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INTRODUÇÃO
Um coração amigo nos convoca e auxilia a pensar na história do Hospital
Espírita “André Luiz” - HEAL, que foi idealizado no Mundo Invisível e alcançou a
nossa época como escola para todos os envolvidos, buscando o aproveitamento
relativo de cada componente, especialmente do mundo físico, onde as ilusões,
vaidades e orgulho ainda transitam em nossa casa mental.
O retorno ao passado é uma forma de aprofundar nas questões propostas
pelos espíritos guias da Casa; nos questionamentos sobre o que ele é; qual o motivo
de sua edificação; sua finalidade e os alicerces religiosos e morais desta Casa de
Amor.
Hoje, muitos dos companheiros que acolheram o convite para a
edificação do HEAL, no plano material, encontram-se na Pátria Espiritual. Continuam
a servir e cuidar para que a Instituição se mantenha em ritmo crescente, mas sem
fugir das diretrizes traçadas pelos Benfeitores da Vida Maior. É o que se lê, nas
seguintes linhas psicografadas1: “[...] Prosseguimos ao lado de Benfeitores e amigos
da história do Hospital, empenhado em sua melhoria crescente, na leal execução do
projeto original: a assistência espírita e cristã - gratuita e abrangente em favor dos
filhos do Calvário!” [...] “A trajetória da formação daquele núcleo de assistência
aos muitos distúrbios humanos deve ser recobrada, até mesmo por
reconhecimento e gratidão aos pioneiros, aos Espíritos-guias do projeto que se
materializou e a Jesus – o Médico Divino que vem operando curas e
encaminhamentos, utilizando-nos as humildes prerrogativas humanas” [...]

2

Para recobrar aquela trajetória de formação, faz-se necessário retomar o
fio do tempo a fim de rever a história e dela extrair elementos que possam resgatar a
essência espiritual contida no projeto inicial. O que se conseguiu, no entanto, foi
uma imagem pálida do que é o HEAL, já que a sua história vai além de fatos
registrados em atas e relatórios. Seria preciso incluir as histórias de vida de cada um
___________
1 Mensagem de Virgilio Pedro de Almeida. Psicografada por Wagner Gomes da Paixão - 23/05/2009
- grifo nosso.
2 Virgilio Pedro de Almeida (1902-1974) atuante no movimento espírita, notadamente em Belo
Horizonte. No campo assistencial atuou junto ao “Abrigo Jesus”, “Centro Espírita Célia Xavier”,
“Fundação Nosso Lar”, dentre outras instituições. Auxiliou na fundação: “Asilo Paulo de Tarso”,
“Recanto da Saudade”, “Grupo de Obreiros Mediúnicos”, “Instituto Esperanto de Educação”.
Dedicação ininterrupta desde o início das atividades hospitalares no HEAL.
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daqueles que por ele passou: pacientes, profissionais, voluntários, colaboradores –
não apenas no plano físico, mas igualmente no espiritual. Estes registros, no
entanto, transcendem a capacidade intelectiva e moral.
Desde a fundação do Hospital Espírita André Luiz, em 25 de dezembro de
1949, ocorreu fenômenos passíveis de se ver num “grande laboratório do mundo
invisível”. Espíritos manipulando fluidos, modificando propriedades da matéria,
efetuando curas importantes; possibilitando o transporte de objetos. Foi possível ver
aparições visíveis, tangíveis; fenômenos de pneumatografia, mas também de
psicografia; de pneumatofonia, mas também psicofonia.

Quantas comunicações

sérias, instrutivas, consoladoras, profundas, repletas de ensinamentos morais foram
trazidas pelos Espíritos.
Dores provenientes de processos obsessivos simples a casos de
subjugação graves foram tratadas nas reuniões de desobsessão, realizadas neste
Hospital e em outros locais onde o Grupo da Fraternidade se reunia, antes da
edificação material do HEAL.
Embora no passado as manifestações físicas fossem intensas, o “diálogo”
com o mundo dos Espíritos se manteve, até os dias atuais, só que em novas bases,
utilizando-se de outras faculdades mediúnicas.
Durante todos os quase 62 anos de existência, a contar da fundação,
muitas pessoas passaram pelo HEAL, muitos estão passando, outros passarão por
este caminho para muitas vidas. Diz-se passar, pois o Hospital não traz em si a
condição “asilar”; não é residência, embora possa ser considerado como hospedaria.
É, pois, local de permanência e trânsito temporário e esta temporalidade, é marcada
pela busca do crescimento íntimo daqueles que por aqui transitam, seja como
enfermo, profissional, voluntário, amigo, familiar... dos dois planos da vida!

No

HEAL procura-se auxiliar o outro e a si mesmo a encontrar possibilidades para a
construção de um bem estar bio-psiquico-socio-espiritual; busca-se ter uma VISÃO
DA SAÚDE, SOB A PERSPECTIVA DA ALMA IMORTAL.
Durante toda a pesquisa histórica e por que não dizer filosófica, foi
possível perceber que existe algo ainda maior nas linhas traçadas pelos Espíritos
Guias, tutelares desta Casa: um convite para a vivência dos postulados
espírita/cristão. Um chamamento diário ao processo de reforma íntima: ferramenta
bendita de reabilitação das almas.
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Não sendo possível redigir os nomes de todos o que por este Hospital
passaram e se doaram, conforta-nos o pensamento bem traduzido pelo evangelista
Lucas: [...] ALEGRAI-VOS ANTES POR ESTAREM OS VOSSOS NOMES
ESCRITOS NOS CÉUS. (LUCAS 10:20)
Lançamo-nos, então, de forma amorosa e fraterna sobre a história do
Hospital Espírita André Luiz, trazendo no coração a imensa gratidão por aqueles que
idealizaram, construíram, auxiliaram e auxiliam na manutenção desta obra de amor
e caridade.

Lucrecia Rodrigues Valle
15 de Outubro de 2011
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CAPÍTULO 1 - HÁ ESPÍRITOS?

I O GRUPO DA FRATERNIDADE

“Eu sou a videira. Meu Pai é o agricultor e vocês são os ramos.
Sem mim vocês não podem fazer nada.” (JOÃO, 15:1-5)

Final da década de 1940. Belo Horizonte, cidade cuja proclamada virtude
do seu clima e posição geográfica privilegiada, encantava pessoas que para ela
afluíam. Alguns buscavam a cidade para tratamento da tuberculose, outros por
melhores condições de trabalho e educação para os filhos e outros por um
recomeço de vida em terras novas em face aos conflitos do pós-guerra.
Independente dos motivos alegados o povoamento da cidade reuniu irmãos
comprometidos, mesmo sem ter consciência, com a fundação do Hospital Espírita
André Luiz (HEAL).
Uns haviam abandonado suas famílias e cidades e precisavam encontrar
novos vínculos e criar raízes. As provas duras despertavam a sensibilidade para as
necessidades dos desamparados, bem como os horrores da segunda guerra
mundial fizera com que questionassem valores estáveis e arraigados que não
comportavam a compreensão limitada da existência. Dentro deste contexto, Alberto
Mizrahy pôs-se a trabalhar por determinação espiritual direta para arrebanhar
companheiros envolvidos com o ideal de ajuda, o que não foi difícil entre os que já
se interessavam pela doutrina espírita, na comunidade judaica - tão afeita e
experimentada neste tipo de amparo e solidariedade - e na maçonaria. (informação
verbal) 1
Outros companheiros chegaram constituindo a grande família espiritual, a
quem podemos considerar precursores, no plano material, do Movimento da
Fraternidade. (OLIVEIRA, 1988)
____________
1 Entrevista concedida por Eleusa Mizhray Polakiewicz, em 2010, à autora deste relatório.
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A sinalização acerca deste movimento, que muito contribuiu para o
progresso espiritual do Brasil, se fez em 1946, a partir de uma revelação do Espírito
Altino, na presença de Jair Soares e Ranieri. Dois anos depois o Espírito Vitor Hugo,
através do médium Amaury Guerra, informou que
[...] numerosas Entidades propuseram-se ao renascimento na Terra, a fim
de auxiliarem na eclosão de um movimento capaz de despertar mais
intensamente a chama da fraternidade dentro do movimento espírita no
Brasil. (OLIVEIRA, 1998, p. 21)

Aquelas pessoas dedicadas, estudiosas e de boa vontade passaram a
reunir-se buscando uma maior compreensão dos ensinamentos dos Espíritos. As
atividades exigiam esforço conjugado entre os dois planos da vida. Tinham
propósitos elevados e cuidavam para que aquelas reuniões fossem mais que
“simples” manifestações físicas, pois não se visava apenas o “ouvir pancadas ou
ruídos produzidos por Espíritos”, obter transportes ou materializações, ou fazer as
reproduções em parafina (que ficariam para a posteridade) para provar a existência
dos

Espíritos.

Queriam

algo

mais:

esclarecimento,

consolo,

tratamento,

despertamento de consciências sobre a imortalidade da alma e para a
responsabilidade da conduta do ser frente a si mesmo e ao próximo.

Molde em parafina das mãos de José Grosso. (acervo GFIL)

Sob a coordenação de Jair Soares, à época presidente do Centro Espírita
Oriente, instituiu-se o Grupo da Fraternidade, sob a orientação dos Espíritos Scheilla
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e André Luiz. (LABBATE, 2002)

2

A partir de então, outros grupos da fraternidade

foram organizados.
Novos companheiros chegavam ampliando a oferta de auxilio. Por
recomendação de Francisco Cândido Xavier, Fábio Machado (médium de
ectoplasmia) foi recebido para tratamento espiritual sendo, carinhosamente, acolhido
pelos participantes do Grupo. Após sua melhora percebeu-se que suas faculdades
mediúnicas, somada às demais, aprimorou os trabalhos então realizados,
culminando com a materialização completa de Espíritos. Logo depois, Ênio Wendling
passa a fazer parte do Grupo, aumentando a potencialidade mediúnica do Grupo ali
existente.

Embora fossem impressionantes estes fenômenos, as questões morais
tinham e tem um peso mais significativo:
_________________

2 Este livro traz detalhes, sobre as reuniões de materializações ocorridas no Grupo da Fraternidade.
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As faculdades de materialização constituem só por si um tesouro, mas
pedem a colaboração de amigos que saibam se desmaterializar nas faixas
inferiores das emoções terrestres, para auxiliarem a materialização dos
bens celestes.
[...] sugerimos sejam quaisquer serviços de materialização movimentados
na direção da saúde humana. Por enquanto, só o esforço assistencial aos
doentes justifica o desdobramento intensivo das nossas atividades nesse
setor, considerando que a sementeira das convenções sadias pode ter
lugar, ao lado do pronto socorro e da enfermagem, sem campo aberto às
indagações sem proveito, que quase sempre começam em votos brilhantes,
acabando em fascinação enfermiça, suscetível de arrastar os instrumentos
mediúnicos e cooperadores respeitáveis da fé a compromissos destrutivos
com a sombra. (EMMANUEL, 2003, p. 243, 244)

Vê-se por esta fala do Benfeitor, que para a iniciação dos trabalhos é
exigido um esforço de renovação íntima de cada um.
Naquele pronto socorro espiritual, mantido na residência de D. Elvira e
Jair Soares, corpos e almas eram tratados com medicamentos fluídicos
transubstanciados pelos Espíritos. Dona Elvira, carinhosamente chamada de Dona
Ló, recebe a benção da cura através dos benfeitores espirituais.
Tão importante este momento, que merecidamente será aqui o recordado:
[D. Ló] foi surpreendida, em 11-08-42, através de consulta médica, por uma
gravidez anormal (mola maligna), com diagnóstico médico de câncer no
útero, com metástase pulmonar. Submeteu-se a histerectomia (extirpação
total do útero), ficando sob observação médica. A insidiosa doença ficou
“adormecida” até em 1948, quando voltou a se manifestar no pulmão. Após
intermináveis novos exames, recebeu o fatídico prognóstico médico: teria,
quando muito, alguns meses de vida. Com esta notícia a tristeza adentrou
neste lar que, até então, era envolvido pela alegria.
Na madrugada chuvosa de 10-02-1949 recebem a visita de Francisco
Peixoto Lins, carinhosamente chamado de “Peixotinho”, médium de
materialização. Foi acolhido pelo Jair, dado o adiantado das horas e do
atraso do trem que o trouxera do Rio de Janeiro, com destino a Pedro
Leopoldo, para uma almejada visita a Chico Xavier. Só no dia seguinte foi
apresentado à Ló. Esta preparava o desjejum, quando Peixotinho ao
observá-la vê a Irmã Scheilla com o rosto colado ao seu a dizer-lhe: “Esta é
minha irmã muito querida e enferma. Peço a Jesus a sua cura”. Só neste
momento é que o médium vislumbrou o verdadeiro motivo de sua visita
intempestiva naquele lar que não conhecia. Por orientação espiritual foram
feitas quatro reuniões especiais de materialização para tratamento da
enferma.
Qual não foi o assombro dos participantes ao verem, pela primeira vez, a
Irmã Scheilla totalmente materializada e iluminada, no esplendor de sua
beleza, trazendo um aparelho de radioatividade, com o qual fez três
aplicações em cada reunião, totalizando doze. Foram, na ocasião também
materializados o Irmão José Grosso. Um dos trabalhos espirituais contou
com a presença de Chico Xavier. Ao término do tratamento, a Irmã Scheilla
dirigiu a Jesus uma sentida prece de agradecimento pela graça alcançada e
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informou que a Ló não desencarnaria em conseqüência do câncer, fato que
se comprovou vinte e dois anos depois, quando veio a falecer vitimada por
um enfarte, em 18-01-1971. (PÁGINA ESPÍRITA, s.d)

A partir dos atendimentos à D. Ló, através de Irmã Scheilla, os trabalhos
passam a se ampliar. Outras curas e manifestações de efeitos físicos aconteceram,
mas acima de tudo, todos passaram a receber lições elucidativas e consoladoras da
doutrina espírita, impregnadas com sentimentos de fraternidade e amor ao próximo,
resgatando os ensinamentos cristãos.

Inicialmente a direção espiritual dos trabalhos ficou a cargo do espírito
Scheilla e depois de André Luiz. Companheiros espirituais manifestavam-se os
auxiliando no labor: José Grosso, Fidelinho, Garcez, André Luiz, Scheilla, Joseph
Gleber... Outros Espíritos, Maria Alice, Palminha, Uemoto e Fritz Scheinel ampliaram
a família espiritual trazendo lenitivo para as almas de todos.
As revelações e a forma de trabalho ali realizado eram semelhantes às
produzidas pela mediunidade de “Peixotinho” no Grupo André Luiz, do Rio de
Janeiro.
Este conluio de luz, onde se podia tocar e ver face a face os Espíritos
despertava-se a consciência de todos do Grupo para a continuidade da vida após a
morte e para a misericórdia de Deus para com seus filhos. Alguns dos participantes
das reuniões revelavam ser possível “sentir” as batidas do coração de Scheilla em
contato com os seus, ou ver suas tranças douradas! Os ensinamentos dos Espíritos
transcendiam tudo que eles conheciam... e tocavam as fibras mais íntimas do ser!
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Foi num destes banquetes de amor, o do dia 24/11/1949, que o Espírito
José Grosso fez referências ao hospital que os Espíritos pretendiam criar, para
tratamento de pessoas portadoras de doenças mentais e outras patologias. Relata
que as instruções completas seriam repassadas, em outra oportunidade, pelo
Espírito Joseph Gleber, que se materializaria para esse fim e que os Espíritos
contariam com a colaboração bendita das criaturas que, ali, se reuniam em nome de
Jesus.
Fora, assim, dado a cada um, a oportunidade de ser servo: de auxiliar na
construção de um local para acolhimento e tratamento de enfermos e exercer a
caridade ativa junto aos desamparados do mundo. Era-lhes oferecida, naquele
instante, uma oportunidade para aprender a servir, para exercitar a fraternidade,
além de quitar débitos do pretérito através do amor ao próximo. Quanta benção, mas
também, quanta responsabilidade!
As reuniões continuavam, agora, acompanhadas de atendimento fraterno
nas residências dos enfermos. Enquanto umas visitavam os lares, outras equipes
permaneciam em oração, à Rua Paraisópolis, 658 – Bairro Santa Tereza, em Belo
Horizonte/MG – atualmente, Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Ló (GFIL).
Os que permaneciam no local das reuniões em prece ou cantando,
doavam energias para a sustentação das atividades ou para a criação de piso
vibracional adequado para a realização dos trabalhos dos Espíritos.
Foi numa destas belíssimas reuniões que o Espírito Joseph Gleber
materializou-se e forneceu as diretrizes e bases que iriam servir para a redação dos
futuros estatutos do Hospital. Esta comunicação foi gravada num aparelho
“Webster”. Rubens Romanelli e César Burnier foram convidados para dar forma ao
estatuto do Hospital, seguindo as instruções recebidas. (GFIL, 1949b)
Precisamos convir que a fundação de um hospital espírita chegava àquele
Grupo porque existiam ali condições de implementação, seguindo determinações
pré-estabelecidas, nem sempre conhecidas de forma consciente pelos encarnados.
É notório que, para realização de tal cometimento, aquelas pessoas
precisariam fazer um mergulho na própria intimidade para resgatar valores
arregimentados ao longo de suas caminhadas reencarnatórias, além de muita
renúncia pessoal, posto que o trabalho a se desenvolver exigiria muito de cada um.
Seria momento para angariar valores, transformar vícios em virtudes, tendo como
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linha diretora o Cristo Interno, o Cristo Operante e vivenciar os ensinamentos
contidos no Evangelho de Jesus.
A proposta feita ao Grupo representava uma oportunidade para o
desempenho

de

papéis

em circunstâncias favoráveis

para

reparações e

desenvolvimento de virtudes cristãs. Tudo, no entanto, dependeria do livre-arbítrio
de cada um...
As discussões sobre a fundação do Hospital sucediam-se no plano
espiritual, ou para além das barreiras da matéria, como informa ao Grupo o Espírito
José Grosso:
[...] era o interesse no espaço pelo hospital que tínhamos em mira fundar.
Todas as discussões no “Nosso Lar” giravam em torno disso. André Luiz
tinha muita esperança no cometimento. Ele seria de um valor sem limites
para a doutrina [...]. (GFIL, 1949d)

Em nova reunião, Alberto Mizrahy, a pedido de Jair Soares, faz a leitura
do documento. Após comentários, o texto produzido foi colocado na cabine do
médium Fábio Machado para que a espiritualidade fizesse as alterações e as
correções necessárias. A gravação

3

feita, dentro da cabine do médium, no período

de análise do documento pelos Espíritos, registrou vozes em alemão... E, assim, em
13/12/1949, o documento datilografado pelos encarnados, recebe através da escrita
direta a palavra “Aprovado” e as assinaturas dos Espíritos Scheilla, André Luiz,
Joseph Gleber e Fritz Scheinel. (SCHEILLA; ANDRÉ LUIZ; JOSEPH GLEBER;
FRITZ SCHEINEL, 1949)

___________
3 Apesar da perda da gravação original, os registros escritos sobre esta reunião podem ser
consultadas através do acervo do GFIL.
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Com as diretrizes aprovadas era hora de seu registro. No primeiro
estatuto do HEAL lê-se: “Sob o augusto patrocínio de JESUS, foi fundada, a 25 de
Dezembro de 1949...” A data não poderia ser mais apropriada: é um dia em que a
aura da Terra torna-se mais suave, mais fluida, face aos sentimentos de caridade e
fraternidade que campeiam no mundo. É um tempo de trabalhar o sentimento de
amor no coração dos homens e mulheres de boa vontade. Tempo em que muitos
comemoram o nascimento do Cristo, o sol da humanidade, a luz do mundo!

