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QUEM É LEON DENIS ? 

A Ciência de hoje caminha a passos largos com grandes aberturas, grandes movimentos e almas 
empreendedoras. Mas é preciso que as respostas não encontradas pela Ciência sejam trazidas por meio 
da Ciência Espiritual, e a mediunidade é a abertura certa para isto. Lentamente está ocorrendo: médicos e 
profissionais da saúde médiuns estão constatando os pontos necessários, tendo as aberturas necessárias 
por meio de seus orientadores espirituais. A Espiritualidade toda está organizada a proporcionar ao mundo 
terreno esta abertura espiritual e científica. Os dois caminhos têm que andar juntos, atingir os mesmos 
objetivos a encontrarem as criaturas encarnadas. Os profissionais da área irem em direção a respostas 
plausíveis a várias doenças, a vários processos sistêmicos, a várias nuances da psiquiatria, e, somente, 
assim, conseguirão penetrar na Ciência Espiritual, ou seja, por meio do processo mediúnico é que irão 
encontrar estas respostas. 

Nós, da Espiritualidade, fomos tocados em algum tempo, e nos trazemos sob orientações para que, 
nós mesmos, educando-nos sempre, consigamos influenciar as mentes que nos procuram e querem esse 
alicerce maior em si como Espíritos eternos. 

Jesus traz a Doutrina do bem, da verdade e do amor a todos nós. 

 O Espiritismo, esta Ciência do próprio eu, vem cavando dentro de nós um campo mais fértil, para 
que possamos com as nossas mãos, com os nossos pensamentos e com as nossas palavras alimentar, 
adubar esse campo, deixando-nos, porém, as diretrizes de acordo com a nossa vontade, e essa vontade é 
que precisa ser constante e plena, para que possamos reformar essa centelha Divina que Deus colocou 
em cada natureza.  

Que Jesus seja parte de todos nós, irmãos! Avancemos! Não titubeemos, não vacilemos! A Casa 
do Pai tem muitas moradas, nós precisamos iluminar a todas e muito mais, a nossa própria casa mental. 

 Que a paz do Senhor se repercuta em cada um de nós, hoje e sempre! 

        Léon Denis 

Léon Denis em sua última reencarnação(Foug, 1 

de janeiro de 1846 - Tours, 12 de Abril de 1927) foi um 

pensador espírita, médium e um dos principais 

continuadores do espiritismo após o desencarne de Allan 

Kardec.  Atua na Doutrina Consoladora ativamente, 

principalmente impulsionando a abertura das AME’s 

(Associações Médico Espíritas) dentro e fora do Brasil. Ao lado 

da médium Angela Coutinho, impulsiona a AME Petrópolis 

sendo nosso patrono espiritual, guiando os passos da diretoria 

encarnada totalmente alinhada com suas diretrizes recebidas 

através da psicofonia e psicografia.  
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O ser humano, seja espírita ou não, sabe que, 
enquanto encarnado, necessita de um corpo físico 
equilibrado para que possa exercer suas funções na 
Terra, sejam elas biológicas ou espirituais. Desde os 
tempos antigos, foi central a compreensão do 
comportamento humano. Gravado na entrada do 
Templo de Apolo em Delfos está o famoso dito: 
“Conhece-te a ti mesmo”.  
Nesta busca incessante, a neurociência vem tentando 
compreender como percebemos, agimos, pensamos, 
aprendemos e lembramos. Kandel e colaboradores, 
no prefácio de seu livro “Princípios de 
Neurociências”, descrevem a importância de se 
desenvolverem novas abordagens e esquemas 
conceituais para compreendermos o comportamento 
de sistemas que vão de células nervosas individuais 
ao substrato da cognição. 

 De fato, uma nova apreciação das ideias 
originais de Freud acerca da importância dos 
processos inconscientes – um dos principais 
temas a emergir nas neurociências cognitivas – 
enfatiza novamente a grande limitação de 
restringir a análise da mente aos 
comportamentos observados (KANDEL et al, 
2014).  

Sim! Existem cientistas com interesse não somente 
em analisar os comportamentos observados, mas 
também os processos inconscientes. Enquanto a 
ciência moderna caminha neste sentido, a ciencia 
espírita, desenvolvida por Allan Kardec, contribui 
para o melhor entendimento do comportamento 
humano, através do estudo das relações entre o 
mundo espiritual e o corporal. É necessário entender 
os mecanismos que governam as funções do sistema 
nervoso na saúde e na doença, estudando não 
somente o corpo físico, mas principalmente o corpo 
espiritual, que modela o primeiro (XAVIER, 2008).  
Para o neurocientista Eric R. Kandel e seus 
colaboradores, todo comportamento é uma expressão 
da atividade neural, em suas dimensões biológica e 
social. Caberia aqui uma pergunta: E se a 
Neurociência moderna pudesse estudar a dimensão 
espiritual?  
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 Kardec em uma de suas obras “ O livro dos Espíritos”, 
coloca:  

Dissecando o corpo humano, o anatomista 
procura a alma e, porque não a encontra, debaixo 
do seu escalpelo, como encontra um nervo, ou 
porque não a vê evolar-se como um gás, conclui 
que ela não existe, colocado num ponto de vista 
exclusivamente material (KARDEC, 2004).  

