Martins Soares.
C.M. - Cristiane/Mestranda
M.A.M.S - Maria Aparecida Martins Soares, médium missionária da IEC NOSSO
LAR
Entrevista:
1) C.M. - A senhora é a fundadora da Instituição Espírita de Caridade Nosso Lar
(IECNL)?
M.A.M.S - Sim
2) C.M. – A senhora se considera médium?
M.A.M.S - Sou uma médium, mas me considero uma missionária uma
trabalhadora para Deus.
3) C.M. - Quando percebeu que deveria seguir um caminho diferente das demais
pessoas? O que a senhora abdicou na sua vida para seguir esse caminho?
M.A.M.S. - Muita coisa, eu tive de abandonar a família, os amigos, pois, as
pessoas acharam que eu estava louca e que tudo não passava de uma loucura.
Passei por cima de tudo para seguir o meu caminho que já vai para quase 38 a 40
anos. E hoje esses amigos e parentes que fugiram de mim todos se aproximaram
e me considera uma pessoa boa, uma missionária de Deus, sempre atendendo
milhões e milhões de ser humanos.
4) C.M. - Como percebeu que podia ajudar outras pessoas através do seu dom?
M.A.M.S. - Através dos nossos mensageiros, os irmãos que se comunicam
comigo e que me ensinaram como eu deveria trabalhar para ajudar as pessoas.
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Foi ai que comecei minha missão, e também seguir o caminho de dar comida,
coloquei o nome de “quentinhas” que dou para o povo de rua. São feiras que dou
as pessoas que estão necessitadas, que estão sem roupas e daí por diante
aprendi a fazer caridade na terra e atender as pessoas que estão com problemas
espirituais.
5) C.M. - Quem auxiliou a seguir este caminho, uma vez que no inicio da sua vida
mediúnica não existia em Montes Claros muito conhecimento sobre a vida
espírita?
M.A.M.S. - Eu segui a vida espiritual sozinha e Deus, e com um grande, um
grande amigo, que se tornou meu padrinho, meu maior protetor, que foi o Irmão
Bezerra de Menezes. Foi ele que me ensinou tudo que sou hoje, como deveria
seguir como deveria fazer, como seria minha caminhada através dessa força que
Deus tinha me dado. Eu aprendi tudo com ele, não teve sociedade em Montes
Claros nenhum só a equipe e o bom mensageiro Irmão Bezerra que me ensinou a
trabalhar, a fazer caridade.
6) C.M. - Quem a incentivou a abrir uma instituição e porque ela não é filiada à
Associação Mineira Espírita ou Associação Municipal Espírita (AME)?
M.A.M.S. - Quem me deu, quem me ensinou e abriu os caminhos, me guiou para
criar esta Instituição que temos hoje foi realmente a equipe espiritual do irmão
Bezerra e outros grandes irmãos da equipe do irmão Francisco de Assis. Eles me
ensinaram que eu deveria construir um pequeno templo onde poderia atender
encarnados e desencarnados e também uma coisa muito importante onde poderia
servir às pessoas que passam necessidades, que precisavam de comida, de
roupa. Foi ai que eu aprendi com eles. Compramos um terreno e criamos essa
Instituição. E não é a filiada por um motivo muito especial, por que ela é um lugar
onde trabalho dia e noite, então não há espaço para as pessoas fazerem só
pregação, nem abrir encontros. É lugar só para atendimento de saúde para as
pessoas necessitadas, drogadas, pessoas dependentes alcoólicos, pessoas que
estão desencontradas, espíritos perturbando as pessoas, pessoas meio loucas,
pessoas com depressão, angústia, isso que a Instituição serve e atende todas
essas pessoas e para ser filiada a AME tem uma coisa muito importante teria que
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fazer pregações, teria de ter encontros de jovens, de estudos, de médiuns é lá é
só para curar. Nas reuniões os frequentadores ouvem e aprendem com palestras
e pregações dos estudos sobre as obras de Kardec e mensagens recebidas dos
irmãos de Luz, eles tem a oportunidade de ouvir e aprender sobre a doutrina
espírita é uma oportunidade das pessoas serem educadas para aprender um
pouco mais sobre a doutrina.
7) C.M. - Chico Xavier é conhecido como um fenômeno no mundo espírita, visto
ter escrito várias obras tendo como orientador espiritual o espírito Emmanuel. No
seu caso, a senhora tem um mentor espiritual? Este mentor, de acordo com a
senhora, seria o irmão Bezerra?
M.A.M.S. - E muitos outros, ele é o mentor, mas tem muitos outros que trabalham
conosco na instituição.
8) C.M. - A senhora poderia citar alguns nomes dos mestres espirituais que
recebe?
M.A.M.S. - Podemos, nós temos o médico que é o irmão da Paz, temos a equipe
que acompanha o irmão Francisco de Assis, o irmão Frei Fabiano de Cristo, irmão
Ismael. Temos a equipe que está sempre trabalhando e prestando muita
caridade, a equipe da irmã Cáritas, e muitos outros. Tem a do irmão Humberto de
Campos. São muitas equipes, sempre lá dentro nos dando toda essa assistência.
Eu trabalho e me comunico com todos e sempre tem a manifestação deles
comigo.
9) C.M. - Como considera a vida hoje no século XXI? Após o inicio de sua vida
espiritual a senhora vê mudanças?
M.A.M.S. - A mesma que logo que comecei a trabalhar, eu acho que precisamos
trabalhar bastante, precisamos ter muita luz aqui na terra para guiar milhões e
milhões de seres humanos, que estão desencontrados aqui na terra. Eu me sinto
uma pessoa que através dos mentores buscando luz, força e paz para ajudar
esse século XXI que realmente se encontram um desencontro de ser humano
muito grande e é por isso que nós estamos trabalhando com a grande

