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Para o Espiritismo, todos os mundos são habitados
Pelo menos é o que afirmam os Espíritos

Imagem: www.amparo.sp.gov.br

que colaboraram com Allan Kardec na elaboração da Doutrina Espírita. Consulte-se
O Livro dos Espíritos, O Evangelho Segundo o Espiritismo, A Gênese e a Revista
Espírita, principalmente, e a ideia lá está.
Mas aparece também em outras obras mediúnicas como as de Chico Xavier.
Então por que, até agora, o homem não
conseguiu detectar a presença de seres vivos de qualquer natureza, quanto mais a
chamada vida inteligente, no espaço sideral? Aliás, o que devemos entender por
vida? Se os espíritos desencarnados podem
se locomover à vontade, é de se supor que
os Instrutores Superiores estivessem se re-

ADE-PR avalia participação na Bienal
Os temores se confirmaram e
o resultado não foi o esperado.
Pouco público e consequente baixa comercialização de livros. De
positivo apenas a parceria entre
ADE-PR, Livraria Ponto de Luz
e seis editoras que prestigiaram
o evento e a iniciativa das duas
instituições locais em participar.
(Pág. 12)
Moacyr Jacomelo Corso (dir.), Coordenador do
Livro da ADE-PR, Caroline Martins da Rocha, da
Livraria Ponto de Luz e Eros Hélio Ortiz. (Ao lado).

A imprensa leiga e o Espiritismo
Marcelo Henrique analisa as críticas endereçadas pelos espíritas às matérias veiculadas por jornais, revistas, rádio e televisão, as quais muitas vezes apresentam graves distorções, omissões ou mesmo ofensas
ao Espiritismo. Ele destaca três pontos: a liberdade de expressão, as fontes utilizadas ou não e o objetivo
da matéria, tudo para concluir que se a imprensa leiga não vem até os espíritas talvez seja momento
destes irem até aqueles. (Pág. 09)

ferindo a seres encarnados. Mas seria este
termo aplicável a corpos talvez de estrutura
e organização muito diferentes dos nossos?
Especulações à parte, somente o tempo
poderá responder a todas estas questões.
Preparamos nas páginas centrais desta
edição uma matéria especial sobre um
pouco do que já se sabe atualmente a respeito do assunto. Com ela encerramos a
série “Pilares do Conhecimento Espírita”
que abordou os princípios fundamentais
do E spiritismo: Deus, imortalidade da
alma, pluralidade das existências ou reencarnação, comunicabilidade dos espíritos
ou mediunidade e agora a pluralidade dos
mundos habitados.

Campinas sedia 6° Simpósio Paulista
de Comunicação Social Espírita
O evento foi realizado no dia 06 de setembro na sede do Grupo Espírita
Casa do Caminho, promovido em conjunto pelas ADEs de São Paulo e
Campinas. No mérito, os debates foram centrados em quatro linhas de
exposição temática: “Comunicação: A principal ferramenta da educação”
(Ivan Franzolin); “Educação: A finalidade nobre da comunicação” (Marcus
A. de Mario); “Uma proposta educacional chamada Espiritismo” (Dermeval Carinhana Jr.); e, “Um aprendiz chamado ser humano” (Milton Felipeli), todos com excelente apresentação e com interatividade do público
presente na forma de perguntas verbalizadas.
De parabéns as entidades promotoras, filiadas à ABRADE, neste que já é
um tradicional evento comunicativo espírita em nosso país, pelo alcance
e pelos resultados alcançados. Fica a ideia-proposta de, em outras regiões,
seguirmos o bom exemplo das co-irmãs paulistas.
Na oportunidade, Marcelo Henrique e Júlia Cristiane, de Santa Catarina, estiveram representado a ABRADE, respectivamente na qualidade de
Assessor Administrativo e membro do CNDE – Conselho Nacional de
Divulgadores do Espiritismo.

Editorial

Opinião do Leitor

O fantástico mundo das letras

Costuma-se dizer, numa visão simplificada, que a força da televisão está na imagem; a do
rádio no som e a do jornal na palavra impressa.
A ADE-PR, além da divulgação na internet, teve
ao longo dos últimos oito anos estes três meios de
comunicação à sua disposição, embora dois deles
limitadamente. Com a extinção do programa radiofônico “Espiritismo em Palavras Simples”, perde
certo espaço que poderá recuperar mais à frente.
Mas o carro-chefe é este jornal. Para ele
são canalizados os maiores e melhores esforços por
atingir o público de modo mais democrático. Dez
minutos de TV por mês é muito pouco e alcança só
a Região Metropolitana de Curitiba, apesar de sua
reprodução a nível mundial pela TVCEI. Já o CAE
se oferece dos Faróis do Saber da capital paranaense aos centros espíritas de todo o estado; chega às
mãos dos assinantes e às das pessoas numa Bienal
do Livro como a recém-finda em Curitiba. Uma
versão eletrônica pode ser acessada em nosso site.
O Movimento Espírita tem-se diversificado quanto às formas de divulgação da doutrina.
Antes se resumia nas palestras das casas espíritas,
pelos livros e pelos jornais. Internamente, nas últimas três décadas, intensificaram-se os estudos regulares e no âmbito externo vieram as iniciativas
nos outros veículos já citados.

O jornal permanece em destaque. Nem
todo mundo tem TV a cabo, internet ou emissora
de rádio que transmita um programa espírita. Cerca de 60% dos municípios paranaenses não possuem um centro espírita. Mas o jornal pode chegar
em todos eles.
Por isso a prioridade fixada nele. E, ao
mesmo tempo que produz sua próprias informações e matérias, como órgão oficial de uma instituição voltada à comunicação espírita, preocupa-se
em divulgar o que os outros – entidades, pessoas
e veículos – fazem, além de se propor a orientar
outros interessados a atuar na área. Daí a importância de seções como “Subsídios para Melhoria
da Imprensa Espírita”, “Divulgar com Eficiência” e
outras que já marcaram espaço por aqui.
Pena que o leitor parece não ter entendido bem isso e abdique de interagir conosco, principalmente através da seção “Opinião do Leitor’, ao
lado. Por falta de tempo, timidez, preguiça ou desinteresse, perde a oportunidade de enriquecer com
seus valiosos pensamentos transformados em letras
impressas, o próprio jornal e a dinâmica de todo o
movimento.
Por e-mail ou carta-social (R$0,01) e mais
cinco centavos do envelope, poderíamos conhecer
melhor para quem falamos. Se não faltarmos com
a fraternidade, não devemos ter medo de comentar,
sugerir, criticar. E até elogiar!

Informo que recebemos o Jornal Comuniação Espírita, edição julho-agosto/2009 em 02 de setembro
último. Aproveito o ensejo para elogiar o teor das matérias nele contido e agradecer pelo envio do mesmo.
Sendo o que tínhamos para o momento, envio-lhes
nossas cordiais Saudações Ecléticas
Jornal “O Nosso” jornalonosso@gmail.com
Caros companheiros, já há algum tempo temos
contado com o apoio do jornal “Comunicação Espírita” nos trabalhos da ADE Campinas. A ele, somamse outros tantos periódicos espíritas, cujo trabalho
temos tido o prazer e a honra de divulgar em nosso
programa “Observatório Espírita”, que vai ao ar todas às sextas-feiras, ao vivo, a partir das 20h30 pela
Rádio Espírita, que pode ser acessada no endereço
www.radioespirita.org.br.
Como resultado da grande experiência que o contato com a imprensa espírita tem nos proporcionado,
temos a satisfação de comunicar, em primeira mão, o
lançamento do I Prêmio “Observatório Espírita” - Os
destaques da Imprensa Espírita em 2009.
O prêmio tem por objetivo dar visibilidade aos
bons trabalhos realizados por escritores e editores de
periódicos espíritas. Nessa primeira edição, participarão da premiação todos os periódicos espíritas regularmente comentados em nosso programa.
Haverá duas premiações, uma destinada aos textos veiculados na imprensa espírita e outra voltada aos
periódicos. No prêmio “Textos”, serão premiadas as seguintes categorias:
a) popularização do espiritismo;
b) ciência espírita;
c) resgate histórico;
d) entrevista;
e) espiritismo e sociedade.
O prêmio “Periódicos” tem categoria única e será oferecido ao boletim, jornal, revista ou site espírita que apresentar o maior número de indicações na premiação “Textos”.
O julgamento ocorrerá em duas etapas: na primeira,
nossa equipe selecionará três indicados em cada categoria. A partir daí, um júri formado por comunicadores e divulgadores reconhecidamente atuantes no meio
espírita escolherá os premiados.
Os ganhadores serão conhecidos no dia 6/11/2009,
durante o programa de Rádio, que vai ao ar a partir
das 20h30. A premiação ocorrerá no dia 12/12/2009
na cidade de Campinas, em local ainda a ser definido.