II AS DIRETRIZES

“E não vos conformeis a este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.”
Paulo (ROMANOS, 12:2)

É preciso salientar que os Espíritos, ao iniciar a comunicação em mais
uma reunião com os membros do Grupo da Fraternidade, falam sobre o estatuto que
regulamenta as atividades deles, ou seja, um regulamento com diretrizes e normas a
serem cumpridas pelos trabalhadores do mundo espiritual vinculados aos trabalhos
no

HEAL,

mostrando-nos,

que

embora

Espíritos,

possuem

regimentos

disciplinadores para suas atividades.
A seguir, repassaram as bases para a redação do estatuto de modo a
satisfazer as leis dos homens, quanto às questões legais, jurídicas e administrativas.
Fazia-se necessário manter como base principal as normas estabelecidas no artigo
primeiro de “seus estatutos íntimos”.
Registre-se que o artigo primeiro encerra em si elementos para a
compreensão dos fundamentos do HEAL; o segundo faz referência à diretoria e o
terceiro trata dos trabalhos mediúnicos, dos tratamentos e dos auxílios.
Vejamos, então, o artigo primeiro – da fundação.
O Hospital Espírita “André Luiz” é obra do Grupo da Fraternidade. Foi
fundado para que o Grupo da Fraternidade, reunindo energias e

14
Hospital Espírita André Luiz: um caminho para muitas vidas

convergindo para ele os melhores sentimentos dos seus componentes, com
mais eficácia e proveito, desempenhasse o papel que se impôs de auxiliar e
assistir os desamparados do mundo.
O hospital é absolutamente espírita. Sua orientação é espírita e todos os
seus planos são vazados nos moldes do espiritismo. O hospital é construído
com o fim único de praticar a caridade.
Não se cobrará nada dos necessitados e o hospital abrigará como
enfermos, todos aqueles que o procurem, sejam quais forem a sua religião,
o seu credo político e a sua moral. Apenas exigirá, para tornar efetivo o seu
socorro, que os hospitalizados sejam pessoas verdadeiramente
necessitadas. (SCHEILLA; ANDRÉ LUIZ; JOSEPH GLEBER; FRITZ
SCHEINEL, 1949)

Neste artigo destacamos:


O HEAL é obra do Grupo da Fraternidade



Papel: auxiliar e assistir aos desamparados do mundo



Orientação: espírita



Finalidade: prática da caridade



Gratuidade nos atendimentos aos verdadeiramente necessitados

Além dos pontos acima relacionados, que serão desenvolvidos ao longo
do capítulo, entende-se que para a compreensão das linhas orientadoras traçadas
pelos Espíritos, isto é, da proposta original e dos futuros trabalhos a ser
desenvolvido pelo Hospital Espírita André Luiz, é preciso responder alguns
questionamentos deixados por eles mesmos: “O que é o HEAL? Qual o motivo por
que foi erguido? Tem ele uma finalidade perante a humanidade terrena? Quais são
seus alicerces religiosos e morais?”. (SCHEILLA; ANDRÉ LUIZ; JOSEPH GLEBER;
FRITZ SCHEINEL, 1949)
Para tal, é necessário adentrar numa linha filosófica, complexa em sua
elaboração, mas necessária. É oportuno recordar, no entanto, que o raciocínio
dentro de uma vertente filosófica, faz-se de conformidade com o nível intelecto-moral
de cada ser, mais propriamente, de acordo com a sua evolução espiritual. Tudo isto
porque se entende que esse primeiro documento, ou seja, as linhas gerais
norteadoras para redação dos estatutos vindouros é referência imperecível já que
traduz o ideal dos Espíritos e deverá ser a viga mestra na sustentação das linhas de
atuação do Hospital Espírita André Luiz.
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2.1 OS ALICERCES RELIGIOSOS E MORAIS
Tomemos por base o artigo primeiro das bases dos futuros estatutos do
HEAL. Ali está registrado que “O Hospital Espírita é obra do Grupo da Fraternidade”
... “para desempenhar o papel que se impôs de auxiliar e assistir aos desamparados
do mundo”. (SCHEILLA; ANDRÉ LUIZ; JOSEPH GLEBER; FRITZ SCHEINEL, 1949)
Aprendemos com Jesus, Kardec e com os Benfeitores espirituais que o
nome, a identidade em si dos espíritos não importa, mas sim os frutos produzidos!...
Porque então, registrar e levar para a posteridade o nome de um grupo como
fundadores???

Lendo sobre a formação dos Grupos da Fraternidade, vamos

alcançando o entendimento maior que se encontra por trás daquela informação:
O “Grupo da Fraternidade” nasceu como gota de luz vertendo do imenso
manancial de Amor que provêm do generoso Jesus.
Programado para ser mais um instrumento do bem no mundo, o
agrupamento espírita fraternista traz no seu bojo o verdadeiro significado de
sua própria existência na Terra: a vivência da fraternidade na tarefa de
servir em prol da causa do Cristo no mundo.
Assim é que todos aqueles que integram o quadro de cooperadores das
lides fraternistas têm profundos e sérios compromissos com a tarefa de
espalhar as sementes da fraternidade nos corações alheiros, através de sua
própria conduta. (OLIVEIRA, 1998, p. 244)

Torna-se claro que o registro de que o HEAL é fruto do Grupo da
Fraternidade era para que todos que ali viessem a participar, lembrassem dos
“profundos e sérios compromissos com a tarefa de espalhar as sementes da
fraternidade nos corações alheios...” (OLIVEIRA, 1998, p. 244)
Vejamos

alguns

conceitos

importantes,

passíveis

de

levar

ao

esclarecimento acerca do alicerce que sustenta o HEAL.
Alicerce: É aquilo que serve de base, fundamento ou sustentáculo.
Vê-se o cuidado dos Benfeitores em criar uma base de sustentação para
a obra a ser edificada. E a que sustenta o HEAL são seus fundamentos religiosos e
morais aplicados no campo da operacionalidade, ou seja, a caridade exercida em
qualquer ato e em observância à Lei Divina, transubstanciada pelo amor.
Religião: O termo religião provém do latim “religare” - religar o homem a
Deus, ao Criador.

É um laço moral que religa os homens numa comunhão de

sentimentos, princípios e crenças.
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Religião é o sentimento Divino, cujas exteriorizações são sempre o Amor,
nas expressões mais sublimes. Enquanto a Ciência e a Filosofia operam o
trabalho da experimentação e do raciocínio, a Religião edifica e ilumina os
sentimentos.
As primeiras se irmanam na Sabedoria, a segunda personifica o Amor, as
duas asas divinas com que a alma humana penetrará, um dia, nos pórticos
sagrados da espiritualidade. (EMMANUEL, 2006c, p. 157)

Importa registrar que o Espiritismo tem por base as verdades
fundamentais de todas as religiões.
Moral: “[...] é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal.
Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz
pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus.” (KARDEC, 2007b, p. 348)
O Espiritismo, como doutrina moral, não impõe senão uma coisa: a
necessidade da prática do bem e de não fazer o mal. É uma ciência de
observação que, repito-o, tem conseqüências morais, e essas
conseqüências são a confirmação e a prova dos grandes princípios da
religião; quanto às questões secundárias, ele as deixa à consciência de
cada um [...]. (KARDEC, 1998, p.94)

Vemos que as bases religiosas e morais representam o amor e que este
se manifesta na caridade. E, mais uma vez, questiona-se: o que é caridade? A
pergunta 886 de O Livro dos Espíritos chega como luz a clarear nossos
entendimentos:
Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus?
“Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros,
perdão das ofensas.”
O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o
próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos
nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: Amai-vos uns aos
outros como irmãos.
A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as
relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles
nossos inferiores, nossos iguais, ou nossos superiores. Ela nos prescreve a
indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe
que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma
fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe
são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não
precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua
posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o
infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar,
aos seus próprios olhos, aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância
que os separa. (KARDEC, 2007, p. 457)
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Pode-se ver que os alicerces religiosos e morais propostos por Jesus e
corroborados pelos Espíritos Superiores para o HEAL estão sintetizados na proposta
de revivescência do Cristianismo em sua feição mais simples, ou seja, a vivência do
amor e da caridade.
[...] o nosso Hospital Espírita André Luiz mostrará a todos que o Espiritismo
é sinônimo de amor; que todo aquele que não vê na pessoa de um enfermo,
que não sente amor por um doente, não é espírita. Espiritismo é caridade.
Não nos adianta gastar todo o tempo que dispomos com discursos e
pregações, se nos encontramos divorciados da verdadeira rota do espiritista
– A CARIDADE ATIVA. (SCHEILLA; ANDRÉ LUIZ; JOSEPH GLEBER;
FRITZ SCHEINEL,1949)

2.2 A FINALIDADE PERANTE A HUMANIDADE TERRENA
O Hospital Espírita André Luiz colima fazer compreender aos sofredores do
mundo o motivo as suas dores; pretende levar os que se queixam à
conformação, mediante o reconhecimento das suas dores; objetiva mostrar
aos que lutam sozinhos que a luta é união; aspira esclarecer aqueles que
adotaram uma escola religiosa que Religião é amor, que Religião é Cristo
que Cristo é Caridade [...]. (SCHEILLA; ANDRÉ LUIZ; JOSEPH GLEBER;
FRITZ SCHEINEL, 1949)

Ao trazer pontos importantes para a redação dos estatutos futuros, os
Espíritos propõem ações a serem levadas a efeito no Hospital: fazer, levar, mostrar,
esclarecer.... O trecho acima é registrado com uma eloqüência de verbos,
denotando ação, como força propulsora para qualquer empreendimento do bem, e
nele está implícito o pedido de ORIENTAÇÃO ACERCA DAS CAUSAS DAS AFLIÇÕES, LEI
DE CAUSA E EFEITO, LEIS MORAIS DA VIDA...

Estas ações, no entanto, necessitam produzir bons frutos, isto é,
esclarecimento, consolo, educação e notadamente amor ao semelhante. E, a melhor
forma educativa é a da exemplificação, assim nos ensina Jesus, Guia e Modelo da
Humanidade.

Somente assim pode-se auxiliar o soerguimento daqueles que se

encontram à margem do caminho. Modificando-se a criatura, o ambiente psíquico
muda, a aura da Terra altera-se, a humanidade renova-se.
E assim, sucessivamente, vai alçando patamares vibracionais cada vez
mais elevados, reverberando e alcançando a todos aqueles que estejam vibrando
nas mesmas faixas.
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Portanto, mais uma vez, a postura frente ao sofrimento alheio poderá ser
o diferencial bendito que contagia e faz propagar os ensinamentos de Jesus,
curando as chagas da alma daqueles que sofrem.

2.3 O MOTIVO PELO QUAL FOI ERGUIDO
O Espírito Scheilla informa-nos que “[...] O nosso hospital será erguido, é
o que importa, para que o mundo veja os primeiros reflexos da fraternidade universal
[...]”. (GFIL, 1949c) Das palavras de Scheilla deduzimos um motivo: PROMOÇÃO
DA FRATERNIDADE.
As palavras de Scheilla definem uma orientação da conduta dos
convidados ao labor no HEAL, que deve ser pautada nas linhas da fraternidade –
sejam eles os fundadores ou os atuais trabalhadores e voluntários; sejam espíritas
ou não espíritas - pois a fraternidade não é exclusividade desta ou daquela religião e
sim a linha mestra de conduta de todas as religiões.
Através da psicografia, esta Benfeitora traz mais algumas linhas
esclarecedoras.
[Fraternidade] Serviço incessante no bem como meio de crescermos
espiritualmente; Esforço pessoal, intransferível, inadiável no sentido de
domar nossas dificuldades íntimas; Renúncia silenciosa como meio de
preservar o trabalho assistencial que é do Cristo e não nosso; Vontade
férrea em cultivar a disciplina com a qual percorremos o roteiro evangélico
sem desvios; Iluminação íntima conseguida a base do exercício da fé, da
sabedoria e do amor pela vida; Roteiro de bênçãos através o consolo aos
que sofrem o maior dos males que a inação espiritual, para as realidades
imperecíveis da vida imortal [...]. (OLIVEIRA, 1998, p. 245)

Em Kardec, encontramos subsídios que corroboram a fala de Scheilla:
[...] na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres dos homens
relativamente uns aos outros; ela [fraternidade] significa: devotamento,
abnegação, tolerância, benevolência, indulgência; é a caridade evangélica
por excelência e a aplicação da máxima: ‘Agir para com os outros como
gostaríamos que os outros agissem conosco’. (KARDEC, 2004, p.229)

No desenvolvimento de um raciocínio lógico e amoroso, percebe-se que o
motivo pelo qual foi o HEAL foi erguido, vai além do ato de internação, diagnostico
de enfermidades, ou oferta de tratamento com fármacos e outras terapias modernas.
É o atendimento dentro de uma postura humanizada, fraterna, amorosa, com
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possibilidade e oportunidades benditas para aqueles que desejem a depuração da
alma através do amor ao próximo e a si mesmo.
Analisando-se, ainda, o porquê da edificação do HEAL, o entendimento
acerca da fundação de um hospital espírita vem abrir ainda mais o leque de
possibilidades de esclarecimento. Vejamos:
A fundação de um hospital, em cujos processos de tratamento estejam
vivos os princípios do Espiritismo evangélico, constitui realização generosa,
na melhor exaltação dos ensinos consoladores dos mensageiros celestiais.
As edificações dessa natureza, todavia, exigem o máximo de renúncia por
parte dos que as patrocinem, porquanto, dentro delas o médico do mundo é
compelido a esquecer os títulos acadêmicos, para ser um dos mais
legítimos missionários d’Aquele Médico das Almas que curou os cegos e os
leprosos, os tristes e os endemoninhados, exemplificando o amor e a
humildade na entrosagem de todos os serviços pelo bem dos semelhantes.
Um hospital espírita deve ser um lar de Jesus.
Seu aparelhamento é uma maquinaria divina, exigindo idêntica
superioridade nos operários chamados a movimentar-lhe as peças, de
modo a que se não deturpe a grandeza profunda dos fins. (EMMANUEL,
2006a, p. 66)

Na informação de Emmanuel existe a descrição de uma equipe de
trabalho.

2.3.1 A EQUIPE DE TRABALHO
2.3.1.1 OS PATROCINADORES
Aqueles que patrocinam, provêm, concedem proteção. Podem ser
encarnados e desencarnados. Quase sempre são anônimos, que em nome de Jesus
aprenderam a doar-se incondicionalmente e tudo fazem sem buscar recompensas.