159

espiritualidade esses mentores enviados por Deus nosso pai para nós dar mais
luz para que possamos ajudar milhões de seres humanos aqui na terra.
10) C.M. -

Como é ter contato com o mundo espiritual e viver na terra

simultaneamente, ou seja, estar encarnado e conviver com esse lado espiritual?
M.A.M.S. - É maravilhoso, é maravilhoso no momento que estamos na terra é um
trabalho pesado, um trabalho praticamente que parece que ta todo mundo cego,
mas quando o espírito tem a oportunidade de ir ao mundo espiritual.Eu conheço
várias cidades no mundo espiritual. A cidade que mais gosto se chama Baixa a
direita se eu pudesse, hoje eu já queria estar lá, mais como eu tenho uma missão,
eu vou ter que permanecer na terra para ajudar milhões de pessoas como já
ajudamos milhões através das nossas equipes, vamos continuar aqui na terra
ajudando até o momento que eu possa ir embora daqui da terra.
11) C.M. - Como define a sua vida cotidiana e os seus afazeres diários?
M.A.M.S. - É muito engraçado, quando eu estou na vida material eu estou toda
preocupada nela faço tudo, mas quando eu entro na vida espiritual eu passo
naquele momento a conviver só a vida espiritual. Eu vivo duas vidas. Eu vivo a
material o dia a dia do meu corpo aqui na terra e no momento do meu trabalho
passo a viver a vida espiritual, a vida do nosso pai todo poderoso.
12) C.M. -

