
O programa de televisão produzido pela ADE-PR que foi leva-
do ao ar no dia 08 de março, marcou seu primeiro aniversário, motivo 
de grande júbilo para todos os que contribuem para a sua realização. 
Apresentadores, membros do Conselho de Administração, Associa-
dos, colaboradores financeiros exclusivos do mesmo, apoiadores cul-
turais.

O programa, como já informado aqui, é veiculado pelos canais 
05 da NET e 72 TVA/Vivo analógico e 186 Vivo Digital aos sábados, 
no horário de 20,00 horas. Para quem não possui os serviços des-
sas operadoras há outras alternativas para assistir. No mesmo dia e 
horário pode-se acessar pelo site www.cwbtv.net. 

A TV-CEI veicula Diálogo Espírita, mas com significativa de-
fasagem em relação à ordem de apresentação, tendo informado que 
ocorreram alguns problemas internos a partir de danos na rede de 
energia e em equipamen-
tos, incluindo o HD de 
programação. A nor-
malização deve se dar 
nas próximas semanas.

O programa tam-
bém pode ser assistido pelo YouTube. No site da ADE-PR (www.adepr.org.br) há uma seção na página 
inicial (“Programa de Tv – Diálogo Espírita”) na qual estão listados os links de todos os programas, 
síntese de um ou outro assunto tratado, etc.

São diversos os quadros apresentados, não todos a cada programa. Entrevistas, Tema Livre, O 
Espiritismo responde, Nosso Lar, Presença Literária e O Espiritismo e você.

No Dia Internacional da Mulher, a ADE-PR não só tratou do tema no seu quadro principal do 
dia como prestou uma justa homenagem alusiva à data. A escritora espírita e ex-presidente da ADE-
PR, Zélia Carneiro Baruffi, simbolizando todas as mulheres brasileiras, foi agraciada com flores, outra 
lembrança do programa e muitos abraços.
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Diálogo Espírita completa um ano no ar

Flagrante das gravações do "Diálogo Espírita": Zélia Carneiro Baruffi 
recebe flores pelo Dia Internacional da Mulher

E leia também:
LIVRO RELACIONA 1024 VERBETES 
SOBRE PERISPÍRITO
Reunir em um único livro tudo sobre assunto 
tão extenso quanto o corpo semimaterial que 
liga a alma ao corpo físico, talvez seja impos-
sível. Mas reunir tudo o que consta nas Obras 
Básicas de Allan Kardec, além de algumas 
mais, isso José Jorge fez ao escrever “Antolo-
gia do Perispírito”. (Livros que eu recomendo, 
pág. 8).
A CHAVE QUE SAIU DO TÚMULO
Esse caso ocorreu com o médium italiano 
Roberto Setti e Daniel D. Hume. E os estra-
nhos fenômenos de escrita direta produzidos 
por médiuns diversos como Eusápia Paladino, 
Henry Slade, Florence Cook e outros? Mais um 
pouquinho de ciência no tópico sobre “o gatilho 
cerebral”, palavras de conotação religiosa que, 
ouvidas, disparam ação eletromagnética em 
áreas específicas do cérebro. (“Você sabia?”, 
pág. 8). 
E mais: a retrospectiva da edição n° 43 deste 
periódico com o “Cantinho Científico”, uma 
matéria do Jornal da Globo e outra da revista 
Veja; e os então 140 do Evangelho Segundo 
o Espiritismo (Autorretrato, pág. 3); e as 
notícias de outros periódicos espíritas (O que 
dizem os outros jornais, pág. 5).

Cientistas procuram moradoresem outras casas do Pai
Ninguém arrisca quando será a descoberta, mas talvez ela esteja bem próxima, até para a nossa 

cotidiana noção de tempo, ainda mais em termos astronômicos. Vida inteligente pode demorar mais. 
Ou não. Até pela possibilidade deles virem até nós. E agora – ou talvez desde quando? – o Vaticano não 
quer ficar de fora dessas buscas. (Ciência, pág. 5).

Mas a Ciência viaja também para dentro do homem
Alguns ramos científicos parecem mais dispostos a estender a mão às religiões ou, mais precisa-

mente, à realidade do espírito. Entre elas destaque para a Medicina mencionada aqui por reconhecer 
as revelações do espírito André Luiz sobre a glândula epífise (pág. 2), bem como pelos milhares de 
estudos que relacionam a espiritualização e a fé como fomentadoras da saúde física e mental (pág. 7).
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Moderação diante das comprovações 
científicas sobre crenças espíritas

Historicamente, Ciência e Re-
ligião nunca falaram a mesma língua. 
Pelo contrário, sempre andaram divor-
ciadas, tentando uma enfraquecer ou 
até aniquilar a outra. Primeiro a Re-
ligião tentou impor a fé sobre a razão 
via única da busca de conhecimento da 
Filosofia. Depois voltou suas baterias 
contra as Ciências propriamente ditas. 
Pelo fato de, via de regra, as religiões 
sempre optarem pelas trincheiras do 
dogmatismo e do misticismo, suas 
crenças foram rechaçadas por falta de 
demonstrações práticas. Por outro lado, 
ao rejeitar sem exame, muitas vezes por 
desdém ou puro preconceito, fatos que 
transcendem a matéria, a Ciência, em 
áreas específicas, empobreceu por se 
manter à superfície de uma realidade 
muito mais ampla e complexa do que 
se aventura explorar.

Allan Kardec afirmou que o 
Espiritismo poderia ser a ponte de 
união entre Ciência e Religião, ou 
mais precisamente, entre a razão e a fé, 

entre o intelecto e o sentimento, am-
bos caminhos imprescindíveis para a 
evolução humana. E quando lemos ma-
térias como a da página 7 e a que está 
abaixo, renova-se a esperança de que, 
talvez, estejamos chegando mais próxi-
mos dessa realização. 

A própria Igreja Católica parece 
convencida de que não pode mais dar 
as costas às descobertas científicas, 
preocupação esta assinalada, em diver-
sas ocasiões e novamente agora, com 
a possibilidade de existência de vida 
inteligente em outros planetas, como 
vemos na matéria da página 4, algo 
considerado em outros tempos como 
herético e que motivou até execuções 
nas fogueiras da Inquisição.