Em pesquisas realizadas pela Universidade de 
Virgínia, Ian Stevenson e seu grupo de pesquisa 
investigaram criteriosamente casos de crianças que 
relataram ter lembranças de vidas passadas. Seus 
resultados fornecem evidências que sugerem a 
reencarnação como a hipótese mais viável para 
explicar o que ele chamou de aparentes memórias de 
encarnações anteriores. Ainda há limitações no 
desenvolvimento de metodologias que comprovem a 
teoria da reencarnação, mas a ciência moderna já vem 
se abrindo para as novas possibilidades.  
Atualmente, em um estudo publicado na revista 
científica Resuscitation, Dr. Sam Parnia e 
colaboradores (2014) demonstraram em 55% dos 
pacientes sobreviventes de parada cardíaca, relatos de 
memórias ou consciência percebida. Destes pacientes, 
46% descreveram memórias não relacionadas a 
experiências de quase morte (EQM) e 9% relataram 
memórias e EQM (lembrando do momento em que 
ocorria a parada cardíaca), sendo 2% com descrição 
clara e precisa de ter “visto” e “ouvido” pessoas, sons e 
atividades envolvendo sua ressuscitação. Estes 
resultados, junto com outros estudos recentes, indicam 
que a percepção consciente (assim como uma gama de 
experiências mentais) pode estar presente mesmo 
quando a consciência não é detectada clinicamente.  
Sob a luz da ciência espírita, André Luiz, no livro 
“Evolução em Dois Mundos”, ressalta que o corpo 
físico é quem reflete o corpo espiritual. Após a morte, 
é o corpo espiritual o veículo por excelência, não mais 
necessitando do corpo físico como instrumento.  
Neste sentido, torna-se imprescindível estudar não 
somente as dimensões biológica e social do ser, mas 
também a dimensão espiritual, pois quando ciência 
terrena e espiritual estiverem integradas, poderemos 
compreender as bases biológicas da consciência e do 
nosso livre-arbítrio e entender melhor quem realmente 
somos. 

Bárbara de Paula Pires F. Guimarães 
Associada AME Petrópolis – Dep. Comunicação  
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Meu paciente é médium? 

Toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos Espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa 
faculdade é inerente às pessoas e consequentemente não constitui privilégio exclusivo de ninguém; 
por isso mesmo, pouca são as pessoas que não possuem algum rudimento dela. Podemos dizer, 
portanto, que todas as pessoas são, mais ou menos, médiuns. 

KARDEC, A. LIVRO DOS MÉDIUNS, 2004. 

Considerar essa pergunta exposta no título 
desse artigo requer conhecimento teórico e prático 
sobre a mediunidade que é uma condição 
orgânico-espiritual. A comunicação com o plano 
espiritual se dá a partir do perispírito que 
influencia diretamente o organismo através dos 
plexos nervosos de diversas formas e objetivos. A 
percepção dessa comunicação ocorre pelas 
sensações - conscientes ou não - dependendo do 
conhecimento e do acesso à informação, da 
orientação que poderá ser recebida e do equilíbrio 
na comunicação que deve ser adquirido numa 
formação mediúnica. Essa última vai depender do 
estudo e da prática que envolve o trabalho 
constante no autoconhecimento e na comunicação 
mediúnica em si mesma. 

Mas o que temos em vista é como discernir, 
naquele que recorre à ajuda profissional, o que é 
sintoma1 e o que é mediunidade1. Em se tratando 
de comunicação espiritual, já devemos considerar 
o campo psíquico como o principal foco a ser 
estudado. Considerando as sensações, o 
pensamento e a vontade como campo vibratório, 
esse é o psiquismo que se comunica. Muito há que 
estudar nesse sentido, mas agora vamos direcionar 
a atenção ao dia a dia da clínica psicológica, e 
outras, onde encontramos na queixa dos pacientes 
diversas direções dadas pela descrição de seus 
sintomas que nos reportam à comunicação 
mediúnica.  

Taquicardias, faltas de ar, tremores, visão turva, 
suores frios, boca seca, medos, sensação de estar 
fora de si e fora da realidade, vazio na cabeça, 
ouvir vozes, ver pessoas que ninguém vê, 
despersonalização 1 , inseguranças, raivas 
repentinas, tristezas profundas sem motivos e 
tantos outros, todos são sintomas que necessitam 
de diagnóstico diferencial.  

Retirando qualquer dúvida no trato físico direciona-
se ao campo psíquico. Há que se dar uma direção à 
anamnese com sentido de pesquisar a decorrência da 
condição mediúnica, ostensiva ou não, em cada 
situação apresentada. 

Perguntas como: “Ocorreu algum fato marcante em 
sua vida antes dessas sensações?”, “Houve algum 
falecimento de alguém com vínculos fortes a 
você?”, “Em que lugares costumam ocorrer essas 
sensações?”, “Percebe essas sensações durante 
períodos de relaxamento?”, “Aparecem mais à 
noite?”, “Como tem dormido?”, “Como são seus 
sonhos?”, “Como tenta melhorar?”, “Faz orações?”, 
“Percebe melhora após as orações?”, “Tem 
religião?”, “O que sua religião orienta?”, “Já ouviu 
falar em mediunidade?”. 