O que a senhora acha que pode atrapalhar ou influenciar o seu

trabalho espiritual?
M.A.M.S. - Vivendo na terra estamos todos com uma vida muito insegura por que
são duas correntes, a corrente da terra que é uma baixa vibração você tem de ta
com toda força para tranquilizar e receber a força do mundo espiritual, é
consideramos duas coisas, estamos vivendo praticamente em cima das trevas e
no momento que nos concentramos e que buscamos os mentores de Deus aí
buscamos a luz é o momento que levantamos um pouquinho para trabalhar
espiritual, mas para quem tem força quem tem domínio quem acredita em Deus e
para aqueles que têm o seu dom de pregar e de falar de verdade e trabalhar
espiritual realmente consegue seguir mais há muita coisa que realmente impeça
realmente esse trabalho mediúnico.
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13) C.M. - Poderia descrever que tipo ou quem são as pessoas que frequentam a
IECNL em busca de cura espiritual?
M.A.M.S. - O ser humano, o ser humano na terra vive uma vida desconfortável
principalmente espiritual sem conhecimento, então dentro da nossa instituição
entra todo tipo de ser humano que diz que tem religião, entra católico, evangélico,
quem é ateu todo tipo de pessoas que vão em busca dessa ajuda espiritual só
que ao chegar lá dentro a religião lá dentro é Deus então por isso acaba dando
uma tranquilidade ajuda todos e sem querer saber e nunca iremos perguntar a
religião de ninguém ali dentro naquele momento. Por que a espiritualidade esta ali
para trabalhar então não importa a religião de qualquer ser humano sobre a terra
por que na verdade Deus não criou nenhuma religião na terra a única religião se
chama Deus nosso pai todo poderoso, quem faz o bem tem sua religião, quem
trabalha com amor tem sua religião, quem tem controle na sua vida mediúnica é a
sua religião, agora quem não tem tudo isso realmente sai em busca de todo tipo
de religião para ver se encontra consigo mesmo e trazer força para o seu próprio
espírito.
14) C.M. - A senhora tem parentes que a acompanha neste caminho hoje, ou
seja, na IECNL?
M.A.M.S. - Como eu havia falado que no inicio todos os meus parentes me
abandonaram e amigos hoje alguns parentes me acompanha sim, mais acontece
que todos aqueles que são meus parentes acredita no meu trabalho na minha
força e na minha boa vontade e na fé que Deus envia através dos mensageiros
para que possa ajuda-los inclusive alguns parentes são beneficiados.
15) C.M. - Como a senhora define a sua vida social e pessoal hoje?
M.A.M.S. - Muito boa, vivo uma vida normal, para viver para Deus não precisa
beber, nem ir para boate, nem passar noite na rua, nem ter vários amantes, não
precisa vestir escandalosamente por que vestir normal, comer normal ter
educação é o bastante para viver bem na terra aí vai ta completando a minha vida
espiritual.
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16) C.M. - Como as pessoas próximas à senhora veem a sua dedicação a este
trabalho espiritual?
M.A.M.S. - Todos têm uma grande consideração por mim, gostam do meu
trabalho e estão sempre falando que eu devo continuar que essa missão é uma
missão muito especial e que tem ajudado milhões de seres humanos aqui na terra
inclusive os desencarnados sofredores.
17) C.M. - Quando a senhora nasceu seu Pai ou sua Mãe perceberam algo de
diferente? Há alguma característica que pode ressaltar, ou seja, alguma diferença
que ao observá-la eles perceberam quando comparada a outras crianças, como
por exemplo, simpatia ou alegria?
M.A.M.S. - A minha mãe sempre me escondia por que quando eu via as pessoas
parece que as pessoas enxergavam uma luz em mim. Eu pequeninha ficava de
colo em colo todo mundo me abraçando me adorava eu era muito falante fazia as
pessoas sorriem. Eu representava no lar entre meu pai e minha mãe como uma
pessoa maravilhosa de luz, de uma alegria, a minha chegada foi a felicidade do
meu pai e da minha mãe.
18) C.M. - O seu pai ou sua mãe já ouviram algum comentário de outras pessoas
sobre a senhora?
M.A.M.S. - Um dia a minha mãe estava comigo lá fora na rua e chegou um senhor
e o meu pai me levou para me apresentar a ele e ele olhou, me abraçou, disse
que eu sorrir bastante para ele e sorriu para mim e aí o senhor falou que era uma
pessoa de grande luz e que tinha uma grande força espiritual e falou para os
meus pais que eu tinha uma grande missão aqui na terra a minha vida era
trabalhar para Deus. Eu tinha um ano de idade quando isso aconteceu.
19) C.M. - Falando sobre a questão do próprio espiritismo. A senhora relata que
não busca muito o conhecimento do espiritismo, mas conhece fatos do cenário e
trajetória

do

espiritismo

brasileiro.

