
Espíritos promoveram a separação das Siamesas

O texto descrito adiante foi extraído da
publicação "O Espírita" - Ano 9 - Nº 58, da
Editora Gráfica Brasiliana Ltda - Junho/Julho
1988 - Brasília-DF-Brasil, conforme figura de
capa exposta ao lado. Esperamos que você
faça uma boa leitura.

       No Hospital de San José de Ocoa, na República Dominicana, nasceram duas meninas xifópagas,
Clara e Alta Rodriguez, filhas de Da. Fárida Rodriguez, de 32 anos, residente na pequena localidade de
Las Auyamas. Unidas pelo fígado, apresentavam ainda deficiência cardíaca. Os médicos chegaram a
admitir que teriam pouco tempo de vida. A mãe levou-as para casa, dizendo: "Estou certa de que tudo
se arranjará com o tempo. Sinto em meu interior que ocorrerá um milagre... Dois anos depois, as
meninas ainda estavam unidas, mas a mãe continuava otimista: "Quando minhas filhas forem
separadas viverão como crianças normais. Serei, então, a mulher mais feliz do mundo."
       Aconteceu, nesta altura, o imprevisível... Em sua luxuosa residência em Filadélfia, nos Estados
Unidos da América, o cirurgião Everett Koop passou a sonhar que realizava delicada intervenção
cirúrgica de separação de duas meninas xifópagas. Embora impressionado, o cirurgião tentava esquecer
o caso, mas não conseguia. Sentia que alguém lhe mostrava a mesma cena, em sonho, com ele, e seus
assistentes, fazendo a delicada operação. Mas como? Onde? Então, num dos sonhos ele ficou sabendo
que as meninas nasceram na República Dominicana. Imediatamente escreveu ao Consulado Americano.
Logo nas primeiras pesquisas foi confirmada a existência de Clara e Alta. Os médicos do Hospital de
San José de Ocoa mandaram relatórios e até fotografias. Confirmados seus sonhos, o cirurgião
escreveu diretamente para Da. Fárida Rodriguez, que exclamou: "Chegou a carta que eu esperava.
Minhas filhas vão ser separadas. Um médico da Filadélfia fará o milagre".
       As meninas foram levadas para Filadélfia, e operadas com absoluto êxito. Estas informações foram
divulgadas pela revista "Dilvulgacion Espírita" (Apartado 3287 -Madrid 3 -Espanha), com outros
expressivos detalhes, como este, por exemplo:
       Durante a operação o médico deu mostras de faculdades extraordinárias. Os assistentes disseram:
       -Atuou de forma impressionante, com uma segurança espantosa. Sua habilidade foi a de sempre.
Suas mãos se moviam a grande velocidade. Suas ordens eram precisas. Unicamente, em certos
momentos fechava os olhos como a recordar-se de algum detalhe. Em seguida prosseguia.
A intervenção durou várias horas. No momento crucial, foi feita a separação do fígado. E por fim as
irmãs, separadas, foram levadas à sala de recuperação do Hospital Infantil de Filadélfia. O cirurgião não
se separou um momento das pequeninas pacientes. Mas tudo estava bem. As radiografias revelaram o
enorme fígado convertido em dois, trabalhando as duas partes perfeitamente, em cada um dos
organismos das meninas."
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Um caso de siamesas no Brasil

Classificadas cientificamente de "Dicephalus Dipus
Tetrabrachius", Nadir e Juraci, nascidas na Bahla, tinham duas
cabeças, duas caixas toráxlcas, quatro braços, duas pernas, um
só abdômen e nutriam violenta ojeriza uma pela outra, o que
certamente contribuiu para o agravamento de suas dívidas.
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