Mas nós espíritas precisamos 
saber lidar com as novidades, deixando 
um pouco de lado o clima de euforia 
que pode tomar conta de alguns quando 
estudos e pesquisas apontam para con-
clusões favoráveis aos princípios es-
posados pela Doutrina, evitando o uso 

indevido de conceitos “físicos” nem 
sempre aplicáveis ao espírito, embora a 
natureza deste, “incorpóreo”, mas não 
“imaterial”, conforme a questão 82 de 
O Livro dos Espíritos.

Se devemos controlar o entu-
siasmo excessivo ao sermos presentea-
dos com confirmações científicas de 
conhecimentos e práticas que nos são 
caras, não menos necessário o equilí-
brio para aceitar as ponderações que 
colocam em dúvida algumas outras 
das nossas convicções. Assim, por e-
xemplo, se 8000 estudos realizados de 
maneira séria e revisados, apontam na 
direção de que as chamadas irradiações 
ou passes à distância pouco ou nenhum 
efeito tiveram para pessoas enfermas, 
não podemos sair por aí torpedeando 
seus autores como se fossem pessoas 
ignaras, incompetentes ou “antiespíri-
tas”.

Temos que entender primeiro 
que as ciências, especialmente, em al-
gumas de suas áreas, são muito dinâmi-

Aspectos históricos e culturais da glândula pineal: comparação entre as teorias fornecidas pelo Espiritismo na dé-
cada de 40 e as evidências científicas atuais

Marlene Nobre (*)
Francisco Cândido Xavier, con-

siderado o maior médium dos tempos 
modernos, trouxe contribuições à ciên-
cia médica através da série A Vida no 
Mundo Espiritual, onde o autor espiri-
tual, André Luiz, médico durante sua 
última reencarnação, trouxe infor-
mações inusitadas sobre a fisiologia hu-
mana, além de discorrer sobre as bases 
que originam doenças.

Sem qualquer pretensão de li-
teratura científica, André Luiz escrevia 
como se tivesse a finalidade de descre-
ver o diário de um jovem cientista, que 
relata o cotidiano de suas descobertas 
e o avanço de seu conhecimento ante 

uma nova ciência. Assim, em 1945, o 
livro Missionários da Luz trouxe vinte 
e uma informações a respeito da glân-
dula pineal em apenas dois capítulos do 
extenso livro.

Com a finalidade de estabelecer 
se André Luiz trouxe informações rele-
vantes, o departamento de pesquisas da 
AME BRASIL, liderado pelo Dr. Gian-
carlo Lucchetti, levantou em toda a obra 
de André Luiz todas as informações so-
bre a glândula pineal e comparou-as à 
luz do conhecimento da época em que 
os livros foram escritos e também com 
os conhecimentos que a ciência obteve 
nos últimos 20 anos.

cas, compostas, às vezes, mais por 
dúvidas do que certezas. Também te-
mos que analisar as metodologias apli-
cadas nestes estudos, provavelmente 
diferentes das que habitualmente usa-
mos nas Casas Espíritas, por exemplo. 
Ou, num exercício de grande humil-
dade, mas absoluta necessidade, rever 
as nossas próprias práticas, corrigindo e 
assimilando “as novas revelações” para 
não sermos ultrapassados pela ciência, 
como preconizava Kardec.

Resta-nos dar tempo ao tempo 
para que as observações e estudos se 
multipliquem, que novas experimen-
tações sejam realizadas, novas fórmu-
las sejam testadas, talvez, como acon-
tece hoje aqui no Brasil, com subsídios 
fornecidos pelos próprios espíritas ou 
em trabalhos da própria iniciativa de-
les. Só assim poderemos falar de uma 
“Ciência Espírita”.

 A título de informação, durante 
toda a década de 1950, os artigos médi-
cos sobre a glândula pineal publicados 
na literatura científica não somam uma 
centena. Na última década, ultrapassam 
dez mil artigos. 

O resultado encontrado pelos au-
tores do artigo, que mereceu publicação 
na respeitada revista Neuroendocrino-
logy Letters, foi surpreendente. André 
Luiz antecipou informações que foram 
postuladas, pesquisadas e confirmadas 
60 anos depois da publicação do livro 
Missionários da Luz.

A publicação do artigo intitulado 
Historical and cultural aspects of pineal 

gland: comparison between the theories 
provided by Spiritism in the 1940’s and 
the current scientific evidence repre-
senta um marco histórico, pois coroa 
a entrada de Chico Xavier em uma das 
mais respeitadas bases de dados da li-
teratura médica mundial, o Pubmed. O 
artigo demonstrou que a mediunidade 
é uma forma de obtenção não usual do 
conhecimento e que Francisco Cândido 
Xavier, através de André Luiz, trouxe 
colaboração inusitada à ciência médica.
(*) Médica ginecologista, fundadora 
e atual presidente da AME-Brasil, As-
sociação Médico-Espírita do Brasil e 
presidente da AME Internacional.

Instituto Cairbar Schutel amplia divulgação espírita
Visite o site do Instituto Cairbar Schutel, instituição virtual com sede em Matão-
SP, que edita o jornal “Tribuna do Espiritismo”, também disponível no mesmo 
site em versão PDF ou para visualização on line, e que se soma aos esforços 
pela ampliação do pensamento espírita. Fundado em 2012, responsável pela 
realização do Encontro Anual Cairbar Schutel e com ações variadas na área da 
divulgação espírita, procura ampliar o intercâmbio com todo país.
Acesse o site e veja o conteúdo:  www.institutocairbarschutel.org
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Os 140 anos do Evangelho Segundo o Espiritismo; o patrulhamento,  a auto-censura e a 
ausência da crítica nos periódicos espíritas; o que é o Editorial; 30 milhões de espíritas 

já em 2004; amadores e profissionais na comunicação espírita
Relembramos nesta edição a 

de n° 43, correspondente ao bimes-
tre maio-junho de 2004. No texto 
principal da primeira página fez-se 
referência aos 140 anos de lança-
mento, em abril, do Evangelho Se-
gundo o Espiritismo, a obra espírita 
mais vendida no Brasil, então es-
timado em seis milhões de exem-
plares.