Neste

caso,

poderia

citar

alguns

acontecimentos ocorridos aqui Brasil a luz do espiritismo?
M.A.M.S. - Não, não sei, não participo de nada aqui na terra por que tudo que eu
sei do mundo espiritual são os mensageiros de Deus que trazem as noticias pra
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mim, eles me trazem as noticias e o conhecimento que preciso. Meu tempo é tão
curto e corrido que não da pra ficar fazendo pesquisas. Eu já escrevi um livro e
estou escrevendo outros. Tenho dez livros para serem publicados, então tudo que
eu tenho escrito são os irmãos que me mostram e comunicam comigo.
20) C.M. - Seguindo o pensamento do espiritismo, por que o mesmo no Brasil é
visto de forma um pouco diferente do que foi criado por Kardec. Neste caso, a
senhora acha que o espiritismo no Brasil é o mesmo criado por Kardec ou tem
elementos que são diferenciados da doutrina codificada na França?
M.A.M.S. - Não, o espiritismo foi criado pelo Kardec as pessoas a maioria das
pessoas são educadas, gostam de seguir essa doutrina o espiritismo kardequiano
eles estudam muito, tem muitas pessoas que pesquisam, é uma grande filosofia
do Kardec e sei que tem muitas pessoas que misturam muito o espiritismo eu sigo
o verdadeiro espiritismo limpinho que se chama o verdadeiro espiritismo dos
grandes mensageiros de luz enviados por Deus esse é o espiritismo que eu
conheço.
21) C.M. - A senhora teve a oportunidade de conhecer e frequentar outra religião
antes de se dedicar ao seu trabalho espiritual?
M.A.M.S. - Sim, quando pequena eu seguia a igreja católica, por que meu pai era
católico era vicentino e nos levou para a igreja onde eu fiz a primeira comunhão,
mas quando eu entrava na igreja eu cansei de ver naquelas vestes nos santos
que estavam lá aparecia sempre um espírito ao lado. Eu ficava sem saber o que
fazer por que eu olha de um lado tinha um espírito, olhava do outro, tinha outro
espírito, sempre naquelas imagens que era uma santa ou um santo sempre tinha
um espírito ao lado ou atrás. Era isso que eu via sempre e, contudo isso eu segui
a igreja católica mas não era muito frequente, mas depois de certo tempo eu não
ia mais a igreja. Só quando criança, eu não ia numa missa e levava três, quatro,
cinco anos para ir a missa. Eu não fazia nada de mais a não ser orar na minha
casa quando nos últimos momentos que eu já estava em crise espiritual, quando
os irmãos já estavam entrando em contato com eles eu comecei querer ir a na
missa por uns três ou quatro meses até que os irmãos falaram comigo que não
era meu lugar que eu teria que voltar que meu destino era trabalhar com a
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espiritualidade ajudando o ser humano, que a minha cura, a maneira de eu
trabalhar não estava na igreja católica.
22) C.M. - O que a senhora entende sobre religiões e qual seria a melhor religião?
M.A.M.S. - Todas as religiões são boas desde que tenha amor e Deus no seu
coração isso é o que importa.
23) C.M. -

A senhora tem o teve algum contado com membros de outras

religiões? Tem amizade com pessoas de outras seitas ou religiões?
M.A.M.S. - Já inclusive a instituição recebe muitas pessoas de outras seitas e que
são meus amigos, eu convivo com todo mundo converso com protestantes,
católicos, pessoas do candomblé, da igreja, converso com todos e eles apoiam o
meu trabalho e acham maravilhoso o trabalho que faço.
24) C.M. - A senhora já passou por algum momento que trouxe dúvidas sobre o
seu trabalho espiritual?
M.A.M.S. - Já, o sofrimento muito sofrimento me levou a ficar triste se eu trabalho
para Deus com os grandes mensageiros de Luz por que eu passei por tanto
sofrimento por algumas perdas que me deixou muito sofrida, perda material e que
me cobrou demais. A própria instituição me cobrou muito e me deixava muito
triste e um pouco revoltada depois eu voltava a me sentir bem por que os irmãos
falavam pra mim que eu vim a terra para passar por essa provação.
25) C.M. - Aconteceu algum episódio interessante que a senhora poderia relatar
sobre a sua vida espiritual? Sobre a sua luta na IECNL?
M.A.M.S. - Muito difícil falar muita coisa boa tem acontecido muita coisa
maravilhosa, interessante que eu tinha uma sede onde eu trabalhava e eu ia ter
que sair dela e avisamos as pessoas três anos antes iríamos para outro setor e
demos até o endereço e eu fiz a pergunta um dia o irmão: como é que o senhor
esta mandando dar o endereço se nós não sabemos onde é que vamos comprar
o terreno para fazer a nova sede? - Pois é nesse endereço que a senhora está
dando para o povo nessa BR 365 é lá que vai ser a sede desta instituição a

