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A Pele 
     Manifestação do nosso espírito 
 

"A espiritualização é reconhecida 
como um fator que contribuí para a saúde 
de muitas culturas e sociedades." 
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   Curar a Nós Mesmos  
 
As movimentações físicas, 

humanas e espirituais precisarão 
concorrer para que os medicamentos 
colocados à nossa disposição surtam 
efeitos positivos.” 

2017  

Editoral – Dr. José Henrique Rubim 
 
O patrono da AME Petrópolis nos fala 

sobre a necessária persistência no trabalho 
de divulgação da doutrina e os desafios da 
aceitação no meio científico dos fatores 
espirituais no processo de cura. 

 
A MEDICINA MEDIÚNICA DO FUTURO 

 

O médico e escritor Dr. Paulo César 

Fructuoso nos convida a uma reflexão sobre o 

entendimento entre a ciência e a religião, as duas 

vertentes condutoras da humanidade em sua 

permanente evolução. 

Ser Mensageiro e Ser Mensagem 
 
Texto comemorativo ao 2º ano 

de existência da AME Petrópolis, 

firmamos o compromisso no trabalho, 

reconhecendo o patamar de hoje e 

aceitando os desafios do amanhã! 
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EDITORIAL – DR. JOSÉ HENRIQUE RUBIM – PATRONO TERRENO AME PETRÓPOLIS 

 
Tudo aconteceu no MEDNESP-2015 em 

Goiânia. No saguão de um hotel, a Espiritualidade 
fomentou um encontro entre encarnados que 
inspirados reuniram-se providencialmente visando a 
criação de mais uma AME (Associação Médico-
Espírita) na cidade de Petrópolis no Estado do Rio de 
Janeiro. Assim como aconteceu com outras AMEs, a 
criação já estava cunhada na Pátria Espiritual sob a 
supervisão do patrono de todas as AMEs, Dr. Adolfo 
Bezerra de Menezes.                                                                                                          
O encontro entre os encarnados sob os auspícios da 
Equipe Espiritual do “ Médico dos Pobres ”, apenas 
serviu para a consumação da Associação que 
previamente já estava estabelecida dentro dos moldes 
de seu objetivo que visa a Medicina Espiritual em 
substituição à Medicina ortodoxa, cartesiana e 
materialista. Pouco tempo passou e eis que foi 
inaugurada a supracitada AME na cidade de 
Petrópolis com a realização da palestra inaugural 
proferida pelo Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, 
presidente da AME-Friburgo, versando sobre o 
seguinte tema: “A Epigenética e a Física Quântica 
com suas correlações espirituais”.  

A AME-Petrópolis vem mensalmente 
realizando reuniões doutrinárias com revezamento de 
inúmeros oradores que trazem temas ligados à 
Medicina e à Espiritualidade. A Medicina ou a Saúde 
e as questões espirituais, são uma mudança de 
paradigma que vem lançando suas balizas no terreno 
árido e improdutivo do materialismo, que se derrui 
por falta de elementos para a manutenção de seus 
conceitos carcomidos. A Medicina e o paradigma 
espiritual são as alavancas da inteligência e do 
progresso humano. São a união do mundo material e 
do mundo moral, que não podem absolutamente 
contradizer-se, porquanto têm o mesmo princípio, que 
é a Lei de Deus. Como afirmou Allan Kardec, o 
mestre lionês, uma não pode negar a outra, em virtude 
que uma estaria em erro e a outra com a verdade, já 
que Deus não pode pretender a destruição de sua 
própria obra. A incompatibilidade que existe e existiu 
entre a Ciência e a Religião provém de observações 
exclusivistas para atender interesses particulares e 
personalistas, afastando as duas ordens de ideias que 
acarretaram um atraso na evolução do homem.                                                                              