Tido pela maioria como o livro 
que contempla o aspecto religioso 
do Espiritismo, é visto por alguns 
apenas como um “conjunto de en-
sinamentos eminentemente morais” 
ou “código moral universal”, no 
dizer de seu autor encarnado, Allan 
Kardec, na sua própria Introdução.

“Apesar do nobre e indis-
cutível papel consolador desta obra 
– seguia o texto – não admira a di-
ficuldade de se colocar em prática 
seus ensinamentos... todos nós ain-
da vivenciamos o dramático embate 
entre o homem velho, conforme 
Paulo de Tarso... e o homem já ilu-
minado... disposto a tomar sobre si 
o fardo leve que Cristo solicita-nos 
carregar.”

O Editorial, aproveitando 
uma discussão do momento sobre 
uma reportagem de um jornalista 
norte-americano sobre o presidente 
da República do Brasil, indagava 
se o princípio democrático de to-
tal liberdade de expressão já havia 
alcançado o meio em plenitude ou 
estamos sujeitos ao patrulhamento 
doutrinário exercido por instituições 
representativas do nosso Movimen-
to.

Como exemplo de que nem 

tudo corria a contento neste aspecto, 
citou-se o caso de um periódico edi-
tado por outra ADE, proibido de cir-
cular nas casas federadas de seu es-
tado sob acusação de veicular ideias 
esposadas pela CEPA - Confede-
ração Espírita Pan-americana.

Mais à frente, lia-se que nos 
extremos de uma maioria de jornais 
e revistas orientadas pelo equilíbrio, 
havia os sistematicamente injustos e 
desproporcionais nas críticas e os si-
lentes. Nos primeiros predominava 
a agressividade quase gratuita na 
defesa de pontos de vista e nos úl-
timos a omissão não “descaridosa”. 
Uns exorbitavam do direito de se 
expressar negativamente, abusando 
ao apontar erros até inexistentes, 
em tudo, o tempo todo. Os outros, 
sob pretexto de concorrer para o 
clima de fraternidade, ajudavam a 
escamotear mazelas e a fomentar a 
hipocrisia.

Na seção “Subsídios para 
a melhoria da Imprensa Espírita” 
discorreu-se sobre o ‘Editorial’, en-
quadrado como um dos tipos de tex-
tos opinativos e definido como “um 
ensaio curto, embebido de senso de 
oportunidade, em geral, de caráter 
não permanente” ou “texto jornalís-
tico opinativo, escrito de maneira 
impessoal e publicado sem assinatu-
ra, referente a assuntos ou aconteci-
mentos locais, nacionais ou interna-
cionais de maior relevância”.

Enquanto a notícia é essen-
cialmente objetiva, relatando o que 
sucedeu, sucede ou sucederá, o edi-
torial apresenta uma dimensão além 
do tempo e do espaço, a profundi-

dade. Nos jornais de pequeno porte 
o editorial representa a opinião do 
dono do órgão ou diretor de redação; 
nos de médio porte expressa o pare-
cer do editor-chefe ou redator-chefe 
e nos grandes periódicos há dois ou 
mais responsáveis pela elaboração 
do pensamento representativo da 
linha geral do órgão.

Na página 3 a principal notí-
cia referia-se a uma matéria do Jor-
nal da Globo do dia 15 de abril, 
segundo a qual havia já 30 milhões 
de espíritas brasileiros e trouxera 
declarações como a do médico José 
Renato França: Eu, especialmente 
como médico, se fosse olhar só a 
matéria seria limitante para mim, eu 
tenho que ter visão além da morte.

Outro entrevistado foi Marcel 
Souto Maior, autor da biografia “As 
vidas de Chico Xavier”, na época, 
figurando há oito meses na lista de 
mais vendidos da revista Veja com 
cem mil exemplares. Aliás, a própria 
Veja, na edição de 5 de maio, nas 
suas “Páginas Amarelas” trouxera o 
testemunho de Andréa Salgado que 
perdera as duas pernas num acidente 
de lancha no Rio de Janeiro. “Tenho 
lido muitos livros kardecistas, livros 
com mensagens de otimismo. Sou 
católica, mas depois do acidente en-
contrei muitas respostas no Espiri-
tismo. Aprendo que nada acontece 
por acaso”.

A seção “Cantinho Científi-
co”, à pagina 4, tratou da mediuni-
dade intuitiva, vista por Léon Denis 
como o guia máximo do homem do 
futuro e pelo autor espiritual André 
Luiz como característica do homem 

regenerado. Manifesta-se mui-
tas vezes de entremeio com outras 
faculdades como a telepatia, psico-
grafia, inspiração, clariaudiência 
e a precognição. A intuição é uma 
voz interior cuja origem pode ser 
o próprio eu ou espíritos desencar-
nados, o protetor individual, outros 
entes simpáticos, gênios e musas 
inspiradoras.

“Entre a utopia e o sonho” 
foi o título da matéria da página 
7, assinada por Marcelo Henrique 
Pereira que, na condição de Diretor 
de Metodologias de Comunicação 
da Abrade, analisava a distância en-
tre o ideal e o possível na realidade 
da Comunicação Social Espírita no 
Brasil. O ideal seria aparelhar todos 
os órgãos da imprensa espírita com 
profissionais. O sonho significava 
“a expectativa de que ditos profis-
sionais possam agregar-se aos pro-
jetos das instituições ou possamos 
nos organizar estrutural, técnica e 
financeiramente, para arcar com 
custos em níveis de mercado”.

“Enquanto nem um nem outro 
se efetiva, segue a vida, contando, 
quase sempre, com comunicadores 
e divulgadores “amadores”, isto 
é, aqueles que não têm graduação 
universitária na área, mas que, com 
muito esforço e alguma competên-
cia, fazem o que é possível...”.

A edição fechou com o “Teste 
seus conhecimentos”, em forma de 
palavras-cruzadas e uma resenha 
sobre o livro Perispírito de autoria 
de Zalmino Zimmermann, também 
já analisado em edição posterior na 
seção “Livros que eu recomendo”.
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Há muitas moradas na casa de meu pai – Jesus
Carlos Augusto de São José

Quando Allan Kardec, no 
século XIX, afirmou a pluralidade 
dos mundos habitados não faltaram 
vozes, em nome da religião e da 
ciência da época, para zombar da 
assertiva, porque criam ser a Terra o 
centro do universo e o único planeta 
com vida em todo o cosmo. Revistas 
e jornais, tangidos pelo preconceito, 
não pouparam zombarias na vã es-
perança de desacreditar a Doutrina 
Espírita.