2.3.1.2 O MÉDICO DO MUNDO
É aquele que se formou em medicina sendo habilitado pela academia a
aplicar os conhecimentos hauridos a favor de si, dos enfermos e de necessitados...
O Espírito Emmanuel esclarece-nos que “[...] o médico honesto e sincero,
amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da Providência Divina, da qual
recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos
por ele esposados na vida [...]”. (EMMANUEL, 2006b, p. 71)
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O Espírito André Luiz, refletindo sobre a responsabilidade profissional do
médico, relata o que ouve do Ministro Clarêncio: “[...] o médico não pode estacionar
em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as
profundezas. Muitos profissionais da Medicina, no planeta, são prisioneiros das
salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere [...].” (ANDRÉ
LUIZ, 2001, p.82)
O Espírito Bezerra de Menezes vai além, ao falar sobre o candidato ao
apostolado da medicina com o Cristo:
[...] Um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de
perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O
que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se
fatigado, ou por ser alta hora da noite, mau o caminho ou o tempo, ficar
longe ou no morro; o que sobretudo pede um carro a quem não tem com
que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro -esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher
capital e juros dos gastos de formatura. Esse é um desgraçado, que manda
para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a
única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu Espírito, a única
que jamais se perderá nos vaivens da vida [...]. (NETSABER, s.d)

2.3.1.3 O MÉDICO DAS ALMAS: JESUS
Reflexões sem conta são necessárias quando o assunto é Jesus. Falar
sobre Ele, de certa forma é fácil, pois não falta material para consulta... mas,
anunciá-Lo através de exemplo ou de obras que testifiquem Seu nome é exercício
difícil, face às imperfeições ou vícios morais que ainda existem na alma do homem.
Em O Livro dos Espíritos pode-se encontrar informações profundas sobre
Jesus.
Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a
Humanidade pode aspirar na Terra. Deus no-lo oferece como o mais
perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do
Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra,
o Espírito Divino o animava [...]. (KARDEC, 2007a, p. 346)

E no repositório de Luz, que é o Novo Testamento, várias passagens
falam de Jesus, corroborando com os ensinamentos dos Espíritos. É Aquele que
cura, vivenciando o amor e a humildade em todos os seus atos. Ele oferece seu
corpo de doutrina, para que os homens, tomando consciência de que são Espíritos
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eternos, imperfeitos ainda, convertam vícios em virtudes. E uma das formas de
conversão é através do trabalho no bem; na conquista do mundo que lhe é próprio e
que vige na intimidade, em favor de si e do próximo.

2.3.1.4 OS OPERÁRIOS CHAMADOS A SERVIR
Não se trata aqui do trabalhador que apenas segue a lei dos homens ou
que se encontra subordinado a algo ou alguém; ou ainda, daquele que é obediente
às normas traçadas por outrem. Trata-se do ser que já interiorizou estas lições e,
agora, faz-se cumpridor de ordens Superiores, movimentando as peças da
engrenagem divina em seu favor no sentido do crescimento espiritual, da reforma
íntima, mas usando de seu livre-arbítrio sob a tutela do Pai. Este operário chamado
a servir num Lar de Jesus não é mais escravo; ele percebe-se como filho, herdeiro e
assim age por orientação superior.
Uma das formas de alcançar os atributos de servo, senão a maior, é
através do amor. Talvez, por isso, Pedro - apóstolo, servidor e seguidor do Cristo –
tenha sido questionado três vezes sobre seu amor a Jesus.
Os ensinamentos que podem ser depreendidos desta inquirição são de
extrema profundidade. O apóstolo convivera com o Mestre e dele abstraia lições
sublimes de amor, fraternidade, perdão e renúncia. Via Nele autoridade moral capaz
de curar os enfermos, expulsar os “demônios”, atuando em benefício dos enfermos
do corpo e da alma, encarnados e desencarnados.
O discípulo absorvia sedento, aquelas lições de luz. Ainda assim, Jesus o
questiona: “Pedro, tu me amas?” (JOÃO, 21:15-17) Que tipo de amor o Mestre
queria de Pedro? Que tipo de amor Ele quer do ser humano? O trabalho na Seara
Divina pede a manifestação do amor, posto que ele é o requisito maior para quem
deseja ser um colaborador efetivo.
Por isso, os operários chamados ao serviço num hospital espírita, têm e
precisam preencher o quesito do amor para melhor servir! Só assim hão de manter a
grandeza profunda dos fins da instituição de sua eleição.
Muitas reflexões para aqueles que desejam inscrever-se como servo... e
para aqueles que já se consideram servos!
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2.4 O QUE É O HEAL?
O Hospital Espírita André Luiz é uma instituição filantrópica especializada
no atendimento de portadores de transtornos mentais e/ou dependência química e
que oferece aos enfermos a terapêutica espírita associada às convencionais. Neste
Hospital

utilizam-se

medicamentos

farmacológicos,

psicoterapias,

terapias

ocupacionais e outras, mas igualmente – para aqueles que desejam, os
medicamentos transubstanciais manipulados no “laboratório do mundo invisível”,
além, é claro, de todo amor, alimento para todas as almas.
No HEAL encontram-se enfermos com sinais característicos das
patologias mentais instaladas, mas também aqueles que trazem em si “germens
psíquicos adoecidos”, mas sem a enfermidade manifesta. São estes que recebem a
oportunidade bendita de servir - utilizando-se das virtudes já conquistadas, e
resgatar débitos contraídos no pretérito, alijando o “morbo psíquico” que ainda
carregam em si.
Vamos compreendendo assim, a amplitude deste hospital que além de
clínica é ambulatório, hospital dia, “hospedaria”, escola, cuja proposta maior é a
vivência do evangelho de Jesus, onde todos são chamados a reviver os postulados
cristãos e a manifestar, de forma contínua o amor fraternal. “Lembrai-vos dos
presos, como se estivésseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo-o vós
mesmos também no corpo.” (HEBREUS, 13:2-3)
Esta assertiva de Paulo é significativa e retrata a conduta que precisamos
ter conosco e com aqueles que são encaminhados para o Hospital. E os Espíritos?
O que falam sobre o HEAL?
Nossa instituição busca se exemplar como um Lar de Jesus. Para tal,
primamos e aprimoramo-nos sempre que o nosso tratamento seja o mais
humano. É nosso dever atender cada um como um filho de Deus
necessitado do mesmo cuidado e assistência.
A terapêutica aqui utilizada é ministrada por uma equipe multidisciplinar,
envolvendo profissionais de saúde e voluntários espíritas, entendendo que
cada terapêutica tem sua importância e seu papel complementar diante das
outras. Toda atividade clínica que envolve os profissionais contratados do
Hospital tem o objetivo de oferecer assistência nos moldes mais
aprimorados da psiquiatria no mundo, sem esquecer, no entanto, de que o
objetivo desse atendimento é o homem, o qual deve ser tratado como tal.
Nossos profissionais buscam especializar-se nos conhecimentos técnicos,
de modo que o tratamento seja eficiente e retire o paciente da crise no
menor tempo possível, oferecendo-lhe encaminhamento posterior, para que
possa ser cuidado em seu lar.
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A terapêutica espiritual [...] é oferecida gratuitamente àqueles que nos
buscam e a solicitam. Não temos um compromisso com as falas de curas
milagrosas, por sabermos que é a renovação interior e transformação moral
que encaminha o espírito para o seu reencontro com Deus e, portanto, com
a saúde. Entretanto, nossos voluntários são irmãos e amigos que se
colocam à disposição para ouvi-los e consolá-los naquilo que lhes for
possível. Sabemos que o simples fato de escutar já é muitas vezes
oportunidade de melhora e que a prece e as posturas terapêuticas
espirituais constituem-se em verdadeiro manancial de bênçãos [...].
A equipe Espiritual 4

O Espírito Bezerra de Menezes deixa, também, algumas palavras de
alento aos corações vinculados ao HEAL: “[...] Sucede que a Obra é de Jesus e que
apesar das nossas imperfeições, Sua misericórdia soberana supre as nossas
deficiências [...]”. 5
Sabedor das imperfeições de nossas almas, Jesus amorosamente supre
nossas deficiências em benefício de nós mesmos e do próximo.

Dá a cada

trabalhador a oportunidade da boa vontade, o serviço como fonte de labor e
depuração dos equívocos do passado, oferecendo-nos a hospitalidade nesta escola
de aperfeiçoamento de almas: uns estagiando na dor do transtorno mental, outros
no trabalho iluminativo.
Percebe-se, então que o HEAL é um instrumento de aprimoramento moral
de almas...

____________
4 Mensagem da Equipe Espiritual. Psicografado por Roberto Lúcio Vieira de Souza, no HEAL, em
14/07/2009.
5 Mensagem de Adolpho Bezerra de Menezes, psicografada por Divaldo P. Franco, em Salvador
(BA), em 16/10/1978.
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CAPÍTULO 2 - DA EDIFICAÇÃO

I PLANEJAMENTO

“Pois qual de vós, querendo edificar uma torre,
não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar?
Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar,
todos os que a virem comecem a zombar dele.” (LUCAS, 14:28-29)

Na edificação é imprescindível a colaboração de todos quantos possam
auxiliar em nome da fraternidade e do amor. Novo momento, novos trabalhos, hora
de planejamentos e estruturação.
O Hospital fora fundado em bases seguras, cristãs, denotando uma
edificação sobre a rocha. Primeiro a fundação, depois a construção propriamente
dita: levantamento das paredes a partir de um piso estabelecido e segundo um plano
pré-elaborado.
Era preciso compor uma diretoria de encarnados para desempenhar os
papéis referentes às questões humanas, jurídicas, clínicas e mesmo espirituais. E,
assim, em 01/01/1950, os Espíritos indicaram, através de escrita direta, o nome dos
primeiros diretores do Hospital:
- Diretor Provedor: Abdul Simas
- Diretor Secretário: Áurea Celeste Gonçalves
- Sub-Diretor Secretário: Dante Labbate
- Diretor Tesoureiro: Fábio Machado
- Sub-Diretor Tesoureiro: Alberto Mizrahy
- Diretor Espiritual: Alberto Mizrahy

A indicação de um nome para o cargo de Diretor Clínico ficou por conta
dos próprios encarnados.

25
Lucrécia Rodrigues Valle

Diretrizes traçadas, diretoria definida, estatuto registrado em cartório... Era
preciso adquirir um local físico, um espaço para a construção. Mas, qual melhor
local? Como e onde encontrá-lo? Mais uma vez o Espírito Scheilla auxilia dizendo:
“[...] amigos, onde quer que seja edificada a nossa obra podemos estar certos de
que estamos edificando uma obra do bem. E o que nos interessa é servir na Seara
do Mestre, onde quer que ela seja edificada [...]”. (GFIL, 1949a)
Assim, enquanto procuravam por um terreno, os trabalhos de atendimento
aos enfermos prosseguiam. Não mais na residência do Sr. Jair Soares e sim no
Cenáculo Espírita Thiago Maior. “O trabalho ia, às vezes, até a madrugada e muitas
vezes os voluntários tinham de voltar a pé para suas casas, já que o bonde não
corria mais naquele horário...” (informação oral) 6
Começam, então, os projetos para dar cumprimento aos desígnios da
Espiritualidade. Os membros do Grupo não mediam esforços. Trabalhavam com
vigor para a concretização da proposta, não apenas para resolver as questões
espirituais, mas igualmente às materiais já que havia necessidade de recursos para
que a obra materializasse no plano concreto. Era preciso, no entanto, muita
vigilância no trato com o dinheiro que chegava de todos os lados.
Nesta hora, não será demais recordar um diálogo de Jesus com Judas,
descrito no livro “Boa Nova”:
[...] em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas
nunca será tudo, porque, acima dos tesouros perecíveis, está o amor com
os seus infinitos recursos.
[...] tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa
de cooperação e guarda-a contigo; nunca, porém, procures o que
ultrapasse o necessário [...]. (HUMBERTO DE CAMPOS, 1989, p. 43)

A preocupação de Judas é a de muitos de nós: como edificar algo sem a
contribuição do dinheiro? Sabedor das dificuldades humanas, o Espírito Humberto
de Campos deixa registrado em suas crônicas, para o apóstolo e a todos os
homens, aquela recomendação (uma alertiva para a vida inteira...).
Se os valores monetários lhes chegavam a montantes elevados, como
não se deixar arrastar pelas tentações de posses materiais? Nesta hora, a fidelidade
aos ensinamentos cristãos é leme seguro para vencer as tentações da vida material.
Outro desafio é o de atender e abrigar necessitados, de forma gratuita.
____________
6 Entrevista concedida por Áurea Celeste Gonçalves, em 2009, à autora deste relatório.
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Não se cobrará nada dos necessitados e o hospital abrigará como
enfermos, todos aqueles que o procurem, sejam quais forem a sua religião,
o seu credo político e a sua moral. Apenas exigirá, para tornar efetivo o seu
socorro, que os hospitalizados sejam pessoas verdadeiramente
necessitadas [...]. (SCHEILLA; ANDRÉ LUIZ; JOSEPH GEBER; FRITZ
SCHEINEL, 1949)

Os Espíritos orientam para o atendimento nestas bases, mas deixam
claro que existiriam no HEAL, lugares determinados para os enfermos que, de posse
econômica desejassem cooperar com o hospital [...]. (SCHEILLA; ANDRÉ LUIZ;
JOSEPH GLEBER; FRITZ SCHEINEL, 1949)
Nos dias atuais, a filantropia é assegurada pelos atendimentos via
convênios, consultas particulares, doações e eventos promocionais. Ainda assim, a
manutenção do hospital não é uma atividade de fácil realização! Deve haver aí, um
propósito maior que talvez, muitos não tenhamos conseguido definir ainda...
Manter uma instituição que garanta a gratuidade e qualidade a todos que
o procurem, cumprindo com as questões legais, jurídicas, previdenciárias e
honrando fielmente os compromissos financeiros que se fazem necessários, é
trabalho hercúleo para seus administradores.
Entendida e aceita a proposta, torna-se hora de começar. Assim, na sede
provisória - à Praça do Cruzeiro, 127, iniciam-se as atividades: em 14/01/1950 a
primeira reunião da Diretoria do HEAL e, em 18/02/1950, a primeira reunião do
Conselho Administrativo.

Cenáculo Espírita Thiago Maior
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Em 07/07/1950 a Diretoria resolve abrigar alguns enfermos, inicialmente
aqueles que estavam sendo socorridos pelo Grupo da Fraternidade. Alguns eram
casos clínicos simples, outros já denotavam complexidade, como os casos
diagnosticados como tuberculose.
Ephigênio Sales Vitor generosamente propõe a construção de cômodos
nos fundos do “Thiago Maior”, para acolher e atender melhor os enfermos. Aqueles
cômodos passaram a funcionar como uma verdadeira enfermaria, carinhosamente
batizada com o nome de “José Grosso”: uma forma de homenagear tão sublime
amigo espiritual, sempre presente em várias oportunidades.
As instalações no “Thiago Maior” foram utilizadas até janeiro de 1951
quando os enfermos foram, então, transferidos para atendimentos em diversos
outros locais.
Paralelamente aos trabalhos assistenciais, questões administrativas
precisavam ser equacionadas. Dona Ana Luiza de Jesus, esforçada companheira
oferece-se para ser a “primeira diretora interna” da obra inicial de assistência do
Hospital Espírita André Luiz.
Iniciaram-se estudos e planejamentos para a aquisição de recursos
financeiros para a edificação do Hospital. E, em meio à fraternidade e alegria,
surgiram várias proposições para a compra do terreno.
As doações continuavam a chegar, dentre elas dois lotes na região da
Pampulha-BH, fraternalmente ofertado por Abdul Simas.
Rubens Romanelli destinou os proventos da venda de seu livro, “O
Primado do Espírito”, para a edificação do Hospital. As despesas do HEAL vão
sendo supridas através dos valores arrecadados com a venda do livro, de rifas, de
recebimento de donativos, de móveis e imóveis, de almoços beneficentes como as
famosas macarronadas.
Assim, com entusiasmo, fé em Deus e confiança no amparo da
Espiritualidade Benfeitora, as atividades prosseguiram com o firme propósito de
construir o Hospital e, assim, auxiliar os necessitados.
Em meio às discussões materiais, em 03/08/1950, o Sr. Jair Soares faz
uma alertiva ao Grupo: sugere que os companheiros de ideal permanecessem
constantemente em harmonia com os dedicados e abnegados amigos da
espiritualidade... Um clamor que jamais deve ser olvidado!
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Outras questões administrativas passaram a ser resolvidas. O médico e
Diretor Clínico do HEAL Dr. Clodoaldo de M. Avelino propõe a organização e
impressões de fichas adequadas para os doentes, a fixação de horários de visita, a
aquisição

de

materiais

de

enfermagem,

além

da

elaboração

de

um

regulamento/regimento interno.
Voltando o olhar aos anos de 1950 e 1951, percebe-se que os trabalhos
foram intensos, sobretudo com a compra de terreno, propostas de elaboração da
planta arquitetônica do Hospital, projetos de construção de pavilhões para as
clínicas que se desejavam colocar em funcionamento e com os estudos e pesquisas
sobre doenças mentais, já que havia exigências materiais reivindicadas por órgãos
federais de saúde. Várias atividades foram realizadas por comissões, em trabalho
de equipe, dividindo assim as responsabilidades.
Muitas propostas foram levantadas... mas, a todo instante, era lembrada a
necessidade de se colocar amor, bondade, fé e caridade em cada etapa, em cada
trabalho, em cada momento da edificação, por cada colaborador!
A base espiritual do trabalho não podia ser deixada à margem, mesmo
quando na lida com as questões do mundo!
Vários confrades espíritas - das diversas partes do país – vieram
conhecer e tomar ciência da obra a ser erguida, sob os auspícios do Mais Alto. Foi
um período, também, de intensa atuação das Mocidades Espíritas que se formavam
no país e que muito auxiliaram na construção do Hospital. Destaca-se neste período,
também, o auxílio prestado por várias Lojas Maçônicas do Brasil e pela Comunidade
Judaica.
À distância, o querido Chico Xavier, vibrava positivamente com os
informes sobre o Hospital. É o que percebemos em um trecho de uma de suas
cartas ao amigo Jair Soares:
As notícias do Hospital Espírita André Luiz, entusiasmaram-me. Conto com
a proteção de Jesus, para que possamos vê-lo brevemente, em
materialização plena e perpétua, para benefício da humanidade.
Acredito, profundamente, na obra de Scheilla e aguardo o futuro com a
máxima confiança. (OLIVEIRA,1998, p. 51)

As contribuições financeiras sucediam-se, permitindo que fosse lavrada a
escritura do terreno, no Cartório Bolivar, em 02/08/1951. Há se ressaltar que o
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tabelião Bolivar e o escrivão, que lavrou a escritura, dispensaram a cobrança de
seus honorários trabalhistas.
O HEAL dava assim os primeiros passos, como entidade jurídica, para a
arrancada de sua implementação no plano material, contando com a colaboração de
encarnados e desencarnados que procuraram, exemplificando, infundir sentimentos
morais ao próximo como a si mesmos e, assim, conduzir o trabalho que lhes fora
confiado pela Espiritualidade Maior.