Conselho Editorial:
Zélia Carneiro Baruffi,
Wilson Czerski e Y. Shimizu

Mais uma vez, agradecemos a confiança em nosso
trabalho e nos colocamos à disposição dos companheiros. Nosso abraço.
Dermeval Carinhana Jr. - presidente da ADE Campinas
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Filosofia Espírita para comunicadores - V

Gnoseologia Espírita – I

Ao iniciar os estudos propriamente ditos da
Filosofia Espírita, vamos examinar as diferentes disciplinas filosóficas sob a óptica do Espiritismo, procurando destacar as pecu-liaridades do pensamento espírita
diante de outros sistemas filosóficos.
Entre as disciplinas enumeradas no artigo
anterior, a Gnoseologia merece especial atenção, pelas
questões suscitadas e pelas diversas respostas obtidas.
Como foi dito, a Gnoseologia formula reflexões sobre a possibilidade, a natureza e a extensão do
conhecimento.
O conhecimento é uma das atividades fundamentais do ser humano, porquanto ele está rodeado
pela circunstância. Essa circunstância é o seu contorno
físico e histórico-cultural. Ele interage com essa circunstância, sofrendo a ação dela e exerce, por sua vez, a
sua ação, modificando-a. Assim, ele assume o papel de
sujeito cognoscente, enquanto que a circunstância e os
seus componentes tornam-se objeto do conhecimento.
A circunstância, para o pensador espírita
abrange todo o conhecimento propiciado pela Ciência
e pela Técnica acadêmicas e mais as informações fornecidas pela Ciência Espírita, tais como: a existência do
Espírito, a sobrevivência do Espírito após a morte do
corpo físico, a comunicabilidade dos Espíritos e a reencarnação.
Nicolai Hartmann, em sua obra “Metafísica
do Conhecimento”, descreve de maneira simplificada
o fenômeno do conhecimento. Este consiste na relação
entre o sujeito e o objeto, estabelecida pela saída do sujeito do seu domínio intrínseco para apreender os dados
do objeto; e a incorporação desses dados no acervo do
sujeito, quase sempre sem acarretar alteração no objeto.
Se a apreensão ocorre de modo intelectual, o produto
é uma ideia; se esta acontece de maneira sensorial, o
resultado é uma imagem.
Há, portanto, três elementos no fenômeno do
conhecimento: o sujeito, o objeto e a ideia ou a imagem.
Todavia, deve-se atentar para o fato de que a correla-

ção sujeito-objeto só ocorre no âmbito do processo de
conhecer; outro aspecto relevante é de que um conhecimento se diz verdadeiro se o seu conteúdo (ideia ou
imagem) concorda com o objeto.
De acordo com o pensador Johannes Hessen,
os assuntos examinados na Gnoseologia podem ser sumarizados nas seguintes indagações:
1. Pode o sujeito conhecer realmente o objeto? É a
questão da possibilidade do conhecimento;
2. Donde se originam os conteúdos da consciência do
sujeito: da razão ou da experiência? É o problema da
origem do conhecimento;
3. Em que consiste o conhecimento? É a questão da
essência do conhecimento;
4. Há outro conhecimento além do racional? É o problema das formas do conhecimento;
5. Qual o critério que nos diz se o conhecimento é ou
não verdadeiro? (Zilles, 2003, p.13).
Examinemos, de início, a primeira questão, a
da possibilidade do conhecimento. A tradição filosófica mostra os diversos posicionamentos assumidos pelos
pensadores, diante do problema.

Y. Shimizu

O último diz que o conhecimento humano recebe o seu
sentido pela sua aplicação prática.
Há, ainda, uma terceira posição, intermediária entre o dogmatismo e o ceticismo. Segundo Hessen,
“o criticismo está convencido de que é possível o conhecimento, de que há uma verdade [...].” O criticismo
examina todas as afirmações da razão humana e não
aceita nada despreocupadamente. Onde quer que seja,
pergunta pelos motivos e pede contas à razão humana.
O seu comportamento não é dogmático, nem cético,
mas sim, reflexivo e crítico.” (1987, p.54).
O método adotado por Kardec na elaboração
da Codificação Espírita mostra o seu espírito crítico e
os cuidados no processo de aquisição das informações:
a escolha criteriosa dos médiuns; análise rigorosa das
comunicações obtidas; controle dos espíritos comunicantes pela coerência dos textos obtidos; consenso universal, ou seja, concordância das comunicações obtidas
por médiuns diferentes em vários lugares sobre o mesmo assunto.

O primeiro deles é denominado dogmatismo(*). Para os profitentes dessa postura, tem por supostas a possibilidade do conhecimento, ou seja, a realidade
do contacto entre sujeito e objeto. Como afirma Hessen, “segundo a concepção do dogmatismo, os objetos
de percepção e os objetos do pensamento são-nos dados
da mesma maneira: diretamente” (1986, p. 38). O dogmatismo gnoseológico, portanto, não duvida do conhecimento. Esse dogmatismo pode ser parcial, apresentando-se como teórico, ético, axiológico ou científico.

(*) O termo dogmatismo, em Filosofia, possui significado diferente daquele adotado em Religião.
Assim, “dogma é um ponto fundamental e indiscutível
duma doutrina religiosa”, enquanto que, em Filosofia,
indica uma atitude adotada pelo sujeito no problema da
possibilidade do conhecimento.

A postura oposta ao dogmatismo recebe o
nome de ceticismo. Para os céticos, o sujeito não pode
apreender o objeto. O ceticismo pode ser radical ou mitigado. Este último pode ser metafísico, ético. Outras
variedades de ceticismo mitigado recebem o nome de
subjetivismo, relativismo e o pragmatismo. O primeiro
limita a validade do conhecimento ao sujeito cognoscente. O segundo afirma que toda a verdade é relativa.

MORA, J. Ferrater. Dicionário de Filosofia. Lisboa: Dom Quixote,
1978.
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Autorretrato
O “ADE-PR Informativo” referente ao bimestre nov-dez-1999 trouxe boas notícias ao seu público interno, ou seja, associados e colaboradores. Duas
importantes metas estabelecidas no Planejamento Estratégico quatro meses antes, já haviam sido atingidas,
uma delas lastreada em outra fixada algum tempo antes. Em apenas seis meses a ADE-PR havia conseguido
aumentar o número de associados em 133%. Com as
receitas auferidas das mensalidades pôde passar a recolher o valor estipulado à Abrade a qual sempre esteve vinculada e ainda obter o seu primeiro endereço
eletrônico. Outra notícia da primeira página que sua
homepage já estava sendo elaborada.
Na página 02, além da pequena coluna de
Nilson Teixeira Soares “Kardec afirma”, que duraria só
umas poucas edições, o Editorial prenunciava a chegada do ano 2000. As reflexões giravam em torno da

Resenha Crítica

transformação da Terra em mundo de provas e expiações para o de regeneração. À certa altura, expressou:
Por enquanto, temos usado – e mal – a Terra somente
como uma casa, ou antes, um hospital-presídio. Mas
por que não transformar este belíssimo planeta azul em
nosso lar, mesmo que provisório? E por que não tomarmos o ano 2000 como ponto de partida desta nova etapa da conquista moral buscando diminuir o desequilíbrio
hoje observado em relação ao campo intelectual?
Para isso, lembrava a seguir o motivador
evangélico: “Se tiveres a fé do tamanho de um grão de
mostarda, direis ao monte “muda-te daqui para acolá’
e ele vos obedecerá”. Querer é poder.
Na página 03, Waldemar Krepke Duarte, associado de Foz do Iguaçu, escreveu sobre “O Homem anda
em busca de paz”. Também informava-se que a ADE-PR
realizara na primeira quinzena de novembro a XV Feira
do Livro Espírita, em Curitiba. O mau tempo – chuva e
frio em plena primavera – prejudicara o movimento.

Já Wilson Czerski em “Trabalhador Espírita: um reflexão”, tendo por ponto de partida palestra
de Sandra Della Polla em Foz do Iguaçu, lembrava que
os espíritas, amparados pelo inviolável direito de exercício do seu livre-arbítrio, muitas vezes dele abusa, por
omissão e deserção de compromissos assumidos.
Para o articulista, o colaborador que assim
procede, alegando ter que atender outras atividades ou
falta de tempo, em geral, está mentindo para si mesmo e de tanto repetir, acaba também convencido. “...
esquece-se que, ao colaborar com qualquer atividade
nobre não está trabalhando só para o desenvolvimento
da obra em si ou para os outros, mas investindo primordialmente em si mesmo”.

Obras de Joseph Gleber

Joseph Gleber é um autor espiritual desencarnado que
transmite as suas obras através da psicografia do médium Robson Pinheiro Santos. Em sua última encarnação, nasceu em
família de origem judaica na Alemanha. Graduou-se em Física.
Fez estudos de especialização e doutorado em Física Nuclear em
Viena, na Áustria. Ali, graduou-se, também, em Medicina. De
volta a Berlim, exerceu o magistério na Universidade, e o atendimento médico às populações de baixa renda.
Recrutado pelo III Reich, no início da Segunda Guerra
Mundial, para trabalhar na pesquisa da cisão nuclear, recusou-se
a trabalhar na criação da bomba atômica e, por esse motivo, foi
cremado junto com os familiares em 1942.
No seu primeiro livro, “Medicina da Alma”, ele se propõe a apresentar um novo paradigma para a medicina terrena à
luz da Doutrina Espírita; demonstrar a realidade energética do
ser humano e expor um novo conceito de saúde, voltado para a
descoberta interior; devassar a realidade da vida em outros campos da existência, com suas Leis e suas implicações; ampliar os
horizontes da Ciência com pesquisas que possam delinear uma
nova perspectiva, um novo campo de trabalhos e estudos: a fisiologia integral do ser, além dos limites estreitos da matéria, agora ampliados pela
dinâmica dos conceitos holísticos.
Assim, nessa obra ele aborda conceitos como duplo etérico, centros de força
(chacras), perispírito, corpo mental, tratamento espiritual, receituário magnético, obsessão, monoideísmo, lei do carma e reencarnação, passes magnéticos e muitos outros temas.
Em “Além da Matéria”, sua segunda obra, ele expõe os conceitos expostos em
seu livro anterior e amplia as explanações apresentadas, discorre sobre: os sete níveis
PÁGINA 4

