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NOSSA AGENDA
• AULA 01:
• Origem Divina da Revelação Espírita
• As Revelações Divinas através dos tempos – Parte 1
• AULA 02:
• As Revelações Divinas através dos tempos – Parte 1I
• Antiguidade e Universalidade do espiritismo e da Doutrina Espírita

• AULA 03:
• Os tempos são chegados – Sobrevivência da Alma e Comunicabilidade dos Espíritos

IMPORTÃNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
FENOMÊNICA
• Sem os fenômenos, a Doutrina Espírita poderia ser só a
expressão de mais uma crença ou corrente filosófica...
• Vejamos, então, a sua sustentação fenomênica, para que
nossa fé seja de fato RACIOCINADA, fruto da
COMPREENSÃO e da CONSTATAÇÃO, e não cega e
frágil como no passado...

AS MESAS GIRANTES

"Como quer que seja, as mesas girantes
representarão sempre o ponto de
partida da Doutrina Espirita."
— Allan Kardec, “O Livro dos Médiuns".

HYDESVILLE, NEW YORK, 1848
Entre os dias 28 e 31 de março de 1848, no
pequeno vilarejo de Hydesville, estado de
Nova York, numa modesta cabana, as
manifestações espíritas que prenunciavam o
advento do Consolador tiveram seu início.
Uma família Metodista residia naquela cabana:
a família Fox: John Fox, sua esposa Margaret e
duas filhas, Margaret e Kate, de 14 e 11 anos,
respectivamente. A irmã mais velha Leah já
era casada.

AS IRMÃS FOX (CONT.)
Kate começa a bater com os dedos sobre um
móvel, no que é seguida pelo ruído. Ela então
inicia um “diálogo” com o espírito,
convidando o “sr. Pé Rachado” a imitá-la, no
que é atendida. A irmã e a mãe também
começam a fazer perguntas e a obter
respostas que indicavam se tratar de alguém
que as conhecia
muito
bem, pelo
conhecimento de coisas muito pessoais.

LEAH

KATE

MARGARETH

AS IRMÃS FOX (CONT.)
Assim é que ficam sabendo que se trata do
espírito de alguém assassinado na casa e que
seus despojos ali estão enterrados, tratandose de fato de um vendedor ambulante , de
nome Charles Rosma, que antigos moradores
da casa haviam assassinado a facadas para
roubar-lhe 500 dólares, como mais tarde se
apurou.

AS IRMÃS FOX (CONT.)
Acredita-se que o irmão do Sr. Fox, David S.
Fox, tenha sido o primeiro a usar o alfabeto, em
Hydesville, para comunicações sistemáticas com
os Espíritos, mas foi Isaac Post, membro
estimado da Sociedade dos Quakers, quem o
divulgou, dele se utilizando em Rochester.
Dizendo em voz alta o alfabeto, convidava-se o
Espírito a indicar por raps ou echoes, no
momento em que fôssem pronunciadas, as
letras que, reunidas, deviam compor as palavras
que queria dizer. Estava descoberta a “telegrafia
espiritual”. Por este processo foi obtida a
seguinte comunicação:

OS TEMPOS SÃO CHEGADOS...
• “Caros amigos, deveis proclamar ao
Mundo estas verdades. É a aurora de uma
nova era; e não deveis tentar ocultá-la por
mais tempo. Quando houverdes cumprido
o vosso dever, Deus vos protegerá; e os
bons Espíritos velarão por vós.”