1.2 FAMILIA UNIVERSAL
Uma situação ímpar nesta fase primeira da edificação precisa ser
observada e analisada carinhosamente. A fundação do hospital se dá no período
pós-guerra, lembrando que a segunda guerra mundial finalizara em 1945, mas que
ainda reverberava por todo o mundo, durante os anos seguintes. Os espíritos que
assinam o documento das diretrizes que norteariam os estatutos futuros viveram em
sua última encarnação terrena em países germânicos e no momento da fundação e
edificação se unem a irmãos encarnados denominados “judeus”, “maçons”, etc.
Unem-se, visando um bem maior, sem segregação racial, sem divisões, mas
considerando-se verdadeiramente irmãos, filhos de um mesmo Deus, mesmo que
uns o chamassem “Grande Arquiteto do Universo”, ou “Eterno – Louvado seja”.
Ensinavam-nos que é preciso vencer diferenças e unir-se, amando-se
como Jesus ensinou.

II A CAMINHADA

“Cerca da hora terceira saiu, e viu que estavam outros, ociosos, na praça, e disse-lhes:
Ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo.
E eles foram.” (MATEUS, 20:3-4)

Algumas mudanças ocorrem no ano de 1952. As reuniões passam a ser
realizadas no Centro Espírita Oriente, onde permanecem por alguns meses. Logo
depois, a Diretoria decide alugar uma sala no centro da cidade onde passa a
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funcionar a secretaria do Hospital - Rua Rio de Janeiro, 358 – 2º. Andar, Ed. Bleriot,
BH. Ali, Diretores e Conselheiros passam a reunir-se para dar continuidade aos
planejamentos de construção do HEAL.
São feitos agradecimentos aos Diretores do Centro Oriente, pela
permissão do uso daquelas instalações. Ali não era apenas um espaço físico. Era
também um campo espiritual, onde vibrações fraternas eram emitidas e sentidas por
encarnados e desencarnados.
Alguns dos fundadores desligam-se do Hospital, dentre estes Sr. Jair
Soares e família. Inicia-se nova busca de colaboradores. São expedidos convites a
casas espíritas, lojas maçônicas, e assim, logo são encaminhados novos
cooperadores que, chegando imbuídos de propósitos renovadores, tornam-se
despenseiros de Deus.
Em setembro de 1952, o Sr. Galileu Reis, técnico e projetista da
Secretaria de Saúde, visita o grupo para discussão de detalhes sobre o projeto do
HEAL. Estabelece, inicialmente, um projeto de 60 leitos, de um hospital para
tratamento de “doenças nervosas”.
Abrimos aqui um parêntese para recordar que na década de 1950, as
enfermidades mentais faziam-se visíveis e crescentes. Cuidar dos enfermos tornavase ônus difícil para os familiares. O surgimento de novas drogas medicamentosas
aliadas aos esforços crescentes de reforma no modelo psiquiátrico contribuiu muito
para minimizar a situação daqueles doentes, das famílias e das instituições públicas
voltadas ao tratamento da chamada “loucura”. Mesmo assim a situação era caótica...
Era, então, um momento propício para a construção de um hospital
psiquiátrico para aqueles que vivenciavam o sofrimento mental, sob o jugo opressor
da alienação e da obsessão, associadas, muitas vezes, a outras comorbidades
clínicas; um hospital que tinha como linha mestra do atendimento a caridade e como
medicamento para as almas, o amor!
Desta forma a idéia de fundação de um hospital psiquiátrico espírita foi
tomando corpo; as discussões sobre a forma de tratamento dos enfermos no “André
Luiz” ampliando-se e as orientações espirituais chegando, promovendo profundas
reflexões:
Impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos
exclusivamente objetivos.
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É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade,
melhorar os efeitos socorrendo as causas; por conseguinte, não
restauraremos corpos doentes sem os recursos do Médico Divino das
almas, que é Jesus - Cristo. Os fisiologistas farão sempre muito, tentando
retificar a disfunção das células; no entanto, é mister intervir nas origens das
perturbações [...]. (ANDRÉ LUIZ, 1952, p. 112)

A intervenção nas origens dos desequilíbrios leva-nos a pensar no
Espírito imortal, sujeito a várias reencarnações, à própria evolução do ser. Por isso,
é importante o conhecimento do Espiritismo, pois ele é,
[...] sem dúvida, uma ciência de libertação de consciência e de vidas, por
trabalhar na causa das aflições que aturdem o espírito humano, no seu
processo de crescimento moral e de significação individual. Penetrando a
sonda de investigação no âmago do ser, identifica as razões geradoras dos
seus padecimentos e oferece-lhes a terapêutica especial da regeneração
moral para que desapareçam as raízes do mal em predominância. Ao
mesmo tempo, a sua proposta cristã de caridade constitui o seguro suporte
para os resultados felizes e quaisquer tentames de natureza socorrista [...].
(MANOEL PHILOMENO DE MIRANDA, 2008, p. 53)

Voltando às questões materiais... Foi criada uma Comissão de campanha
financeira, formada por Alberto Mizrahy, João Antônio Gonçalves, Roberto Brönfen e
Leonel Dias, para angariar recursos financeiros para o prosseguimento aos
trabalhos.
Um novo ano inicia-se e o HEAL recebe de presente uma maquete
oferecida pelo Dr. José Aguilar, simbolizando a edificação material do Primeiro
Pavilhão destinado aos doentes mentais.
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Naquele momento não existia, ainda, um projeto terapêutico para
tratamento e acolhimento dos enfermos. Assim, na reunião do 1º. Conselho Social
do HEAL, em 22/03/1953, Dr. Schembri propôs um programa de trabalhos no
Hospital, em seu duplo aspecto - médico e espiritual - destinado ao tratamento dos
doentes mentais. Lembra a necessidade do trabalho de recuperação moral do
enfermo como elemento fundamental para a cura integral.
Na mesma data, Dr. Veraldino Panze – Diretor clínico do HEAL –
apresenta o projeto do Hospital, aprovado pela Secretaria de Saúde e Assistência, e
descreve, em detalhes, todo o plano o qual obedece aos rigores dos últimos
progressos, tanto da técnica do tratamento de doentes mentais, como na técnica
arquitetônica hospitalar.
O grupo de senhoras, membros do Conselho Administrativo do HEAL, é
convidado a organizar uma “agremiação feminina”, para auxiliar nas atividades
sociais e espirituais afins ao objetivo da Casa.
Uma mobilização para angariar valores pecuniários, que seriam
convertidos em reserva financeira a favor da construção, faz-se, de forma intensa,
por todos. O montante alcançado, no entanto, ainda era insuficiente.
Outrossim, era necessário fixar uma data para o lançamento da pedra
fundamental, ou seja, uma cerimônia simbólica que significaria o início efetivo da
obra. Dr. Lídio Diniz Henriquez propõe a confecção de um “Livro de ouro”, por
ocasião do evento. Este livro registraria o nome/assinatura dos doadores que viriam
ofertar valores significativos para o HEAL.
Naquela solenidade encontravam-se presentes o Presidente do Conselho
Administrativo Dr. José Schembri além de, Atílio Pena, Roberto Brönfen, Dr. Lídio
Diniz Henriques, Prof. Cândido Ubaldo Gonzalez, Waldemar Diniz Henriques - o
representante do Prefeito Municipal, D. Guanahyna Santos, jornalista João de Paulo
Pires, Alberto Mizrahy, Gerardo Figueiredo entre outros.
De acordo com a programação, discursaram: Dr. Lídio Diniz Henriques,
José Mesquita de Carvalho e Prof. Rubens Romanelli.
Após o lançamento da pedra fundamental, buscam-se novos “operários”,
como sugerido por Jesus, descrito em Mateus: “Na verdade, a seara é grande, mas
os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande
trabalhadores para a sua seara.” (MATEUS, 9:37-38)
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O serviço é intenso, mas os trabalhadores desdobravam-se para que a o
HEAL materializasse. Preocupavam-se, entretanto, com a demora do início das
obras. Mas tudo tem um tempo para acontecer, pois numa edificação como aquela,
não bastava provisões materiais. Era necessária a construção de um piso espiritual
adequado, onde a fraternidade, a união, o respeito entre todos representasse a
“fundação”, o sustentáculo da obra que se ergueria para o mundo.
E eles oraram ao Senhor. Chegam, assim, trabalhadores e doações em
valores monetários ou em imóveis.
O empenho do Grupo era visível.
Outras comissões foram formadas. Uma delas, a “Comissão de
Construção”, contava com a colaboração de Gerardo Figueiredo, Dr. Celso de
Castro e Leonel Dias. A outra tinha como participantes, Alberto Mizrahy, Martinho
Rego, Julio Cruz, Alice Sena e Nair Sarmento; esta recorre à Secretaria de Saúde e
Assistência pra obter auxílio para a construção.
Foi feita nova planta arquitetônica, que submetida a reparos e pequenos
ajustes, foi regularizada e aprovada por unanimidade, em 19/02/1955.
Outras ações aconteciam, paralelamente. A Secretaria de Agricultura
fornece feijão e soja para a chácara do Hospital. É feita a demarcação do terreno e a
plantação de árvores frutíferas.
E o trabalho não pára. A Comissão de Construção providencia a
aprovação do Projeto de água e esgoto.
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As obras, enfim iniciam-se. Em 10/03/1955 o trator de fomento faz a
terraplanagem, preparando o terreno para o início das obras.

Os amigos espirituais pronunciam-se trazendo conforto e esperança, aos
corações de todos, e a certeza de que estavam sendo amparados. Assim,
expressam:
Nossos amigos permanecem sob a assistência de vários benfeitores da
Espiritualidade Superior na desincubência dos elevados compromissos a
que se prenderam na luta de redenção. Confiemos, assim como sempre, na
proteção de Jesus – Bezerra. (ADOLFO BEZERRA DE MENEZES,1955)
Meus amigos, Jesus nos abençoe.
Em qualquer empreendimento do bem, não podemos trair os impositivos da
solidariedade e os estatutos do tempo.
Prossigamos, assim, entrelaçando corações, na obra a realizar, e de alma
voltada para o Senhor com as mãos no arado da luz e do amor que não nos
cabe abandonar o campo da luta. Estejamos convictos de que a Providência
Divina nos abençoará as esperanças, conduzindo-nos ao sublime objetivo
que nos propomos alcançar – Emmanuel. (EMMANUEL, 1955)

Com este estímulo, o trabalho prossegue. Doações continuam a chegar,
mas insuficientes para o necessário. O terreno, no entanto, estava preparado. Uma
cisterna foi perfurada e alguns problemas com relação à água, resolvido.
A responsabilidade das obras do Hospital esteve, inicialmente, a cargo do
Sr. Antônio Augusto dos Santos e, até a data de sua inauguração, sob a direção da
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“Comissão de Construção” integrada pelos confrades Gerardo Figueiredo, Manuel
Pinto Valente e Carlos Menin.

No final de 1955 é criado, no terreno patrimonial do HEAL, o Posto de
Assistência mantido pelos membros do Posto Cristão de Auxílio (PCA) Luiz Ziviani.
Nele eram atendidos os doentes do bairro, sob a orientação clínica do Dr. José
Joaquim Duarte.
Concomitante aos atendimentos médicos e espirituais, a construção
material continuava. Erguia-se, naquele momento, um galpão destinado ao depósito
de materiais e outro para o Ambulatório Médico. Neste que se fundiu com o “PCA
Luiz Ziviani” trabalharam os médicos Dr. José Joaquim Duarte e Dr. José de
Schembri. O Sr. Leonel Dias, então Mestre de Obras, prestava também assistência
espiritual em horas próprias.
Até a natureza passou a conspirar favoravelmente para a edificação do
Hospital. Os abacateiros passaram a produzir de forma abundante e seus frutos
foram vendidos e os valores arrecadados, contabilizados como crédito nos
balancetes do HEAL. A produção de verduras da horta é, também, outro recurso que
gera renda apreciável.
Apesar de tudo isso, houve momentos de muita dificuldade!

36
Hospital Espírita André Luiz: um caminho para muitas vidas

Atravessando um longo período de trabalhos ininterruptos, quase sempre
com minguados recursos, o Hospital Espírita André Luiz havia passado por
importantes alterações estruturais e administrativas, objetivando a melhor
organização, para fazer face às disposições da legislação pertinente, tendo
em vista programar e executar as atividades em ritmo de crescimento, cujo
setor administrativo, particularmente a secretaria, estava bastante ampliado
[...]. (SOUZA, 1997, p. 5)

Em fevereiro de 1956 é proposto pelos membros do Conselho
Administrativo a compra do 11º andar do Edifício Capixaba, no centro de Belo
Horizonte, para a aquisição de sede própria para o funcionamento da secretaria do
HEAL e instalação do Centro Espírita André Luiz – CEAL, que colaboraria
espiritualmente com o Hospital. A campanha, para aquisição de verba para a
compra seria feita em conjunto pelas duas entidades.
O ano de 1956 foi marcado por movimentações laboriosas intensas e com
recursos financeiros escassos, o que exigia uma busca contínua por valores
monetários.
Vemos na foto, da esquerda para
a direita: José Maria Palhares,
Manuel Pinto Valente, Dr. Julio
Cruz, Salvador Schembri, Osório
de Morais e senhora, uma
acompanhante,
Dr.
Joaquim
Martins de Sousa, Gerardo
Figueiredo, Carlos Menin, Dr.
Galileu Reis, Martinho Rego, Dr.
César Bournier Pessoa de Melo,
Dr. José de Schembri, Dr.
Washington
Pires,
Dr.
Austregésilo
de
Mendonça,
Leonel Dias, Oscar Coelho dos
Santos, Dr. José Carvalho e o
construtor Antonio Augusto dos
Santos.

Outra preocupação era a saúde e o tratamento dos futuros pacientes.
Conhecedores da doutrina espírita, cientes da imortalidade da alma sabiam que “não
existiam doenças e sim doentes, herdeiros de si mesmos”.
Era necessário unir os conhecimentos da academia àqueles ensinados
pelo Mestre Nazareno. A doutrina dos Espíritos ofereceria chaves para o
entendimento das questões espirituais:
O Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de
pesquisas e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar
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dignamente, mas muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde
cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida
mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento [...]. (ANDRÉ LUIZ, 2006, p. 9)

Recordemos a orientação dos espíritos guias do HEAL: “O Hospital
Espírita André Luiz colima fazer compreender aos sofredores do mundo o motivo
das suas dores.” (SCHEILLA; ANDRÉ LUIZ; JOSEPH GLEBER; FRITZ SCHEINEL,
1949)
Desta feita, o estudo do Espiritismo tornava-se imprescindível.
As obras da codificação, alguns clássicos, e aquelas que começavam a
chegar através da mediunidade de “Chico Xavier”, ampliaram o entendimento das
questões espirituais favorecendo a construção de uma proposta terapêutica espírita
complementar que levasse ao conhecimento de todos que o cerne do adoecimento
encontrava-se no Espírito e, era ali, que se precisava atuar de forma mais ostensiva.
Esse projeto passou por um tempo de maturação, enquanto aguardavam
a chegada de médicos que, acolhendo a doutrina espírita em seus corações
pudessem uni-la aos tratamentos vigentes.
A parte da ciência oficial, entretanto, não podia ser relegada a um
segundo plano. A fala dos Benfeitores corrobora com nosso pensamento ao dizer
que “[...] Disporá também [o HEAL] de um corpo de médicos terrestres responsável,
perante as leis do país pela secção que lhes diz respeito.” (SCHEILLA; ANDRÉ
LUIZ; JOSEPH GLEBER; FRITZ SCHEINEL, 1949)
Novo desafio para seus idealizadores e futuros trabalhadores: a
compatibilização do saber espírita com o saber científico. Em Kardec encontramos
que “[...] O Espiritismo e a ciência se completam um pelo outro; a ciência, sem o
Espiritismo, se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos, unicamente pelas
leis da matéria; o Espiritismo, sem a ciência, ficaria sem apoio e exame [...].”
(KARDEC, 1999, p. 17)
As obras continuavam e o “futuro” HEAL recebe a visita em 10/07/1956,
do Chefe do Departamento de Neuropsiquiatria da Secretaria do Estado, Dr.
Austregésilo de Mendonça e do Representante do Sr. Secretário de Saúde, Dr.
Washington Pires.
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III RUMO AO ALVO

“Mas, tendo sido semeado, cresce.”
(MATEUS, 4:32)

Passado quase um ano das visitas dos profissionais da área de saúde do
Estado de Minas Gerais e coincidindo com os festejos do centenário do “O Livro dos
Espíritos”, a 14/04/1957, inaugura-se o ambulatório.