O tempo, maior aliado da ver-
dade, se incumbiu de clarear o as-
sunto e há mais de cem anos o tema 
vem sendo objeto de perquirição 
serena e responsável pela grande 
ciência, a ciência que não tem com-
promissos com instituições e inte-
resses transitórios.

A Academia de Ciência dos 
EUA propala: “Uma exposição de 
argumentos cuidadosamente estru-
turados, baseados em fatos científi-
cos, sugere que existem civilizações 
muito além de nossa capacidade tec-
nológica”.

Análises espectroscópicas de 
meteoritos feitas pela NASA, com 
as do meteorito “Orgueil” revela-
ram a presença de substâncias que 
garantem a existência de vida em 
alguma região do universo. Outro 
meteorito, o “Murray”, que chegou 
à Terra, foi pesquisado pelo prof. 
Melvin Calvin, que escreveu uma 
obra sobre a matéria, trouxe micro-
organismos fossilizados.

A rigor, não existe um único 
astrônomo hoje, em todo o mundo, 
que duvide da pluralidade dos mun-
dos habitados. O brigadeiro Hugo 

Vaticano discute vida extraterrestre
Da Redação

Piva, que foi diretor do Centro Téc-
nico Aeroespacial da Aeronáutica 
do Brasil, entusiasmado com os da-
dos científicos que lhe passavam nas 
mãos, proclamou: “Não tenho dúvi-
da de que existe vida no universo”.

O famoso astrônomo, Prof. 
Otto Struve, em sua obra “Comuni-
cation” por ocasião do projeto “Star 
Search” enviada ao observatório de 
Radioastronomia do EUA, afirmou 
que existem aproximadamente na 
Via-Láctea 200 bilhões de estrelas, 
20 bilhões de sistemas planetários e 
100 bilhões de planetas, sendo que 
100 milhões deles possuem vida ou 
são habitáveis. A própria razão, por 
mais superficial que seja, repele as 
absurdas teorias científico-religio-
sas do passado que negam a vida em 
outras regiões universais.

Outro dado assustador é a 
distância entre os corpos celestiais, 
que faz baquear a mente quando se 
detém em meditações que buscam 
dimensionar o infinito, o indimen-
sionável.

Para se ter uma ideia pálida 
das incomensuráveis distâncias que 
separam os bólidos cósmicos, va-
mos ficar com o exemplo de “An-
drômeda”, o corpo galático que mais 
se avizinha de nossa residência uni-
versal. Ela dista cerca de 2.000.000 
anos-luz. A nave Apolo, que percor-
reu o espaço à velocidade de 36.000 
quilômetros por hora, demoraria 4,5 
milhões de anos para chegar ao seu 
núcleo.

Cada galáxia é considerada 
um universo-ilha pelas dimensões 
colossais que possuem. São univer-

sos dentro do universo, com outros 
bilhões de corpos descomunais. Bi-
lhões, trilhões de astros gigantescos 
rodopiam em órbitas matemáticas 
por lonjuras inimagináveis, dando a 
certeza de uma inteligência criadora 
de todos esses mecanismos.

Luzes, cores, energias, raios, 
sinais, enxameiam o cosmo em ver-
dadeiros e enlouquecedores desa-
fios.

Será que essa Inteligência Su-
prema, que chamamos de Deus, que 
construiu todo esse cenário apoteóti-
co, não seria suficientemente inteli-
gente para permitir condições de 
vida em outras esferas? Que espécie 
de razão justificaria esse privilégio 
condenável de só a Terra ser habi-
tada. Se só a Terra devesse ser habi-
tada, para que serviria o restante do 
universo?

Observatório Steward (USA), local da conferência do Vaticano sobre vida extra-
terrestre 

Há na Igreja Católica o Grupo 
de Pesquisa do Observatório do 
Vaticano que funciona no Obser-
vatório Steward da Universidade do 
Arizona, nos Estados Unidos. Pois 
foi lá que na semana de 17 a 21 de 
março realizou-se a Conferência “A 
Busca por Vida Além do Sistema 
Solar. Exoplanetas, Bioassinaturas e 
Instrumentos”.

Mais de 200 cientistas parti-
ciparam do evento. Entre eles Ste-
ven Benner que estuda a origem da 
vida e Sara Seager, investigadora 
da possibilidade de detectar sinais 
de uma biosfera alienígena em pla-

netas fora do Sistema Solar. Estava 
prevista também a presença de Jill 
Tarter que pesquisa a “Busca por In-
teligência Extraterrestrre”.

Depois de queimar Giordano 
Bruno em 1600 como herético por 
afirmar que cada estrela era um sol 
como o nosso, com planetas girando 
ao seu redor e obrigar Galileu, trinta 
anos mais tarde, a renegar o helio-
centrismo para escapar do mesmo 
destino, surpreende a mudança de 
postura da Igreja. Os novos ares que 
circulam pelos corredores do Vati-
cano parecem ter atingido bem mais 
pessoas do que o papa Francisco.
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Diálogo Espírita completa um ano no ar

No dia 08 de março o pro-
grama de televisão produzido 
pela ADE-PR que foi ao ar, o de 
número 53, marcou o seu primeiro 
aniversário, motivo de grande jú-
O que dizem os outros jornais

Sobre autores que vendem livros em palestras
O escritor Richard Simonetti (richardsimonetti@uol.com.br), na sua coluna “Pinga-Fogo” na Revista Internacional de Espiritismo (Matão-SP, 

ed. jan/2014) opina sobre a validade de certos expositores que levam seus livros para conceder autógrafos nas instituições por onde falam. Ele diz: 
“A venda atende o louvável esforço de divulgação doutrinária”.

Acrescenta que, falando por ele, faz as vendas a título de divulgação e em benefício ao Centro Espírita do qual faz parte em sua cidade e depois 
complementa que não conhece nenhum expositor espírita que viva da atividade de escritor. Sobre uma possível incompatibilidade dessa prática com 
os princípios doutrinários, lembra que o próprio Allan Kardec, em suas diversas viagens levava as obras da Codificação nascente e recebia os direitos 
autorais por elas conforme consta no “Relatório da Caixa do Espiritismo” publicado na Revista Espírita, de julho de 1865.

