OS PRIMEIROS PASSOS DA “SEMANA DE ESPIRITISMO E
PSIQUIATRIA”

Jaider Rodrigues de Paulo

“Dia virá, em que todos os pequenos sistemas, acanhados e envelhecidos,
fundir-se-ão numa vasta síntese, abrangendo todos os reinos da ideia.
Ciências, filosofias, religiões, divididas hoje, reunir-se-ão na luz
e será então a vida, o esplendor do espírito, o reinado do Conhecimento”.
(DENIS, 2001, p.29)

No ano de l977, o Hospital Espírita André Luiz encerrou seu programa de residência
médica, desenvolvido em parceria com o Hospital Santa Clara. Foram convidados para assumir
a função de plantonistas, os residentes do último ano de psiquiatria da FEAP (Fundação
Estadual de Assistência Psiquiátrica). Dentre estes novos profissionais do HEAL, havia alguns
espíritas e simpatizantes com o espiritismo. Com a saída dos residentes e seus preceptores, o
Hospital pôde desvencilhar das amarras que prejudicavam o desenvolvimento das ideias e das
práticas de ajuda espiritual aos pacientes, motivo pelo qual foi criado.
Qualquer prática espiritualista era desestimulada dentro do Hospital por aqueles
profissionais. Sugeriram, até, retirar o termo “Espírita” do nome do Hospital. Um novo grupo
formou-se e, desejosos de estudar a psiquiatria a luz do espiritismo, convidaram, nos idos de
1979, o Sr. Leão Zálio, para coordená-lo.
Após algumas reuniões, viu-se que o tipo de estudo que o Sr. Leão estava
ministrando não atendia às expectativas dos integrantes do grupo. Foram convidados novos
participantes e assumimos a direção dos trabalhos. Vários profissionais da área de saúde
espíritas e simpatizantes, pertencentes ao Hospital ou não, foram integrando-se ao grupo,
movidos por anseios e curiosidades. Formou-se, assim o Grupo de Estudo de Espiritismo e
Psiquiatria (GEEP) que permanece ativo, até hoje.
O entusiasmo inicial foi tão grande que se pensou em fazer uma semana de
apresentações acerca das conclusões obtidas nos estudos realizados, trazendo alguns
expoentes do Espiritismo para enriquecer o encontro. Desta feita foram convidados os
saudosos Henrique Rodrigues, Ysnard Machados Ennes, Honório Abreu, Oswaldo Abreu, Mario
Sampaio, Fidelis Chamone, Pérsio Godoy, assim como Jorge Andréia, Pedro Mundim e tantos
outros colaboradores das primeiras horas da “Semana de Espiritismo e Psiquiatria do Hospital
Espírita André Luiz." Alguns estudiosos da doutrina como Hermínio Miranda, Inácio Ferreira,
Carlos Toledo Rizzine também foram lembrados, mas não puderam comparecer.
Havia, no entanto, dificuldades para trazer oradores espíritas que discorressem
sobre doenças mentais e espiritismo, quando em uma reunião mediúnica da sexta-feira no

HEAL, o Espírito Dr. Bezerra de Menezes manifestou-se trazendo orientações para que fossem
aproveitadas as ''pratas da casa”, para realizar as anuais semanas de espiritismo e psiquiatria,
pois “elas eram muito importantes”.
Realizou-se, assim, a Primeira Semana de Espiritismo e Psiquiatria, no período de 22
a 26 de outubro de 1983, visando unir os conhecimentos da ciência médica e psicológica aos
princípios terapêuticos que a doutrina espírita coloca, ao alcance do homem, para minorar
sofrimentos.
Foram abordados os seguintes temas:
- O Fenômeno paranormal e o espiritismo, proferido pelo confrade Henrique
Rodrigues;
- Abordagem espírita da saúde mental, com a participação dos membros do Grupo
de Estudo de Espiritismo e Psiquiatria: Dr. Geraldo Walter Heilbuth Jr., Joana D’Arc
P. Paulo e Clemente O. Barros (mesa redonda);
- Obsessão e etiologia das doenças psiquiátricas, pelo confrade Sr. Oswaldo Abreu;
- Recursos terapêuticos espíritas em psiquiatria, sendo convidado para proferir a
palestra o Dr. Inácio Ferreira, que por motivo de saúde não pode comparecer,
sendo substituído por Dr. Jaider Rodrigues de Paulo;
- Freud, Jung e o Espiritismo, por Dr. Jorge Andréia, o qual finalizou a “Semana”,
com a sua simpatia e sapiência.
Como ocorria nos encontros espiritualistas, o auditório ficou superlotado, no início,
com pessoas assentadas em bancos improvisados ou acomodadas nas escadas de acesso ao
auditório Bezerra de Menezes.
Veio o ano de 1984 e novamente em outubro foi realizada a segunda Semana de
Espiritismo e Psiquiatria. O encontro foi aberto pelo diretor administrativo Martinho Rego e
contou com a colaboração dos seguintes conferencistas: Ysnard Machado Ennes, Engenheiro Professor de Engenharia Sanitária da UFMG; Dr. Gilson Freire - Médico Homeopata; Dr. Pérsio
Godoy - Clinico Geral, Professor de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina da UFMG;
Professor Oswaldo Abreu e Dr. Roberto Lucio Vieira de Souza - Diretor de Assistência Espiritual
do HEAL e Médico respectivamente; Dr. Jorge Andréia - Psiquiatra, Parapsicólogo, Escritor e
Conferencista Espírita.
O Relatório da Diretoria do HEAL, assim registra:

Ensina a Doutrina Espírita, estar o homem em constante evolução, e nesse
processo de transformação, acerta e erra, por conseguinte, sofre as
consequências do mal e do bem praticados. Em virtude dessas circunstancias,
originam–se as enfermidades, as doenças, e as moléstias, que tanto o fazem
sofrer. Daí, porque os recursos de que a Doutrina Espírita dispõe para a
experimentação e pesquisas científicas que possibilitem romper o véu que

ainda impede a Medicina Clássica desvendar os amplos horizontes, que farão
com que a Psiquiatria, aliada ao Espiritismo, alcance toda a magnitude pela
harmonização dos tratamentos fármaco-psicológico com a terapia Espiritual
[...]. (HEAL, 1985, p. 10)

Os temas abordados nesta segunda semana versaram sobre:
- Espiritismo e Ciência;
- Espiritismo e Homeopatia;
- Espiritismo e Terapêutica Evangélica;
- Espiritismo e Psiquiatria.
O reconhecimento dos estudos doutrinários aliados à prática médica fez com que
as conferências realizadas na Semana de Espiritismo e Psiquiatria passassem a compor o
calendário do Hospital Espírita André Luiz, como parte das comemorações de aniversário das
atividades hospitalares da Instituição.
A cada ano, novas proposições de estudos. A abertura do ciclo de palestras do ano
de 1985 foi realizada pelo Diretor Administrativo do HEAL - Sr. Adauto do Nascimento Pedrosa,
que proferiu um discurso, do qual se extrai alguns trechos:

A Doutrina Espírita ensina estar o homem em constante evolução e
nesse processo de transformação, acerta e erra, por conseguinte, sofre
as consequências do mal e do bem praticados. Em virtude dessas
circunstancias, originam-se as enfermidades, as doenças, as moléstias,
que tanto fazem sofrer. Somos assim, levados a concluir que a Medicina
não deve alhear-se das diretrizes Evangélicas, que são ricas em
ensinamentos para a evolução humana e para o progresso das ciências
psicológicas.
Com esses objetivos, vem funcionando há vários anos aqui no Hospital
Espírita André Luiz, o Grupo de Espiritismo e Psiquiatria, formado por
profissionais de psiquiatria e psicologia além de outros profissionais da
área de saúde, realizando um trabalho metódico de estudos,
observação, analise e experimentação em patologia com evidentes
conotações preponderantemente espirituais, de cujos trabalhos, alguns
com perspectivas de virem a ser divulgados.
O Grupo de Espiritismo e Psiquiatria está na origem desta promoção.
Semana de Espiritismo e Psiquiatria é uma contribuição do grupo aos
estudiosos do assunto, e o êxito das duas primeiras promoções
anteriores está ditando as expectativas desta terceira semana, a qual se
insere no nosso calendário de atividades como forma de comemorar o
aniversário do início das operações hospitalares desta casa com uma