Os homens ignorantes e orgulhosos de antanho 
foram os responsáveis por separar a Ciência da 
Religião e agora encarnados e mais 
espiritualizados, estão com a missão nobilitante de 
reuni-los no novo paradigma. Distanciados pelo 
exclusivismo retrógado e com um abismo de 
separação, faltava um traço de união e de 
aproximação que o tempo se encarregaria de fazê-
lo. Esse traço de união irrompeu pelo progresso 
intelectual e moral indefectíveis; que aconteceu 
pelas leis e comprovações que regem o Universo 
espiritual e suas relações com o mundo corpóreo.                                                                                      
Instalava-se a fé que iluminava a razão e que a 
mesma robustecia a fé. É a fé inquebrantável que 
encara a razão em qualquer época da Humanidade, 
vencendo o materialismo engessado em suas leis 
pouco sólidas.                                                                                                                                                                         
Um dos postulados da Doutrina Espírita é a 
existência e a sobrevivência da alma que se revela 
num estudo científico que é a Experiência-Quase-
Morte. Estes trabalhos científicos de diversos 
autores demonstram que existe uma consciência 
não-local, ou seja, extra-cerebral. Os relatos de 
pacientes que apresentam ausência de sinais 
cardíacos, de função cerebral, mas que denotam 
uma consciência lúcida com descrições 
sensacionais e reais, confirmam a existência de uma 
estrutura extrafísica que podemos chamar de alma 
ou espírito. Esses estudos também mostram que 
praticamente todos os pacientes que passam por 
esta experiência de quase-morte, testemunham o 
fenômeno da recapitulação, tornando-se juízes de si 
mesmos e como consequência, retornam ao corpo 
físico após a reanimação cardio-respiratória, 
completamente transformados, sendo não obstante 
criaturas melhores e desenvolvendo o sentimento de 
amor ao próximo.                                                                                                                                         
O objetivo das AMEs, portanto, é a conexão da 
Medicina com a Espiritualidade através das 
comprovações científicas. Não há mais dúvidas em 
relação a este paradigma que gradativamente se 
manifesta no meio científico, transmutando os 
valores e aproximando a Ciência da Moral Espírita. 
O Espírito e seu campo morfogenético, em breve 
serão realidades nos laboratórios do mundo 
invisível e do mundo material. 
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Sim, perguntariam, então vocês: qual seria o 
remédio ideal, o certo para as nossas doenças, chagas 
eternas que nos acionam mal estar, 
desentendimentos, tristezas, sofrimentos, 
incompreensão ou solidão?  

Qual a receita certa a cumprirmos a extrair de 
nós mesmos estas viscosidades e mazelas que nos 
insuflam de desequilíbrios e nos trazem, sob 
constantes dúvidas e sofrimentos?  

Em que farmácias poderemos aviar a receita 
certa, e qual o médico a nos dar esta mesma receita?  

Será que teremos condições de comprar estes 
medicamentos ou nos endividaremos por algum 
tempo, pois não temos tantos créditos no viver atual?  

Será que este médico irá saber definer bem 
nossas enfermidades ou teremos que ir à consulta 
várias e várias vezes, comprar remédios e remédios, 
ver surgir efeitos contrários aos das bulas 
medicamentosas, trazermo-nos sob outros distúrbios 
ou não ver os resultados ansiados?  

Iremos todos ao mesmo médico e 
consultório, ou a especialistas diversos?  

Ora, meus irmãos, médicos especializados na 
Terra são muitos, farmácias inúmeras, medicamentos 
numa variedade em especializações, mas só existe 
um médico que amealha todas as especialidades, e 
esse médico é Deus, e nós fazemos parte desta 
essência particular que nos ajuda a buscar a cura e os 
remédios dentro de nós mesmos.  

Alinhar sabedoria terrena e sabedoria 
universal num só profissional, o profissional da 
alma, Aquele que nos ama, nos conhece e avalia a 
todos os minutos, Deus. Mas, assim como nos 
observa como Médico Universal, nos envia todos os 
medicamentos a cada vida para que nós mesmos os 
utilizemos nas doses certas. Entretanto, quais serão 
as doses certas se nos esquecemos das receitas que 
ficaram nos planos espirituais? Como saber quando, 
onde ou como tomar os medicamentos?  

