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O QUE É A VIDA? 

 
"Viver é básica 

oportunidade de aprendizado e 

crescimento; é fonte de 

alimentação às diversas e 

diferentes estruturas; é causa e 

efeito a se fazerem atuantes, 

delineando as propostas mais 

amplas do Criador; é 

característica da Fonte que nos 

alimenta e que nos direciona." 
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E A OUTRA VIDA? 
 

Em verdade, em verdade te digo: 

quem não nascer de novo, quem 

não renascer da água e do 

Espírito não poderá entrar no 

Reino de Deus. 

(João 3: 3-5) 

2017  

O CONTINUUM DA VIDA – DR. SÉRIGO FELIPE 

O médico e fundador da UniEspírito é o nosso 

colunista convidado e discorre sobre a beleza da 

reencarnação promovida pelo Amor que nos guia; comenta 

a importância do conceito amplo de Saúde. 

#amepelavida 
Conceituações de Vida: Quando se 

dá seu início? 
 

“Fonte Viva e latente de um prognóstico 

essencial a um elemento maior criado por Deus e 
apto a um prosseguimento, exigindo de si 

mesma uma educação, um caminho, uma 
sequência, sendo um meio, um fim objetivado e 
necessário” 
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EDITORI AL  –  LE ON DE NI S  (PSIC OGRAF IA ÂNGE LA  COUTINHO – PRES IDEN TE DO GCE) 

O que é a vida?  

Como sustenta-la e fazer dela um campo de 
fertilidades e amor, paz e luz? 

Naturalmente, a vida representa para nós todos 
uma expressão máxima de sabedoria e amor, 
expressão oriunda de uma Mente Brilhante que 
percorre o Universo e traz as propostas de 
estabilidade e progressão, dentro dos limites 
impostos por cada criação natural. 

A vida é a repercussão de movimentações 
sublimes outorgadas a se imporem em suas 
diversas origens, sendo alimentada pelos 
fatores ocasionais e íntimos de cada natureza 
nos amplos percursos em que são dispostas. 

Viver é básica oportunidade de aprendizado e 
crescimento; é fonte de alimentação às diversas 
e diferentes estruturas; é causa e efeito a se 
fazerem atuantes, delineando as propostas mais 
amplas do Criador; é característica da Fonte 
que nos alimenta e que nos direciona. 

Na verdade, vida é realeza auspiciada por todos 
que já perceberam a beleza da Criação, as 
origens fantásticas com as quais convivemos 
diariamente. O real desejo Daquele que nos 
criou, do Espírito Supremo que se fez presente 
na natureza hominal, Jesus, é de oferecer a 
todos os elementos que detém a origem divina 
o crescimento dentro das inúmeras condições 
que cada natureza possui. 

Para que estas inúmeras naturezas possam ter 
as oportunidades destes crescimento e evolução 
espiritual dentro de cada reino em suas 
propostas delimitadas, nos foram oferecidas as 
diversas condições de expressão material e 
espiritual, expressões estas que nos trazem a 
vários campos de vivenciação de acordo com as 
movimentações íntimas e as que exercitamos 
diante de cada aspecto que nos envolve. 

A proposta de inclusão nos variados tipos de 
matéria surge diante das movimentações 
outorgadas a nós por escolhas próprias, 
demonstrando assim, a plena liberdade de viver, a 
escolha que nos cabe diante dos percentuais 
delineados por nossos pensamentos, atitudes e 
vontades. A esta proposta denominamos 
Reencarnação; Reencarnações, lidas várias que nos 
são apresentadas objetivando atender as prementes 
necessidades de cada natureza, pensante ou não. 

Embora a vida em suas diversas modalidades nos 
tenha sido ofertada, nós, já como naturezas  
pensantes, nela, por vezes, não percebemos o 
quanto recebemos e as grandes e abundantes 
conjunturas que nos são ofertadas. 

Jesus, como Orientador deste planeta Terra e de 
toda uma extensão do Universo, participa, 
ativamente, dos planejamentos das naturezas em 
seus diversos aspectos e “patrocina” estas 
possibilidades dando-nos a livre arbitragem de ser e 
dos caminhos a seguir.  

Irmãos amados, o processo reencarnacionista  é 
ensejo valioso e devemos entende-lo como a 
misericórdia do Pai a filhos em crescimento. Não 
abusemos deste fator fantástico que demostra numa 
perfeição e equilíbrio a sustentação dos corpos, de 
todos os elementos que surgem diante de nossos 
olhos, esta fartura de formas, cores, origens, 
elementos que se constroem e destroem, nascem e 
morrem, crescem e se modificam, surgindo, a cada 
tempo, com sua beleza e realidade. 

Respeitemos a nós como naturezas pensantes que 
somos e, naturalmente, detendo mais 
responsabilidades diante desta constituição que 
reúne o manuseio dos sentimentos, o raciocínio 
que direciona o viver e a razão que delineia nossos 
atos, e agradeçamos este banquete que nos abrange 
em corpos e estruturas, nas singularidades das 
constituições que nos sustentam e nos trazem a 
livre escolha a cada encarnação. 

Que Deus habite em nós, irmãos. 