A ONG IBEM e o exemplo da Pedagogia da Sensibilidade
Ainda da mesma revista, mas de sua edição de março deste ano, deparamos com a alentadora entrevista concedida por Marcus De Mario, um 

dos fundadores, no Rio de Janeiro, em março de 1999, do Instituto Brasileiro de Educação Moral, uma ONG formada por educadores que atua prin-
cipalmente junto às Secretarias de Educação com objetivos de capacitação para aplicação da educação moral, humanização da escola e desenvolvi-
mento da Pedagogia da Sensibilidade.

Na verdade, a atuação é feita a partir do estado fluminense, mas irradia nacionalmente com ênfase no professor da educação básica – infantil, 
básico e médio. Segundo Marcus já foram realizadas centenas de palestras, seminários e oficinas de vivências, afora as consultas diretas ao site do 
qual os conteúdos podem ser baixados livremente.

O entrevistado explica que o IBEM não é uma organização religiosa, mas tem seus fundamentos na filosofia espírita com adaptação de seus 
princípios e não deixa de falar de Deus, da alma, das virtudes e dos objetivos superiores da vida e conclui que a Pedagogia da Sensibilidade pode ser 
aplicada facilmente nos Centros Espíritas na capacitação dos evangelizadores.

O site do IBEM é www.educacaomoral.org e os telefones (21) 3439-0665 e 3381-1429. Contatos também podem ser feitos pelo e-mail educa-
caomoral@gmail.com

bilo para todos 
os que con-
tribuem para a 
sua realização. 
Apresentado-
res, membros 
do Conselho de 
Administração, 
A s s o c i a d o s , 
colaboradores 
financeiros ex-
clusivos do 
mesmo, apoia-
dores culturais.

O pro-
grama, como 
já informado 
aqui, é veicu-

lado pelos canais 05 da NET e 72 
TVA/Vivo analógico e 186 Vivo 
Digital aos sábados, no horário de 
20,00 horas. Para quem não pos-

sui os serviços dessas operadoras 
há outras alternativas para assistir. 
No mesmo dia e horário pode-se 
acessar pelo site www.cwbtv.net. A 
TV-CEI apresenta Diálogo Espírita 
às terças-feiras, às 18,00 horas, em-
bora na programação continue con-
stando às segundas-feiras. 

Há uma defasagem significa-
tiva em relação à ordem de apre-
sentação, apesar do envio regular 
dos DVDs. A TV-CEI informou 
que ocorreram alguns problemas 
internos nos 30 dias anteriores a 
partir de danos na rede de energia e 
em equipamentos, incluindo o HD 
de programação. A normalização 
deve se dar nas próximas semanas.

O programa também pode ser 
assistido pelo YouTube. No site da 
ADE-PR (www.adepr.org.br) há 
uma seção na página inicial (“Pro-

grama de Tv – Diálogo Espírita”) 
na qual estão listados os links de 
todos os programas, síntese de um 
ou ou-tro assunto tratado, etc

São diversos os quadros 
apresentados, não todos a cada pro-
grama. Entrevistas, Tema Livre, O 
Espiritismo responde, Nosso Lar, 
Presença Literária e O Espiritismo 
e você.

Aproveitando que 08 de mar-
ço é o Dia Internacional da Mulher, 
a ADE-PR não só tratou do tema no 
seu quadro principal do dia como 
prestou uma justa homenagem alu-
siva à data. A escritora espírita e 
ex-presidente da ADE-PR, Zélia 
Carneiro Baruffi, simbolizando 
todas as mulheres brasileiras, foi 
agraciada com flores e outra lem-
brança do programa.
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Escritora Zélia C. Baruffi, ladeada por Wilson Czerski 
e Marlene Venâncio Sperandio, foi homenageada pelo 
Dia Internacional da Mulher



COMUNICA AÇÃO ESPÍRITA . MARÇO / ABRIL DE 2014PÁGINA

Força da fraternidade
Orson Peter Carrara (*)

O ideal espírita é de fraterni-
dade, e possui força incalculável de 
trabalho em prol do progresso e feli-
cidade do homem.

Estivemos em jornada de pa-
lestras, em região muito querida de 
São Paulo, convivendo com muitos 
companheiros e nos Centros Es-
píritas. Experiência valiosa, como 
sempre, vivendo os frutos da frater-
nidade.

Na oportunidade, ficamos a 
meditar sobre a importância do Cen-
tros Espíritas e suas atividades. Em 
toda parte, a influência da Doutrina 
Espírita inspira grupos e seareiros 
ao aprimoramento das tarefas. Com 
o próprio progresso humano, nota-
se modernização dos Centros e in-
teresse crescente pela qualidade do 
que se faz.... Isso demonstra claro 
comprometimento com o ideal es-
pírita. Hoje, respira-se, no movi-
mento, a consciência de que é pre-
ciso estudar e divulgar. Estudar para 
compreender exatamente os funda-
mentos e objetivos da Doutrina, e 
divulgar, amplamente, para torná-la 
conhecida.

Esses caminhos – estudar e 
divulgar – formarão espíritas cons-
cientes, e essa meta deve ser perse-
guida de maneira permanente, para 
evitar-se os equívocos e distorções 
ainda existentes no movimento es-
pírita.

Na força o ideal, verifique-se, 
por exemplo, o ambiente em que se 
vive quando há afinidades, quando 
superam-se os velhos inimigos da 
vaidade, da concorrência ou disputa 
por posições, por imposição de i-
deias... Neste caso de conquista de 
ambientes fraternos, onde estão su-
perados os melindres ou o pisar em 
"cascas de ovos", é onde se espelha 
o verdadeiro ideal Espírita, o ideal 
da fraternidade.

Veja-se o exemplo de espíri-
tas que são amigos entre si, antes 
da condição de espíritas. Gostam 
de estar juntos, desfrutam o prazer 
da convivência e, por consequên-
cia, realizam muito. Essa é a meta 
a ser alcançada pelos grupos e seus 

integrantes: serem amigos antes de 
tudo. Já que nos aproximamos pelo 
ideal da Doutrina, que nos esfor-
cemos por ser, também, amigos uns 
dos outros. As disputas internas e a 
imposição de ideias, somadas ao or-
gulho ferido é que tem posto a per-
der muitas e nobres iniciativas.