Na página 04, Y. Shimizu resenhou o livro
“Caminhos da Divulgação Espírita”, do escritor Alberto Souza Rocha, desencarnado um ano antes. “A
obra é uma síntese –escreveu Shimizu – de estudos,
anotações e diretrizes, oriundas de dezenas de anos
na divulgação do Espiritismo por meio da tribuna,
imprensa, radiofonia e livros”.
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Y. Shimizu

e subníveis da consciência, a vida mental e a força da palavra, o
campo quântico, contaminação fluídica, elementais naturais e
artificiais, uma detalhada descrição de cada chacra mostrando a
localização, a expressividade, a ligação glandular.
Ele responde perguntas dos leitores na segunda parte de
ambos os livros, tais como: formas diversas de tratamentos alternativos de saúde, função do comportamento evangélico no
processo de reajustamento e equilíbrio, luz coagulada, processo
de armazenamento e registro de vivências, solução de traumas
resultantes de conflitos emocionais, resultados deletérios dos
hábitos de consumo do fumo, do álcool, drogas; atuação dos
fluidos vitais, aparelhagem utilizada pelos espíritos, terapias de
vidas passadas e outras questões atuais.
Esse autor discorre, detalhando e sistematizando conceitos
expostos pelos autores espirituais André Luiz (através do médium Francisco Cândido Xavier), Manoel Philomeno de Miranda e Joana de Ângelis (através do médium Divaldo Pereira
Franco), médicos encarnados como Sérgio Felipe de Oliveira e Décio Iandoli e Núbor Orlando Facure, psicobiofísico Hernani Guimarães Andrade, o projeciólogo Waldo Vieira, os teósofos Charles
Leadbeater, Annie Besant e tantos outros, abrindo campos para os futuros cientistas.
O médium, Robson Pinheiro Santos, nascido em Ataléia, em Minas Gerais,
em 1961, conheceu a Doutrina Espírita em 1978, em Ipatinga. Transferiu, mais tarde, sua residência para Belo Horizonte, onde atua profissionalmente em seu consultório de terapia holística. Fundou, em 1992, a Sociedade Espírita Everilda Batista, em
Contagem-MG, instituição em que ele se dedica a atividades mediúnicas e sociais.
Fundou a Casa dos Espíritos Editora, pela qual publicou numerosas obras de sua
autoria e a revista “Spiritus”.
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Ainda sobre a mediunidade
Quando se manuseia a bíblia verifica-se
que Espíritos sempre se comunicaram através dos
profetas e pítons, que eram médiuns inspirados e
muitos deles, videntes, portadores das mais variadas
faculdades mediúnicas. Produziam nestas condições
fenômenos diversos, mais tarde catalogados por Kardec na monumental obra da Codificação do Espiritismo. Isto por volta de 1857, quando então publicou o
Livro dos Espíritos em 18 de abril.
Quanto ao desenvolvimento da mediunidade, observa-se que a maioria dos militantes espíritas deseja tornar-se médium para então receber
mensagens de parentes, amigos que já tenham desencarnado e também entrar em contato com Espíritos Superiores, esperando receber deles orientação
segura para a grande caminhada evolutiva na face
da terra.
Estes ainda não se deram conta de que a
melhor orientação se encontra nos livros. Só o estudo da mediunidade realmente pode levar a criatura
a aprender e colocar em prática estes ensinamentos.
Por outro lado há os que procuram o desenvolvimento da mediunidade visando única e exclusivamente afastar de si a influência de Espíritos que os
perturbam. Todavia é preciso que se esclareça aqueles que assim pensam. Tornar-se médium não é meio
para o afastamento de Espíritos não desejados.

Zélia Carneiro Baruffi

pelo próprio esforço, alcançarem um estado mais
perfeito, ou seja, a tão sonhada evolução!

o que se desenvolve aqui na Terra é uma copia do
Mundo Maior.

Temos notícias de que as revelações primeiras do plano espiritual nos foram transmitidas
pelo notável médium clarividente Emmanuel Swedenborg. Ele nos revelou para onde vamos após a
morte do corpo físico. E nos mostrou as belezas encontradas do outro lado da vida e mais, revelou-nos
uma estrutura social idêntica a da Terra.

Por isso, nossa esperança de que um dia
nossa conjuntura social chegue a se aperfeiçoar, irmanando-se na paz e na beleza da espiritualidade.
Pois o progresso, como sabemos, é fruto do nosso
próprio esforço e se fizermos bem o trabalho individual e coletivo com afinco, não tardará também
a Terra a gozar desses benefícios que hoje tanto almejamos.

Lá, viu casas, edifícios, hospitais, templos,
auditórios onde as famílias e amigos também se reúnem para estudos, palestras e confraternizações.
Contou-nos também que os Espíritos desencarnados
encontram-se em locais mais ou menos felizes, de
acordo com o merecimento que têm, pelas obras executadas em varias vidas pregressas.
Falou-nos do importante papel desempenhado pelas mulheres, que se dedicam ao cuidado
das criancinhas desencarnadas, até que suas mães
regressem da Terra e venham ter com elas. Há também a enorme dedicação das enfermeiras espirituais, que incansáveis em seus trabalhos, auxiliam na
recuperação daqueles irmãos ainda inconformados
com o desligamento do corpo material. Em tudo o
plano espiritual se parece com a Terra ou vice-versa.

E todas estas revelações nos vieram antes
das obras de André Luiz, através de Chico Xavier.
O predomínio espiritual não desaparece E nestas obras, André Luiz nos conta que flores das
com o desenvolvimento da mediunidade, muito mais variadas espécies e cores enfeitam os jardins e
pelo contrário, pode até agravar-se. Sem o esclareci- os bosques que se perdem de vista, a tudo energimento, o leigo pode atrair para si, outras entidades zando com seu perfume inigualável! As águas crisinferiores, que o prejudiquem ainda mais, pois o talinas enchem os rios e lagos, abastecendo cidamédium é um verdadeiro imã, sintonizando espíri- des em abundância! A abóbada celeste apresenta-se
tos de acordo com sua afinidade espiritual.
sempre com um brilho indescritível e nunca ofuscado pela poluição como acontece na nossa Terra. Os
Neste caso, o meio para esclarecer o pacampos... Ah! Os campos! estes se estendem muito
ciente, é dizer que a atuação espiritual que ele vem
além do que nossas vistas possam alcançar.
sofrendo pode ter uma causa. Se não for do presente
pode ser de uma vida passada. Daí o recomendar-se
As famílias se agrupam por pura afinidao estudo da Doutrina Espírita, única, independente de, tendo desta forma caráter de união indissolúdo credo religioso, que dá condições de compreen- vel, onde todos trabalham pelo aperfeiçoamento
der o porquê do sofrimento terreno. Portanto, mé- da totalidade de seus membros. A Terra não é mais
diuns: estudai com muito amor, para que possais do que uma semelhança grosseira dos planos espiauxiliar não só aos irmãos desencarnados, como rituais que nos aguardam, se merecermos a dádiva
também beneficiarem-se a si mesmos e, finalmente, de um dia podermos habitar essas paragens! Tudo
COMUNICA“AÇÃO” ESPÍRITA • SETEMBRO / OUTUBRO DE 2009

Se ainda não conseguimos uma sociedade
ideal é porque somos imperfeitos. Devemos, contudo, não esmorecer frente às dificuldades que nosso Espírito ainda enfrenta e nos esforçarmos para
a construção desse Mundo Maior. Será necessário
que cada um coloque em prática os ensinamentos
de Jesus, agora interpretados à luz da magnífica
Doutrina Espírita que abre novos horizontes à nossa
evolução e ao nosso entendimento.

Extinto programa
espírita em rádio
Depois de 18 anos no ar, o programa
radiofônico “Espiritismo em Palavras Simples”,
criado por Antonio Greca e ultimamente de responsabilidade das Uniões Regionais Espíritas
Metropolitanas de Curitiba (Leste, Oeste e Norte), teve a sua derradeira apresentação no dia 30
de agosto.
Durante este período, os programas,
sempre ao vivo, aos domingos à tarde durante
certo tempo e depois no horário matutino, foi
veiculado por três prefixos diferentes: Estação da
Luz, Capital e Continental. Extraoficialmente o
principal motivo do programa ter sido suspenso
foi um súbito e significativo aumento dos valores
exigidos pela emissora para renovar o contrato.
A ADE-PR, ajudando a compor a equipe da URE-Leste, participava do programa desde
2001. No total foram 88 intervenções principalmente nas pessoas de Wilson Czerski e Robson
Balaguer.
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Pluralidade dos mundos habitados
Este é o quinto dos considerados princípios básicos do Espiritismo. Em edições anteriores tratamos dos
demais: Deus, a imortalidade da alma e sua sobrevivência,
a reencarnação e a comunicabilidade dos espíritos ou mediunidade. Aliás, a existência de vida em outros mundos é o
único destes princípios citados que ainda não conta com o
respaldo científico como seria desejável visto que a Doutrina
Espírita está alicerçada em três pilares fundamentais: ciência,
filosofia e religião. Os demais preenchem todos os requisitos.
Recolhemos algumas notícias e opiniões nos textos espíritas e fora deles, a respeito da possibilidade de vida
em outras partes do Universo. Quanto à existência de seres
em outros planetas, a lógica filosófica nos obriga a aceitar
tal evidência. Do ponto de vista religioso, Jesus fala-nos em
muitas moradas na casa do Pai e a Ciência não comprovou
até o momento, mas já adivinha.
Pesquisas importantes têm recebido pesados investimentos de países como Estados Unidos para verificar
se, de fato, o homem não está só no cosmo. E quando chegar
o dia oportuno, quer pela conveniência da descoberta, quer
pelo desenvolvimento tecnológico humano, tal se dará para
que cresça o nosso respeito para com o Supremo Criador.
Estará sendo desferido o golpe final contra o materialismo
mecanicista em sua constrangedora insensatez, curando o
homem da soberba que o faz preferir a admissão do acaso como responsável pela gênese do infinito, visto que não
pode reivindicar para si esta autoria. Cabe lembrar que diante dos trilhões de astros já detectados pelo homem, distribuídos em estimadas 125 bilhões de galáxias, mas que podem
chegar a dez vezes essa quantidade, segundo o Prof. Renato
Las Casas da UFMG, em termos de verificação exploratória
de vida extraterrestre, mal estamos esticando o pescoço por
sobre o muro do quintal do vizinho.
Comecemos por A Gênese, capítulo 6, item 47:
“(...) mundos novos cujas condições variadas e diversas... de
vosso globo, lhes dão uma vida que vossas concepções não
podem imaginar”. No item 61: “(...) Não considereis..., sistemas semelhantes ao vosso... planetário; não vede sobre estes planetas desconhecidos os três reinos da natureza..., mas
concebei... uma diversidade prodigiosa, inimaginável... espalhada pelas moradas...”. E há muito mais lá neste capítulo.
Em O Livro dos Espíritos, questões 55 a 58, somos informados que todos os globos que circulam no espaço