MILHARES DE OLHOS VOLTADOS AO CÉU

https://www.youtube.com/watch?v=Wou3CL3C4ag

MILHARES DE OLHOS VOLTADOS AO CÉU
“A divulgação dessas experiências com
as mesas, e a seguir a conversão do juiz
Edmonds, materialista que sempre rira da
crença nos Espíritos, que sempre
escarnecera de quem quer que fosse que
acreditasse manter relações com um mundo
espiritual, pasmaram a todos os norteamericanos”
(“As Mesas Girantes e o Espiritismo”,
Cap. 1, de Zeus Wantuil)

John Worth Edmonds,
ex-senador, ex-juiz
Do Supremo Tribunal
de Nova Iorque

MILHARES DE OLHOS VOLTADOS AO CÉU
“Ainda em 1852, a 8 de
Maio, era dado à estampa, em
Nova Iorque, o primeiro
periódico espírita do Mundo,
o Spiritual Telegraph”
(“As Mesas Girantes e o
Espiritismo”, Cap. 1, de Zeus Wantuil)

“somente os Estados Unidos
possuem 17 jornais consagrados
a esse assunto”.
(Rev. Espirita, Jan 1858, Ed. FEB, Pág.22)

GRANDES NOMES DA CIÊNCIA ESPÍRITA

SIR OLIVER LODGE

1851-1940

Reitor da Universidade de Birmingham. Nasceu a 12 de junho de 1851, em
Penkhull, Inglaterra. Educado no Grammar School de Newport e no University
College de Londres, foi um dos mais reputados físicos da época. Fez
importantes investigações sobre a sede da força eletro-motiva na célula
voltaica, sobre as ondas eletromagnéticas e a telegrafia sem fio. Ganhou fama
mundial como inventor, tendo contribuído grandemente para o
desenvolvimento da eletricidade. Somente após os cinquenta anos de idade, é
que Lodge voltou sua atenção para as manifestações. Em sua obra "Porque eu
Creio na Imortalidade Pessoal", declara ele:
"não tenho nenhuma dúvida da existência e da sobrevivência da
personalidade, como não a teria sobre a dedução de qualquer
experiência ordinária e normal.”
FONTE: http://www.feparana.com.br/biografia.php?cod_biog=224

GRANDES NOMES DA CIÊNCIA ESPÍRITA

FREDERIC MYERS

1843-1901

Intelectual, ensaísta e poeta britânico, formado no conhecido Trinity
College de Cambridge, destacando-se no estudo da cultura clássica grecolatina. Tornou-se professor na área, mas depois abandonou esta atividade para
ser inspetor de ensino.
Dedicou as últimas duas décadas de sua vida aos estudos dos fenômenos
paranormais, com inúmeras viagens pela Europa e Estados Unidos
pesquisando médiuns como Eusápia Paladino e Leonora Piper. Foi um dos
fundadores da "Society for Psychical Research" (SPR).
Seus amigos e companheiros da SPR editaram e publicaram
postumamente, em 1903, a grande obra "Human Personality and It's Survival Of
Bodily Death".
Em 2009 foi lançada a biografia "Immortal Longings: F.W.H. Myers and the
Victorian Search for Life After Death" de Trevor Hamilton. Fonte:Wikipedia.

GRANDES NOMES DA CIÊNCIA ESPÍRITA

CÉSARE LOMBROSO

Psiquiatra, Cirurgião, Higienista, Criminologista, Antropólogo e Cientista
italiano, marcadamente da linha positivista, aplicada ao Direito Penal. Autor da
controvertida tese do “homem delinquente”.
Ao entrar no campo da mediunidade, Lombroso primeiramente
ridicularizava pesquisas e textos sobre o assunto, como em seu opúsculo Studi
sull'ipnotismo (Turim, 1882). Já em julho de 1888, publicava no jornal Fanfulla
della Domenica (n°. 29) um artigo intitulado L'inflenza della civilta e dell ocasione,
em que assumia seu erros quanto ao que dissera acerca do espiritismo. Tornase então um defensor do Espiritismo na Itália de seu tempo [a mudança de
opinião ocorreu depois da materialização do Espírito de sua mãe].
Fonte:Wikipedia.
1835-1909