Quando integrados, unidos, 
amigos, pela força do ideal espírita, 
encontraremos, sim, grupos fortes, 
trabalhando, produzindo muito pelo 
estudo, pela divulgação, pela as-
sistência aos necessitados. Grupos 
que têm uma marca forte de pro-
gresso, de realizações, de influên-
cia decisiva nos ambientes em que 
atuam.

É admi-
rável, por e-
xemplo, em 
nossos dias – e, 
diga-se, assim 
como no passa-
do –, os esfor-
ços pela divul-
gação. No caso 
de palestras, 
verifica-se, em 
toda parte, os 
p l a n e j a m e n -
tos para a realização de semanas, 
eventos, congressos, ou mesmo pa-
lestras ocasionais. Os expositores 
se esforçam, levam a mensagem, 
os organizadores se esmeram, o 
público é beneficiado, a Doutrina 
é reconhecida. O intercâmbio entre 
as casas e cidades que utilizam, às 
vezes, o mesmo expositor que via-
jou e aproveitou para visitar cidades 
vizinhas, é notável iniciativa, pois 
que, proporcionando a convivên-
cia entre os espíritas, aproxima-os. 
Muitas vezes, pessoas que nem se 
conhecem já passam a se abraçar, e 
vibrar. Tudo por força do ideal es-
pírita.

Por outro lado, verifique-se o 
público das palestras. A maioria é 
formada por simpatizantes, nova-
tos, pessoas que estão buscando a 
lógica e o esclarecimento da Dou-
trina. Estudiosos e conhecedores, 
mesmo, são poucos. A maioria é de 

aproximação recente. E, por tendên-
cia natural, essa maioria constitui-se 
de pessoas tímidas, que esperam por 
estímulos para, verdadeiramente, se 
integrarem ao trabalho espírita e ao 
conhecimento. Surge, aqui, a grande 
responsabilidade das Casas, de seus 
dirigentes e expositores, pois se 
trata da matéria prima dos Centros: 
o público e o conhecimento a espa-
lhar, explicar, divulgar... Somente a 
vivência consciente consegue trans-
mitir o entusiasmo e dinamismo que 
são próprios da Doutrina. E trans-
mitir para que contagie o público, 
com a força do ideal.

Mas, para alcançar-se essa 
vivência cons-
ciente, há que 
se conquistar, 
primeiro, o ide-
al da fraterni-
dade, que surge 
com a amizade 
pura, vibrante, 
desinteressada. 
Quando verda-
deiros amigos 
estão reunidos, 
não há outro in-
teresse senão o 

de desfrutar da convivência. É isso 
que os espíritas precisamos alcançar 
dentro de nossas Casas, pois estare-
mos "privilegiados" pelo conheci-
mento que a Doutrina traz. O que 
estamos esperando para transformar 
nossas Casas em polos de conheci-
mento em favor uns dos outros?

O ideal, já o temos. O co-
nhecimento, também. Falta, agora, 
aplicar a mensagem há tanto ensi-
nada, para vencer a desagradável e 
insensata tentativa da imposição de 
ideias.

Querem outro exemplo? Ve-
ja-se o caso da acomodação, da in-
diferença, verificadas com relação 
a outros esforços – que o leitor 
poderá relacionar de suas próprias 
experiências. Por que ela existe, 
sobrecarregando os ombros de um 
ou dois? Por que uns se esforçam 
tanto e levam críticas, "pancadas", 
ou mesmo desagradáveis ataques 

verbais, ocultos ou diretos?
A força que os move é a do 

ideal. Quem conhece, sabe que tem 
que agir. E os outros, por que ficam 
à distância, à margem dos aconteci-
mentos para criticar?

Falta-lhes a conquista deste 
ideal, falta-lhes verificar, pessoal-
mente, a força da fraternidade, da 
vivência consciente. Muitas vezes, 
surpreendo-me com essa indife-
rença, mas, depois, já concluo que 
agem assim por desconhecerem 
completamente as maravilhas des-
sas conquistas. Quem vive, sabe... 
Conquistemos, pois, quem ainda 
não sabe!

Por isso, nada melhor que levar 
adiante este magnífico ideal, mesmo 
que à custa de incompreensões ou 
ingratidão, pois que ele representa o 
ideal maior da Humanidade.

E agora que vivemos as alegri-
as dos 150 anos de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, o convite 
de transformação se renova inte-
gralmente. As lições contidas na in-
comparável obra deixam ainda bem 
claro que, como indica o Espírito 
Elisabeth de França na mensagem 
constante do capítulo 11, item 14, 
já no primeiro parágrafo: “(...) Deve 
existir entre os verdadeiros discípu-
los (...) uma fraternidade completa. 
(...)”. É uma conquista que deve-
remos fazer com o tempo e os esfor-
ços de melhoria moral. Já paramos 
para pensar no alcance da expressão 
fraternidade completa?

Afinal, a felicidade individual 
e coletiva que buscamos, com re-
flexos sociais que tanto precisamos, 
está localizada no progresso moral.

(*) O autor é escritor e palestrante 
espírita, com 15 livros publicados. 
Preside o Instituto Cairbar Schu-
tel – www.institutocairbarschutel.
org Seu trabalho pode ser conhe-
cido pelo blog orsonpetercarrara.
blogspot.com. De família espírita, 
é natural de Mineiros do Tietê e 
reside em Matão, ambos municí-
pios paulistas. 
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Acomodação e indife-
rença existem, sobrecar-

regando os ombros de 
um ou dois. Por que uns 
se esforçam tanto e le-

vam críticas, “pancadas” 
ou ataques verbais ocul-

tos ou diretos?
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A espiritualização pede passagem no 3° Milênio
Wilson Czerski

Duas reportagens publicadas 
no final do ano passado por revis-
tas brasileiras dão a dimensão da 
importância que temas como a fé 
e a espiritualização do ser humano 
estão despertando em diversos gru-
pos de cientistas. Multiplicam-se 
cada vez mais o número destes pes-
quisadores de mentes receptivas às 
evidências de um existir humano 
bem mais complexo do que se ima-
ginava até poucas décadas atrás e 
milhares de estudos desenvolvem-se 
no mundo inteiro, senão, ainda, em 
reconhecimento total da primazia do 
espírito sobre a matéria, pelo menos, 
de que este não pode ser mais igno-
rado, principalmente nos processos 
que envolvem a saúde e o bem-estar 
geral das pessoas.