O GL 581C é considedrado irmão da Terra. Possui diâmetro 1,5 maior
e massa 5 vezes maior que ela e está a 194 trilhões de Km ou 20,5 anosluz; sua temperatura na superfície deve variar de 0 a 40ºC.

são habitados, não possuem idêntica constituição física e, naturalmente, nem seus habitantes. A existência de mundos transitórios, tratados na questão 234, servem como lugares de repouso para serem habitados temporariamente por aqueles que
estão desencarnados há muito tempo, o que lhes é algo penoso.
Quando o espírito desencarna segue-se um período mais ou menos longo até que volte a reencarnar, meses
ou poucos anos até vários séculos. Basicamente por duas razões: a) oportunidade – há seis bilhões de encarnados para
aproximadamente 20 bilhões de desencarnados, só dos vinculados ao planeta Terra, aguardando nova chance de retornar
à Terra; b) suas próprias particularidades não recomendam,
não permitem ou não é de seu desejo a reencarnação senão
num determinado momento.
Nas questões subsequentes, os Espíritos complementam em resumo que: 1- nestes mundos, os espíritos não
ficam fixados; são como aves de arribação; 2- mesmo estando ali, progridem; 3- tais mundos não servirão eternamente
à esta finalidade; 4- sua superfície é estéril – também em
caráter passageiro – e não comportam seres corpóreos (notese a diferença: não há seres como nós, encarnados, mas não
deixam de ser habitados); 5- surpresa: a Terra já foi um deles
durante a sua formação. Segue-se meia página de comentários de Allan Kardec.
Outra referência fundamental está no capítulo
III de O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado com
a assertiva do Cristo de que “na casa de meu Pai há muitas

Wilson Czerski
moradas”. Ali consta que há cinco tipos: mundos primitivos,
de expiação e provas, de regeneração, os felizes e os celestes
ou divinos. Infere-se desta classificação que o grau de materialidade diminui à medida que se caminha dos primeiros
para os últimos. Nos chamados de regeneração ainda prevalece a existência de corpos densos enquanto a partir dos
felizes, o conceito de matéria muda. “O corpo nada tem da
materialidade terrestre...; a leveza específica dos corpos... A
pouca resistência que a matéria oferece... a morte não tem os
horrores da decomposição... não estando a alma encerrada na
matéria compacta...”. Essas informações são evidências de que
seus habitantes não possuem mais corpos carnais como os nossos.
Quanto aos mundos celestiais são “(...) morada
dos Espíritos depurados...”. Logo, é diferente da noção de
termos os espíritos vagando pelo espaço e mesmo de se fixarem em colônias espirituais como “Nosso Lar”, descrita
pelo espírito André Luiz. Não se trata de cidades etéreas
habitadas por espíritos sem corpo físico, mas de mundos
concretos, sólidos.
Na Revista Espírita, no seu terceiro número referente ao mês de março de 1858, o Codificador analisa não
só a possibilidade, mas sobre o tipo de vida que se poderia
esperar encontrar em outros astros. Segundo informações
dos Espíritos, do nosso sistema solar, a Terra seria o segundo mais atrasado, apenas superando Marte quanto ao grau
evolutivo de seus habitantes que, neste último, seriam compostos predominantemente por espíritos classificados na 9ª
classe da Escala Espírita. A seguir viriam Mercúrio e Saturno. A Lua, satélite natural da Terra, e Vênus se equivaleriam
e Urano e Netuno, os mais adiantados, culminando com
Júpiter, o superior de todos. Inúmeros detalhes são fornecidos a respeito deste último como a duração de 500 anos
para cada encarnação, infância de poucos meses, ausência
de enfermidades e alimentação compatível com a “formação do corpo mais ou menos a mesma que aqui, mas menos
material e denso e de um peso específico muito pequeno”.
Quanto ao aspecto intelecto-moral, informam
que são espíritos bons, com vida social regida pela justiça
e bondade, comunicação pelo pensamento sem exclusão da
linguagem articulada, presença permanente da dupla-vista
ou clarividência e de animais com corpos mais semelhantes
aos dos terráqueos, porém mais desenvolvidos a ponto de
auxiliarem os homens de lá nos trabalhos manuais, pois os
daqueles são inteiramente intelectuais.
Tais informações foram transmitidas, entre outros, por um espírito que dizia habitar Júpiter. Seu nome,
quando na Terra, era Bernard Palissy, célebre oleiro do século VI. Reportou-se à vida de sua pátria sideral através de
notáveis desenhos recebidos mediunicamente por Victorien
Sardou, um jovem literato do convívio de Kardec. Em mundos superiores a Júpiter, o envoltório etéreo (corpo) nada mais
tem das propriedades conhecidas da matéria.
No capítulo referido de O Evangelho Segundo o
Espiritismo (“resumo do ensinamento de todos os Espíritos
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Superiores”), observação de Kardec, afirmase que a humanidade não é constituída só
pelos encarnados e desencarnados que habitam a Terra, mas por todos os seres dotados
de razão que povoam os inúmeros orbes do
Universo. A forma é sempre a humana. Nos
mundos superiores eles deslizam pela superfície ou planam no ar; a infância é curta ou
nula; a longevidade proporcional ao adiantamento do mundo. Não há paixões nem
sofrimentos. Nos mundos de regeneração,
há provas, mas não expiações; o corpo é de
carne; há sensações e desejos, mas não ódio,
inveja e orgulho. Não há felicidade completa,
entretanto ela já pode ser vislumbrada, ter-se
a “aurora” da mesma. Contudo, mesmo dali,
pode-se recair aos mundos expiatórios. É o
que teria sucedido com as ondas migratórias
de Capela e parecido com o que poderá ou já
está ocorrendo aqui na Terra.

Vamos a mais alguns números.
Segundo uma complexa equação matemática
do astrônomo Freank Drake, teríamos só na
Via Láctea 16,2 planetas (incluindo a Terra)
(ou luas com condições planetárias) com vida
inteligente, ou seja, de enviar e receber mensagens pelo espaço (10). Já o astrofísico Duncan Forgan, da Universidade de Edimburgo,
na Escócia, informa que já foram descobertos
330 exoplanetas ou planetas fora do sistema
solar, isto só de 1995 para cá. Estima-se em
361 o número das civilizações inteligentes
em nossa galáxia e 37964 fora dela (11).