  

CURAR A NÓS MESMOS 

Muito simples, Ele nos dá a receita na 
oportunidade do viver, nos traz as doses 
medicamentosas na convivência íntima conosco 
mesmos e com irmãos de caminhada, nós vemos os 
efeitos destes medicamentos usufruídos, 
constantemente em nossas atitudes e 
condicionamentos, não é?  

Amigos, se somos doentes e ainda 
precisamos de remédios, não deixemos passar esta 
oportunidade de cura a nós mesmos. Utilizemo-nos 
dos remédios a nós enviados e, mesmo que sejam 
amargos e nos tragam alguns dissabores serão a 
resposta a nossos pedidos de ajuda. Expelir de nós 
um câncer vai requerer vontade, coragem e fé na 
reivindicação de uma cura total. Extrair de nós 
edemas fraudulentos nos fará exigir ·de nossa 
intimidade modificações profundas dentro dos 
postulados do amor e do perdão. Criar anticorpos a 
que as tempestades de vírus da indiferença e da 
incultura não nos lancem no mar de poluição de 
sentimentos e de ideais irá ser trabalho a ser baseado 
no entendimento das razões do viver e na cultura 
cristã que Jesus nos apontou. Construir para que as 
flechas do desentendimento e das inverdades não 
nos atinjam será viver baseado na percepção íntima 
divina que nos aponta a razão, na medida da luz da 
compreensão e da aceitação. Deixar aflorar em nós 
fortes vibrações que nos abastecerão em corpo e 
Espírito será crescermos na fé, na justiça e na 
caridade.  

Se temos os remédios certos à nossa 
disposição, não nos esqueçamos de toma-los, pois 
precisaremos dizer, futuramente ao nosso Médico 
Universal qual o resultado da última consulta.  

Será que iremos à consulta por 
muitas vezes mais? 

Angela Coutinho – Presidente do Grupo de 
Comunicação Espiritual e Associada AME Petrópolis 
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Como a ciência vem comprovando, a espécie 
humana continua em permanente evolução. 
Recentemente um grupo de pesquisadores da 
Universidade de Massachusetts (EUA) demonstrou 
que possuímos elementos capazes de despertar um 
“sexto sentido”, ou uma habilidade de perceber 
campos magnéticos, assim como ocorre com alguns 
animais como, por exemplo, as aves migratórias, o 
que permite sua interação com o campo magnético da 
Terra. Tal propriedade está relacionada com uma 
proteína denominada Criptocromo (identificada em 
inglês com a sigla CRY) cuja correspondente em 
humanos é conhecida pela designação  Criptocromo 
2 (hCRY2) que ao ser inserida em moscas do tipo 
Drosophilas tornou-as capazes de sentir e reagir ás 
vibrações de um campo magnético.       Tal descoberta 
provou que o ser humano possui também alguma 
predisposição natural para a percepção sensitiva, o 
que abre inúmeras portas, inclusive aquelas 
relacionadas com os fenômenos mediúnicos. Se em 
futuro breve ou distante outras proteínas com 
propriedades similares se manifestarem no corpo 
físico, a mediunidade mais intensamente aflorará em 
alguns humanos, e muito provavelmente naqueles que 
trouxerem em suas futuras reencarnações a árdua 
missão de atuarem como médicos. Tal constituição 
genética poderá facilitar sua atuação pois, além de 
com mais nitidez captarem as sugestões dos outros 
médicos viventes nos universos paralelos ao nosso 
que nos assessoram, poderão possuir sentidos muito 
mais desenvolvidos do que os nossos atuais, 
facilitando o diagnóstico e a terapia das doenças 
humanas. No meu livro “A Face Oculta da Medicina”, 
defendo a posição de que a consciência humana tem a 
capacidade de criar modelos do mundo e simulá-los 
para o futuro, a fim de atingir metas.  Apresento então 
um conjunto de hipóteses sobre o que poderá vir a ser 
a medicina quando exercida por médicos possuidores 
de uma conformação genética própria para o exercício 
das diversas facetas mediúnicas a serem 
desenvolvidas em sua plenitude por profundos 
estudiosos do assunto nas escolas médicas do porvir, 
evidentemente associada à tecnologia em evolução 
vertiginosa nos dias atuais.  