Léon Denis. 
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Conceituações da Vida: Quando se dá seu início? 

 

Entendimentos múltiplos podem advir destes questionamentos, pois sempre existirá dos 
profissionais uma tendência conceitual científica-profissional, cada qual analisando de acordo 
com seu ponto de vista. Vejamos algumas definições no campo da biologia e embriologia 
segundo J.P. Greenhill and E.A. Freidman: 

“O termo concepção se refere à união dos elementos pronucleares de procriação 
masculino e feminino a partir do qual um novo ser vivo se desenvolve. Há sinonímia com 
os termos fecundação, impregnação e fertilização. (…) O zigoto assim formado representa 
o início de uma nova vida humana” 

Na publicação Human Life and Health Care Ethics, James Bopp define magistralmente o início da 
vida biológica nestes termos: 

 

A primeira célula de um nova e única vida humana começa a existir no momento da 
concepção (fertilização) quando um espermatozoide vivo advindo do pai une-se com um 
óvulo vivo da mãe. É desta forma que a vida humana passa de uma geração para outra. 
Dados ambiente apropriado e composição genética, uma simples célula – 
subsequentemente -  dá origem a trilhões de células especializadas e integradas que irão 
compor as estruturas e funções de cada corpo humano individual.  
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(…)Cada ser humano vivo hoje - e até onde é sabido cientificamente cada ser humano que 
já viveu - começou sua ímpar vida desta maneira, isto é, como uma célula. Se esta única 
célula ou qualquer configuração subsequente de outras células provenientes dela perecer, 
o individuo morre, cessando sua existência como vida. Não existem exceções conhecidas 
para esta regra no campo da biologia humana” 

Interessante observar, que uma única célula é fonte de trilhões de outras tantas, não mais 
genéricas, mas diferenciadas, que terão funções específicas na formação dos futuros folhetos 
embrionários dando origem aos diferentes tecidos: neurológico, cardíaco, muscular, ósseo, 
angiológico e etc. Há que se considerar ainda que existe um princípio inteligente impulsionador, 
diretriz propulsora, imprimindo sua carga psíquica durante o processo embriogênico garantindo a 
individualidade de cada corpo. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, corrobora com a 
afirmação acima nestes termos: 

 

“(as células) São os centros vitais, fulcros energéticos que, sob a direção automática da 
alma, imprimem às células a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo 
denso, e detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes (...) obedecem às 
ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando-se às condições por ele criadas” 

 

Sendo o início de uma nova experiência corporal para o espírito, pode-se concluir que uma única 
célula carrega em si a capacidade vital, com uma meta de se desenvolver, a possibilitar a 
expressão e exteriorização consonante com “a pessoa que irá ocupar o receptáculo”, a orientar o 
seu desenvolvimento desde o primórdio de seu tempo. A síntese mais profunda, seria de 
Emmanuel: 

 

(A vida é...) Fonte Viva e latente de um prognóstico essencial a um elemento maior criado 
por Deus e apto a um prosseguimento, exigindo de si mesma uma educação, um caminho, 
uma sequência, sendo um meio, um fim objetivado e necessário” 

 

Vejamos a coerência biológica na fala de Emmanuel, quando fala sobre fonte viva e latente 
fazendo uma analogia ao ínfimo zigoto portando um prognóstico essencial, referenciando-se ao 
processo cármico individual e a condução impressa no desenrolar do crescimento do corpo, 
exigente quanto a educação, sequência (etapas do progresso corporal, períodos de infância, 
juventude, maturidade...) sendo um meio, um fim objetivado fazendo clara alusão à necessidade 
do (re)nascimento portando consigo significados imensos e indispensáveis ao engrandecimento 
como ser humano caminhante e aprendiz. 

Equipe AME Petrópolis  
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“A	   questão	   da	   vida	   após	   a	   morte	   –	   e	   por	   consequência	   a	   reencarnação	   -‐	   está	   intrinsecamente	  
ligada	  ao	  Amor,	  pois	  só	  vale	  o	  sacrifício	  do	  Amor	  se	  há	  o	  continuum	  da	  vida.	  Qual	  o	  sentido	  da	  existência	  se	  
tudo	  se	  resumir	  a	  virar	  pó	  após	  o	  percurso?	  Se	  tudo	  é	  genético,	  ninguém	  tem	  mérito.	  Uma	  pessoa	  que	  tiver	  
grandes	  realizações	  não	  teria	  mais	  mérito	  que	  um	  bom	  chuchu	  que	  nasceu	  com	  a	  genética	  boa.	   Se	  uma	  
criança	  na	  escola	  tem	  oportunidade	  de	  recomeçar	  um	  ano,	  porque	  a	  Natureza	  vai	  ser	  menos	  amorosa	  que	  
a	   professora?	  A	  Natureza	   é	  mais	   sábia,	   vai	   dar	   oportunidades	   também	  em	  âmbitos	  maiores.	  Eu	   sou	   um	  
médico	  prático	  e	  atendo	  pessoas	  com	  problemas	  e	  usufruo	  da	  medicina	  para	  fazer	  o	  melhor	  que	  eu	  posso	  
mas	   eu	  preciso	   considerar	  que	  a	  medicina	  atual	   precisa	  abrir	  horizontes	   sem	  se	  desfazer	  das	   suas	  bases	  
científicas;	   amplificando	   para	   melhor	   compreender	   o	   sentimento	   existencial	   do	   ser	   humano,	   da	  
espiritualidade	  ,	  a	  ciclicidade	  da	  vida,	  a	  comunicabilidade	  em	  rede	  de	  nossas	  mentes,	  a	  co-‐responsabilidade	  
de	  todos	  nós	  nos	  pensamentos	  e	  atitudes	  .	  Seremos	  cúmplices	  ou	  companheiros	  dependendo	  da	  direção	  
que	  escolhermos.	  	  