Difícil é chegar até elas. O mais
próximo desses planetas é o GL581C que
dista 20,5 anos-luz ou 194 trilhões de quilômetros. Para se ter uma idéia do que isso significa, utilizando um motor de íons testado
em 1998 num satélite, a viagem até lá levaEstima-se que haja no Universo 125 bilhões de galáxias como esta, cada uma com 100 bilhões de estrelas e um
número incerto de planetas. O homem pergunta: em algum deles haverá vida inteligente?
ria 200.000 anos. Utilizando energia nuclear, tecnologia disponível em 2020, gastaria
A despeito da situação evolutiva
Com a palavra os cientistas. Para o físico Nikolaj
170.000 anos. Com propulsão por antimatécolocada pelos Espíritos em relação ao planeta Mercúrio,
Kardashev ele, há três tipos de civilizações distribuídas no ria e disponível em 2040 levaria 40.000 anos. E se for posencontramos uma comunicação do espírito de certo geUniverso. As mais adiantadas fixadas nos centros das galá- sível usar o wormhole (pela teoria de Einstein há buraco no
neral Hoche (2), na qual ele informa que se prepara para
xias; algumas em regiões intermediárias e as como a nossa, espaço que distorce o tempo tornando possível uma viagem
reencarnar naquele planeta e descreve-o como inferior a
nas periferias. “Considero - diz ele - que os seres vivos e in- igual ou maior à velocidade da luz) e com disponibilidade
Terra, com seus habitantes mais materiais que nós. Isto
teligentes, após determinado nível de desenvolvimento, de- indefinida, o tempo de viagem até o planeta irmão da Terra
evidentemente contradiz o dito anteriormente.
vem modificar-se. Ao atingir o ponto máximo desse desen- seria de 20 anos ou menos.
Sobre comunicações mediúnicas mencionamos volvimento, prescinde de corpo. Os seres são simplesmente
uma do espírito Maria João de Deus, que fora a mãe do fluxos energéticos privados de massa”. Não é uma confirma- Referências:
médium Chico Xavier, e por sua psicografia (3), que em ção do que ensinam os Espíritos?
1 - XAVIER, Francisco Cândido. LUIZ, André – autor espiritual.
1935, informava ser Marte mais adiantado que o nosso plaSergiej Petrovich fala a respeito da possibilidade Nosso Lar. 38ª edição. RJ: FEB, 1990.
neta, física e moralmente. Quatro anos depois, o espírito
da vida justamente em Júpiter. “Nós dependemos de oxigê2 - KARDEC, Allan. Revista Espírita. 1ª edição. Sobradinho
Humberto de Campos, ainda pelo médium mineiro, parece
nio e água que produz anidro carbônico. Outros seres po- (DF): Edicel, 1985 (setembro/1959).
confirmar as informações precedentes. “(...) os homens de
deriam beber amoníaco (quase tão bom solvente biológico
Marte... uma aura de profunda tranquilidade os envolve...
como a água) respirar azoto e devolver cianeto de hidrogê- 3 - XAVIER, Francisco Cândido. DEUS, M. J. de. - autor espiritual. Cartas de uma Morta. 13ª edição. SP: Lake, 1999.
não conhecem guerras...” ( 4).
nio. A atmosfera jupiteriana contém metano, amoníaco e
4 - _________. Novas Mensagens. 10ª edição. RJ: FEB, 1939.
Lembramos o alerta do filósofo espírita Hercula- hidrogênio em grandes quantidades” (7). O astrônomo Seth
Shestak
garante:
“Até
2030
encontraremos
vida
extraterres5 - PIRES, José Herculano. Ciência Espírita. 2ª edição. SP: Paino Pires e um dos tradutores das Obras da Codificação (5),
em relação ao posicionamento de Kardec quanto ao tema. tre. Hoje só se consegue ver 1000 sistemas solares. Nos pró- déia, 1981.
As comunicações mediúnicas sobre a vida em outros mun- ximos 25 anos veremos um milhão deles” (8).
6 - Voz do Espírito (jornal). nº 45. São José do Rio Preto (SP),
julho/1991.
dos sempre foram tratadas com reserva por ele pelo fato de
Como se vê, com 125 bilhões de galáxias, cada
não poderem ser comprovadas na época. “Só ao futuro cabe
uma delas com cerca de 100 bilhões estrelas, a perspectiva 7 - Jornal Espírita. nº 75. SP: Lake, setembro/1981.
confirmá-las ou não”, afirmava o mestre lionês. Como bem
de encontrarmos vizinhos siderais, conforme as afirmativas 8 - Anuário Espírita. Ano 2008, pág. 123.
ele observou, os espíritos falam do que sabem e nem todos
categóricas dos Espíritos Superiores é bastante alvissareira. 9 - KÜHL, Eurípedes. Animais Nossos Irmãos. 4ª edição. SP:
sabem tudo, aliás, bem poucos.
Aliás, os cientistas calculam em 4000 o número de planetas Petit, 1997.
Até agora a Ciência oficial, apesar de todos os es- existentes de condições semelhantes às da Terra, inclusive 10 - Veja, Revista. Nº 2066, 25/06/08.
forços, investimentos em aparelhagens sofisticadas e incursões com satélites (9).
11 - Tribuna do Paraná, Jornal. Curitiba: 06/02/09.
de naves pelo espaço e até alcançando a atmosfera e superfície
de um outro planeta, ainda não detectou vida fora da Terra.
Talvez porque os cientistas estejam à procura do tipo errado de
vida ou, por não estarem capacitados de ir mais longe, estejam
procurando no lugar errado.
A sonda Galileu lançada em outubro de 1989 pela
NASA, sobrevoou a Terra e a Lua no dia 08/12/90. Esta foi a
primeira vez que o nosso planeta foi visto do espaço utilizandose dos mesmos métodos para pesquisa de vida em outros mundos e o resultado foi que, afora a presença de uma grande concentração de oxigênio, nenhum tipo de vida foi detectado (6).
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Divulgar com Eficiência

Jornalismo Espírita - III
A) INFORMATIVO: o mais impessoal possível, somente os fatos precisos, concisos. No lead, constituído pelo primeiro parágrafo, devem ser respondidas
a maior parte das seguintes perguntas: o que, quando,
onde, como, por que e para quem. Quando não, logo
após, no segundo. Ex. notícia, entrevista.

REPORTAGEM: É mais trabalhosa, tipo investigativo. O jornalista tem que ir a fundo, relacionar
fatos, incluir opiniões e versões diferentes. Deve primar
pela exatidão, renunciar às deduções pessoais e não se
omitir. Pode usar a primeira pessoa quando for assinada. Nesta, como nos artigos, é comum a prática daquilo
que se denomina “suíte”, ou seja, uma retomada do mesmo tema na edição seguinte.

B) INTERPRETATIVO: Aborda o tema
com maior profundidade, recorre aos antecedentes e
consequências, diversidade de fontes de informação. Ex.
reportagens, comentários analíticos, matérias de pesquisa.

EDITORIAL: Reflete o pensamento da direção do periódico ou instituição. Refere-se a assuntos abordados na própria edição, sobre a vida da entidade ou de interesse de segmentos da sociedade ou dela como um todo.

C) OPINATIVO: Apesar de trabalhar uma
ideia corrente, fato ou notícia, é do seu ponto de vista
que o faz. Ex. editorial, artigo, coluna assinada, cartas dos leitores.

ARTIGO: Opina e interpreta. E aí está um
dos graves problemas verificados na imprensa espírita. A
não distinção clara, para o leitor, especialmente o desconhecedor das obras básicas entre o que delas realmente
faz parte e o que é pensamento do autor. A análise, a
especulação, a conjectura, a pesquisa, as hipóteses, o ensaio, são válidos desde que respaldados pelos princípios
doutrinários e racionalidade metodológica de Kardec.
Caso contrário, pecarão por vício de origem. A Doutrina Espírita é progressista e como tal deve acompanhar
e assimilar os avanços que contribuam para fortalecê-la
ou mesmo emendar-se onde necessário, de acordo com
o entendimento do Codificador. Vigilância, todavia,
para que, por precipitação ou vaidade, as inovações
não atinjam a essência e, mesmo a varejo, não se imponham indevidamente. De qualquer forma, é lícito a
desencarnados - pela mediunidade - e encarnados falar
ou escrever qualquer coisa desde que assumam tal responsabilidade e não queiram se passar por porta-vozes
únicos da verdade.

TIPOS DE TEXTOS JORNALÍSTICOS

D) ENTRETENIMENTO: Como todo
jornal, o espírita não deve abdicar da possibilidade de
incluir divertimento. Palavras-cruzadas, frases e pensamentos, “você sabia?”, quadrinhos, charadas, com boa
dose de criatividade tornam o jornal ou boletim mais
leve, estabelecendo muitas vezes uma pausa entre matérias mais densas ou longas. É um convite à leitura das
crianças e dos jovens. Há uma tendência para jornais
e revistas tornarem-se predominantemente interpretativos, mas sem esquecer dos demais tipos.
Examinemos mais detidamente cada um desses exemplos.
NOTÍCIAS: Podem ser previstas, imprevistas ou mistas. As redações dos jornais sempre reservam
certo espaço para as notícias de última hora, no fechamento da edição; são as imprevistas. O valor da notícia
aumenta com a novidade, importância e proximidade
geográfica em relação ao leitor. É descritiva e narrativa e
não comporta interpretação ou opinião do autor. As qualidades de objetividade, clareza e precisão são essenciais.
ENTREVISTA: Tanto pode constituir uma
matéria em si como ser inserida em meio a notícias ou
reportagens. Faz-se previamente um roteiro de perguntas, porém aproveita-se as “deixas” contidas nas respostas para se formular outras no decorrer do processo.
Para se obter boas respostas, há que se formular questões adequadas, concisas e inteligentes. Usa-se o esquema de tomar notas ou o gravador. As primeiras servem
para detalhar nuanças não captadas pelo gravador como
o local, expressões e reações fisionômicas do entrevistado, gestual e outras.
Método alternativo utilizado em nosso meio
é a elaboração e entrega das perguntas por escrito, isso
quando não é possível o contato pessoal nem por telefone ou não é conveniente ao entrevistado fornecer as
respostas de chofre. Uma vez respondidas, podem ser
complementadas e dirimidas dúvidas, agora sim, por
um daqueles meios. Neste caso, é recomendável avisar
sobre o espaço disponível, dimensionando as respostas
para evitar grandes cortes que dificultem o entendimento, embora se saiba de antemão que a redação do jornal,
ao fazer a edição do texto, terá liberdade para adaptá-lo
conforme a necessidade.
PÁGINA 8

COLUNA ESPECIALIZADA: Ex. sobre ciência espírita, crítica literária, “tire sua dúvida”, biografias.
Há ainda as crônicas, poesias, contos, extraídos de livros ou de autoria própria, aliás, preferidos,
desde que de boa qualidade, pelo caráter de ineditismo. Servem para dar um colorido especial ao conjunto
de matérias, contrastando com os temas mais sérios ou
profundos. Entretanto, deve aparecer só um ou outro,
não extenso, para não se tornarem enfadonhos e roubar
espaço de assuntos mais importantes. Naturalmente, aí
entra o critério do jornal quanto tais publicações.