GRANDES NOMES DA CIÊNCIA ESPÍRITA

PAUL GIBIER

1851-1900

Médico, bacteriologista, naturalista, psicólogo e fisiologista francês, tendo
estudado a fundo, embora sem se converter, a parte prática do Espiritismo.
Discípulo de Louis Pasteur, foi naturalista do Museu de História Natural da
França. Foi Diretor do Pasteur Institute of New York, nos Estados Unidos da
América.
Interessou-se pela pesquisa dos fenômenos espíritas em 1885, tendo
encontrado uma médium notável na pessoa da Sra. Salmon, com quem conduziu
pesquisas por dez anos. Sobre os fenômenos espíritas, que observou, afirma em
sua obra "Análise das Coisas" que: "...podemos ter provas materiais da existência
da alma. Este fato não deixa dúvida alguma no meu Espírito: a ciência poderá
estudar d'ora em diante, quando quiser, o terceiro elemento constitutivo do
Macrocosmo, como estuda outros dois elementos, que ela compreende então
muito melhor, isto é, a matéria e a energia." Fonte:Wikipedia.

GRANDES NOMES DA CIÊNCIA ESPÍRITA

ALFRED RUSSEL WALLACE
Naturalista, geógrafo, antropólogo e biólogo britânico. É considerado o coautor da teoria da seleção natural, em paralelo à Charles Darwin.
Autor de "The Scientific Aspect of Supernatural de (1866) e "Les Miracles
et le modern Spiritualisme (1875), duas obras que muito ajudaram na difusão
do Espiritualismo naquele país, chamando a atenção dos cientistas para o
estudo dos fenômenos espíritas. Foi um dos fundadores, em 1864, da
Sociedade Dialética de Londres, dedicada ao estudo dos fenômenos espíritas.
É dele a frase: “O Espiritismo está tão bem comprovado quanto a lei
da gravitação”.(No Invisível, pg.314)
Fonte:Wikipedia e www.Autorespiritasclassicos.com
1823-1913

GRANDES NOMES DA CIÊNCIA ESPÍRITA

WILLIAN CROOKES

Químico e físico inglês. Sua primeira grande descoberta foi a do
elemento tálio, anunciado em 1861. Por esse trabalho, sua reputação ficou
solidamente estabelecida e ele foi nomeado membro da Royal Society em
1863. Também identificou a primeira amostra conhecida de hélio, em 1895.
Foi nomeado cavaleiro em 1897. Por várias vezes presidiu sociedades
acadêmicas, Por várias vezes foi presidente de Sociedades Científicas, entre
as quais a Chemical Society e a Royal Society.
Depois de anos e anos de estudos dos fenômenos espíritas,
especialmente com a médium Florence Cook e as célebres materializações
de Katie King, manifestou-se nestes termos sobre os fenômenos espíritas
(vide “Fenômenos Espíritas”:
“Não digo que é possível, digo que é real.”
1832-1919

Fonte:Wikipedia e obra citada.

GRANDES NOMES DA CIÊNCIA ESPÍRITA

CHARLES RICHET

Médico fisiologista francês. Descobridor da soroterapia e da anafilaxia
(uma reação alérgica), foi laureado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina de
1913. É também o criador da Metapsíquica, ciência dedicada ao estudo dos
chamados fenômenos paranormais. Foi ele quem, pela primeira vez,
denominou a substância que emanava dos médiuns de efeitos físicos de
ectoplasma, naquele momento referindo-se aos fluidos que emanavam de
Eusápia Paladino (uma das maiores médiuns da história do Espiritismo). Sobre
a fenomenologia espírita, assim se manifesta, nos Annales des Sciences
Psychiques" de janeiro de 1905:
“Não há contradição alguma entre os fatos e teorias do Espiritismo e
os fatos positivos estabelecidos pela Ciência”.
1850-1935

Fonte: Wikipedia e http://www.iapsop.com/archive/materials/annales_des_sciences_psychiques/