Nós	   temos	   um	   compromisso	   com	   a	   humanidade,	   esse	   compromisso	   vai	   muito	   além	   dos	   nossos	  
compromissos	   do	   cotidiano.	   Indispensável	   reservar	   uma	   hora	   por	   dia,	   por	   semana	   para	   a	   humanidade,	  
pensar	  que	  você	  é	  cidadão	  da	  humanidade...isso	  também	  é	  saúde!	  Saúde	  é	  encontrar	  o	  propósito	  da	  sua	  
vida,	  a	  sua	  missão	  na	  sua	  vocação	  e	  aptidão	  pois	  quanto	  mais	  maturidade	  mais	  carga	  magnética	  se	  possui.	  
O	  ser	  que	  não	  realiza	  o	  que	  precisa	  ser	  realizado	  na	  vocação	  e	  na	  aptidão	  individual,	  acumula	  energia	  e	  essa	  
carga	   magnética	   retida	   vai	   se	   traduzir	   em	   tensões,	   angústias,	   muitas	   vezes	   levando	   as	   pessoas	   ao	  
consultório	  medico.	  Precisamos	  repensar	  o	  que	  é	  saúde	  pública,	  o	  que	  é	  saúde	  coletiva…	  	  

Como	  médico	  prático,	   tenho	  procurado	  orientar	  meus	   pacientes	  nesse	   sentido	  e	  a	   ciência	  é	  uma	  
ferramenta	  pra	  mim,	  onde	  procuro	  contribuir	  de	  alguma	  forma	  para	  medicina	  nesse	  horizonte	  integrativo.	  
Felizmente,	  essa	  já	  é	  a	  orientação	  da	  Organização	  Mundial	  da	  Saúde.”	  

O CONTINUUM DA VIDA – DR. SÉRIGO FELIPE 

" Qual o sentido da existência se tudo se resumir a virar pó após o percurso?" 

Dr. Sérgio Felipe de Oliveira – Médico e Fundador da UniEspírito 
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Mundo, Vida e Esperança 

Emmanuel   

E A OUTRA VIDA? 

www.amepetropolis.org /amepetropolis /amepetropolis 

Associação Médico Espírita de Petrópolis – AME PETRÓPOLIS 

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

Telefone: (24) 2249 - 2525 

Que outra?  

Muitas, sim, muitas e variadas formas de vida. 

Partilhamos de várias vidas.  

Trazemos em nós a multiplicidade de vidas, em 
frequências, em dinamismo, em formações físicas 
ou espirituais.  

As vidas são muitas, as esferas inúmeras, as 
concepções a serem esclarecidas para o homem 
seriam variadas, embora não possamos lançar de 
uma só vez as diversas teorias e exemplificações. 

Há vida no mais ínfimo ser que nossos olhos não 
conseguem sequer perceber, assim como há vida à 
nossa volta e também não nos apercebemos, 
embora sejam dignas de serem vistas e seguidas 
muitas vezes. 

O que é a vida, a vida em sequência física, 
atemporal e infinitamente envolta em luzes, gases 
e pontuações? 

O que se torna a vida para nós, humanos? 

Uma infinidade de aspectos, uma sortida gama de 
posturas e colocações, uma variada e pretensa 
coleção de exageros, de descuidos, de 
intempéries, de desassossego, de alegrias e 
tristezas, de choques e alardes, enfim, uma 
infinidade de aspectos sociólogicos, físicos e 
imensuráveis. 

Em todos os ângulos e aspectos encontraremos 
diversidade de seres, seja no humano terrestre ou 
no iluminado astro mais distante. A tudo se dá o 
nome de essência única e vital incorporada a uma 
substância indelével ou firmemente atuante. 

A vida é importante, é a cruz que carregamos 
para que diante de nós mesmos seja colocada e 
pesada. 

A nós caberá faze-la suave ou pesada, terna e 
aceita, constrita ou triste, ansiada ou 
negligenciada. 

Para isto estamos arcando com seu peso, medido 
por nós, ansiado por nós e muitas vezes trazida a 
agradecimentos e aceitações. 

Cultivemos a vida, empenhemo-nos a cada dia 
em torná-la atrativa a nós mesmos; que ela possa 
ser a dádiva mais preciosa e ansiada pelos 
verdadeiros filhos de Deus, por aqueles que ainda 
trazem latentes em si os mandamentos cristãos. 

 