A MEDICINA MEDIÚNICA DO FUTURO  
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Não há limites para o que poderão realizar ao se 
tornarem senhores absolutos dessas 
potencialidades assombrosas, podendo mesmo 
chegar a serem comparados aos deuses da 
mitologia greco-romana. 
 
Estas previsões futurísticas se baseiam em 
estudos, pesquisas e testemunhos sobre os mais 
variados fenômenos mediúnicos ao longo de 
quatro décadas, e que culminam com a 
materialização de espíritos desencarnados 
proporcionada pela intrigante energia 
ectoplasmática obtida em presença de médiuns de 
efeitos físicos. Tais experiências foram decisivas 
em minha determinação de trazer a público o que 
foi me revelado, principalmente através dos 
muitos diálogos travados com meus colegas 
desencarnados materializados. 

    Aconselho àqueles que se interessarem pelo que 
é exposto nesta obra e nas outras de minha autoria 
que se dispam de qualquer preconceito científico 
ou religioso. É chegada a hora de excluirmos 
definitivamente de nossa crença a existência de 
milagres, pois eles nunca existiram ou existirão, 
tudo o que acontece no multiverso obedece a 
rígidas leis físicas, químicas e biológicas 
alcançadas ou não pela ciência da Terra que mais 
cedo ou mais tarde desvendará tudo que por 
enquanto, não nos é dado a conhecer. Aquilo que 
designamos como mistério é tão simplesmente o 
que ainda não é comum e para que alcancemos os 
conhecimentos necessários a uma segunda “era 
do iluminismo”, de esclarecimento racional nesse 
momento crítico de transição planetária, torna-se 
obrigatório o entendimento entre a ciência e a 
religião, as duas vertentes condutoras da 
humanidade em sua permanente evolução. 

Dr.Paulo César Fructuoso – Médico cirurgião, 
Escritor e Orador Espírita 
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Sendo a pele o maior órgão do nosso organismo físico e por ser um órgão composto de uma porção 
externa, exposta a nossa visão direta, que nos coloca em contato com o mundo material, é de se esperar que seja 
mais fácil detectar doenças ou alterações visíveis, que em alguns casos podermos correlacionar com nosso 
emocional e espiritual.  A pele está  ligada ao Sistema Nervoso Central (SNC), nela, se encontram muitos receptores 
de sensibilidade e sensações, além de terminações nervosas. Essa ligação existe desde a formação embrionária pois 
parte da pele, como a epiderme, vem do mesmo folheto embrionário que o SNC. Portanto, podemos dizer que é um 
órgão de exteriorização das nossas emoções. Alguns estudos vêm demonstrando que existem correlações entre 
algumas doenças e lesões de pele presentes na encarnação atual, com situações de traumas emocionais e físicos 
de vivências anteriores. 

A verdade é que, através de pequenas lesões dermatológicas, os pacientes podem revelar grandes dramas 
existenciais. Algumas vezes, aquela lesão pequena, aparentemente sem importância, traz uma grande oportunidade 
de conhecermos mais sobre aquela alma necessitada de esclarecimentos e cura verdadeira. Se o médico estiver 
atento e procurar prestar atenção, lembrar que ali está um ser espiritual cheio de vivências, poderá aproveitar para 
sentir melhor a verdadeira “queixa principal” e esclarecê-lo sobre a imortalidade da alma. Vamos tentar nos próximos 
comunicados trazer conhecimento com base científica a fim de podermos estudar e compreender essa ligação e 
associação das doenças ou alterações cutâneas com vidas passadas ou como expressão do nosso espírito. É 
importante o despertar da comunidade médica para se pensar na espiritualidade dentro da formação do profissional 
de saúde como um fator de humanização na relação com o paciente.  
Na Lei 9394/96 ou Lei de diretrizes e Bases da Educação, temos que " as ações que humanizam o sistema de saúde 
são necessidades evidentes em nossa sociedade e obrigação das instituições de ensino em saúde." 

A PELE MANIFESTAÇÃO DE NOSSO ESPÍRITO 

"A espiritualização é reconhecida como um fator que contribuí para a saúde de muitas culturas e 
sociedades." 