GRANDES NOMES DA CIÊNCIA ESPÍRITA

ALBERT DE ROCHAS

Engenheiro militar, historiador da ciência, pesquisador de fenômenos
espíritas, escritor, tradutor e administrador da Escola Politécnica de Paris.
Os trabalhos militares e científicos do coronel de Rochas são consideráveis,
tendo se destacado nesta última área. Profundo conhecedor de tudo o que
havia sido escrito sobre as ciências psíquicas em sua época, dedicou-se à
experimentação.
No campo do magnetismo e do espiritismo, contribuiu para a atual
classificação das fases do estado sonambúlico, pesquisou a exteriorização da
sensibilidade e mostrou o mecanismo do desdobramento físico. Por meio de
passes longitudinais, aplicados em alguns sensitivos, conseguia provocar neles
a regressão da memória.
Fonte:Wikipedia.
1837-1914

GRANDES NOMES DA CIÊNCIA ESPÍRITA

ALEXANDRE AKSAKOF

1832-1903

Russo diplomata (conselheiro de Alexandre III), filósofo, jornalista,
tradutor, editor e grande pesquisador dos fenômenos espíritas durante o
século XIX. Foi professor da Academia de Leipzig e fundador, em 1874,
da revista "Psychische Studien" (Estudos Psíquicos), na Alemanha. Em
1891, lançou em Moscou a revista de estudos psíquicos "Rebus", a
primeira do seu gênero na Rússia.
Efetuou numerosas experiências e observações científicas com o
concurso da médium italiana Eusapia Palladino, que serviram de
fundamentação para sua obra mais importante: Animismo e Espiritismo
assim como, ao estudar a mediunidade da médium inglesa conhecida
como Elizabeth d'Espérance, testemunhou um evento sobre o qual
escreveu a obra "Um Caso de Desmaterialização".
Fonte:Wikipedia.

GRANDES NOMES DA CIÊNCIA ESPÍRITA

GABRIEL DELANNE

Engenheiro francês, conhecido pelo fato de ter sido um dos primeiros
pesquisadores espíritas. Intelectual renomado, sua pesquisa sobre a
mediunidade é notória no contexto do problema mente-corpo.
Fundou a União Espírita Francesa, em 1882, e o jornal Le spiritisme, no
mesmo ano. Ao lado do filósofo Léon Denis, foi um importante divulgador
das ideias espíritas nessa época. Fez conferência por toda a Europa, inclusive
na abertura do "I Congresso Espírita e Espiritualista", que ocorreu em 1890.
Auxiliou Charles Richet, criador da metapsíquica, em suas pesquisas com
a médium Marthe Béraud. Em 1896 fundou a Revista Científica e Moral de
Espiritismo, que por muitos anos levou a público artigos científicos e
filosóficos sobre a temática espírita.
1857-1926

Fonte:Wikipedia.

GRANDES NOMES DA CIÊNCIA ESPÍRITA

CAMILE FLAMMARION

Astrônomo, pesquisador psíquico e divulgador científico francês.
Importante pesquisador e popularizador da astronomia, recebeu notórios
prêmios científicos e foi homenageado com a nomenclatura oficial de alguns
corpos celestes. Sua carreira na pesquisa e popularização de fenômenos
paranormais também é bastante notória. Fundou a Société astronomique de
France em 1887.
Sua ruptura com os astrônomos deu-se em 1862, com a publicação do
livro La pluralité des mondes habités. Amigo e seguidor de Kardec, o astrônomo
proferiu um longo discurso em homenagem ao codificador em seu enterro,
afirmando que o mesmo era o "bom senso encarnado“.
Fonte:Wikipedia.
1842-1925

GRANDES NOMES DA CIÊNCIA ESPÍRITA

ERNESTO BOZZANO

Nasceu em Gênova, tornando-se Professor da Universidade de Turim.
Antes de se converter ao Espiritismo foi materialista, céptico, positivista.
Somente após ler diversas outras obras é que resolveu dedicar-se com afinco
e verdadeiro fervor ao estudo aprofundado dos fenômenos espíritas.
Organizou um grupo experimental, do qual participaram muitos professores
da Universidade de Gênova. No decurso de cinco anos consecutivos, obtevese esse grupo a realização de quase todos os fenômenos, culminando com a
materialização de seis Espíritos, de forma bastante visível, e com a mais rígida
comprovação.
Deixou mais de trinta obras publicadas com os relatos dessas
experiências.
1862-1943

Fonte: www.febnet.org.br.