ORIENTAÇÕES DE REDAÇÃO
TÍTULO, SUBTÍTULO, INTERTÍTULOS,
LEGENDA, OLHO, BOXE.
O título deve ser curto, claro e relacionado
com o tema. O subtítulo é mais explicativo. Numa coluna, o título torna-se fixo; é o nome dela, enquanto
o subtítulo tem a ver com o assunto tratado em cada
artigo. Amplia e complementa a definição do título.
Quanto aos intertítulos, em reportagens, entrevistas ou
notícia, servem para identificar o que vem a seguir, mas
também separar - ou unir, como se entender - segmentos do texto. A legenda é usada em fotografias, gráficos e
outras ilustrações tendo o verbo sempre no presente. O
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Wilson Czerski
olho e o boxe, denominações derivadas de suas formas
geométricas básicas, círculo e retângulo, são pequenos
textos inseridos no meio da matéria substituindo um
intertítulo ou contendo as informações mais marcantes
do trecho ou ainda uma frase contundente de uma entrevista. Usualmente, nas revistas, os boxes acabam se transformando em textos autônomos ligeiramente associados ao
principal e ocupam a parte inferior da página ou diagramados quase em concorrência de espaço com aquele.
Todos esses elementos objetivam informar ao
leitor dos pontos mais importantes da matéria e são os
primeiros a serem lidos. Juntamente com o “lead” (líder,
início da matéria) provocarão a decisão de se continuar ou não a leitura ou selecionar trechos que mais lhe
interessem. Os recursos de apresentação de textos oferecidos hoje pela informática contribuem imensamente para uma diagramação atraente, quer do periódico,
quer de uma página. Assim, equilibra-se conteúdo e forma. Opções de negrito, caixa alta, corpo (tamanho da
letra), sublinhado, desde que não se incorra em abuso,
intertítulos, boxes, etc, facilitam o alcance do objetivo
de atrair a atenção e tornar mais agradável a leitura,
transmitindo corretamente a mensagem e aumentando
o grau de satisfação do leitor-consumidor.
Não abusar das abreviaturas. Horas, metro e
medidas científicas sem ponto. Não usar múltiplas possibilidades de flexão. Ex. filho(a), cliente(s). Siglas, até
três letras com maiúscula; com mais de três e já consagrado o uso, somente a primeira maiúscula (Petrobrás,
Mercosul). Entretanto, se for desconhecida, deve aparecer entre parênteses o seu significado.
Atenção com palavras homônimas (mesma
pronúncia, mas com grafia e significado diferentes). Os
sinônimos não possuem significado exatamente igual
e não podem ser usados indiferentemente. Devem ser
aplicados de acordo com o contexto. Apesar desta restrição, são utilíssimos para contornar o problema da repetição de termos. Às vezes, há que se alterar toda a frase,
dizê-la de outra forma, mudar a voz ativa para a passiva,
fazer supressões. O uso da primeira pessoa é aceitável
nos artigos, colunas assinadas e comentários.
Transcrições. Entre aspas permite-se, mas
sem exageros. Em matérias informativas, uma por parágrafo; nas opinativas, uma a cada dois ou três parágrafos. As que contenham erro, serão seguidas de “sic”.
Em relação a números, os redondos são usados em palavras do mesmo modo que os abaixo de uma dezena (Ex.
zero, seis, duzentos). Mas 300.026 aparecerá assim, em
algarismos e ponto de separação no milhar.
Cacofonias. Algumas, por mais que se fale
delas, inadvertidamente, acabam sendo utilizadas (boca
dela, já tão, lá tinha) sem citar outras piores.
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Tem a Imprensa Leiga compromisso com a Verdade Espírita?
Vez por outra a imprensa leiga apresenta
matérias que envolvem fatos mediúnicos, temas
espirituais e, até, informações sobre o Espiritismo.
Em grande parte delas, seja no jornalismo gráfico,
no rádio ou na TV, muitos espíritas impacientam-se
e se dispõem a criticar (negativamente) o periódico,
o programa ou a emissora. Em suas falas, marcante
está o inconformismo com a “tônica” ou o “mérito” das análises feitas, as quais, ou não representam uniformemente os conceitos espíritas, ou, até,
misturam componentes da filosofia espiritista com
argumentos, ideologia e práticas de outras seitas ou
religiões, sejam elas reencarnacionistas, espiritualistas e/ou de sincretismo afro-religioso.

te ofensivas, desrespeitosas, caluniosas, injuriosas
ou difamatórias, jornalistas e articulistas são livres
para manifestar suas opiniões, como qualquer cidadão brasileiro. E, neste aspecto, lembrando do
conhecido jargão de que “cada brasileiro tem, ao
mesmo tempo, um pouco de médico, técnico de futebol e louco”, valem as impressões pessoais e a livre
convicção que se apoia em conhecimento, análise e
raciocínio. Para todas as outras, isto é, havendo má
intenção em divulgar certas matérias, prejudicando
o trabalho espírita, o remédio jurídico será, sempre,
as ações penal e cível competentes, para garantir o
respeito à pluralidade, vigente em nosso Estado Democrático de Direito.

Tais diálogos (ou mesmo, a simples leitura
de depoimentos, cartas ou comentários) nos levaram a produzir este ensaio, a partir da perguntatítulo: “Tem a imprensa leiga compromisso com
a verdade espírita?” Para respondê-la, é necessário
proceder a uma análise por diversas vertentes.

A segunda está associada à fonte. Todo
jornalista que se preza recorre às fontes, que lhe dão
o anteparo em termos de dados e informações, para
garantir o sucesso da empreitada e o valor do resultado - a matéria em si. Militando no jornalismo,
já tivemos oportunidade de utilizar certas pessoas
como “fontes”, seja para a confirmação de hipóteses
ou opiniões, seja para o enriquecimento do trabalho
publicado. E, na outra ponta, temos sido consultados, tanto em termos jurídicos como em aspectos
espíritas, por veículos e empresas de comunicação
de nosso Estado, através de citações, entrevistas ou
matérias assinadas. Neste sentido, ex-surge a contribuição efetiva que determinados expoentes do
Espiritismo podem dar aos “leigos” (jornalistas e
público em geral) sobre aspectos relevantes da filosofia espiritista.

A primeira delas diz respeito à liberdade
de imprensa. Seja em reportagens, seja em artigos
ou editoriais, vige em nosso país a mais ampla liberdade de imprensa, calcada na proteção constitucional ao direito de expressão, ao sigilo da fonte e
ao exercício da atividade criadora (intelectual) humana. Assim sendo, seja em matérias assinadas por
profissionais da comunicação, ou naquelas em que,
mesmo sem a identificação, haja a concordância ou
a subscrição do veículo, em face da divulgação, excetuando-se as situações clara e demonstradamen-

Ministério da Educação adota programa desenvolvido pela ADE-CE
É com imensa alegria que informamos
que o Ministério da Educação inseriu em seu site,
no Portal do Professor (Projetos sociais e educacionais), o link do Programa Cinco Minutos de
Valores Humanos para a Escola: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/link.html?categoria=19 .
Entendemos ser essa uma grande conquista, tendo em vista a lacuna existente no ensino, quanto a valores como respeito, não violência,
afetividade, verdade, ética, etc.

para não interferirem no andamento normal da
programação das escolas, e foram elaboradas, em
sua maioria, com a utilização de contos e inserção
de situações fictícias esclarecedoras, permitindo
aos alunos mais fácil fixação dos ensinamentos.

Marcelo Henrique Pereira(*)

A terceira guarda consonância com o objetivo da matéria. Quantas reportagens visam, apenas e tão-somente, vender exemplares e atrair audiência? Quantas outras são veiculadas em órgãos
que têm adjetivação “sensacionalista” e “polêmica”?
Desta maneira, há que se pautar a análise sobre a
verdadeira intenção de sua divulgação, e, neste ponto, o máximo que se pode fazer é solicitar a publicação ou a entrevista, seqüencialmente, da versão
espírita, nunca para confrontar, mas para melhor
traduzir o nosso pensamento sobre aquela temática. Dissemos “solicitar”, porque, em inexistindo
ofensa ou ataque, é impossível utilizar o chamado
“direito de resposta”, nos mesmos moldes (tamanho
de página, caderno, espaço de tempo, ou horário,
conforme o caso), mediante admoestação judicial,
conforme reza a legislação pátria.
Finalizando estas digressões, respondendo
objetivamente àquela indagação, entendemos que
não há nenhum compromisso pontual da imprensa
leiga com a verdade espírita. No máximo, no caso
de profissionais competentes, interessados e beminformados (e, neste ponto, grande valor se dá às
fontes), o compromisso, em sua atuação profissional, na comunicação social, é produzir matérias,
programas, reportagens ou outros, com o máximo
de isenção, com o compromisso com a verdade real,
o que, neste particular, torna necessário ouvir aqueles que se dispõem a representar a filosofia espírita
em nossa Sociedade, com ênfase para entidades representativas de caráter nacional ou regional.
Para isto, quem sabe, seja preciso reproduzir a fábula bíblica: se Maomé não vai até a montanha, esta (as instituições espíritas) têm que ir até
Maomé (a imprensa leiga). Encurtar distâncias, formar parcerias, manter contatos: eis o venturoso caminho para o esclarecimento do público em geral!