Houve uma sessão pré-inaugural nas dependências do Hospital. Na
solenidade foram feitas homenagens aos senhores Carlos Menin e Leonel Dias
pelos esforços, abnegação e trabalhos amorosos e sacrificiais com os quais de
dedicaram à obra.
A inauguração, propriamente dita, ocorreu nas próprias dependências do
ambulatório. Estiveram presentes personalidades ligados a entidades sociais, casas
espíritas, bem como o Sr. General Berzélio Veloso, representando a União Espírita
Mineira. Encontravam-se presentes, também, representantes do poder público.
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No ambulatório existia, além do gabinete médico, um pequeno recinto
para atendimento odontológico, uma farmácia com remédios alopáticos e
homeopáticos, uma sala de enfermagem, uma sala de espera.
Com a inauguração do ambulatório os trabalhos médicos firmavam-se e a
preocupação com a construção do Hospital aumentava. Esforços eram envidados
por todos.
D. Ismênia Santos doa os direitos autorais do livro – “Confissão de
Malcus”, a favor das obras no HEAL. Apesar disso, os recursos financeiros
diminuíam e torna-se urgente providenciar fundos para continuidade das obras, já
que a situação deficitária do hospital era notória.
Mesmo assim, confiantes na espiritualidade amiga, os Conselheiros
honram o compromisso firmado, com os Benfeitores e consigo mesmos, e tudo
realizam, de forma honesta, para adquirir recursos financeiros. Fazem doações de
próprio bolso, promovem festas para arrecadação de fundos, buscam doações e
continuam firmes...
Os Amigos Espirituais trazem novas comunicações, exortando-os a
prosseguir com a obra e com as responsabilidades assumidas.
Em 1958, iniciam-se as visitas técnicas a Casas de Saúde para conhecer
o trabalho nelas realizados, e, com a experiência adquirida, extrair elementos para o
atendimento e tratamento no Hospital.
No ano seguinte, o ambulatório médico é ampliado,
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Em 1959, foram transformados os locais de refeitório e bloco cirúrgico em
quartos particulares visando futuras fontes de renda para o hospital.
Drs. Anthar Ribeiro Mendonça e Ataulfo Ribeiro, médicos psiquiatras,
respondiam pelo Hospital diante dos poderes públicos, e o hospital filiou-se
à Associação dos Hospitais de Minas Gerais [...]. (SOUZA, 1997, p. 39)

Dr. Schembri preocupa-se com o número de médicos, propõe ampliação
do quadro clínico e instala uma clínica homeopática sob sua responsabilidade.
A questão relativa à assistência educacional e evangélica aos
necessitados que procuravam pelo atendimento no ambulatório, era igualmente
preocupante.
Gestos humanitários por parte de profissionais da área da saúde
começam a surgir. O trabalho intensifica, qualifica-se, e o Hospital recebe o titulo de
utilidade pública federal, graças a um plano de ajuda a doentes mentais, destituídos
de recursos, conforme Decreto n. 48.661, de 04/08/1960.
No ano de 1961, alguns médicos prestam atendimento gratuito de
enfermos indicados pelo diretor do HEAL. O Dr. Walter Boechat oferece assistência
gratuita para consultas e pequenas cirurgias em seu consultório particular enquanto
Dr. Almir Figueira coloca à disposição seus préstimos em abreugrafias.
Esta etapa final exigia muito dos Diretores e Conselheiros, os quais se
desdobravam para dar continuidade à obra. Era necessária, mais do que nunca, a
vivência da fraternidade entre todos e o congraçamento entre as casas espíritas
para auxiliarem no trabalho iniciado.
Outros médicos passam a oferecer seus préstimos. Dentre estes Dr.
Geraldo Alves Teixeira, Diretor Adjunto do HEAL, que se dispõe, dedicando um dia,
para atender, no ambulatório, aos pobres da então Vila Salgado Filho.
No ano de 1962, integra-se ao Conselho Administrativo Maria Philomena
Aluotto Berutto, então presidente da União Espírita Mineira. Notável educadora,
respeitável militante espírita, com intenso amor à causa de Jesus. Sua atuação
marcante foi importante num momento em que o desânimo começava a instalar-se.
Foram anos de luta, escassez financeira e prova para aqueles que se
colocaram como despenseiros de Deus. Muitos dos Conselheiros, entre eles
Martinho

Rego,

Roberto

Brönfen,

Dr. Schembri,

Alberto

Mizrahy

heroicamente, se assim podemos dizer, para que a obra não paralisasse.

lutaram
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No ano de 1963, Dr. Schembri leva aos Conselheiros, informações sobre
as vantagens da agricultura; sugere planos para um melhor aproveitamento da
chácara. A atuação deste companheiro era intensa, não apenas no processo de
edificação do Hospital mas, também, em campanhas junto às comunidades carentes
da capital. Neste período ele atuava para combater a gastrointerite, utilizando de
medicamentos homeopáticos – um composto criado por ele - com apreciáveis
sucessos. Este era o perfil do médico do HEAL, que serviria como exemplo para os
demais que para lá convergissem.
As visitas às obras continuaram e, em 08/04/1963, o Dr. José de
Magalhães Pinto - governador do estado de Minas Gerais, Dr. Clóvis Salgado - vicegovernador e Jorge Carone Filho - prefeito de Belo Horizonte, foram recebidos com
muita satisfação pelos Conselheiros do Hospital.
Em 1965 as reuniões do Conselho aconteciam no ambulatório médico.
Várias campanhas foram realizadas para dar continuidade às obras: campanha do
mobiliário, do poço artesiano, entre outras. Foram feitos, também, empréstimos
destinados à complementação das obras hospitalares e seu aparelhamento.
Os anos de 1965, 1966 e 1967 foram de muitas atividades para finalizar
as obras e entregar o Hospital à comunidade. Deliberações, trabalhos intensos,
estudos para mudança nos estatutos, apresentação de balancetes, convites e
programações sobre o corpo clínico do futuro hospital, recebimento de subvenções
estaduais e federais.
O HEAL adere à Aliança Municipal Espírita. Seus diretores e conselheiros
visitam as obras. Estavam presentes, Oswaldo de Abreu e Arym Moisés os quais
são convidados a participar do Hospital, como Conselheiros.
A Espiritualidade amiga volta a manifestar-se, orientando e convidando à
observância dos Estatutos.
Doações e subvenções estaduais e federais voltam a chegar.
São revistos o quadro de Conselheiros e preenchidas novas vagas e
reorganização do Grupo Feminino, que se encontrava inativo.
Virgilio Pedro de Almeida é indicado para fazer a reforma do Estatuto.
Assim, em fevereiro de 1967 é apresentado e aprovado o novo estatuto, adequado
às exigências legais. Das modificações destacamos no Parágrafo Único:
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A Diretoria, em concordância com a Direção Médica, estabelecerá normas
para tratamento espiritual aos enfermos que, por si ou seus responsáveis,
aceitarem a sua conjugação com o tratamento clínico, o que terá também,
como objetivo, os estudos dos fenômenos psíquicos e parapsicológicos.
(HEAL, 1967)

Com

a

possibilidade

de

estudar

os

fenômenos

psíquicos

e

parapsicológicos, o aspecto científico da doutrina espírita passa a ter existência
“real”, facultando a compreensão do adoecimento mental, à luz da doutrina dos
Espíritos.

IV A AURORA DE UM NOVO DIA

“Primeiro a erva, depois a espiga e,
por último, o grão cheio na espiga.” (MARCOS, 4:28)

Após 18 anos, materializava-se o Hospital proposto pelos Espíritos, dando
prosseguimento ao atendimento aos enfermos, que se iniciara no lar de Jair Soares,
nos idos de 1949.
Assim em 15/10/1967 o HEAL torna-se uma instituição psiquiátrica,
filantrópica, que une ciência e religião em sua linha de tratamento.
Durante a solenidade destacamos a presença de Jair Soares, que fez a
prece de abertura dos trabalhos, após número musical apresentado pelo Coral
Scheilla.
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Coube ao insigne Professor Dr. Clóvis Salgado, Secretário de Saúde do
Estado de Minas Gerais, à época, declarar inaugurado oficialmente o Hospital
Espírita André Luiz.

Oswaldo de Abreu, então Diretor Secretário do Hospital, fez a leitura da
ata de fundação do HEAL, lavrada em 18/02/1950.

Tancredo Guimarães, representante da Câmara Municipal de BH, é
convidado pelo Sr. Virgilio Pedro de Almeida - Diretor Administrativo, para desatar a
fita simbólica da entrada do Hospital. O Conselheiro Sr. Alberto Mizrahy descerra
uma placa alusiva ao ato inaugural.
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Outras personalidades presentes: o advogado Dr. Maurício Aleixo,
representante do ilustre Jurista Dr. Pedro Aleixo, então Vice-Presidente da
República e um destacado colaborador do HEAL; o distinto médico Dr. Mário Ibrahim
da Silva, à época Superintendente do INPS e que facultou o convênio firmado entre
aquela autarquia e o Hospital; representantes de casas espíritas, da sociedade, do
governo, além da comunidade local. Todos eram recepcionados por integrantes do
Grupo feminino que lhes entregavam uma flor.
Virgilio Pedro de Almeida dirigiu algumas palavras aos presentes,
emocionado, recordando que em 1950, na primeira reunião do Grupo, fora sugerido
por Abdul Simas a venda de flores, no Mercado Municipal, a fim de arrecadar
recursos para o início das obras, ao mesmo tempo em que se faria uma divulgação
sobre as finalidades do Hospital.

Dr. Schembri, abriu seu coração, em prece, dizendo:
Estamos convictos, pois, de que o patrono desta obra – o esclarecido e
iluminado espírito de ‘André Luiz’, estará daqui para frente, mais do que
nunca, ao lado de todos que se dedicarem aos doentes, sob o teto em que
nos encontramos. [...]
Embora inaugurado o Hospital, muita coisa há ainda para fazer [...] O
Hospital ergue-se somente por meios de auxílios e o atendimento aos
pobres será proporcional aos recursos financeiros disponíveis. [...]
Embora muito trabalho, compromissos e responsabilidades espirituais,
preferimos inaugurar imediatamente o Hospital certos que de que em nome
de Deus nada faltará e que os corações generosos sintonizarão conosco
honrando o nome do Hospital Espírita ‘André Luiz’ [...]. (SOUZA, 1997, p.43)
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No encerramento das solenidades de inauguração, o Professor Rubens
Romanelli, outra alma generosa e dulcíssima proferiu uma prece que falava sobre a
obra, sobre os obreiros, sobre a benção e a misericórdia dos Benfeitores para com
todos aqueles que fizeram, fazem e farão parte da história do Hospital Espírita André
Luiz.

***

Acima de tudo, suas palavras eram uma oração de gratidão pela
oportunidade bendita do serviço com Jesus.
***
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CAPÍTULO III - DA HOSPITALIZAÇÃO

I PORTAS ABERTAS

Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso.
(EMMANUEL,1952, p. 128)

As portas do Hospital Espírita André Luiz - HEAL enfim se abrem à
comunidade, sob a direção dos senhores Virgilio Pedro de Almeida, Oswaldo de
Abreu e Dr. José de Schembri, contando ainda com orientação técnica do diretor
médico Dr. Haroldo Alves Timponi, transformando a Instituição num ponto de auxílio
e de luz para muitas vidas em sofrimento. Conjugam-se esforços para conseguir
atender os portadores de transtorno mental que se dirigem àquelas instalações. A
comunidade espírita passa a se mobilizar, encaminhando ao HEAL voluntários para
atuar junto aos enfermos, oferecendo-lhes as terapêuticas espíritas. A psiquiatria
estabelece a diretriz geral do tratamento; o corpo clínico desdobra-se em atenção ao
socorro das almas em aturdimento, num trabalho de equipe, somando esforços com
a enfermagem, a psicologia, o serviço social, a terapia ocupacional e outros.

Oswaldo Abreu, Virgilio
Almeida, José Schembri

P.
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O objetivo inicial da Instituição de prestar assistência à saúde mental,
atender as necessidades de diagnóstico, tratamento e reabilitação daqueles que
necessitam, seja aqueles que possam arcar com o ônus financeiro da internação ou
aqueles carentes de recursos se mantêm, persistindo durante todos estes anos de
funcionamento.
Buscava-se oferecer aos pacientes uma assistência integral. Quando
necessário, médicos de outras especialidades eram chamados a atender o paciente
no hospital ou, se o caso assim exigisse, os enfermos eram encaminhados para
atendimento externo, em hospital geral.
Um ano após a inauguração do Hospital, o Corpo Clínico faz uma
avaliação do trabalho naquele período gerando um relatório sobre a evolução das
atividades hospitalares. À leitura deste relatório (HEAL, 1968), alguns pontos
chamam-nos a atenção por quanto às condições extremamente humanas e
relevantes, em hospital psiquiátrico nos anos de 1967. Vejamos:
 atendimento gratuito às pessoas carentes;
 preocupação com o aprimoramento das condições humanas e
materiais na Instituição;
 distribuição de pacientes nas unidades de internação de acordo
com o sexo e estado psíquico;
 variedade de atividades terapêuticas ocupacionais oferecidas aos
internos;
 inexistência de quartos-fortes ou estruturas de contenção mecânica.
Ao longo dos anos, alguns projetos foram sendo propostos, atividades
implantadas... alguns se mantendo, outros não.
Três momentos importantes na história do HEAL precisam ser
destacados: um período onde é constituído o Centro de Estudos Ulisses
Pernambucano (CEUP) onde os estudos científicos se colocam de forma intensa
alavancando o hospital no meio da comunidade científica e hospitalar; outro, onde é
constituído o Grupo de Estudos de Espiritismo e Psiquiatria (GEEP), onde a ciência
passa a se unir às questões espirituais, firmando o propósito inicial ditado pelos
espíritos; e o que chamamos de EQUIPE DE LINHAS DE CUIDADOS, existente na
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atualidade, sustentando a proposta da visão da saúde sob a perspectiva da alma
imortal, tratando os enfermos de forma integral e ampliando as atividades de
arteterapia, para todos os assistidos.

1.1 CENTRO DE ESTUDOS ULYSSES PERNAMBUCANO (CEUP)
Em 07/11/1967 os médicos que compunham o corpo clínico do hospital
fundam um centro de estudos tendo como patrono o Dr. Ulysses Pernambucano,
ilustre psiquiatra que teve grande participação nos procedimentos de humanização
das condições de atendimento a pacientes psiquiátricos no país, além de suas
atuações em defesa daqueles considerados marginais à sociedade, qual seja
doentes mentais, negros, crianças excepcionais, etc.
O programa do CEUP teve início um ano após sua fundação, em
28/11/1968, propondo estudos sobre comunidades e organizações terapêuticas de
hospitais psiquiátricos. Buscaram a formação de equipes psiquiátricas com o
propósito de se reunirem semanalmente, sob a supervisão de um psiquiatra, para
discussão de problemas de relacionamento com os pacientes e membros das
equipes, discussão de casos específicos e resultados terapêuticos. Embora esta
metodologia de atendimento fosse eficaz, as equipes não se firmaram.
A equipe, entretanto, continuou com seus estudos e buscaram organizar
quatro diferentes cursos para aprimoramento médico: Curso de Especialização em
Psiquiatria (CEP); Curso de Psicopatologia; Curso de Psiquiatria Básica; Ensino
Complementar; que contavam com a dedicação do Dr. Cezar Rodrigues Campos
(HEAL, 1972). Registre-se que os residentes do CEP atendiam no ambulatório do
HEAL, duas vezes por semana, como parte de sua formação acadêmica.
Em 1974, o Curso de Especialização em Psiquiatria é realizado em
parceria com a Casa de Saúde Santa Clara (CSSC). O estágio para os acadêmicos
era feito no primeiro ano HEAL e no segundo na CSSC, com a supervisão direta dos
profissionais técnicos dos referidos hospitais (HEAL, 1974).
Um acontecimento ímpar se faz em 1974: a realização de um “Curso
Geral de Psiquiatria”, programado para doze semanas, destinado a dar à diretoria e
seus assessores uma visão geral da psiquiatria, campo de conhecimento, principais
doenças mentais, principais modalidades assistenciais, dentre outros temas.
Participaram do curso: Martinho Rego, Adauto do Nascimento Pedrosa, Arym
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Moisés, Alberto Mizrahy, Roberto Brönfen, Aurélio Azevedo Valente, José Godoy
Rosa e Núbia Almeida Santos (HEAL, 1974)
Neste ano, também, realizou-se o Curso de Psicopatologia, dentro de um
convênio HEAL x UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) - tendo
possibilitado a cerca de 200 alunos da Faculdade de Ciências Humanas da UFMG o
contato com os doentes mentais no “André Luiz”.
As questões de âmbito psiquiátrico e científico ganhavam peso no HEAL,
o que era extremamente positivo, entretanto, os propósitos que nortearam a
construção do hospital não podiam ser relegados em segundo plano. Era importante
lembrar, a todo instante, que a medicina não podia alhear-se das diretrizes do
evangelho e da doutrina espírita. Virgílio Pedro de Almeida faz, então, uma
exortação:
O padecente da alienação espiritual, o portador da parasitose espiritual, o
desajustado emocionalmente são nossos irmãos sofredores alcançados
pelas interrégimas leis, convidando-os à reparação, carentes do nosso amor
e da nossa caridade.
Ao lado deles aplicando as técnicas psiquiátricas e psicanalíticas da
atualidade, não olvidemos de oferecer os valiosos recursos da terapia
espírita... oração, esclarecimento, água fluidificada, o passe com que os
fortaleceremos para os futuros embates redentores...”(VIRGILIO PEDRO
DE ALMEIDA, 1976, p. 9)