semana de palestra, cuja temática é um apelo ao despertar das
consciências para os tempos novos que são chegados, do levantamento
do véu que ainda impede a Medicina Clássica desvendar os amplos
horizontes que farão com que a Psiquiatria aliada ao Espiritismo alcance
toda a sua magnitude pela harmonização dos tratamentos fármacopsicológico com a Terapia Espiritual.
Apresentamos a todos os que nos honram com as suas presenças os
nossos votos de boas vindas, elevando a Jesus nosso Mestre e Senhor o
pensamento agradecido [...]. (HEAL, 1989, p.15)
Terceira Semana de Espiritismo e Psiquiatria, realizada no período de 14 a 18 de
outubro de 1985, no auditório Bezerra de Menezes, constou de palestras e debates livres em
todas as noites, com a seguinte programação aberta ao publico:
- Espiritismo e homossexualismo, por Dr. Jaider Rodrigues de Paulo, Diretor Clinico
do HEAL;
- Antecedentes espirituais na patologia clínica, por Dr. Pérsio Godoy;
- Homeopatia e doenças psíquicas, pelos Doutores Gilson Freire e Antonio Carlos
Gonçalves da Cruz;
- Abordagem terapêutica do processo mediúnico, por Dr. Geraldo Walter Heilbuth
Junior e o Sr. Honório de Abreu;
- Espiritismo e psiquiatria pelo Dr. Pedro de Oliveira Mundim, Psiquiatra e escritor
espírita, fechando as conferências.
Fato significativo e relevante ocorreu no ano de 1986. Motivados pelos
companheiros de ideal de São Paulo, onde já existia a Associação Médico Espírita de São Paulo,
o Grupo de Estudos de Espiritismo e Psiquiatria do Hospital Espírita André Luiz resolveu fundar
a Associação Mineira de Medicina e Espiritismo, hoje denominada Associação Médico Espírita
de Minas Gerais (AMEMG). Assim a Quarta Semana de Espiritismo e Psiquiatria foi organizada
por esta associação, apresentando os seguintes temas:
- Espiritismo e ciência, por Honório Onofre Abreu;
- Bases cientificas da reencarnação, por Dr. Ney Prieto Peres, do Instituto Brasileiro
de Pesquisas Psicobiofísicas e da Associação Médico-Espírita de São Paulo;
- Terapias de vidas passadas e regressão de memória, pela Dra. Maria Julia Prieto
Peres, também da Associação Médico-Espírita de São Paulo.

Outros temas foram abordados: Morte, Aspectos Doutrinários e Psicológicos, e
Recursos Espíritas na Psiquiatria, além da “apresentação de dois casos clínicos nos quais foi
identificada patologia preponderantemente espiritual e utilizada terapêutica espírita com

resultados positivos, tendo os pacientes obtido alta com expressivas melhoras, não obtidas,
até então, apesar de muito tempo de tratamento.” (HEAL, 1984, p.7)
A preocupação com os temas a serem desenvolvidos nas “Semanas” aumentava, no
sentido de aprimorar o trabalho, qualificando os profissionais além de possibilitar o
estreitando dos laços entre ciência e espiritualidade.
Desta feita, no ano de 1987, a Quinta Semana de Espiritismo e Psiquiatria tratou de
temas que, mais uma vez, levaram todos a profundas reflexões:
- Importância do conhecimento cientifico na formação do profissional espírita na
área da saúde, por Dr. Pérsio Godoy;
- Formação de pensamento científico dos métodos oficiais e espíritas, pelo Professor
de Engenharia Sanitária da UFMG, Dr. Ysnard Machado Ennes;
- Abordagem compreensiva dos fenômenos anímicos e personímicos, por Jader dos
Reis Sampaio, acadêmico de Psicologia;
- Fenômenos mediúnicos na patologia mental, por Sr. Oswaldo Abreu, - Diretor da
Divisão de Assistência Espiritual do HEAL;
- A Importância da integração dos aspectos científicos doutrinário-evangélicos na
vida do profissional de saúde, pela Psicóloga Alcione Albuquerque de Andrade e o
Médico Psiquiatra Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza.
Pela sexta vez consecutiva o HEAL realizou mais uma Semana de Espiritismo e
Psiquiatria. Agora, contando com a colaboração da então constituída Associação Mineira de
Medicina e Espiritismo, que congregava os profissionais da área de saúde de crença espírita.
Como tradicionalmente acontecia, foram realizadas cinco palestras no período de 10
a 14 de outubro de 1988, no auditório Bezerra de Menezes, com início às 20h, cujos temas
foram os seguintes:
- Arquétipo e reencarnação, por Dr. Ronaldo Lepesquer Fabiano, Professor de
Química da UFMG;
- Amor e narcisismo, por Dr. Geraldo Walter Heilbuth Junior, Médico Psiquiatra do
HEAL;
- Aborto e doenças mentais, por Dr. Haroldo Timponi, Clínico Geral;
- Abordagem espírita das doenças neurológicas, por Dr. Ronaldo Tonnel da Silveira,
Neurologista, encerrando as atividades festivas da semana.
Em 1989, quando da comemoração dos 40 anos de fundação do HEAL e 22 anos de
atividades hospitalares, realizou-se uma linha do tempo, analisando a forma comemorativa
destas datas:

Logo nos primeiros anos, a data era festejada com atividades puramente
recreativas. Mas, o tempo passou, e o HEAL “mudou de idade” e a
Administração da época sentiu que era chegado o momento de dar à data uma
significação mais voltada para o objetivo da Obra: realizou em 1983 a primeira
Semana de Espiritismo e Psiquiatria, em trabalho conjunto com o grupo de
profissionais espíritas de saúde mental, que viria a constituir-se no núcleo da
atual Associação Mineira de Medicina e Espiritismo - AMME.
Teve, assim, origem a promoção que vem sendo realizada anualmente e que,
em 1989 nos ensejou pela sétima vez consecutiva recepcionarmos em nossa
Casa uma assistência sempre crescente, ávida de conhecimentos interessada no
debate e na divulgação de temas que compõem o dia-a-dia das nossas
atividades [...]. (HEAL, 1986, p.8)

A sétima Semana de Espiritismo e Psiquiatria teve o seguinte desenvolvimento:
- Sono, Sonhos e Pesadelos, por Dr. Jaider Rodrigues de Paulo, Diretor Médico do
HEAL;
- Regressão de Memória e Reencarnação; por Rosemeire Simões, Psicóloga;
- Mediunismo, Animismo e Histeria, pelo Professor Oswaldo de Abreu, Diretor da
Divisão de Assistência Espiritual do HEAL;
- Suicídio, pelo Acadêmico de Psicologia e Orador Espírita Jader Sampaio;
- Espiritismo, Holismo e Oncologia, por Dra. Marlene de Severino Nobre, Médica
Ginecologista, pela Associação Medica de São Paulo.

O tema desenvolvido com maestria, pelo Dra. Marlene Nobre, despertou
sobremaneira o interesse da comunidade, com afluência de público que lotou completamente
as dependências do Hospital. Registre-se a segurança e objetividade que Dra. Marlene Nobre
imprimiu em sua palestra.
A Oitava Semana de Espiritismo e Psiquiatria aconteceu dentro das mesmas
dinâmicas anteriores, com uma série de conferências, no ano de 1990, sobre temas de
especialidades clínicas do hospital, enfocadas sob o prisma filosófico da doutrina espírita.
O ciclo de palestras começou desta vez, exatamente no dia 15 de outubro, data em
que se comemora a inauguração do hospital e se prolongou ate o dia 19, com as conferências
tendo o seguinte desenvolvimento:
- Lobotomia e Eletrochoque: uma abordagem espírita, por Dr. Jaider
Rodrigues de Paulo - Diretor Médico do HEAL e Dr. Roberto Lúcio Vieira
de Souza;

- Determinismo e livre-arbítrio, por Dr. Fidelis Chamone Jorge,
Gastroenterologista, Professor da Faculdade de Medicina da UFMG;
- Psicologia na visão espírita e terapia de vivencias passadas, pelas
Psicólogas Alcione Albuquerque de Andrade e Regina Coeli de Rezende;
- Terapia desobsessiva, pela oradora e escritora espírita, Suely Caldas
Schubert;
- Psicologia Abissal: uma nova tese, pela psicóloga e escritora América
Paoliello de Brasília.

Várias outras Semanas de Espiritismo e Psiquiatria aconteceram e hão de acontecer
no HEAL, ano após ano - durante o mês de outubro - recepcionando a comunidade científica,
os acadêmicos e profissionais da área de saúde, os espíritas em geral e as pessoas desejosas de
ampliar os conhecimentos sobre ciência e espiritualidade.
Estas oito “Semanas”, aqui registradas, representam os primórdios deste trabalho
iluminativo, que contou com uma assistência sempre crescente, ávida de conhecimentos,
interessada no debate e na divulgação de temas que compõem o dia-a-dia das atividades do
Hospital.
Vários dos colaboradores, palestristas e participantes já se encontram no Mundo
Maior, dando prosseguimento às suas atividades evolutivas. Alguns permanecem, outros
chegarão, num movimento constante e natural.
Àqueles que já se foram, nossa gratidão, pois foram eles que, atendendo os convites
de trabalhadores e pesquisadores insipientes, responderam prontamente PRESENTE,
possibilitando a realização destes eventos que até hoje permanecem ativos no auditório
Bezerra de Menezes do nosso querido Hospital Espírita André Luiz.
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