Em geral, essas perguntas facilitam uma abertura 
maior à expressão do paciente que muitas vezes já 
levantou alguma hipótese a respeito da 
mediunidade.  

Contudo, coloco a importância do profissional 
conhecer a própria condição mediúnica, estudar e 
ouvir diferentes médiuns em relatos de suas 
experiências. E, como profissional espírita, unir a 
prática à teoria. Quando a profissão é traçada no 
processo cármico, espíritos afins se propõem a 
ajudar, sendo assim não estamos sós. A abertura à 
intuição pode ajudar muito à conduta a ser tomada e, 
relato aqui que muitas vezes, no atendimento clínico 
apenas coloquei a pessoa em condições de receber a 
ajuda espiritual necessária. Mas claro é que há a 
necessidade de ajudar ao paciente no 
reconhecimento de suas atitudes, formas de pensar e 
sentir, que precisam ser modificadas.  

 
Isabel Kiki 

Associada AME Petrópolis – Dep. Doutrinário  
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#amepelavida  
                   DO VENTRE NASCE UM NOVO CORAÇÃO! 

 Nos dias atuais, uma guerra insidiosa é 
travada no campo das relações humanas em todo 
mundo. De um lado, os supostos direitos irrestritos 
sobre o corpo, a libertina expressão e comunhão 
sexual, a irresponsabilidade travestida de liberdade, a 
ceifa de fetos em franco desenvolvimento, os 
interesses mesquinhos e imediatistas da política, as 
desculpas injustificáveis de caráter econômico e 
eugênico, a suposta modernização da concepção 
jurídica,  e do outro, bem...do outro um milimétrico 
corpo em formação ligado a um princípio inteligente 
trazendo consigo toda uma programação de trabalho, 
de reparação de débitos, de difíceis ressarcimentos 
sentimentais mas disposto a  acertar e prosperar.  

Evidencia-se a desproporcionalidade da luta. 

Nosso despretensioso intento na AME Petrópolis, 
#amepelavida,  busca fundamentação e argumentação 
- nas ciências terrena e espiritual - das consequências 
que as várias modalidades de aborto provocado  estão 
causando a todas essas pessoas (homens e mulheres) 
que optam pela resolução de supostos conflitos e 
dilemas existenciais com atos extremados, insensatos 
e inconsequentes.  Não estamos a vestir a toga de 
juízes soberanos e apontar erros e desferir 
condenações. De que vale usar o verbo para ferir? De 
que vale usar a palavra para atormentar sobremaneira 
nossos semelhantes que por ventura tenham praticado 
tal ato? Qual o real significado de um combate no 
campo das dialéticas sem um objetivo de agir em prol 
de uma visão mais dilatada da representatividade da 
vida? Longe de trazermos a toga a nós, posto que 
deste modo não estaríamos fazendo mais do que 
tantos que usam as credenciais provisórias da terra 
para confundir e persuadir a multidão, levando-os a 
posturas prematuras, carentes de entendimentos mais 
abastados. Estamos estendendo nossos braços e 
corações àqueles verdadeiramente interessados em 
munirem-se de fatos e dados, de ambos os mundos, 
sobre a questão em pauta. Sabidamente é complexo, 
lidaremos com questões sociais, culturais, de 
educação básica, de instrução sexual. 

Que nossas crianças precisam de educação e 
instrução quanto às consequências do ato sexual; 
Que os profissionais da saúde e envolvidos na 
assistência social precisam de debates abertos e 
normativos quanto ao proceder no enfrentamento 
das questões difíceis do casal apreensivo diante do 
desafio da maternidade/paternidade inesperada; Que 
os problemas econômico-financeiros tornar-se-ão 
inquietantes, não padece dúvida alguma. Todavia, 
pulsa-nos a certeza que o aborto – seja em qual face 
se apresentar – não será uma saída, a resolutiva do 
suposto problema futuro. Apresentar-se-á como 
catre punitivo, registrando cedo ou tarde, consciente 
ou inconsciente nas mentes envolvidas, o remorso 
de feito tão cruel.  

Desta forma, convidamos a todos ao 
exercício incessante do amor. Divulgando as 
pesquisas no campo da psicologia e psiquiatria, os 
depoimentos, a visão espírita-cristã do aborto, textos 
com bases científicas, unindo as duas asas - 
instrução e educação - para que a vida, seja em qual 
forma for, possa ser reverenciada e enaltecida como 
merece. Tenhamos a nítida certeza: a mãe que 
desistir da opção infanticida, salvará não só a vida 
de seu filho(a) mas principalmente a sua. Inspiremo-
nos no Cristo, quando disse: “Deixem vir a mim as 
crianças e não as impeçam; pois o Reino de Deus 
pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a 
verdade: Quem não receber o Reino de Deus como 
uma criança, nunca entrará nele" 

Milton Coutinho 
Associado AME Petrópolis – Dep. Comunicação  

 