No ano de 1977 encerra-se o Curso de Especialização em Psiquiatria e a
residência médica e o plantão médico pelos residentes. Desta forma torna-se
necessário a contratação de médicos para este fim. São convidados para assumir a
função de plantonistas: Antônio Áureo Benetti, Antonio Roberto Vieira Guedes, Fábio
Eustáquio P. Munhoz, Jaider Rodrigues de Paulo, José Roberto de Faria, Luiz
Carlos Rodrigues e Maria Auxiliadora Teixeira Fialho (HEAL, 1977).
Extremamente importantes foram as contribuições de todos aqueles que
compuseram o Corpo Clinico do HEAL no período inicial de suas atividades
hospitalares, projetando o nome da Instituição no contexto brasileiro, estruturando
bases para os demais profissionais que chegariam a posteriori.
Numa breve linha do tempo, temos alguns destaques ocorridos neste
período:
 1967: assinatura do convênio com o Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS) e a Caixa dos Militares-Beneficiente;
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 1969: participação na primeira Convenção Brasileira de Hospitais;
inauguração do Laboratório de Análises Clínicas “Paulette
Bronfen;
 1970: presença ativa no primeiro Congresso Mineiro de Psiquiatria
ocorrido em Araxá-MG;
 1971: participação em três Congressos de Psiquiatria e de uma
Convenção de Hospitais;
 1972: inauguração dos cursos para aprimoramento médico sob os
aspectos, científico, cultural, e prático;
 1973: criação do Departamento de Ensino e Pesquisa, com a
realização de curso de extensão em enfermagem psiquiátrica e
curso de especialização em psiquiatria; efetivas participações no
VII Congresso da Associação Médica Brasileira, no V Congresso
da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e no I
Congresso de Homeopatia como especialidade Médica;
 1974: reclassificação do HEAL como de “Primeira Categoria” com
92% dos pontos atribuídos à especialidade de psiquiatria;
recebimento, também, do Diploma de Mérito, conferido pela
Federação Brasileira de Hospitais; pela “inestimável colaboração
prestada à causa hospitalar no Brasil” (HEAL, 1974); realização de
cursos de especialização;
 1975: participação no XII Congresso de Neurologia, Psiquiatria e
Higiene Mental, realizado em Brasília-DF; criação do Grêmio
Social

Virgilio

Pedro

de

Almeida,

com

o

objetivo

de

confraternização e auxílio aos funcionários do Hospital;
 1976:

participação

no

Congresso

Nacional de

Psiquiatria,

realizado em Fortaleza-CE; II Congresso de Psicologia Clínica; II
Congresso Nacional de Assistência Social, realizado em RecifePE.
A gratidão se faz presente a estes corajosos companheiros que
assumiram os trabalhos nos primórdios dos atendimentos hospitalares no HEAL, nos
idos de 1967 e que atuaram por quase uma década, firmando o nome do Hospital no
seio da sociedade.
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1.2 GRUPO DE ESTUDOS DE ESPIRITISMO E PSIQUIATRIA (GEEP)
Dos novos profissionais que iniciam no trabalho do HEAL, destacam-se
alguns pelo desejo de estudar a psiquiatria à luz da doutrina espírita. Desta feita, por
volta de 1979, os estudos se faziam tão promissores que estes facultativos passam
a formar o então Grupo de Estudo de Espiritismo e Psiquiatria - GEEP, marcando
efetivamente as atividades no HEAL, alicerçando ciência e espiritualidade na vivencia
hospitalar. Sabiam eles que o conhecimento acerca da existência do espírito, das
reencarnações sucessivas, das repercussões das ações boas ou más no corpo
perispirítico, todas estas informações aliadas ao conhecimento científico eram e são
extremamente importantes no processo terapêutico levado a efeito, notadamente nos
casos de transtornos mentais.

Foram estes profissionais que, no ano de 1983, inseriram no calendário
de atividades da Instituição a “Semana de Espiritismo e Psiquiatria”, visando unir os
conhecimentos da ciência médica e psicológica aos princípios terapêuticos que a
doutrina espírita disponibiliza ao alcance do homem, para minorar sofrimentos.
Naquele momento a preocupação dos profissionais do HEAL era, dentre tantas,
aprimoramento do atendimento, qualificando os profissionais e estreitando os laços
da psiquiatria com a doutrina dos espíritos.

Retorna-se a proposta de uma equipe interdisciplinar para atendimento
aos enfermos (já tentada anteriormente), no entanto, em novas bases, interagindo-
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se agora com a espiritualidade. Passa a haver uma participação mais ostensiva do
departamento de assistência espiritual, até mesmo com a criação de uma reunião
mediúnica de suporte àqueles casos refratários aos tratamentos convencionais.
O trabalho, a união, a dedicação dos componentes do GEEP leva-os a
fundar em 1986, a Associação de Medicina e Espiritismo, atualmente conhecida
como AMEMG: Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Muitos dos seus
componentes continuaram a laborar no HEAL, seja nos trabalhos médicos,
psicológicos, seja nas atividades doutrinárias, ou em ambas. É comum vê-los
reunidos nas dependências do Hospital, todas as segundas feiras – às 20 horas,
para realização de uma reunião de desobsessão.
Numa breve linha do tempo, temos alguns destaques ocorridos neste
período:
 1977: modificações na Divisão Técnico Médica; a direção médica
permaneceu nas mãos de Dr. Celso Dias de Avelar; aprovação de
novo regimento interno do corpo clínico do HEAL;
 1983: implantação da 1ª. Semana de Espiritismo e Psiquiatria que
se mantêm até os dias atuais (2011);
 1987: instalação da Comissão de Ética Médica, conforme
resolução RP/83/86 do Conselho Regional de Medicina;

 1989: participação no Congresso Internacional de Espiritismo;
participação no 1º. Encontro Nacional Espírita de Saúde Mental,
em Goiânia/GO, contando com a participação de 47 dos 100
hospitais psiquiátricos existentes no Brasil à época. O diretor
Adauto Nascimento Pedrosa e Dr. Jaider Rodrigues de Paulo
tiveram participações ativas; inauguração da Creche Paulette,
criada para acolher os filhos dos funcionários, com idade de 3
meses a 6 anos;
 1990: oferta de bolsas de estudos para os acadêmicos de
psicologia;
 1992: publicação do livro: “O homem sadio: uma nova visão”,
parceria entre HEAL, AMEMG e editora Fonte Viva;
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 1994:

encontro

de

confraternização

e

estudos

para

os

colaboradores de suas atividades doutrinário-assistenciais, com o
tema “Em defesa da Vida”.
 1995: publicação do livro “Mediunidade com Jesus” – parceria
entre HEAL e AMEMG;
 1996: promoção do IV Encontro Nacional Espírita de Saúde Mental
(ENESAM) – parceria HEAL e AMEMG; publicação do livro: Porque
adoecemos: novos horizontes do conhecimento médico-espírita,
composto de artigos resultantes das palestras realizadas nas
várias Semanas de Espiritismo e Psiquiatria do HEAL;
 1997: lançamento do livro HEAL: um lar de Jesus; em
comemoração aos 30 anos de atividades hospitalares. Editado pelo
Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza, com a colaboração de vários
amigos, sendo que cada um redigiu um artigo que compõe o livro;
 1998: atuação da equipe de enfermagem proferindo palestras
sobre a implicação de álcool no organismo humano; lançamento do
livro “Desafios em Saúde Mental: contribuições da terapêutica
espírita”; participação no “V Encontro Nacional Espírita de Saúde
Mental (ENESAM) sob a coordenação do diretor administrativo Dr.
Haroldo Timponi”; implantação da Reunião de Tratamento BioPsico-Sócio-Espiritual (que englobava as tarefas de higiene mental,
relaxamento desobsessivo, e grupo multifamiliar), e passou a ser
realizada às 2ª feiras das 19 às 22 horas, no Centro de
Convivência Joseph Gleber e sala de reuniões do DAE;
 2000: Reforma da sala de ECT (Eletroconvulsoterapia) e da
internação; adaptação de local para atendimento psiquiátrico de
urgência, dotado de camas, oxigênio, soro e medicamentos
necessários;

Agradecidos somos, a estes profissionais que tiveram importante papel na
efetivação da proposta espiritual em unir ciência e espiritualidade nas atividades do
HEAL e, corajosamente levaram esta proposta afora dos muros do Hospital, dando
continuidade aos trabalhos fraternos, médico-espírita, na Associação Médico
Espírita de Minas Gerais (AMEMG), fundada por alguns dos membros do GEEP.
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1.3 EQUIPE LINHAS DE CUIDADOS
Embora o HEAL sempre estivesse preocupado com as questões de
humanização nos atendimentos de seus pacientes, a aprovação da Lei
Antimanicomial n.º 10.216, de 6/4/2001 e os Serviços Residências Terapêuticos
(Portaria GM 106, de 11/02/2000), levaram à diretoria do “André Luiz” a rever suas
políticas de saúde mental. Tudo se fez no sentido de adequar cada vez mais seus
serviços às orientações governamentais, sem que isso levasse a qualquer prejuízo
aos internos da Instituição.
Registre-se que 1998, o HEAL já vinha vivenciando momentos delicados
em sua estrutura de atendimento, já que o poder público federal começava a fazer
uma “nova leitura” acerca das internações psiquiátricas, promovendo reflexões
políticas e sócias, que levaram muitos profissionais inseridos naquele contexto a
reverem seus posicionamentos clínicos/ terapêuticos. Surgiram sugestões de
atendimentos no formato de hospital dia, hospital noite, hospital crise, enfim,
mudanças profundas nas estruturas dos hospitais psiquiátricos e dos envolvidos
neles. E assim, o HEAL busca se adequar a este novo modelo apresentado, não
apenas às questões terapêuticas e clínicas, mas igualmente às relativas à
revitalização ambiental.

1.3.1 – Projeto Campos dos Sonhos
Além das sugestões de novas propostas terapêuticas, o HEAL se
colocou, também, numa posição de reavaliação de sua área verde, paisagística.
Neste momento, onde propostas terapêuticas estavam sendo revisadas; unidades
de atendimento sendo construídas e reformadas; alterações estruturais e
terapêuticas sendo programadas, tornou-se igualmente importante uma mudança na
estrutura física, na jardinagem do entorno do HEAL.
Assim, visando uma maior qualidade nos serviços prestados a seus
clientes, o HEAL elaborou o Projeto “Campo dos Sonhos”, que previu o plantio de
hortaliças e legumes numa área desativada do hospital – de aproximadamente 6.000
m2., e instalação de uma mandala de plantas medicinais. Aquela área, no passado
da Instituição, servira de palco para atividades de laborterapia e plantio de
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hortaliças. Para esta frente de trabalho contou-se com o apoio técnico da Secretaria
Municipal Adjunta de Abastecimento (SMAAB) e Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER). Estas empresas
governamentais auxiliavam as instituições que desejavam implantar projetos de
agricultura urbana.

Com a autorização do então diretor financeiro, Sr. José de Andrade
Drumond, a colaboração da EMATER, através do gerente Sr. Dezidério Junqueira e
da engenheira agrônoma Sra. Elenice, e os funcionários dos serviços gerais do
hospital, o trabalho de limpeza e planejamento de produção de hortaliças iniciou-se.
Os Srs. Koichi Hamada, produtor de mudas de hortaliças no “cinturão
verde”, em Bom Jardim de Minas/MG e Sr. Arcil da Nutricampo em Igarapé/MG,
doaram ao Hospital, sementes e bandejas de mudas, para o início da produção. O
Sr. Koichi fez ainda mais: doou ao hospital uma estufa para a produção de mudas
em

bandejas

de

isopor.

Um

funcionário

foi

contratado

para

dedicar-se

exclusivamente à horta e esta contratação auxiliou, também, na efetivação de
algumas atividades realizadas pelo corpo terapêutico.
Giulianus Souza, terapeuta ocupacional, assim se expressava quando se
referia à horta (que ele tentara implantar anos antes):
A horta configura-se como um dos recursos utilizados pela Terapia
Ocupacional para auxiliar o indivíduo a recuperar, desenvolver e construir
habilidades para sua independência, saúde, segurança e integração social.
Possibilita a expressão de histórias de vida, promove mudanças de atitudes,
aumenta a independência e autonomia, favorece a integração social,
estimula a descoberta de interesses e potencialidades, permite compartilhar
experiências e facilita a comunicação. Giulianus Souza
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A revitalização naquele momento, resgatava pensamentos e desejos dos
diretores do hospital em tempos passados, como se vê redigido, no relatório da
diretoria de 1972:
O aproveitamento de suas terras, pela agricultura, foi sempre uma das
preocupações da Diretoria, buscando, na colheita agrícola, uma parcela de
alimentos para sua subsistência. Por outro lado um bom meio para a prática
da Praxiterapia, numa eficiente ajuda de recuperação de doentes. (HEAL,
1972)

Em outubro de 2007, o paisagista Sr. Wellington, projetou e montou uma
mandala de plantas medicinais, numa área central da horta. O local tornou-se ponto
de visitação constante de pacientes, acompanhados de seus terapeutas.

Além da produção agrícola, outras práticas foram oportunas naquele novo
espaço criado:
 Prestação de serviço comunitário aos cumpridores de penas
alternativas, encaminhados ao HEAL pela Sra. Amanda – assistente
social da Central de Penas Alternativas – regional oeste – BH. O
Projeto acolheu, no ano de 2007, 12 pessoas que puderam cumprir
sua pena trabalhando na horta.
 Realização de seis grupos terapêuticos no espaço da horta –
(semanalmente), com os pacientes internos, realizados pela equipe
de Terapia Ocupacional que assim se expressava:
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... a horta como recurso terapêutico têm contribuído para o bem estar
físico-psíquico, verificando-se uma redução da ansiedade, o aumento da
auto-estima, a valorização pessoal, a aquisição de regras de trabalho em
grupo, a aquisição de novos conhecimentos, o aumento da consciência
ambiental e social, fomentando assim um aumento da qualidade de vida das
pessoas envolvidas. Há alguns meses, os profissionais da TO é quem
convidavam os pacientes crônicos a irem à horta, hoje eles que os
convidam.

 Psicoterapia em grupo, atendimento individual e visita de familiares
de pacientes à horta – atendimentos feitos pelo setor de Psicologia,
que registrou:
A horta é um ambiente facilitador do processo de auto-organização do ser,
pois, quando o paciente entra em contato com sua verdadeira essência, ele
redescobre forças e capacidades até então anestesiadas em si. Além
disso, a horta apresenta-se como espaço alternativo de trabalho terapêutico
com o doente mental que ultrapassa as portas da instituição.

 Realização de cursos de capacitação pela equipe da EMATER: em
15/07/2008 estiveram presentes neste evento, pessoas da
comunidade que atuavam na horta do bairro Barreiro/BH,
profissionais e voluntários do Hospital que lidavam diretamente
com a horta, e alguns pacientes da Instituição, notadamente
aqueles em tratamento das dependências químicas.
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1.3.2 – Projeto Linha de Cuidados
Com o objetivo de construir um novo projeto terapêutico a reger o
atendimento clínico no HEAL, alinhando os procedimentos da internação à saída do
paciente, realizou-se um seminário em 2007, com a participação dos profissionais da
Instituição, voluntários ativos no trabalho, de maneira que, num trabalho em equipe,
todos ajudassem na construção de uma nova linha de trabalho terapêutico. Este
encontro contou ainda, com a presença do administrador, conferencista, palestrante
e maestro Raul Marinuzzi e sua orquestra.

José de Andrade Drumond e Gilca Boggioni
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Foi um momento de rever o funcionamento das alas de internação e a
dinâmica de tratamento empregado aos pacientes internados, para dar novos rumos
ao trabalho. Iniciou-se naquele instante importantes ações de reestruturação das
atividades de assistência, no sentido de melhorar o atendimento, qualificando cada
vez mais o trabalho prestado aos clientes do Hospital Espírita André Luiz.
Deste encontro, realizado na Casa de Retiro Santíssima Trindade, em
Belo Horizonte, resultaram vários projetos a serem analisados, para posterior
execução.
Foram idealizadas Unidades de Cuidado compostas por equipes de
multiprofissionais, onde os clientes ficariam separados de acordo com as patologias
e o estado mental apresentados, qualificando ainda mais o atendimento. Foram elas:
Unidades Harmonia, Renovar e Novos Passos. Posteriormente surgiram o Centro de
Terapias e Assistência Social - CETAS, a Moradia Assistida e o Núcleo de
Permanência Dia e Assistência Social Amor e Fraternidade – NUPDAS.

1.3.2.1 Unidade de cuidado
1.3.2.1.1 Harmonia
Esta Unidade de internação, dividida em enfermaria masculina e feminina
e visa o atendimento de pacientes em crise de agitação psicomotora ou em extremo
grau de depressão, com risco de autoagressão ou agressão a terceiros. Nela são
acolhidos, também, aqueles enfermos, com o diagnóstico de psicose, enfermidade
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ainda muito complexa ao entendimento humano. Necessitam de atenção e cuidados
de forma mais ostensiva.
Não existe, portanto, uma dor única, na alma humana, que não proceda do
próprio comportamento, sendo a mais grave o deslize que se apóia na
razão, no discernimento capaz de distinguir, na escada de valores, as
balizas demarcatórias da responsabilidade que elege a ação edificante ou a
comprometedora [...] (MANOEL PHILOMENO DE MIRANDA, 1991, p. 32)

Após uma melhora do quadro, os pacientes são transferidos para as
Unidades Renovar.