164

senhora pode dar o endereço. E realmente foi lá que aconteceu e lá que estou ate
hoje.
26) C.M. - A senhora acredita que o seu trabalho se assemelha ao trabalho de
Chico Xavier? Poderia ser visto como a mineridade do espiritismo na região do
Norte de Minas?
M.A.M.S. - Chico foi uma pessoa que sofreu muito na cidade de Pedro Leopoldo
ele sofreu muito lá eles cobram muito e depois ele seguiu a viagem dele já na
idade de certa idade aos 60 anos para começar um novo caminho como
aconteceu comigo quando eu mudei da sede onde eu estava que era um lugar
bem assim incrédulo as pessoas faziam criticas as pessoas riam e não
acreditavam na espiritualidade, aí Chico saiu de Pedro Leopoldo e foi para
Uberaba, eu sai de um lado da cidade e fui para outro lado completamente
diferente isso que eu posso dizer e em quando Chico uma pessoa maravilhosa
um grande missionário de Deus e a luz que Chico tem é a luz que Deus enviou
pra mim também.
27) C.M. -

A senhora tem algum vínculo com as pessoas que atualmente

frequentam a IECNL? São conhecidos? São amigos?
M.A.M.S. - Amigos, amigos eu sou amiga de todo mundo, mas dizer assim ser
companheiro, meu uma pessoa para falar assim sou seu companheiro ser sua
companheira, é um pouco difícil, por que nesta vida toda Chico só teve três
companheiros que seguiu ele eu to com uma pessoa e uma meia dúzia por que
não tem como fazer muita amizade no setor que eu trabalho eu sou amiga de
todos mais a espiritualidade não pode deixar eu me envolver muito por que nem
tudo o que as pessoas querem Deus pode mandar para eles.
28) C.M. - A senhora tem ideia de quantas pessoas tem recebido a cura espiritual
na IECNL?
M.A.M.S. - A instituição nunca aceitou fazer as pessoas chegarem para revelar e
dar testemunhos de cura, mais muitas mil pessoas nestes 39 anos tem passado
pela instituição com certeza se ela está há 39 anos e esta sempre cheia tem dado
muito bons resultados.
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29) C.M. - A senhora tem alguma profissão que a mantém? Como é vida na
instituição que mantém? Quem sustenta a IECNL, visto que foi a senhora que a
construiu?
M.A.M.S. - Eu sou a fundadora estou lá há 39 anos foi construída através do meu
próprio suor trabalhando como comerciante para sustentar, eu construir e nunca
tivemos grandes doações algumas pequenas doações mas que realmente mal
dariam para pagar uma luz ou um funcionário para olhar a instituição, continuo
mantendo a IECNL as minhas custas até hoje, mais hoje está com mais ou menos
cinco meses que deixei de vender as coisas para colocar o dinheiro na instituição
mais acontece que estou vivendo de algumas coisas que eu vendo que eu
comprei e que deixei guardado como joias hoje eu vendo para colocar lá mais a
IECNL não tem renda de nada e vive como pode, hoje vivo de uma pensão uma
aposentadoria que ajuda a manter a IECNL.
30) C.M. - A senhora por acaso já foi convidada para trabalhar em outra religião?
M.A.M.S. - Já, teve uma época que vieram dois pastores de São Paulo e me
convidaram para construir um grande templo para eu trabalhar com cura nesta
igreja deles e eu não aceitei e também eu tinha um amigo que era padre que fazia
curas espirituais e que me convidou para trabalhar com ele e eu falei que não,
exatamente vamos voltar naquilo que esta querendo saber, por isso que a
Instituição não tem vinculo coma AME por causa disso por que na instituição eu
sou a única mensageira, eu sou a única voluntária de lá de dentro assim espiritual
eu sou a única missionária que trabalho, por que fui escolhida pelas equipes
espirituais foi através de Deus que eu fui chamada para trabalhar com eles e
atender todas as pessoas que chegam necessitando de tratamento tanto no
espírito como na carne.
31)C.M. - Os frequentadores da IECNL veem em busca da cura espiritual que é a
cura do espírito e a cura da doença? Pelo que observamos tem uma reunião
especifica para o espírito e outra para o tratamento de saúde. Neste caso, qual
seria a diferença de uma para a outra e porque a ocorrência das duas? É preciso
a pessoa passar pelos dois tratamentos?