Esse programa é ofertado às escolas e demais interessados de forma inteiramente gratuita:
www.cincominutos.org

(*) O articulista é presidente da ADE-SC.

Saara Nousiainen
Coordenadora do Programa Cinco Minutos de Valo-

O Programa em apreço, de nossa responres Humanos para a Escola e membro da ADE-CE.
sabilidade e suporte de um grupo de educadores
aqui de Fortaleza, consta de 200 aulas de valores (85) 3249-6812 caminhos2008@gmail.com
humanos, com apenas cinco minutos de duração,
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Espiritismo – enxerto cultural
A trajetória humana na Terra está cheia de
enxertos, tanto biológicos quanto culturais. Quando povos com códigos genéticos diferentes se mesclam, o resultado é um novo tipo humano com um
banco genético mais diversificado, com melhores
possibilidades de sobrevivência, mais adaptativo.
Povos e culturas onde as uniões endogâmicas eram comuns desapareceram justamente pela
redução das possibilidades de responder a situações
ambientais, climáticas ou outras, novas e inesperadas. Mutações acontecem. São necessárias e bemvindas e, às vezes, a natureza dá saltos.
Os enxertos culturais se deram e se dão
através da permuta de valores, noções, princípios
transmitidos de forma oral ou por escrito, mas
também pela simples observação seguida da experimentação. Nós, humanos, somos curiosos como os
outros seres da criação. Cheirar, ouvir, olhar, sentir
pelo toque... são algumas das formas de conhecimento e aprendizado.
O sentir é ponto crucial no processo evolutivo do ser humano, possuidor de pensamento,
vontade e ação. Não apenas o sentir físico, mas
principalmente o sentir, perceber, emocional e espiritual, são fatores decisivos para a tomada, ou não,
de novos rumos, de novas escolhas.
A nossa história nos legou o Bhagavad
Ghita, o Zend Avesta, o Corão, I Ching, o Livro
dos Mortos, a Vulgata Latina (Bíblia). Outros livros e tradições ainda influenciam e irrigam a atualidade com sementes boas e más. A Bíblia tem sido
um guia precioso para muitos em suas existências.
Gente de bem que se apoia num livro cheio de contradições, mas que sabe discernir o certo do errado.
A Bíblia também pode converter-se no perfeito manual do criminoso, como já escreveu José Saramago, o escritor português.

***

Paulo R. Santos (prds_k@yahoo.com.br)

mento que podemos chamar de enxerto cultural.
Em toda a literatura produzida até então, não havia
uma sequer que apresentasse, de forma razoável, lógica e coerente, as relações do mundo visível e invisível, a existência dos espíritos (os seres inteligentes
da criação), a possibilidade de comunicação entre
esses mundos, a imortalidade da alma, a reencarnação e seu mecanismo, sua lógica e finalidade.

dos em existência anterior. Por trás disso há sabedoria e não punição, pois aprender é pré-condição
para evoluir.

Ela não ensina a necessidade da eliminação de outras formas de pensar, de outras crenças,
nem da eliminação física dos que não creem em
seus princípios. No século 19 isso era muito para
ser digerido até mesmo pelos acadêmicos de mente
mais aberta.

Apesar dos obstáculos, como a disseminação se dá mais por curiosidade, interesse, contaminação de valores e noções, adesão voluntária, como
em qualquer outro processo de interação cultural, a
doutrina dos espíritos avança em todas as camadas
sociais, lentamente, por capilaridade, quase sem esforço, quase invisível e claramente irreprimível por
quaisquer meios terrenos.

Enquanto isso, o enxerto cultural promovido por aqueles que zelam pela evolução humana
na Terra, avança de um modo ou de outro, prinSobretudo, ao contrário de tantas crenças cipalmente através de sua literatura. Os que se ore religiões anteriores, o espiritismo oferecia também ganizam em instituições, em siglas transitórias, até
os meios de comprovação de seus princípios, sem certo ponto necessárias, nem sempre cumprem bem
uma hierarquia estabelecida, sem a necessidade de
o papel de difusores dos novos princípios libertários da
mediadores, sem sacerdotes, sem ritos, sem fórmuvida e da mente humana. Limitações compreensíveis
las. Pela primeira vez o ser humano, curioso sobre
considerando o estágio evolutivo atual e os atavismos.
as realidades além-matéria, tinha possibilidades de
investigar, por si mesmo, um novo território da vida
Como em outras crenças e religiões, há os
humana. O limite das investigações pessoais coin- que se apropriam de um conhecimento que não é
cide com os limites do intelecto e das noções morais deles. Há os que se satisfazem com algum posto de
de cada um; nem mais, nem menos.
comando no meio espírita, não para servirem, mas
Foi por isso que tantas religiões e Estados para servirem-se dele. Há os que, por invigilância
se insurgiram contra o espiritismo. Afinal, ele não ou descaso mesmo, tornam essa doutrina uma merprecisa de mediadores. É uma doutrina de responsa- cadoria a mais, um produto a mais a ser posto no
bilidade pessoal. Perdia-se o controle sobre as men- mercado nas religiões. A mentalidade neoliberal se
tes. O controle pelo medo passava a ser ineficaz. infiltrou em todos os cantos e recantos da vida objetiva
Mais: essa doutrina dissemina-se por “contágio” e e subjetiva. Afinal, tudo tem que ter um preço! Deus
não por imposição, confronto ou conflito.
também por ser apresentado pronto para consumo.

Uma doutrina assim, pelo menos até onde
vão os conhecimentos deste que escreve -, não tem
paralelo na história, e é até certo ponto inédita (a
reencarnação não é coisa nova!), potencialmente
revolucionária, perigosamente subversiva, pois retira poderes daqueles que se julgam detentores de
algum mandato divino. Daí as perseguições, a calúnia, a injúria, a difamação, as distorções intencionais e maldosas de seus ensinos, a preocupação dos
poderosos com sua possível expansão.

Quando o espiritismo foi compilado por
Allan Kardec e dado a público em abril de 1857,
com todos os elementos de uma doutrina, isto é,
um conjunto de princípios devidamente organiPara mentes estreitas e mesquinhas, é ainzados e encadeados, não se tratava apenas de mais
da preocupante que aquele que hoje, rico e poderouma obra literária posta a mover as rotativas.
so, possa ter que reencarnar de um modo precário
A Doutrina Espírita foi e é mais um ele- para aprender coisas novas e reparar erros cometiPÁGINA 10

***
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Não se mata uma ideia com outra ideia,
como acreditam muitos. Algumas ideias sobrevivem apesar do ambiente hostil e florescem quando
a ambiência (objetiva e subjetiva) se torna favorável.
Uma espécie de esporo que pode permanecer em
animação suspensa por tempo indeterminado, até
que as condições lhe sejam favoráveis. Apesar de
tudo, o balanço pode ser positivo. Avanços estão
acontecendo independentemente da ação (ou omissão) humana. E as possibilidades futuras podem ser
- afinal de contas - menos aterradoras do que parecem.
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Subsídios para a Melhoria da Imprensa – LVI.

REDAÇÃO DO TEXTO JORNALÍSTICO – XVIII
Com o objetivo de sanar dúvidas no que se
refere à regência verbal, principalmente quanto ao emprego das preposições, foram examinados no número
72 deste periódico (maio-junho de 2009): 6 verbos
iniciados pela letra A, 1 pela B, 6 pela C e 3 pela D.
Foram objeto de estudo, no número 74 (julho-agosto
de 2009): 7 pela E, 5 pela F, 4 pela G, 3 pela H, 4 pela
I, totalizando 39 verbos. Serão abordados no presente
número, os iniciados pelas letras J a P.
J) 40) jazer: t.i. (com locativo) estar deitado,
estar morto; preposição: em. Ex: ele jazia numa cama.
41) jogar: t.d. (realizar jogo); t.i. (realizar jogo com alguém); preposição: com; Ex: Ele foi jogar bola com o
primo.
L) 42) lembrar: t.d. (fazer recordar); Ex: ela
lembra a minha sogra; t.i. (advertir, recordar) pronominal; preposição: de, Ex: ele se lembrou de avisar o motorista. 43) levar: t.d.i. (transportar); preposições: de, a,
para. Ex: ele levou o instrumento para casa.
M) 44) melhorar: t.d. (tornar melhor); t.i.

(adquirir melhor situação); preposições: de, em. Ex: ele
melhorou na profissão. 45) meditar: t.i. (pensar, refletir); preposições: em, sobre; Ex: ele medita sobre Deus.
46) mentir: t.i. (enganar); preposição: a.; Ex: ele mentiu ao primo. 47) morar: t.i. (residir); preposição: em,
com. Ex: ele vai morar em apartamento.
N) 48) namorar: t.d. Ex: ele namorou Maria. 49) negar: t.d. de coisa e t.i. de pessoa.
Ex: ele negou o pão ao mendigo. 50) nascer:
t.i. (proceder, estar destinado); preposições: de, para.
Ex: ele nasceu de mãe portuguesa.
O) 51) obedecer: t.i. (acatar); preposição:
a. Ex: ele obedece às normas da casa. 52) ocorrer: t.i.
(acontecer, suceder); preposição: a. Ex: ocorreu-lhe um
incidente. 53) opinar: t.i. (emitir opinião); preposição:
sobre, contra. Ex: ele opinou sobre o assunto.
P) 54) pagar: t.d. de coisa e t.i. de pessoa;
preposição: a; Ex: ele pagou a quantia ao credor. 55)
pedir: t.d. de coisa e t.i. de pessoa; preposição: a; Ex:
ele pediu um empréstimo ao irmão. 56) perdoar: t.d.