1.3.2.1.2 Renovar
Visa o atendimento de pacientes portadores de transtorno mental sem
agitação psicomotora e agressividade: casos de depressão, transtorno bipolar,
transtornos

obsessivos

compulsivos,

transtornos

psicóticos,

transtornos

de

personalidade, dentre outros. Nesta Unidade encontram-se as enfermarias feminina
(Renovar 3), masculina (Renovar 2), apartamentos feminino (Renovar 1A e 1B –
com e sem acompanhantes), masculina (Renovar 4).
Vejamos algumas elucidações acerca das depressões, numa visão
espiritual:

[...] é necessário compreender que todas as depressões são bipolares, pois
todas são configuradas na dinâmica das forças mentais bipartidas. A
exacerbação da contração será sempre consequência da exaltação da
expansão, configurando os dois movimentos complementares [...] A alegria
e o entusiasmo da fase maníaca, filhos da arrogância, se alternarão sempre
com a apatia da queda do humor, em qualquer situação. Na maioria das
vezes, contudo, a primeira fase, a da exaltação, não pode ser apreciada
pelo observador terreno, por se encontrar em existência pregressa, onde
realizou seu movimento inicial, deflagrador do quadro que se apresenta ao
longo de toda uma encarnação, sem uma causa que a justifique
aparentemente. O comprimento da onda mental, excessivamente dinâmica
e mutável, pode exceder nossa capacidade de observação por se projetar
em outro momento da vida, fora da limitada dimensão temporal do homem
encarnado. Qual onde somente se vê uma de suas fases, pode-se
facilmente deduzir que sempre uma oposta lhe antecedeu ou lhe sucederá.
Naqueles momentos em que a onda mental reduz sua freqüência,
passamos a ver suas fases se alternarem com rapidez, identificando
facilmente a bipolaridade dos transtornos mentais, sempre em obediência à
mesma oscilação. [...] (ADASMASTOR, 2009, p. 221)
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Observada a melhora do quadro, o paciente recebe alta médica
retornando ao lar, às atividades profissionais, ou se necessário, encaminhado a dar
continuidade do tratamento via ambulatório ou hospital/dia.
1.3.2.1.3 Novos Passos
Esta unidade destina-se, exclusivamente ao atendimento de dependentes
químicos – álcool e outras drogas, para desintoxicação, conscientização,
continuidade do tratamento. Conta com apartamentos individuais e enfermarias para
um público do sexo masculino.
Algumas instruções do Espírito Joanna de Ângelis, auxilia-nos a
compreender o processo da dependência química, numa visão espiritual. Vejamos:
Fixando-se nas estruturas mui sutis do perispírito, em processo vigoroso, os
estupefacientes desagregam a personalidade, porquanto produzem na
memória anterior a liberação do subconsciente que invade a consciência
atual com as imagens torpes e deletérias das vidas pregressas, que a
misericórdia da reencarnação faz jazer adormecidas... De incursão em
incursão no conturbado mundo interior, desorganizam-se os comandos da
consciência, arrojando o viciado nos lôbregos alçapões da loucura que os
absorve, desarticulando os centros do equilíbrio, da saúde, da vontade, sem
possibilidade reversiva, pela dependência que o próprio organismo físico e
mental passa a sofrer, irresistivelmente... (ESPÍRITOS DIVERSOS, 1997, p.
129)

Em todas estas unidades de atendimento a assistência espiritual é garantida
àqueles que desejam e que possuam o Termo de Adesão ao Tratamento Espiritual,
assinado pelos responsáveis pela internação dos clientes.

1.3.2.2 Hospital Dia
1.3.2.2.1 CETAS – Centro de Terapias e Assistência Social
Percebendo o crescente aumento do consumo de substâncias psicoativas
(o que de fato ocorre desde a segunda metade do século 20), hoje considerado um
grave problema de saúde pública, a equipe do HEAL foi levada a um repensar num
modelo de tratamento dia para os dependentes químicos. Ressalte-se que, 1989, no
I Encontro Nacional Espírita de Saúde Mental, realizado em Goiânia/GO, o então
diretor administrativo do HEAL, Sr. Adauto do Nascimento Pedrosa, já traçava
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diretrizes para a implantação de uma clínica para tratamento de toxicômanos, após a
desintoxicação realizada em regime de internação.
Hoje aquele desejo se concretizou, com a estruturação do CETAS, que
tem como objetivos motivar a manutenção da abstinência; estimular o paciente a
realizar mudanças no seu estilo de vida e mantê-las; acolher e apoiar
psicologicamente a família visando à melhoria dos relacionamentos, ampliar o
conhecimento sobre a substância utilizada e conscientizar o paciente e sua família
acerca do problema decorrente do uso das drogas.
Além das terapêuticas convencionais, a equipe da assistência espiritual
participa junto a estes clientes; Joanna de Ângelis estimula este trabalho orientandonos:
A educação moral à luz do Evangelho sem disfarces nem distorções; a
conscientização espiritual sem alardes; a liberdade e a orientação com
bases na responsabilidade; as disciplinas morais desde cedo; a vigilância
carinhosa dos pais e mestres cautelosos; a assistência social e médica em
contribuição fraternal constituem antídotos eficazes para o aberrante
problema dos tóxicos — autoflagelo que a Humanidade está sofrendo, por
haver trocado os valores reais do amor e da verdade pelos comportamentos
irrelevantes quão insensatos da frivolidade. (ESPÍRITOS DIVERSOS, 1997,
p. 130)
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1.3.2.2.1 NUPDAS – Núcleo de Permanência Dia e Assistência Social Amor e
Fraternidade
É possível perceber que quando um trabalho precisa ser realizado ele
acontece, mais dia menos dia, já que o sonho de um espaço de convivência e
reinserção social fora programado nos idos de 1995, inaugurado à época, mas que
não se manteve. Era o Centro de Convivência Joseph Gleber. Eis que ele ressurge,
em 2010, facultando aos enfermos uma oportunidade de se sentirem amados e
respeitados, convivendo com a comunidade, fora dos muros de uma instituição
psiquiátrica, mesmo portando as limitações impostas por suas enfermidades.
Assim, inaugura-se o NUPDAS, local de atendimento dia para portadores
de transtorno mental de ambos os sexos que se encontram fora de episódios de
crise. Contam com uma equipe multidisciplinar, incluindo a assistência espiritual,
com atividades variadas no período de 08 às 17 horas.

Atende em média 120

pacientes-dia.
Quase podemos afirmar que noventa em cem dos casos de loucura,
excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a
matéria cinzenta, começam nas conseqüências das faltas graves que
praticamos, com a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de
atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles
que as acolhem e alimentam.” (...) “Pela rebeldia, a alma responsável pode
encaminhar-se para muitos crimes, a cujos resultados nefastos se cativa
indefinidamente; e, pelo desânimo, é propensa a cair nos despenhadeiros
da inércia, com fatal atraso nas edificações que lhe cabe providenciar.”
(ANDRÉ LUIZ, 1952, p. 202)

Nota: Mudanças ocorreram no HEAL e o NUPDAS precisou ser desativado em novembro de 2012 .
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1.3.2.3 Moradia Assistida
Visando o atendimento humanizado e melhor qualidade de vida, com
maior envolvimento familiar e assistência individualizada, o HEAL inova, mais uma
vez, oferecendo uma “Moradia Assistida” a 08 pacientes, que deixaram a condição
asilar em que se encontravam.
O atendimento psiquiátrico se manteve, sendo que nos dias atuais eles se
deslocam até o Hospital para uma consulta mensal e, caso necessário, as de
urgência. Contam, também, com uma assistência terapêutica multidisciplinar. O
vínculo com os voluntários da assistência espiritual continuou, através das visitas e
atividades doutrinárias que recebem semanalmente.
Na patogênese da alienação mental, sob qualquer aspecto em que se
apresente, sempre defrontaremos um Espírito falido em si mesmo,
excruciando-se sob a injunção reparadora, de que não se pode deslindar,
senão mediante o cumprimento da justa pena a que se submete pelo
processo de evolução (MANOEL PHILOMENO DE MIRANDA, 1991, p. 31)

1.3.3 – Campanhas promocionais
A fim de auxiliar financeiramente à instituição, a diretoria do HEAL, em
2010, iniciou várias campanhas junto à sociedade.
 “Um caminho para muitas vidas”. Neste projeto, ao se inscrever,
cada participante recebia um cofrinho para encher com moedas
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e fazer sua doação ao hospital. Os valores arrecadados foram
revertidos

para

a

manutenção

e

ampliação

das

obras

assistenciais.
"UM CAMINHO PARA MUITAS VIDAS"

 “Arte e Solidariedade” - Camisas com artes cedidas pelos
principais artistas plásticos de Minas Gerais.

Os temas das

artes foram inspirados a partir da escolha de um livro
psicografado por Francisco Cândido Xavier. O lançamento das
camisas coincidiu com um “bate papo” com Iafa Britz, diretora de
produção do filme Nosso Lar, lançado em todo Brasil.
O evento aconteceu no auditório do Colégio Monte Calvário, em
BH.
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 Diversão e solidariedade: os cartazes promocionais falam por si
mesmos.

 “Doe de coração: seu troco faz a diferença!”: uma parceria HEAL
e Supermercados BH, onde parte do troco dos consumidores
transforma-se em doação ao HEAL para manutenção de suas
obras.

Diretora Otília Rosângela de Souza
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 Doação por boleto bancário:

***

CEUP, GEEP, EQUIPE LINHAS DE CUIDADOS: grupos distintos, com
diversidade de dons e carismas, mas igualmente importantes na história do HEAL.
Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade
de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada
a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo
Espírito, é dada a palavra da sabedoria; a outro, pelo mesmo Espírito, a
palavra da ciência; a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; a outro, pelo mesmo
Espírito, os dons de curar; a outro a operação de milagres; a outro a
profecia; a outro o dom de discernir espíritos; a outro a variedade de
línguas; e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo
Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um
como quer. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e
todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim
também é Cristo. Paulo (I CORINTIOS, 12:4-12)

Que o divino Mestre Jesus abençoe e ampare a estes profissionais que
sempre deram o melhor de si ao trabalho junto ao HEAL, e que permaneceram junto
ao Cristo. Se hoje o “André Luiz” é esta Instituição de renome nacional, muito se
deve a cada um daqueles que passaram e que se encontram nesta Casa de amor:
médicos,

psicólogos,

terapeutas,

enfermeiros,

nutricionistas,

farmacêuticos,

engenheiros, o pessoal dos serviços gerais, administrativos, e voluntários diversos,
da assistência espiritual ou de outros setores; dos diretores que administram a
Instituição de forma gratuita, sem nenhum retorno financeiro, mas com dedicação,
cuidado e empenho e responsabilidade com uma obra tão grandiosa.
“Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo
produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o
podeis dar, se não permanecerdes em mim.” (JOÃO, 15:4)

***
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CAPÍTULO IV - DA ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL

As alienações mentais de qualquer espécie, sempre decorrem dos
gravames morais daqueles que delinqüem, na atual ou o fizeram em
existência pregressa. As matrizes dos seus compromissos infelizes fixam-se
no perispírito que as transfere para o corpo somático, dando lugar aos
distúrbios de natureza orgânica, psicológica ou mental, ou se transformam
em tomadas para a fixação dos plugues vibratórios dos seus adversários
espirituais, aqueles que lhes sofreram os prejuízos, a prepotência, o crime.
Como ninguém foge de si mesmo, da própria consciência, a culpa gerada
no cerne do ser faculta a sintonia com os adversários em relação aos quais
tem dívida a acertar. É natural, portanto, que essa ciência religiosa e
filosófica contribua de fato, em favor da saúde espiritual de todos aqueles
que se encontram incursos nos soberanos códigos da Divina Justiça.
(MANOEL PHILOMENO DE MIRANDA, 2008, p. 54)

A origem dos trabalhos da assistência espiritual coincide com a própria
história do hospital, posto que desde os primeiros momentos o intercâmbio com os
espíritos se fez de forma ostensiva, pautados nos ensinamentos de Jesus e Kardec.
Existiam atividades de efeitos físicos e intelectuais; de estudos, mas também de
tratamento.
A partir do período de hospitalização, a assistência espiritual (passes,
atendimentos fraternos e reuniões doutrinárias) passa a ser oferecida aos internos a
pedido dos mesmos, de seus familiares e com o consentimento do Diretor Médico,
que acompanha todos os casos.

Alguns conselheiros e diretores assistiam

pessoalmente aos enfermos nas tarefas espíritas.
Em 1968 elabora-se um regulamento para as atividades do setor,
baseado nos preceitos da doutrina espírita. Nesta oportunidade o HEAL recebe a
visita do médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco.
Pelos idos de 1970, as atividades espirituais eram realizadas sob a
direção dos Conselheiros, Alberto Mizrahy, Martinho Rego, Gerardo Figueiredo, Dr.
Carlos Dias de Avelar e Jarbas Franco de Paula, este liderando a equipe de
companheiros do Centro Espírita Oriente. Pelas manhãs de quartas feiras, tarefeiras
do Centro Espírita Célia Xavier, realizavam visitas às enfermarias femininas levandolhes palavras de bom ânimo, e muito amor.
Outra tarefa, realizada durante os primeiros 10 anos da hospitalização,
era as festas natalinas de pacientes e funcionários, realizada pelos componentes do
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Grupo Espírita Professor Cícero Pereira, sob a coordenação de D. Maria M.
Patrocínio. Estas passaram a ser feitas, posteriormente pelo próprio setor de
assistência espiritual.
Em 1977 o HEAL recebeu do Departamento Editorial da Federação
Espírita Brasileira (FEB), duas doações de livros diversos, além de adquirir, também
na FEB e na Livraria Espírita Alvorada Editora (Salvador, BA), mais de 500
exemplares (obras básicas e todos os livros psicografadas por Divaldo Pereira
Franco, editadas ou reeditadas em 1977). O objetivo maior era ampliar o trabalho de
divulgação dos ensinamentos espíritas, contribuir para amenizar o sofrimento dos
pacientes e proporcionar-lhes o conforto moral que a consoladora Doutrina dos
Espíritos poderia oferecer. (HEAL, 1977)
No ano de 1983 a direção do setor de assistência espiritual passou das
mãos amorosas de Alberto Mizrahy para as de Oswaldo Abreu, que retornava à lidas
no HEAL.
Algumas atividades são ampliadas a partir de 1984:
 Prece vespertina, realizada, diariamente, às 18 horas envolvendo
todo o Hospital, numa só faixa vibracional;
 Plantão doutrinário, para auxílio ao enfermo e sua família, através
do atendimento fraterno, sendo realizados por Oswaldo e Honório
Abreu; a partir de 1990 o Sr. Alberto Mizrahy integra-se à equipe;
 1986: implantação da Reunião de Estudos Evangélicos para os
Egressos, às quartas feiras, à noite.