Em novembro a Superinte-
ressante trouxe a matéria “A Ciên-
cia da fé”, de Silvia Lisboa. Muitas 
informações ali contidas não são 
novidade, mas valem ser relem-
bradas. Outras são mais recentes. 
Porém, todas destacam o papel re-
levante desempenhado pela crença 
em Deus, a fé e a religiosidade. Va-
mos a algumas delas.

Em 2009 a revisão de 42 es-
tudos com 126 mil pessoas revelou 
que aquelas que demonstram uma 
conduta mais espiritualizada pos-
suem 29% mais chances de aumen-
tar o tempo de vida. A participação 
em cultos poder levar à obtenção de 
mais sete anos de vida.

Os benefícios decorrentes da 
prática religiosa não têm a ver so-
mente com mudanças íntimas, no 
pensar e nas emoções. Da matéria 

“O remédio está na fé”, 
de  Diogo Sponchiato, 
Thaís Manarinie e Theo 
Ruppecht, da edição de 
dezembro de 2013 da 
revista Saúde é vital, a 
confirmação de que os 
mais espiritualizados são 
mais longevos apresen-
tam também hábitos mais 
saudáveis, com dietas 
equilibradas, evitando ex-
cessos, inclusive de taba-

co e álcool e cuidados preventivos 
e obediência à medicação. Apenas 
no item obesidade parece pouco 
controlada, provavelmente por um 
convívio maior nos grupos sociais 
religiosos. 

A fé estimula também a paciên-
cia para adiar a recompensa, por e-
xemplo, ao se fazer uma dieta ou para 
estudar para um concurso. Além da 
longevidade, os indivíduos armados 
de fé em Deus sofrem menos distúr-
bios psicológicos, infecções e estão 
menos sujeitos a problemas cardíacos.

Tanto que a Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia criou o Grupo 
de Estudos em Espiritualidade e 
Medicina Cardiovascular (Gemca). 
Para os envolvidos no projeto não se 
trata mais de saber se a fé contribui 
para a saúde, mas o quanto e de que 
forma.

Enquanto a matéria da Saúde 
é vital destaca as diferenças entre 
espiritualização e religião e até en-
tre espiritualidade e religiosidade, 
a Super afirma que até os ateus 
são beneficiados pela fé alheia. Os 
depoimentos da primeira indicam 
que a espiritualidade caracteriza-
se pela busca pessoal para atingir 
a compreensão de questões como o 
sentido da vida e as relações com o 
transcendente, enquanto religiosi-
dade significa seguir uma doutrina e 
frequentar eventos com práticas de 
rituais em templos ou em casa.

Já a explicação em relação aos 
ateus da outra revista, estes acabam 
sendo alcançados pelo otimismo e 
solidariedade dos religiosos. Mesmo 

não acreditando em Deus são ajuda-
dos por aqueles cujo sentimento re-
ligioso torna-os mais generosos.

A fé atua mais intensamente 
na interação com o sistema nervoso 
pela liberação de maior quantidade 
dos neurotransmissores associados 
ao bem-estar como a dopamina e a 
serotonina. Outro ponto especial é o 
aumento da imunidade pela poten-
cialização das células de defesa do 
organismo. Diminui, também, a cir-
culação de moléculas inflamatórias 
e, finalmente, interfere no código 
genético, tornando mais vagaroso 
o processo de encurtamento dos 
telômeros, responsáveis pelo enve-
lhecimento.

Dean Hamer, citado na Super, 
foi o descobridor do gene da fé ou 
“gene de Deus” como ele o chama, 
o VMAT2. Na verdade, trata-se de 
um grupo de genes que regulam a 
produção dos dois neurotransmis-
sores citados acima. “Quanto mais 
pensamos em Deus, mais nossos 
circuitos mentais são alterados”, 
diz Andrew Newberg, professor da 
Universidade da Pensilvânia.

Mas há uma novidade cientí-
fica nessa área de pesquisa. Com o 
uso do “capacete de Deus”, estimu-
lou-se as mesmas áreas cerebrais 
(lobo temporal direito) já observa-
das durante orações intensas e medi-
tação de monges e freiras. Pois bem. 
O resultado observado em 80% dos 
voluntários foi que experimentaram 
um estado de transe e sensação de 
saírem do corpo.

Neste mesmo sentido de se 
obter efeitos idênticos a partir de 
estímulos diversos, verificou-se 
que a psilocibina encontrada no 
“cogumelo sagrado” pode levar 
a experiências místicas não só de 
efeitos momentâneos, mas capazes 
de repercutir passado um ano de sua 
realização, por exemplo, mantendo 
as pessoas modificadas e melhores 
de comportamento.

Mesmo ateus – olha eles aí 
de novo – ao eleger um objeto, uma 
meta de vida como a família ou a 

profissão, a qual muito se dediquem, 
acabam, por assim dizer, substituin-
do Deus e recolhendo benefícios do 
exercício desse outro tipo de fé.

Outra revelação que pode por 
em dúvida uma crença corrente no 
meio espírita é sobre a eficácia das 
orações á distância. Para os espíri-
tas uma prece por alguém que está 
longe, num leito hospitalar, por e-
xemplo, equivale a um passe à dis-
tância e chamamos de irradiações. 
Mas uma revisão do Instituto de 
Cochrane sobre dez estudos com 
8000 pessoas concluiu que não ha-
via benefícios significativos sobre 
qualquer doença.

Mas para Sissy Fontes, expert 
em espiritualidade e medicina da 
Universidade Federal de São Paulo, 
os efeitos podem ser positivos, mas 
“o paciente precisa estar aberto a re-
ceber essa ajuda e ele mesmo desen-
volver a fé”. Para a hipótese de vir 
a se constatar a eficácia das orações 
à distância, a explicação estaria na 
Física Quântica.