Y. Shimizu

de coisa e t.i. de pessoa; preposição: a; Ex: ele perdoa a
dívida ao devedor. 57) precisar t.d. (indicar com precisão); t.i. (necessitar); preposição: de; Ex: ele precisou de
seu apoio. 58) preferir: t.d. e t.i. (preferir algo a outro);
preposição: a; Ex: ele prefere maçã a pera. 59) prender:
t.d. e t.i. (amarrar); preposição: em, por. Ex: prender a
fita no pescoço; Ex: prender o criminoso pelas mãos.
60) prometer: t.d. de coisa e t.i. de pessoa; preposição:
a; Ex: ele prometeu o cargo ao amigo.
Obs: t.d. = transitivo direto; t.i. = transitivo
indireto; t.d.i. = transitivo direto e indireto.
Referências:
CEGALLA, Domingos P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 40. ed. São Paulo: Nacional, 1997.
LUFT, Celso P. Dicionário prático de regência verbal. São Paulo:
Ática, 1987.
MARTINS, Eduardo. Manual de redação e estilo. 3.ed. São Paulo: OESP, 1997.
SACCONI, Luiz. Nossa gramática: teoria. 11. ed. São Paulo: Atual, 1990.

O que dizem os outros jornais
Vereza e filha gravam CD “O Livro
dos Espíritos”
O boletim SEI (Serviço Espírita de Informações) – boletimsei@gmail.com – (Rio de Janeiro, n° 2150,
13/6/2009) dá conta de que Carlos Vereza, o intérprete de
Bezerra de Menezes no cinema, em parceria com a filha, a
também atriz Larissa Vereza, concluiu as gravações do audiobook da principal obra espírita, das produtoras Olhar
Carioca e Laboratório de Ideias.
Segundo o jornal O Globo, Vereza poderá também atuar em uma peça sobre Chico Xavier que está sendo
escrita pelo cantor Jerry Adriani.

TVCEI via internet
Outra boa notícia quem nos traz, além de vários
outros periódicos, é o Dirigente Espírita – use@use-sp.com.
br (São Paulo, n°113, jul-ago/2009). Após três anos na internet o programa de televisão do Conselho Espírita Internacional,
passa a ser transmitido via satélite para todo o Brasil e América
do Sul pelo sistema digital.
O lançamento ocorreu no 14° Congresso Estadual de Espiritismo realizado em Serra Negra-SP no mês de
junho último. Informações de como captar o sinal podem
ser obtidas no site www.tvcei.com/satelite.

Diferenças e Convivência

Esse é o título do artigo de Orson Peter Carrara
na revista Fidelidade Espírita – atendimentorevistafidelidade@hotmail.com – (Campinas-SP, n° 81, junho de 2009).
O articulista analisa que há diferenças nos relacionamentos
e convivência entre os espíritas até “por questão de entendimento nos diferentes estágios em que também se encontram”, o que não elimina a fraternidade que deve reinar para
construção da paz no planeta e na intimidade individual.
Para embasar seu ponto de vista, recorre várias
vezes a palavras de Kardec. Uma delas a Q. 804 de OLE
quando o codificador menciona a necessidade da “variedade
de aptidões para que cada um concorra com os objetivos da
Providência”. É a cota individual de experiência, força física
ou intelectual visando o bem coletivo. Depois cita a Revista
Espírita, dezembro de 1868, Constituição Transitória do Espiritismo, item IX. Lá, Kardec escreveu: “(...) mas pretender
que o Espiritismo seja por toda parte organizado da mesma
maneira; que os Espíritas do mundo inteiro estejam sujeitos
a um regime uniforme, a uma mesma maneira de proceder...
seria uma utopia... Os Espíritas terão princípios comuns que
os ligarão à grande família pelo laço sagrado da fraternidade,
cuja aplicação poderia variar... sem que a unidade fundamental seja rompida, sem formar seitas dissidentes se atirando a pedra e o anátema, o que seria antiespírita”.
E segue Orson apoiando-se em Kardec, numa
mensagem transcrita na Revue de novembro de 1862: “(...)
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Sem a fraternidade, que vedes? O egoísmo e a ambição. Cada
um em seu objetivo; cada um persegue-o de seu lado; caminha à sua maneira, e todos são fatalmente arrastados no abismo... Com a união, não há mais que um único alvo, porque
não há mais que um único pensamento, um único desejo,
um único coração...”.

Entrevistas
Uma delas está na revista Cultura Espírita (Rio
de Janeiro, n° 05, agosto de 2009, Rua dos Inválidos, 34). O
entrevistado é Hermínio C. Miranda. No boxe a síntese de
uma de suas respostas: “É verdade que o poder seduz e pode
facilmente levar aquele que o exerce a cometer desatinos e
não apenas escravizar o semelhante aos seus caprichos pessoais, mas ele próprio deixar-se escravizar por uma desastrosa
rotina...”.
Divaldo Franco concedeu entrevista a Paulo
Dantas, publicada na Tribuna Espírita – celc.pb@gmail.
com – (João Pessoa-PB, nº149, maio-junho/2009). Nela, o
tribuno baiano reafirma que “os dois grandes karmas (coletivos brasileiros) são a escravidão negra e a Guerra do Paraguai”, esse último já resgatado com a Usina de Itaipu.
Ao falar do futuro da Terra como mundo de regeneração, coloca como sinais do bem e da esperança a eleição
de “um afrodescendente” para governar os Estados Unidos
e o Brasil “comandado na sua política por um ex-operário,
realizando uma obra gigantesca”.
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Resenha Crítica

ADE-PR na 1ª Bienal do Livro de Curitiba
Expo Unimed, no campus da Universidade Positivo. Lá
esteve também, em local bem próximo do estande ADEPR/Ponto de Luz a Livraria Mundo Espírita da Federação Espírita do Paraná, em parceria com a FEB. Ao todo
foram 70 expositores.

A participação só foi possível graças a uma
parceria envolvendo a Distribuidora e Livraria Ponto
de Luz da capital paranaense e mais seis editoras que
bancaram a quase totalidade dos custos da locação do
estande. Foram elas: Boa Nova, Casa dos Espíritos,
Didier, EBM, IDE e Lúmen.
A 1ª Bienal do Livro de Curitiba transcorreu entre os dias 27 de agosto e 04 de setembro no

Até o penúltimo dia de visitação, segundo os
organizadores, haviam passado pelo local 32 mil pessoas, o que representa menos de 10% do total esperado
quando o evento foi oficializado, há alguns meses, que
era de 400 mil, e depois redimensionado para 50 mil
pessoas. O fato de ser a primeira edição do evento com o
qual o público ainda não está habituado, a distância do
centro da cidade, o período escolhido – virada do mês
anterior ao que a maioria das pessoas recebe pagamento e véspera de feriadão -, o término numa sexta-feira
quando o movimento foi melhor justamente no sábado e domingo anteriores, a falta de transporte fácil e
gratuito para o local, além de uma divulgação insuficiente, podem ser apontados como os principais fatores
que contribuíram para a baixa frequência e consequente
fraca comercialização de livros.

Mas a própria Organizadora fizera questão
de informar que o principal foco da Bienal, diferentemente das realizadas em outras capitais como São
Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, não seria a venda, mas a “disseminação do livro” baseado no tripé
“cultura, educação e sustentabilidade’.
Para tanto programou sessões de autógrafos
e cafés literários com autores nacionais e locais, sessões de cinema, oficinas literárias, palestras, apresentações de teatro e musicais, exposições, etc. Pior para
os expositores que bancaram os altos custos de uso das
instalações sem obter o retorno almejado.
A ADE-PR contou com cerca de dez voluntários, em equipes de duas a três pessoas por turno e
cumpriu o seu papel ao disponibilizar cerca de 250
títulos, além de exemplares deste jornal para distribuição gratuita, mensagens volantes e marca-páginas.
Financeiramente o resultado foi pouco acima do nulo.
Fica para todos a experiência desta Bienal
que precisa ser repensada para 2011 quando está prevista a sua segunda edição.

Estudo sistematizado em DVD
Dois projetos de estudo sistematizado estão sendo disponibilizados aos companheiros espíritas e simpatizantes da Doutrina Espírita, na forma de DVD. O primeiro deles comenta O Livro dos Espíritos. São
41 DVDs divididos em módulos, contendo todas as questões, comentadas uma a uma, por Rubens Corrêa,
profundo estudioso e conhecedor da Doutrina Espírita, presidente da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz,
produtor e apresentador do programa “Espiritismo na TV”.
O segundo é o projeto “Estudo Sistematizado Teologia no Espiritismo o qual já se encontra no 5°
módulo (DVD) e trata do estudo da construção do pensamento teológico cristão no mundo, à luz da Doutrina
Espírita, desde todos os tempos em face à fé raciocinada. É um magnífico estudo com as palestras ministradas
pelo Prof. Rubens Corrêa, sob a forma de documentário. São dois projetos em bela apresentação e conteúdo ao
alcance de todos os interessados.
Informações: fone (41) 3224-1718 ou por e-mail: 1301ru@terra.com.be ou ma_leme72hotmail.com.
Instituto

Prof. Wilson Picler
de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Educacional

O instituto Wilson Picler apoia a ciência e espiritualidade e parabeniza a ADE-PR e seu jornal “Comunica Ação Espírita”.

COMUNICA“AÇÃO” ESPÍRITA • JULHO / AGOSTO DE 2009
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