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Moderador: “Marcio Alves” (nick: _Moderador_) 
"Médium digitador": “Flavio Mendonça” (nick: Flavio_Mendonca) 
 
Oração Inicial: 
 
<_Moderador_> Mestre Jesus! Aqui estamos mais uma vez 
reunidos em teu nome para o estudo da Doutrina Espírita. 
Abençoa os amigos espirituais responsáveis pela condução dos 
estudos, bem como inspira o nosso amigo Flávio. 
Assim, que possa ser em Teu nome, sob tuas bênçãos, mas acima 
de tudo em nome de Deus que possamos iniciar os estudos da 
noite de hoje. Assim seja. (t) 
 
Considerações Iniciais do Palestrante: 
 
<Flavio_Mendonca> Prezados amigos de convicção, senhoras e 
senhores, é com imenso prazer que me encontro aqui novamente 
para tratar de temas relacionados a maravilhosa e consoladora 
Doutrina dos Espíritos. 
Sou trabalhador virtual filiado ao Irc-Espiritismo desde 
1999, porém, freqüentador da sala desde 1997, quando conheci 
os fundamentos do Espiritismo. Sou também estudante dos 
assuntos relacionados ao espírito, moro na bela cidade 
litorânea de João Pessoa, na Paraíba, e freqüento o Centro 
Espírita Leopoldo Cirne, onde desenvolvo estudos sobre as 
obras do espírito André Luiz. 
Hoje me encontro diante talvez do meu maior desafio no que se 
refere à exposição. 
Deram-me a missão de repassar a vida e obra de Dr. Hernani 
Guimarães Andrade, o maior cientista brasileiro na área de 
parapsicologia. Tarefa que reputo com dificílima, pois, além 
de não ter conhecimento à altura, também tive pouco acesso as 
suas obras. 
Portanto, diante mão, solicito dos amigos a maior paciência 
possível pelos erros que venha a cometer, inclusive evocando 
a memória do gentil cientista que me perdoe o que de errado 
for exposto. 
Vida e Obra de Dr. Hernani Guimarães Andrade Hernani 
Guimarães Andrade, o maior nome da pesquisa parapsicológica 
no Brasil, partiu deste plano no dia 25 de abril de 2005, 
pouco mais de um mês antes de completar 90 anos. 
Este mineiro de Araguari, que escolheu São Paulo e depois 
Bauru, como cidades de adoção, deixou mais de 15 livros 
basilares em suas áreas (alguns ainda em processo de edição), 
várias monografias, um reconhecimento da importância de seu 
trabalho maior no Exterior do que em seu próprio país e um 
vazio intelectual difícil de preencher. 



Hernani estudou na prestigiosa Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (USP), onde se formou em 1941. 
Logo depois vieram os empregos – na prefeitura paulistana, no 
Departamento de Estradas de Rodagem, na Standard Electric, na 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e, a partir de 1952, no 
Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São 
Paulo (DAEE), onde ocupou vários cargos diretivos até se 
aposentar, em 1983. 
Enquanto isso manteve atividades paralelas. Sua faceta 
professoral, por exemplo, já estava presente em 1946, quando 
fundou, dirigiu e ensinou matemática no Ginásio Macedo 
Soares, em Volta Redonda. 
Foi professor de física na Escola Técnica da CSN, em 1948, e 
professor-visitante na Universidade John F. Kennedy, na 
Argentina, em 1963. 
Além disso, contabilizou um sem-número de conferências, 
seminários, cursos e palestras no Brasil e no Exterior, tanto 
em ambientes acadêmicos, como a USP ou a Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), como em redutos mais próximos de 
suas idéias, caso da Associação Médico-Espírita de São Paulo 
e o Instituto Nacional de Terapia de Vivências Passadas. 
Hernani Guimarães Andrade é hoje uma unanimidade. Na área da 
Parapsicologia, Psicobiofísica, transcomunicação instrumental 
(TCI, comunicação com mentes extracorpóreas através de 
aparelhos eletrônicos), é provavelmente o autor mais citado 
no Brasil e exterior. 
Mas nem sempre foi assim. Se hoje, Dr. Hernani goza de tanto 
prestígio, no início de sua trajetória como pesquisador, 
parapsicólogo e escritor, amargou preconceitos, 
principalmente no movimento espírita. 
A mesma competência demonstrada na área profissional era 
aplicada por Hernani em sua paixão das horas vagas: a 
paranormalidade e os fenômenos espirituais. Ele não era um 
estudioso concentrado num único assunto, tal como os 
profissionais especializados de hoje em dia. 
A pesquisa da natureza humana e a busca da comprovação 
científica da existência do espírito, idéias que nortearam 
sua pesquisa, não avançariam se ele não explorasse a fundo 
outras vertentes que pudessem contribuir para suas idéias. 
Trabalhava com imensa propriedade conceitos da física, da 
biologia e da cosmologia. Hernani fincou bases na doutrina 
codificada por Allan Kardec. Estudou também a fundo as 
religiões e sua fenomenologia. 
Era, por exemplo, um grande conhecedor de cultos afro-
brasileiros, relembra a psicóloga Julika Kiskos, que fez 
parte de um dos grupos de estudo montados por ele ao longo 
dos anos. 
Suas andanças por São Paulo nos anos 30/40 em busca de 
sessões de fenômenos paranormais, inclusive as de efeitos 
físicos, levaram-no a conhecer duas outras expoentes da área, 