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M.A.M.S. - A pessoa que está com a doença na carne até para ir para a medicina
quando está com a doença na carne tem que estar com o espírito bem limpo com
luz e bem protegido e passando pela reunião de tratamento espiritual que é o
tratamento da desobsessão ou de possessão retirar a depressão a angustia e
afastar todas as vibrações negativas aia pessoa entra no tratamento de saúde
como nós temos lá, se não quiser entrar neste tratamento que acabei de falar
agora, pode entrar só no de saúde mais dificulta até a cura, mas fazendo um
tratamento no espírito facilita totalmente o tratamento da carne.
32) C.M. - A senhora poderia dizer qual é seu grau de instrução escolar?
M.A.M.S. - Eu fiz o segundo grau.
33) C.M. - Observei que os frequentadores levam vasilhames e enchem os
recipientes de água na IECNL, e que essa água passa pelos tratamentos. A
senhora poderia falar sobre ela e qual a importância dessa água?
M.A.M.S. - Por ser uma água pura tem uma grande oportunidade das equipes dos
irmãos de luz colocar remédio, muitas pessoas tem tomado essa água algumas
vezes é doce, outras amarga, outras a água está azeda outra hora a água está
queimando então são vários tipos de remédio colocados na água é uma água que
fica purificada, a água é purificada de acordo a enfermidade de cada pessoa vai
tomando e sentindo um cheiro ou um gosto diferente na água.
34) C.M. - Finalizei a entrevista, agradecendo a oportunidade e solicitando outras
possíveis entrevistas se necessário.
M.A.M.S. - Espero que o que foi escrito hoje aí seja um caminho de luz que possa
iluminar você a continuar com essa pesquisa.
Agradecemos mutuamente pela oportunidade.
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APÊNDICE 2
Pesquisa de campo
Entrevistas com Frequentadores da IECNL.
01) Nome: ________________________________________________________
02) Idade ________ Sexo ( ) Masculino ( ) Feminino
03) Nacionalidade: __________________________________________________
04) Natural de: _____________________________________________________
05) Atualmente reside em: ____________________________________________
06) Profissão: ______________________________________________________
07) Grau de escolaridade: ____________________________________________
08) Religião: _______________________________________________________
09) Como conheceu a Instituição de Caridade Nosso Lar?
10) Há quanto tempo a frequenta e qual a frequência dessas visitas?
11) O que motivou sua ida à Instituição de Caridade Nosso Lar?
12) Você acredita em cura espiritual?
13) Você acredita que já teve algum benefício vindo desta instituição?
14) Caso tenha recebido algum benefício, foi imediato ou levou algum tempo?
15) Você acha possível alguém receber uma cura espiritual à distância?
16) Qual a importância da água magnetizada usada no tratamento?
17) Após passar por esta casa, você percebeu alguma mudança em sua fé ou em
sua crença?
18) Você continua seguindo sua religião de origem?
19) Durante as reuniões que você frequentou nessa casa, você experimentou
alguma emoção diferente?
20) Depois do tratamento, você percebeu alguma mudança em si mesmo?
21) Quem você acha que faz a cura?
22) Você pode fazer algumas considerações que acha importante e que não foi
mencionada nessa entrevista?

168

APÊNDICE 3
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Pesquisa de campo – 2013 / 2014
Declaração
Eu, ______________________________________________________________,
participei como voluntário (a) respondendo a entrevista de pesquisa para a
Dissertação de Mestrado da pesquisadora Cristiane Martins Gomes – Mestranda
da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) na Instituição Espírita
de Caridade Nosso Lar, pela qual torno verdade a idoneidade do depoimento,
podendo ser usada para efeito da pesquisa científica sem nenhum prejuízo
material ou moral para a pesquisadora, a Instituição Espírita de Caridade Nosso
Lar e para a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP.
Por ser verdade firmo a presente data.
Montes Claros / MG _____ de _________ de ________
Assinatura: ____________________________________