Enfim, alguns resultados 
parecem não dar margem a dúvidas 
sobre o papel construtivo da fé e da 
espiritualização como um todo. A fé 
traz a sensação de maior influência 
individual ou controle sobre a vida. 
Auxilia no tratamento da AIDS e 
do câncer. Combate a depressão e 
previne o vício das drogas. Os que 
consideram o casamento um com-
promisso sagrado são 42% mais 
felizes e até a renda dos religiosos 
é maior. Quem frequenta templos 
constitui duas vezes e meia mais 
voluntários dos que os demais e são 
duas vezes mais propensos a se de-
clarar felizes.

Porém, a fé pode atrapalhar a 
saúde também. São os casos quando 
se encara a enfermidade como cas-
tigo divino, quando as religiões im-
põem regras muito rígidas gerando 
estresse ou quando a pessoa assume 
uma atitude passiva, deixando tudo 
para Deus resolver, negligenciando 
até a própria medicação.
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Livros que eu recomento
Antologia do perispírito

Wilson Czerski

Pretendia colocar no título 
da matéria algo diferente do nome 
do livro. Algo como “Tudo sobre o 
perispírito”. Mas achei que talvez 
o próprio autor, José Jorge, lá do 
mundo espiritual, julgasse preten-
sioso demais. Afinal, a obtenção de 
conhecimento é muito dinâmica em 
todas as áreas. Aqui mesmo, nesta 
coluna, já tivemos oportunidade de 
analisar uma obra portentosa sobre 
este tema – “Perispírito”, de Zalmi-
no Zimmermann, de 2001.

Mas esta, cuja primeira edição 
veio a público em 1983, apresenta 
indubitavelmente um valor espe-
cial, não só pela abrangência como 
pela disposição que inicia com um 
índice remissivo composto por 1124 
verbetes, seguidos cada um, do as-

sunto em que foi localizado, 
a respectiva obra, autor e um 
número de referência. Por 
exemplo, para “abstrato” 
está indicado que foi usado 
em “O P. faz de um ser (A) 
um ser concreto”, onde “P” 
é a abreviatura de perispírito 
e “(A)” a inicial do verbete 
‘abstrato’.

José Jorge pesqui-
sou todas as Obras Básicas 
e mais Obras Póstumas de 
Allan Kardec e outras 30 de 
Gabriel Dellane, Léon Denis, 
Antonio Freire, Emmanuel 
(03) e André Luiz (11), além 
de oito dicionários.

O resultado é uma obra 
que abriga, diríamos, então, 
senão tudo, quase tudo que 

se pode saber de perispírito sob o 
prisma dos estudos espíritas. A nu-
meração segue a ordem de apareci-
mento dos textos que inicia com O 
Livro dos Espíritos e, a título tam-
bém de ilustração, remete o leitor ao 
significado, definição e explicação 
de que o perispírito (pág.41) é o laço 
que prende a alma ao corpo; princí-
pio intermediário entre a matéria 
e o espírito; envoltório semimate-
rial, corpo etéreo, invisível, mas 
que pode tornar-se acidentalmente 
visível. E mais: “O Espírito ne-
nhuma cobertura tem...? Envolve-o 
uma substância vaporosa... ainda 
bastante grosseira... para elevar-se 
na atmosfera e transportar-se... há o 
perisperma.”

Atualmente, com os recur-
sos da informática, a busca e orde-

VOCÊ SABIA?
A chave que saiu do túmulo

A informação foi publicada 
na Revista Internacional de Espi-
ritismo de novembro de 1997. O 
médium italiano Roberto Setti pro-
tagonizava fenômenos de levitação, 
aportes, materializações. Numa das 
sessões, o espírito do também mé-
dium Daniel D. Hume (1833-1886) 
falou sobre um episódio ocorrido 
em Florença em que fora salvo de 
uma punhalada pela chave do quarto 
da pensão em que morava. A chave, 
de dez centímetros, havia sido enter-
rada com seu corpo e então ele a 
transportou para o recinto da sessão. 
Deus e o cérebro

Na revista Isto É, n° 1489, de 
15/04/98, Vilayassur Ramahandran, 

nação de uma tal didática pode até 
não ser muito difícil, mas não na 
época em que o livro foi escrito. 
Foi necessário que o autor, antes de 
mais nada, lesse atentamente todas 
as 36 obras utilizadas e garimpasse 
a palavra perispírito, transcrevendo 
a citação minimamente necessária 
para a compreensão posterior do es-
tudioso.

A colocação dos mais de 1100 
verbetes em ordem alfabética certa-
mente também exigiu uma grande 
dose de paciência por parte de José 
Jorge. Enfim, um trabalho para con-
sulta a qualquer momento, pegando 
tudo já ‘mastigadinho’, só para ser-
vir e degustar seja numa palestra, 
artigo da imprensa ou grupo de es-
tudo. “Antologia do perispírito” não 
pode faltar em sua biblioteca.

da Universidade da Califórnia afir-
mou que existe uma espécie de "ga-
tilho cerebral" (palavras como Deus, 
fé, Jesus Cristo) que ao serem ouvi-
das causam frenesi do sentimento de 
religiosidade com atividade eletro-
magnética na parte direita do lobo 
temporal, a mesma da mediunidade.
Grandes médiuns, extraordiná-
rios fenômenos

Na revista Harmonia, de maio 
de 1998, Carlos Bernardo Loureiro 
reproduz de outro periódico, Roteiro 
Espírita de novembro de 1991 o 
seguinte. A médium italiana Eusá-
pia Paladino (1854-1918), usando o 
seu dedo, o de Charles Richet ou de 
Frederic Myers (às vezes sujo com 
pó de giz) escrevia no ar e apare-

cia na parte interna da jaqueta do 
primeiro, debaixo do tampo mesa, 
em uma folha interna de bloco novo, 
tudo à luz do dia. 

Esse tipo de ocorrência, com 
outros médiuns, como Florence 
Cook e o espírito de Katie King, às 
vezes, se obtinha com as palavras 
escritas por mão ou espírito inteiro 
materializado. Também Henry Slade 
(1835-1905), em 09/02/1874, sob 
controle de Robert Dale Owen, fez 
surgir uma mão e depois outra mão 
pequena. Willian Crookes (1832-
1919) também obteve os mesmos 
fenômenos com a Srta. Everitt. Há 
registros de escritas em fogo, através 
de luzes e também na pele, mas que, 
ao contrário das estigmatizações, 
desaparecem logo.