As atividades eram crescentes dia a dia, sendo realizadas as seguintes
tarefas doutrinárias: reunião de desobsessão; “bom dia doce”; relaxamento
desobsessivo; curso de conscientização para alcoólatras; reuniões de estudos
doutrinários; momento de oração; higiene mental; treinamento mediúnico, plantão
doutrinário; fluidoterapia.
O Hospital contava com o apoio de casas espíritas da região, em várias
frentes, até mesmo no sentido de oferecer assistência evangélico-doutrinária aos expacientes do Hospital, o que acontecia no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, que
carinhosamente recebia em suas dependências, aqueles enfermos que tinham
recebido alta hospitalar.
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Em junho de 1987 iniciou a Reunião de Orientação Espiritual, trabalho
que tinha como objetivos “[...] oferecer ajuda ao Corpo Clínico através da
participação mediúnica na cabine de passe, quando se procura detectar os
antecedentes espirituais do quadro.” (HEAL, 1987)
Em 1988 inaugurou-se a “Biblioteca Allan Kardec” para atendimento aos
pacientes internados. O DAE recebeu uma doação de livros da codificação espírita –
obras básicas, oferta da Federação Espírita Brasileira, além de obras psicografas
por Divaldo Pereira Franco.
Em 1993 o psiquiatra Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza assumiu a
direção do DAE (departamento de assistência espiritual), integrando ainda mais a
participação da área médica à espiritual. Sob sua direção, encontros de estudos
espíritas passaram a ser cada vez mais freqüentes, e 1994 realizou-se um encontro
intitulado “Em Defesa da Vida”, buscando abordar o assunto com o objetivo de
aprimoramento próprio de cada participante e das atividades realizadas no Hospital.
Alguns dos temas estudados neste encontro: suicídio, aborto, violência, perdão,
valorização da vida.
Em 1997 o DAE organizou, juntamente com a diretoria, uma festa
comemorativa de 30 anos de atividades hospitalares e onde ocorreu, também, o
lançamento de livro “HEAL: um lar de Jesus”, tratando da história da instituição.
No ano seguinte, em 07 de outubro de 1998 desencarnou, aos 89 anos de
idade, o fundador, conselheiro, amigo e irmão Alberto Mizrahy, que dedicara
cinqüenta anos de sua vida à causa do HEAL. O Hospital prestou-lhe um preito de
reconhecimento e gratidão, por tudo o que ele representou e ensinou à comunidade
do HEAL. (HEAL, 1998)
Mais uma vez, num esquema de linha do tempo, recordemos alguns
momentos marcantes na história do hospital.
 1986: inicio de reuniões de estudos doutrinários para pacientes
egressos e familiares;
 1987: inicio de reuniões mediúnicas de suporte à parte clínica;
 1988: inauguração da biblioteca Allan Kardec;
 1994: realização do encontro ”Em defesa da Vida”;
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O ano de 2004 foi marcado por muitas mudanças, especialmente na
assistência espiritual. Por deliberação da diretoria, cria-se o cargo de Coordenador
do DAE, com o objetivo de favorecer a interação mais efetiva da assistência
espiritual com o corpo clínico, já que o funcionário em questão deveria possuir
formação acadêmica na área de saúde, e ser espírita. Nesta ocasião Foi contratado
o psicólogo Hayslam Nicácio que, juntamente com a diretora Gilca Boggione, trouxe
grandes contribuições para a organização formal do departamento, sem perda da
espontaneidade e amor dos voluntários às tarefas realizadas.
Em 2005 o setor de assistência espiritual continua a reestruturação
interna, empenhando-se numa aproximação das demais áreas clínicas do hospital,
visando integrar-se efetivamente ao Corpo Terapêutico, alcançando melhores
condições de contribuir para a saúde daquele que se internam na instituição.
Procurou-se normatizar as terapêuticas da assistência espiritual, reformular as
atividades de acolhimento do paciente no ato da internação, promover e incentivar a
participação da família no tratamento do familiar assistido no HEAL, além de ampliar
os recursos das terapêuticas espíritas empregadas, dentro das orientações de
Kardec e de Jesus.
Os voluntários foram levados a repensar sobre suas atividades, como
uma “oportunidade de edificar sua reforma íntima e crescimento espiritual e não
apenas o atendimento ao sofredor que chega ao hospital”. Este novo olhar repercute
positiva e profundamente nas tarefas executadas.
Alguns confrades espíritas auxiliaram com prontidão nesta nova fase:
Wagner Gomes da Paixão, Walkíria Teixeira Campos, Lenice Aparecida de Souza
Alves, Ruth Salgado Guimarães, José de Andrade Drumond, sob o olhar
competente, atento e caridoso de Honório Onofre de Abreu.
Foram realizadas alterações visando à qualificação nas atividades de
evangelização; expansão do atendimento fraterno interno e externo; implantação de
um trabalho por parte da equipe da reunião pública de domingo, inserindo um
trabalho de maternagem e evangelização infantil, inicialmente para assistir os filhos
dos freqüentadores dos estudos habituais, mas guardando o propósito de, com o
tempo e solidificação do trabalho, expandir sua assistência à comunidade em geral.
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Em maio de 2005 realizou-se, sob a coordenação do voluntário José de
Ávila Neto, o Workshop de Mediunidade, um encontro para estudo e vivência da
mediunidade e em setembro, do mesmo ano, outro encontro de confraternização e
aprendizagem aconteceu, contando com a presença do diretor administrativo Sr.
Henrique Kemper Borges Júnior que palestrou sobre o HEAL e a Assistência
Espiritual; o então coordenador do DAE, falando sobre o Departamento de
Assistência Espiritual: recursos e possibilidades; e o presidente do Conselho do
HEAL, Sr. Honório Onofre Abreu a abordar o tema: o atendimento espiritual e os
voluntários.
Os anos vão passando e o DAE assume papel intensivo, dedicando-se a
qualificar, também, suas atividades, que passam a ser executadas, em sua grande
maioria, nas unidades de internação, salvo as reuniões mediúnicas que se
mantiveram fechadas, sem a participação física do enfermo e as reuniões de passe
que continuaram a ser feitas no salão Bezerra de Menezes.

[...] o Espiritismo – que é o mais eficaz e fácil tratado de Higiene Mental desempenha um relevante papel, qual seja o de prevenir o homem dos
males que ele gera para si mesmo e lhe cumpre evitar, como facultando-lhe
os recursos para superar a problemática obsessiva, ao mesmo tempo
apoiando e enriquecendo os nobres profissionais e missionários da
Psicologia, da Psiquiatria, da Psicanálise... (MANOEL PHILOMENO DE
MIRANDA, 1991, p. 5)

A parte material igualmente sofre mudanças positivas, através de
modernos aparelhos de computador e software para registro de dados e emissão de
relatórios sobre os pacientes internados. Inicia-se, também, a tarefa de “prescrição
de terapêutica”, onde inicialmente um funcionário do setor e depois o próprio
coordenador, passa a “realizar, diariamente, a leitura dos prontuários dos recéminternados, identificar os pontos de interesse para tratamento espiritual, e
prescrever, dentre as terapêuticas existentes, aquelas que melhor atendem às
necessidades do paciente assistido.” (HEAL, 2006)
Ocorrem, também,

mudanças no setor de fluidoterapia, com a

implantação do Projeto Passe Específico, tendo como referencial teórico as obras de
André Luiz (psicografadas por Francisco Cândido Xavier) e de Manoel Philomeno de
Miranda (psicografadas por Divaldo Pereira Franco). A idéia central do Passe
Específico é:
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Utilização das técnicas de aplicação do passe com critérios definidos pelo
diagnóstico. É a canalização da energia para um ponto de desequilíbrio
previamente conhecido.
[...] O grupo estuda o caso do paciente e compõe fichas com as indicações
do tipo de passe a ser utilizado e qual efeito esperado. O efeito é produto da
mente, por isso designamos por “onda mental” o pensamento que o
passista deve ter enquanto realiza a operação de aplicação do passe.
Dessa forma, os voluntários passistas não têm acesso ao diagnóstico,
recebem somente as fichas contendo as orientações de aplicação. (HEAL,

2006)

Neste momento a produção mediúnica, as informações acerca das
patologias e condições dos enfermos atendidos nestas reuniões vão ampliando-se,
tornando-se necessário um maior cuidado com as orientações que passam a
chegar. Assim, o estudo de O Livro dos Médiuns e outras obras subsidiárias tornouse recurso indispensável. A compreensão da influencia moral do médium, a
influência do meio, a identidade dos espíritos... Nunca será demais recordar o
conselho de São Luiz, contido no capítulo 24 de O Livro dos Médiuns, questão 266:
Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os Espíritos que
presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será
demais repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança,
quando vos entregais aos vossos estudos: é a de pesar e meditar, é a de
submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que
receberdes; é a de não deixardes de pedir as explicações necessárias a
formardes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito,
duvidoso ou obscuro. (KARDEC, 1975, p. 301)

Compreendendo, também, a importância dos conhecimentos e aplicação
dos processos terapêuticos espíritas aos portadores de transtornos mentais e
dependência química, a Diretoria de Assistência Espiritual passou oferecer cursos
de capacitação e qualificação para os atuais voluntários e novos tarefeiros,
inserindo-os, após treinamento, no quadro de voluntariado do HEAL. A mobilização
tornou-se geral. Vejamos alguns temas abordados nestes encontros:

 2008: O paciente do HEAL; Perispírito: corpos espirituais, centros
vitais e aura humana – fisiologia da alma; O passe e o passista;
Lições gerais sobre anatomia e fisiologia humana; Mecanismo de
ação do passe na promoção da saúde; Aprendendo sobre passe
com Jesus e com os benfeitores do Plano Maior; ondas mentais;
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Projeto HEAL: formação do passista de passe específico; O passe
específico: teoria e prática; O paciente do HEAL e a importância do
Evangelho em suas vidas; Evangelhoterapia; Especificidade do
estudo do evangelho segundo as patologias dos pacientes; Estudo
“temático”; Estudo: “parábolas de Jesus”; Estudo minucioso do
evangelho: “miudinho”; Recursos didáticos e a apreensão do
evangelho pelo paciente HEAL; As Normas da Atividade de
Evangelização do Paciente no HEAL;
 2009: Lições gerais sobre anatomia humana; Perispírito - chacras;
O passe - noções de fluidos; O passista; tipos e modalidades de
passe; Exemplos de passe no evangelho e nas obras doutrinárias;
Relações interpessoais na tarefa espírita; Estudo de caso do passe
específico; Mediunidade e transtorno mental; Atendimento fraterno:
recursos facilitadores;
 2010: Sustentação vibratória; Atendimento fraterno; A arte de
evangelizar; O paciente psiquiátrico; Evangelizando pacientes;
Oficina de recursos didáticos; Projeto Programa Renascer; Noções
de anatomia; Perispírito; Chacras; Equivalência chacra-órgãos;
Oficina sobre o Passe Específico; Passe e curas magnéticas; A
instalação da obsessão na mente enfermiça;
 2011: A educação do espírito; A pedagogia de Jesus; O sermão da
montanha; Condições essenciais ao evangelizador; O evangelho:
ferramenta de auxilio no trato das obsessões; Transtornos
psiquiátricos e obsessivos; Transição planetária: visão escatológica
do Cristo; O Espiritismo na Alemanha - Histórico e Desafios da
Atualidade.
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E, além das várias palestras realizadas especificamente para os
voluntários, não podemos olvidar as contribuições trazidas por palestrantes para o
público em geral, nas várias Semanas de Espiritismo e Psiquiatria, que iniciaram em
1983 e prosseguem por todos estes anos.
Finalizamos este capítulo com uma fala de um ex-coordenador do DAE,
psicólogo, amigo, voluntário, estudioso da doutrina dos espíritos e do evangelho de
Jesus, com quem muito aprendemos:
O DAE assume nesse contexto papel semelhante ao de um coração, com a
responsabilidade de nutrir o corpo operacional com a vitalidade essencial à
sua existência, distribuindo, em cada pulsação, a energia do amor em forma
de oração, da harmonia na expressão de uma palavra amiga, da esperança
num sorriso e do alívio na escuta silenciosa. E como um coração não pode
parar sem prejuízo da própria vida, as atividades espirituais operam
ininterruptamente seu labor assistencial, sustentando cada órgão, cada
membro na função que lhe compete, com seus recursos de natureza
sublime. HAYSLAN NICÁCIO

***
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Agradeçamos à misericórdia do Senhor, que nos concede as preciosas
oportunidades do trabalho a favor de nossa própria redenção,
em marcha incessante para o amor e para a sabedoria.
(EMMANUEL, 1995, p. 342)

Tentamos registrar aqui um pouco acerca da trajetória de formação do
Hospital Espírita André Luiz, procurando compreender o que ele é e, extrair
informações preciosas sobre a proposta inicial dos Espíritos Guias do HEAL afim
de que se possa manter fidelidade a ela.
Ao reviver, através da “linha do tempo”, um pouco da história deste
Hospital, foi possível perceber que embora o convite inicial para a fundação e
edificação tenha chegado aos corações dos membros do Grupo da Fraternidade,
havia espaço para novos convidados, que foram chegando e agregando-se em
benefício da obra a ser construída.
Este retorno às origens possibilitou, também, várias reflexões: o que este
“vôo histórico” poderia trazer de utilidade a cada um daqueles que passaram, que
estão passando ou passarão pela instituição, e para cada um dos que vieram e virão
buscar tratamento para o corpo e para a alma.
Vimos que os Espíritos orientadores do HEAL disseram que o hospital
fora idealizado para que aqueles que nele viessem a laborar pudessem reunir
energias convergindo para a Instituição os seus melhores sentimentos..., praticando
a caridade em sua mais pura essência! Desta feita, percebemos o quão necessário
é o entendimento do que vem a ser a caridade e que esta sim, deve ser relembrada
a todo o instante, tal como o sol que de forma perseverante se levanta a cada
manhã para nos iluminar.
O HEAL não se firmou como “instituição material” enquanto não houve
maturidade entre seus membros, haja vista que foram quase 18 anos para que suas
portas se abrissem a fim de acolher os desafortunados da vida, os doentes da alma
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além da preparação de um corpo de diretores, conselheiros, sócios e amigos nas
linhas morais/evangélicas necessárias para que a obra não se perdesse.
Muitas mãos amigas e fraternas contribuíram para que o Hospital
passasse a existir, também, no plano matéria, demonstrando desta feita que o HEAL
não é fruto de um grupo, nem de algumas pessoas e sim fruto de um desejo
superior, em torno do qual muitas almas, homens e mulheres de boa vontade
gravitam em nome do amor, para materializar a proposta feita pelos Espíritos. Talvez
por isso, os Espíritos tenham deixado o seguinte registro: “[...] O Hospital Espírita
André Luiz não pertence a ninguém e é de todos [...].” (SCHEILLA; ANDRÉ LUIZ;
JOSEPH GLEBER; FRITZ SCHEINEL, 1949)
Voltando o olhar ao passado, vemos uma Instituição sólida e segura
construída sobre a rocha, sob tutela dos benfeitores espirituais e de conformidade
com os preceitos cristãos.
Ao longo destes anos, muitos contatos com espíritos de várias ordens a
se comunicar, desde Benfeitores a espíritos necessitados de socorro. Trabalhadores
e enfermos, encarnados e desencarnados... Irmãos sofrendo as dores da alienação,
dos vícios materiais e/ou morais; da culpa, das obsessões simples, mas a mais das
vezes as complexas, graves, onde a subjugação tomou lugar... Mas sempre se viu a
intervenção divina chegar-lhes!
Vimos que cada ser que passou pelo Hospital, diretores, conselheiros,
associados, profissionais, voluntários e amigos do HEAL - independente do tempo
em que nele permaneceu, ofereceu o que possuíam de melhor para que Deus
atuasse levando-nos a recordar a assertiva de Paulo: “Eu plantei, Apolo regou; mas
Deus deu o crescimento.” (I CORINTIOS, 3:6)
Não obstante todas as dificuldades enfrentadas, o Hospital ergueu-se aos
olhos do mundo, trazendo em suas linhas diretivas a orientação espírita, a
gratuidade nos atendimentos, a caridade ativa, o tratamento integral e a
oportunidade bendita de evolução para todos que se colocaram a serviço do Cristo.
O HEAL continua a crescer - é processo evolutivo, natural. E continua
necessitando dos recursos materiais, mas igualmente dos espirituais. Novos
diretores, conselheiros, profissionais, voluntários... e pacientes, num ciclo contínuo!
E esta obra, que se edificou sob a égide de Jesus necessita de cada um de nós,
ofertando-lhe nossas migalhas para que possam elas ser multiplicadas!
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A história do hospital, em si, é também um mergulho doutrinário, levandonos a recordar da fala dos espíritos, em O Livro dos Médiuns: O verdadeiro espírita
jamais deixará de fazer o bem. Lenir corações aflitos, consolar, acalmar
desesperados, operar reformas morais, essa a sua missão (KARDEC, 1975, p. 43) a começar por si mesmo. Que estas diretrizes e aquelas traçadas pelos Espíritos
Guias da Casa possam ser cumpridas facultando a continuidade desta Obra de
Amor, de maneira que o rumo traçado no plano espiritual não se perca.
***

***
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I DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DOS ESTATUTOS
DO HOSPITAL ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ, DITADAS PELO
ESPÍRITO MATERIALIZADO DE JOSEPH GLEBER.
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MEMÓRIAS DA CARIDADE CRISTÃ

Lucrécia, minha irmã: Jesus nos abençoe e que Sua misericórdia nos faça
instrumentos da Grande Luz.
Tomo você por mensageira do nosso coração nesta hora, para que o nosso
carinho fraternal chegue à diretoria e aos abnegados tarefeiros de nosso abençoado
Hospital Espírita André Luiz!
A trajetória da formação daquele núcleo de assistência aos muitos distúrbios
humanos deve ser recobrada, até mesmo por reconhecimento e gratidão aos pioneiros, aos
Espíritos-guias do projeto que se materializou e a Jesus – o Médico Divino que vem
operando curas e encaminhamentos, utilizando-nos as humildes prerrogativas humanas.
Minha filha recém-chegada aos nossos braços espirituais e, graças a Deus, em
bom estado espiritual, continuará feliz com o programa de recordações revisadas, tendo por
objetivo a valorização do empenho caridoso destas almas abençoadas que se doam todos
os dias, aos pacientes e envolvidos na reabilitação de seus amados em perturbação.
O Hospital é respeitado no mundo e no Além pelo trabalho dos voluntários, que
vivem na prática da caridade, a mensagem essencial do Espiritismo.
O passe que regenera e acalma;
A preleção evangélico-doutrinária que liberta e ilumina;
O diálogo fraterno que acolhe e direciona;
O socorro mediúnico que induz à dissolução de laços escuros e
A oração sentida que traz para todos a Luz do Amor de Deus, são práticas que
santificam as vidas e nos tornam verdadeiramente irmãos uns dos outros!
Prosseguimos ao lado de Benfeitores e amigos da história do Hospital,
empenhado em sua melhoria crescente, na leal execução do projeto original: a assistência
espírita e cristã - gratuita e abrangente em favor dos filhos do Calvário!
Que vocês todos, os operários de Jesus em serviço nesta Seara Bendita,
continuem fervorosos e imbatíveis, porque abrir mão de egoísmo e vaidade, orgulho e
prepotência só tem um caminho: humildade e renúncia, caridade e perdão!
No serviço do amor, todos nos curamos com Jesus!
Mensagem de Virgilio Pedro de Almeida. Psicografada por Wagner Gomes da Paixão - 23/05/2009
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A trajetória da formação daquele núcleo de
assistência aos muitos distúrbios humanos deve ser
recobrada, até mesmo por reconhecimento e
gratidão aos pioneiros, aos Espíritos-guias do
projeto que se materializou e a Jesus – o Médico
Divino que vem operando curas e encaminhamentos,
utilizando-nos as humildes prerrogativas humanas.
(Virgilio P. Almeida)

