11-9-13 — INFORMAÇÕES PESSOAIS
Caros companheiros espíritas; dando sequência ao convite para nossos estudos, vamos iniciá-lo do
modo que sempre faço, quando inicio estudos das ideias trazidas por algum autor. Sempre que possível,
busco informações sobre ele, desejo, sempre, conhecer o fluxo de raciocínios que o levara a produzir as
ideias que apresenta. Este procedimento me permite uma melhor compreensão das ideias expostas, mesmo
porque, as ideias são sempre construídas sobre um substrato cultural, e, compreendendo o contexto cultural
em que viveu, ou vive, o autor, as ideias apresentadas poderão serão compreendidas com mais precisão. Em
nosso estudo, o desejado será exatamente a compreensão das ideias e não a simples compreensão do texto
sem a compreensão do contexto, hábito infeliz e muito disseminado em nosso Movimento Espírita.
Nós vamos estudar os assuntos espirituais, e todos nós somos espíritos, portanto, nosso assunto
deveria ser de fácil interpretação, mas, infelizmente, não é assim. Estudar os assuntos espirituais, seja através
da Doutrina Espírita ou de outra Escola, não faz a menor diferença, estaremos estudando apenas a nós
mesmos, estaremos tentando compreender o que seja um espírito, ou ainda, podemos dizer que estamos
estudando a nós mesmos; portanto, para que você compreenda melhor as ideias que serão apresentadas em
nossos estudos vou apresentar, rapidamente, o caminho de meu desenvolvimento intelectual, este conhecimento vai auxiliá-lo a compreender melhor minhas propostas de estudos.
Sou Pedro Pereira da Silva Neto. Iniciei meus estudos sobre a Doutrina Espírita em Novembro de
1986, logo após um grave acidente de transito e uma experiência interessante.
Sempre desejei conhecer tudo o que envolve a vida. Ao conhecer esta Doutrina acreditei ter encontrado o que há de mais importante para minha vida, e para a vida de todas as pessoas.
Em Janeiro de 1992 abandonei tudo que possa ser considerado como interesse do mundo material; e
passei a dedicar-me apenas ao estudo de todo assunto espiritual, seja a interpretação da Ciência Acadêmica
ou da Ciência Espiritualista; situação em que vivo até hoje.
Estudei detalhadamente todas as questões de O Livro dos Espíritos e busquei na literatura complementar, um melhor entendimento para elas.
Meus conhecimentos profissionais; sou técnico em Eletrônica, nível médio; trabalhei em emissoras de
televisão, em todas as áreas técnicas, desde as câmeras aos transmissores, portanto, sempre estive familiarizado com as interações eletromagnéticas; como a irradiação, a sintonia e a ressonância; e esses conhecimentos foram importantes para compreender muitos aspectos das informações fornecidas pelos Espíritos que
orientaram Kardec; e principalmente, as informações de André Luiz, contidas em “Mecanismos da
Mediunidade”.
Em 1976 iniciei um curso de Física na Unicamp, porém, vários fatores me fizeram desistir do mesmo,
o principal deles foi o descontentamento com o que aprendia, eu desejava compreender o que é, de fato, a
Matéria; e logo compreendi que esse curso não iria me informar; decepcionado, perdi o interesse pelo
mesmo. Eu sempre me interessei em estudar para conhecer e não para obter um diploma, portanto, sou um
autodidata.
Quando iniciei meus estudos sobre nossa Doutrina encontrei o caminho para a compreensão do que
seja a “Matéria”; trabalhei muito, pesquisei as descobertas e as ideias das diversas escolas científicas, de
físicos que fazem as pesquisas e desenvolvem as ideias que são mais aceitas, porém, por raciocinarem de
modo materialista não conseguem um progresso adequado, apesar do muito que se investe nestas pesquisas.
Desenvolvi minhas próprias interpretações sobre o que seja a “Matéria”. Não há nada de original,
nesta interpretação, o próprio Moisés a colocou no início do Berexit, que quer dizer: “No Princípio”. Este
livro foi traduzido com o título: Gênesis e compõem a Bíblia; você irá conheceu este assunto no decorrer de
nossos estudos.
Como informei no texto do convite; eu levei a sério o conselho contido na questão 628 de O Livro dos
Espíritos.
Estudei diversas escolas de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Com o conhecimento
obtido nesses estudos, pude compreender muitas colocações dos Espíritos Autores de nossa Doutrina, que
são impossíveis de serem compreendidas, pelas pessoas que não fizeram os mesmos estudos, elas, simplesmente, não conseguem compreender, por mais que desejem e por mais esforço que envidem, pois, estes

conhecimentos constituem os Conhecimentos Propedêuticos, ou seja: os conhecimentos indispensáveis para
o início do estudo de todas as Ciências e a Doutrina Espírita é uma Ciência.
É justamente por isso que faço o convite a todos os interessados, para que venham partilhar do
conhecimento que obtive. Aproveito para recordar, que a Doutrina Espírita é uma Ciência, e como tal,
dispensa as “opiniões pessoais” que só atrapalham; o estudioso não deve desenvolver opiniões, fruto de suas
elucubrações, e sim: Estudar para compreender.
Escrevi um livro cujo título é: Karma — a lei.
Neste livro apresento um Modelo Descritivo para as nossas atividades psíquicas, nas quais se conectam;
a Psicologia, a Biologia e a Física; a regerem nossa fisiologia e produzir os efeitos que popularmente são
chamados de Karmicos.
Os assuntos espirituais são difíceis de serem compreendidos, pois, se referem a uma realidade que,
apesar de a vivenciarmos, nos é desconhecida, acontece que sua atuação transcende nossa consciência, e
para compreendê-la é necessário outro modo de raciocínio e outro estado de consciência, que temos de
desenvolver.
Seja bem vindo, vamos estudar juntos.
Muita paz e amor para você.
Recordemos O Espírito Verdade:
Espíritas! Amai-vos; este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este o segundo.
Pedro Pereira da Silva Neto