cuja amizade permaneceu intacta ao longo destes anos: a 
jornalista Elsie Dubugras, editora especial de PLANETA, e 
Martha Gallego Thomaz, fundadora do Grupo Noel, de São Paulo, 
e uma das mais conceituadas médiuns de psicografia do País. A 
primeira colaborou nas pesquisas; a segunda produzia 
fenômenos acompanhados pelo cientista. 
“Eu era inicialmente objeto de estudo dele”, relembra Martha.  
De personalidade firme e bem humorada, argumentação ponderada 
e cientificamente consistente, sempre soube transitar com 
fidelidade ímpar, em suas investigações, através do tríplice 
aspecto do espiritismo: filosofia, ciência e religião. 
Foi fundador do Instituto Brasileiro de Psicobiofísica, IBPP, 
cujos trabalhos talvez sejam mais reconhecidos no exterior do 
que no Brasil. 
Ajudou a formar a primeira turma de Pós-Graduação do Grupo de 
Pesquisas Psicobiofísicas da USP, em lato senso, no campo da 
integração Cérebro-Mente-Corpo-Espírito. 
Legou ao movimento espírita inúmeras obras, todas frutos de 
exaustivas pesquisas e também de sua farta correspondência 
com pesquisadores e associações científicas do exterior. 
Algumas de suas principais obras são: "Teoria Corpuscular do 
Espírito", "Parapsicologia Experimental", "Psi Quântico", 
"Morte, Renascimento, Evolução", "Espírito, Perispírito e 
Alma", "Reencarnação no Brasil", "Transcomunicação 
Instrumental", "A Morte - Uma Luz no Fim do Túnel". 
De sua vasta obra, transcrevemos, a seguir, excertos da 
conclusão de seu internacionalmente reconhecido trabalho 
"Reencarnação no Brasil", onde podemos apreciar sua 
inteligência, bom senso e sua profunda esperança no alvorecer 
espiritual do ser humano. 
Escreve o Professor Hernani Guimarães Andrade: 
“Se admitirmos, como já pensaram os antiqüíssimos Brâmanes, 
que o Universo também pulsa, poderíamos imaginar toda a 
matéria e energia do Cosmo um dia refluindo numa implosão 
catastrófica e voltando à singularidade de onde brotará uma 
nova explosão e um novo Universo. 
Todavia, tais reflexões não acrescentam nenhuma evidência de 
apoio à reencarnação, servem apenas para chamar a atenção 
para o fato de que, admitida à existência do Espírito, este 
também se enquadraria em um esquema cíclico, no que tange ao 
seu mecanismo evolutivo. 
Melhor dizendo, a teoria da reencarnação harmoniza-se muito 
bem com os conhecidos processos cíclicos da natureza. 
Ela sugere também que, antes do nascimento de um indivíduo, 
alguma “coisa” já existia, respondendo pelo seu psiquismo, 
determinando o seu futuro caráter e orientando processos 
biológicos do seu desenvolvimento fisiológico.” 
“A evolução dos seres vivos encontraria melhor explicação no 
processo reencarnatório, tendo em vista o acúmulo de 