Texto adaptado por Dra.Fátima Minuzzo e Dra.Luciana Veloso (Dermatologistas associadas AME Petrópolis) do 
original de autoria da Dra. Jane Maria Modena Bassi dermatologista pela Unesp de Botucatu (SP) 
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Nestes dois anos de AME convidamos a 
todos à uma reflexão mais profunda: Convidados 
a participar desta associação firmada pelo Cristo 
e, ao aceitarmos a filiação, vestimos a 
indumentária de mensageiros. E o caráter do 
mensageiro é realmente o transporte do conteúdo 
da Boa Nova, as novas proposições científicas 
para o Bem, de um ponto – que podemos chamar 
Fonte da Inspiração – a tantos outros, servindo a 
espiritualidade superior de nós outros à guisa de 
ponte. O mensageiro nem sempre carrega em si a 
conteúdo da mensagem cabendo a ele 
operacionalizar de forma fiel, com lealdade ao seu 
superior e entregar o seu conteúdo mais 
eficientemente possível sem deturpações, sem 
atrasos, numa logística espiritual perfeita, 
entendendo a premência, a urgência da 
informação chegar ao destino. Nestes mais de 700 
dias participando deste trabalho, orgulhamos-nos 
de ser mensageiros pois não espera o Mestre 
trabalho elevado daqueles que ainda precisam das 
noções básicas de disciplina, de evangelização, de 
perdão, de convivência pacífica que 
reconhecemos não possuir em totalidade. 

Mas é o início...é o começo...é o despertar 
da consciência, talvez um lampejo de luz 
tentando abrilhantar dentro de nossos íntimos. 
Uma longa caminhada começa com alguns passos 
e alegramo-nos intensamente de já termos 
iniciado, rompido a inércia. O grande desafio 
porém – e o que espera Nosso Amigo Maior – é 
que sejamos a Mensagem. A Mensagem – 
diferenciando-se do mensageiro – não precisa de 
transporte pois é viva, discursa através da 
eloquência do silêncio das obras, fulgura da força 
incontestável do exemplo.  

Desafio, pois, para a AME Petrópolis e 
para todos que aceitaram o provisório cargo de 
mensageiros, será tornarmo-nos a Mensagem viva 
do Mestre: incutindo novas abordagens de 
pesquisa no campo da ciência espiritual; 
dissipando as fronteiras das religiões; alargando o 
respeito nas interrelações humanas, e, 
principalmente, no campo íntimo, acordarmos e 
olharmos para o espelho e reconhecer não mais 
aquele operário incipiente e oscilante, carente de 
constância evangélica, mas se deparar com o 
reflexo do Evangelho de Jesus. 

Reconhecido o patamar de hoje e 
aceitando o desafio do amanhã guardamos a 
nítida certeza que operários ainda seremos por 
muito tempo, todavia, do ponto em que estamos 
já conseguimos visualizar um pouco do horizonte 
vasto donde tantos amigos amados e queridos 
aguardam nossa chegada. Chegaremos inteiros, 
chegaremos felizes pelos obstáculos vencidos, 
pelas lágrimas que escorreram abundantes pela 
nossa face, pelas mãos calejadas...felizes pela 
tarefa cumprida. 

 

Que o Médico de todos nós, Psicólogo de todas as 
horas, continue amparando a todos. Rogamos à 
espiritualidade que nos dirige mais de perto – a 
pedido Dele – identifique em nós a borboleta no 
casulo, rompendo através do trabalho direcionado e 
sacrificial as cascas grosseiras da inferioridade para 
alçarmos o vôo infinito do Amor. 

 

Texto recebido em comemoração ao 2º aniversário da 
AME Petrópolis.  

SER MENSAGEIRO E SER MENSAGEM 

www.amepetropolis.org /amepetropolis /amepetropolis 

Associação Médico Espírita de Petrópolis – AME PETRÓPOLIS 

Rua Padre Moreira 163, PARTE  - Valparaíso – Petrópolis – RJ 

Telefone: (24) 2249 - 2525 


