Segunda Parte – Classificação dos Fenômenos Paranormais ou Parapsicológicos
(continuação)
(Texto de Pe. Emanuel Cordeiro Costa com Certificado de Registro de Averbação na
Fundação Biblioteca Nacional – EDA – Nº 769.978 – livro 1.494 – folha 85)
II. “Escola Católica”: Pe. Raimundo Elias Filho, da linha do Pe. Quevedo
1. Introdução à Segunda Parte
Pe. Raimundo Elias Filho é outro seguidor da “escola católica”. Ele baseia seus estudos especialmente
desenvolvido em seu Livro: “Mistério do Aquém e do Além à Luz da Parapsicologia”, tendo como
base as pesquisas do parapsicólogo Pe. Oscar G. Quevedo, seguindo o raciocínio e a linha de
pensamento do Quevedo. Diferente um pouco da primeira classificação dos fenômenos
parapsicológicos de Benjamim Bossa, Pe. Raimundo apresenta a Classificação dos Fenômenos
Parapsicológicos com variações em relação a primeira parte. Mas dentro da linha de pensamento
desenvolvido por Quevedo.
Eis a classificação dos fenômenos parapsicológicos feito por Pe. Raimundo:
2. Fenômenos Parapsicológicos:
2.2.1. Fenômenos Extranormais de Conhecimento.
São eles:
Hiperestesias;
Emissão hiperestésica;
Cumberlandismo ou adivinhação por contato;
Hiperestesia indireta ou leitura sensorial do pensamento (HIP);
Pantomnésia;
Xenoglossia;
Talento do Inconsciente.
2.2.2. Fenômenos Paranormais de Conhecimento
São eles:
“Adivinhação”;
Psi-Gamma;
Precognição; (Obs.: alerta para as Falsas Precognições);
O Fenômeno “Nostradamus”;
Telepatia e clarividência;
Divisões práticas da telepatia.
2.2.3. Fenômenos Extranormais de Efeitos Físicos
São eles:
Telergia;
Fotogênese;
Tiptologia; Uma tiptologia fraudulenta (origem do espiritismo);
Telecinesia;
Aporte;
Levitação;
Ectoplasma;

Ectocoloplasmia;
Fantasmogênese e Transfiguração.
2.2.4. Fenômenos de Efeitos Mistos (Psicofísicos)
São eles:
Inédia;
Insensibilidade;
Dermografia (estigmas);
Feitiço (subjugação telepsíquica).
2.2.5. Fenômenos Supranormais (Sobrenaturais)
O autor fala primeiro de “Ciência e religião” e depois dos Fenômenos:
Milagre;
As profecias da Bíblia;
Os milagres de Cristo;
“Aparições” de Jesus;
“Aparições de Nossa Senhora; Nossa Senhora de Guadalupe (Padroeira
da América Latina);
Incorrupção.
2.3. Outros temas ligados ao Supranormais são colocados pelo Pe. Raimundo.
2.3.1. A Morte
O que acontece na morte;
A morte vista como transformação;
A morte do corpo e da alma;
Revitalização;
Reanimação, revitalização e ressurreição.
2.3.2. A Ressurreição do Homem Total
Na morte, o homem conhece a si mesmo;
Na morte, o homem se conhece diante de Deus;
Na morte, o homem se encontra com um Deus que o ama;
Na morte, o homem se torna pobre diante de Deus;
O purgatório como possibilidade real;
O inferno também como uma das possibilidades;
Temos razão de sobra para a esperança na salvação;
Se todos podem salvar-se, onde fica a justiça de Deus?
Quando e quando será o juízo final?
2.3.3. A Hipótese da Reencarnação
A reencarnação responsabiliza Deus pelo mal;
A reencarnação é individualista;
É justo pagar por algo que não me lembro de ter feito?
A reencarnação nega a unidade do ser humano;
A reencarnação exclui a graça e o perdão de Deus;
O crescimento da população atrapalha a ideia de reencarnação;
A Bíblia não tem nada de reencarnação;
Lembranças de “vidas passadas” não provam a reencarnação.
2.3.4. A Crença no Demônio

A Bíblia não prova nada; Que dizer dos demônios que Cristo expulsou? Como entender as
tentações de Jesus e outras dos evangelhos?
2.3.5. Diversos Assuntos de Interesse Geral.
Hipnose e transe;
Como tirar alguém do transe?
Como explicar as “curas mediúnicas”? (curandeirismo);
Astrologia e horóscopo: o que há de verdade nisso?
Psicografia não tem nada que ver com espíritos
“Dom da bilocação” e “corpo astral” (viagem astral)

Pequena conclusão das duas primeiras partes
As duas primeiras partes dessa nossa temática: Classificação dos Fenômenos Paranormais ou
Parapsicológicos, são bem parecidas, é só o internauta comparar. É Claro que as duas classificações
seguindo a linha de Pe. Oscar Quevedo, mostra grande parte dos assuntos desenvolvidos por ele, mas
são bem breves, bem resumidos. Pois a Literatura de Pe. Oscar Quevedo é bem vasta, com muitas
pesquisas e estudos da Fenomenologia Parapsicológica. O internauta tendo maiores interesse, é estudala. Aqui fica uma breve resenha através de dois artigos os Fenômenos Paranormais ou
Parapsicológicos apresentados por dois “seguidores de Quevedo”.
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