experiência biológica, ao longo das vidas sucessivas 
experimentadas pelo Espírito. 
A memória do passado teria sido preservada e aproveitada no 
presente; a do presente serviria para o progresso futuro.” 
“O Materialismo, sem dúvida, contribuiu bastante para o 
progresso, com o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, 
mas não promoveu os meios de tornar o homem mais feliz”. 
Pelo contrário, ofereceu-lhe muito conforto material, 
tirando-lhe, em troca, a segurança, a tranqüilidade e a 
perspectiva de um futuro feliz e promissor. 
Por isso, vemos um número crescente de criaturas 
insatisfeitas, angustiadas, desesperadas, sem conseguirem 
acompanhar o ritmo frenético da competição cada vez maior do 
dia a dia, sem avistarem a desejada e consoladora “Luz no 
final do túnel”. 
“Não condenamos o rigoroso método científico, que exige 
absoluta correção e investigações minuciosas visando apurar a 
verdade dos fatos”. 
Concordamos em que de nada servem as falácias e as ilusões. 
Mas não aprovamos o ceticismo sistemático e obliterante, que 
tudo nega sem oferecer nada mais do que exigências descabidas 
ou um deserto árido de dúvidas e incertezas.” 
“Contemplando a imensidão incomensurável do Cosmo, surgem-nos 
sempre as perguntas”: 
Afinal de contas, que estamos fazendo aqui? — Qual a razão da 
existência do Universo e qual o papel que cumprimos neste 
conjunto todo? — Tudo isto seria a mera obra de um acaso 
cego, na qual fomos incluídos por um simples capricho das 
probabilidades? — Ou, ao contrário, fazemos parte de objetivo 
maior, delineado por uma Consciência cósmica subjacente? 
Parece que esta última alternativa começa a ser cogitada 
seriamente pelos físicos ultramodernos.” 
Bem amigos, poderíamos discorrer longamente a vasta biografia 
desse sincero pesquisador das verdades universais, citando 
seus pensamentos e idéias, porém, não haveria espaço e tempo 
para essa aventura intelectual. 
Portanto, ficamos por aqui imaginando ter dado uma pequena 
idéia dos trabalhos desenvolvidos pelo eminente pesquisador 
espírita, Dr. Hernani Guimarães Andrade. 
Quem desejar conhecer melhor suas obras, pode pesquisar na 
Internet ou buscar seus livros nas livrarias espíritas ou 
mesmo pela ed. Pensamento. 
Que Jesus nos abençoe a todos! (t) 
 
Considerações Finais do Palestrante: 
 
<Flavio_Mendonca> Bem amigos, pena que um assunto tão 
palpitante ainda não encontre interesse de grande parte dos 
usuários. Os trabalhamos voltados a pesquisas exige de fato 
muita dedicação. Dr Hernani Guimarães Andrade foi um desses 



abnegados que investiu sua vida nesse campo, se tornando para 
nossa satisfação, o maior pesquisador brasileiro, reconhecido 
internacionalmente. 
Das suas obras, todas de caráter científico, muitas ainda são 
objetos de estudos por pessoas de elevado grau de 
intelectualidade. Isso vem mostrar que o trabalho de Dr 
Hernani tem fundamentos profundos e que necessita de outros 
novos pesquisadores para colocar adiante seu desejo de 
evidenciar empiricamente o espírito e suas conseqüências... 
Portanto, sugiro aos interessados, que pesquisem mais suas 
obras que são de tão elevado teor científico. 
Para os que tiveram paciência comigo, meus agradecimentos 
sinceros. Muita Paz a todos e que possamos continuar as 
investigações que o eminente iniciou! (t) 
 
Oração Final: 
 
<Klaravojo> Nestes instantes de prece, recordemos a rogativa 
do Espírito Emmanuel: 
Deus da bondade! 
Pelas dificuldades de cada dia; 
pelos amigos que se transformaram em nossos opositores; 
pelos companheiros que nos deixaram a sós; 
pelas críticas destrutivas que nos vergastaram a alma; 
pelos desenganos que nos atingem; 
pelos irmãos que nos ridicularizam; 
pelos entes amados que se nos fazem problemas; 
pelas criaturas que nos induzem à tentação; 
pelos adversários que nos acusam sem motivo; 
por todos aqueles que nos obrigam a entesourar as luzes da 
experiência. 
Nós te agradecemos com respeito, amor, repetindo tranqüilos: 
Obrigado, meu Deus. Graças a Deus. (t) 