ESTUDO DE CASO
Na pequena cidade de G..., três senhores sentaram-se, na noite de 3 de
agosto de 1882, em volta de uma mesa, para verem se obtinham os
fenômenos de deslocamento ou de pancadas. Estiveram à espera muito
tempo; de repente, a mesa pôs-se em movimento, e compreendeu-se,
depois de perguntas, que Espíritos desejavam manifestar-se; entabulouse, então, a seguinte conversação, por meio do alfabeto:
— Quem está aí?
— Um alfaiate esmagado.
— Como, esmagado?
— Um trem passou-me por cima.
— Quando?
— Há três anos.
— Onde?
— Unterbarmen.
— Em que dia?
— 29 de agosto de 1879.
— Teu nome?
— Siegwart Lekebusch.
— Teu domicílio?
— Barmen.

— Teus pais vivem ainda?
— Sim.
— Eras patrão ou operário?
— Aprendiz.
— Com que idade morreste?
— Dezessete anos.
— És feliz?
— Oh! Sim.
— Devemos fazer esta comunicação aos teus pais?
— Não.
— Por quê?
— Não acreditam na sobrevivência depois da morte.
— Talvez isso os convencesse.
— Só conseguireis que eles zombem de vós.
— Como se deu o acidente?
— Eu queria fazer uma visita a uns parentes na Rua Auer, em
Unterbarmen; seguia pela via férrea, e, tendo a vista curta, não vi chegar
o trem; era noite, e fui esmagado.

ESTUDO DE CASO
Esses senhores, muito surpresos com tal comunicação, resolveram tomar informações a fim de esclarecerem o
mistério. Com este intuito, um membro da maçonaria, o Sr. K..., escreveu, no dia seguinte, (prefeitura de Polícia) de
Barmen, e, em data de 17 de agosto de 1882, o Inspetor de Polícia enviou-lhe esta resposta:
“Atendendo ao pedido que me fizestes em vossa carta de 8 do corrente, tenho a honra de informar-vos que, em
conformidade com os registros aqui depositados, o aprendiz de alfaiate Siegwart Lekebusch, de 17 anos de idade,
foi apanhado, em 26 de agosto de 1879, às 11 horas e 14 minutos da noite, por um trem da linha de Marche, e
esmagado nas proximidades da estação Unterbarmen. A causa do acidente foi atribuída a ter o falecido transitado
indevidamente pela linha.”
As informações oficiais coincidiam, portanto, perfeitamente com a comunicação que nos tinha sido feita; restava
ainda um ponto a verificar, isto é: a existência da Rua Auer.
O Sr. E... Dirigiu-se com este fim, no dia 18 de agosto, ao escritório do Reinisch Westhal Post, em Barmen, pedindo
que se dignassem fornecer-lhe todos os detalhes possíveis a esse respeito.A resposta foi:
“Nada mais podemos acrescentar ao que declaramos em 28 de agosto de 1879, a não ser que existe em
Unterbarmen a Rua Auer.” (O FENÔMENO ESPÍRITA, DE GABRIEL DELANNE, Cap. II)

AS MÃES DE CHICO XAVIER
• Chico Xavier psicografou cerca de dez mil cartas “de
mortos para suas famílias”.
• Há dezenas e dezenas de volumes, de sua obra, dedicados
a esse fim. As cartas eram tidas como psicografias
autênticas pelos familiares e algumas chegaram a ser
aceitas como provas em casos de julgamentos jurídicos e
passam hoje por atentos exames acadêmicos.

INCREDULIDADE SISTEMÁTICA

EXPERIÊNCIAS
DE QUASE
MORTE

1975

SOBREVIVÊNCIA DA ALMA

http://www.horizonresearch.org/

COMUNICABILIDADE DOS ESPÍRITOS

https://www.ipati.org/

E pur si muove!

PRÓXIMA AULA:

REENCARNAÇÃO:
VOCÊ AINDA VAI TER UMA!

