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“O Espiritismo será o que dele fizerem os homens.“ - Léon Denis

O fantasma de Ana Bolena 
pode ser visto na Torre de 

Londres

A vidente búlgara, um 
fenômeno do século XX

A cultura do sofrimento

A inspiração está ao alcance de todas as pessoas

Limitações físicas nem sempre são expiações

Livre-arbítrio, tecnologia e liberalismo político na visão de um intelectual

 Que tal fazer um passeio 
por locais cuja notoriedade é 
serem habitados por desencarnados 
perturbados que se manifestam 
ostensivamente “aos vivos”? Na 
matéria “Turismo do outro mundo”, 
páginas 4 e 5, você pode escolher 
uma ou mais dessas atrações de 
“arrepiar os cabelos”. Ou não?

	 Zelosa	 fiel	 da	 Igreja	
Ortodoxa	 e	 perseguida	 pelos	
comunistas pelas ‘leituras’ que fazia 
em	sua	casa,	acabou	protegida	pela	
esposa de uma alta autoridade do 
PC	 búlgaro.	 Sua	 fama	 extrapolou	
as fronteiras do país por previsões 
como	 a	 II	 Guerra	 Mundial,	 a	
desintegração	da	URSS	e	os	ataques	
de	11	de	Setembro.	(pág. 8).

 “O sofrimento é inerente 
à imperfeição e não à evolução”. 
Importante	fixarmos	isso.	Sofremos	
porque somos imperfeitos. E 
erramos. Não precisamos sofrer 
para	 progredir	 espiritualmente.	As	
dores – diferentes de sofrimento – 
são	o	preço	pago	para	o	aprendizado.	
(Editorial, pág, 2).

	 Biografias	e	anotações	pessoais	dão	conta	da	influência	espiritual	em	obras	artísticas,	descobertas	científicas	
e	na	vida	religiosa	de	vultos	famosos	da	Humanidade	como	Sócrates,	Maomé,	Cervantes,	Srauss,	Göethe,	Mozart	
e	tantos	outros.	Mas	a	inspiração	não	é	privilégio	só	de	eminências	do	intelecto	ou	da	moral.	Afinal,	esse	é	um	
tipo	de	mediunidade	e	todos	somos	médiuns.	(Lentes Especiais, pág. 7).

 Os espíritas adoram demonstrar conhecimentos sobre justiça divina, lei de “ação e reação” – aqui já um 
erro	–	e	expiações	de	vidas	passadas.	Das	palestras	aos	romances,	das	conversas	informais	aos	grupos	de	estudo,	
facilidade	em	apontar	causas	automáticas	a	supostos	equívocos	morais.	A	lei	de	causa	e	efeito	é	inegável,	mas	a	
pressuposição	e	a	generalização	são	perigosas.	(Perguntas & Respostas, pág. 8).

	 Ao	se	ler	os	primeiros	parágrafos	da	matéria	“Somos	nós	mesmos	ou	um	pouco	de	cada	um	dos	outros?”	
(Especial, pág.	 6),	 podemos	 nos	 sentir	 surpresos	 com	 as	 afirmações	 ali	 contidas.	 E	 não	 é	 para	menos,	 pois	
contrariam	tudo	o	que	aprendemos	em	Doutrina	Espírita	sobre	a	autonomia	da	vontade	individual.	Reflita	com	o	
texto	do	Coordenador	de	Mídia	da	ADE-PR	e	tire	suas	conclusões.

OUTRAS NOTÍCIAS Cosme Massi no Diálogo Espírita 300
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Assine e Recomende!

 O dia 08 de dezembro último foi muito especial para 
a	ADE-PR.	Naquela	data	chegamos	com	o	Diálogo	Espírita	
à	expressiva	marca	de	300	programas	no	ar,	contagem	que	
iniciou no dia 09 de março de 2013.
 Estamos muito felizes pelo trabalho realizado e, 
principalmente,	 por	 saber	 que	 pudemos	 em	 algum	 grau	
contribuir para que mais pessoas fossem informadas do que 
se trata a Doutrina Espírita.
	 Nossa	 mensagem	 tem	 chegado	 longe	 através	 da	
veiculação	original	pela	Tv	a	cabo	NET,	através	do	YouTube 
e, desde julho, pelas WEB Rádio e Tv Espírita do Paraná.
	 Bom	para	nós,	 bom	para	 a	ADE-PR,	mantenedora	

Cosme	Massi	(à	dir.),	entrevista	especial	no	programa	300	do	Diálogo Espírita

deste	 programa,	 bom	 para	 o	Movimento	 Espírita	
Brasileiro, mas, acima, de tudo, bom para os 
queridos telespectadores.
	 Se	ao	longo	desses	300	programas	tivermos	
conseguido	esclarecer	uma	só	pessoa,	ter	orientado	
uma	 só	 alma,	 consolado	 um	 só	 coração,	 já	 terá	
valido a pena.
 Para a ocasião, esteve conosco para uma 
entrevista	 o	 conhecido	 estudioso	 e	 divulgador	
espírita,	 Cosme	 Massi,	 idealizador	 do	 IDEAK	 –	
Instituto	 de	Divulgação	 Espírita	 	Allan	Kardec	 e	
da		KARDECPEDIA,	plataforma	online, de acesso 
gratuito,	 multi-idiomas,	 para	 estudos	 de	 todas	 as	
obras	de	Allan	Kardec.
	 Cosme	 Massi	 respondeu	 perguntas	 dos	
entrevistadores	Wilson	Czerski	e	Rose	Heidemann.	
Falou,	 por	 exemplo,	 sobre	 o	Movimento	Espírita	
Brasileiro em relação aos três aspectos básicos 
da	 Doutrina	 Espírita	 que	 carrega	 um	 peso	
desproporcional	ao	aspecto	religioso,	muitas	vezes	
em prejuízo dos demais. E, naturalmente, foi 
instado a falar sobre o seu trabalho, especialmente 
a	 KARDECPEDIA.	 Ao	 final	 gravou	 mais	 uma	
participação	 no	 “Tema	 Livre”	 do	 programa	 de	
número 307, de 26 de janeiro.
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 O sofrimento é inerente e consequência à imperfeição e não à evolução. 
É	equívoco	apregoarmos	que	a	dor	é	uma	necessidade	compulsória	ao	progresso	
espiritual,	cadinho	depurador.	Sofremos	porque	somos	ignorantes	das	leis	que	
regem	a	vida	e	erramos	mais	do	que	acertamos.
	 Temos	 que	 admitir	 o	 componente	 das	 dificuldades	 da	 vida	 como	
chamamento para a correção de rotas em relação ao passado e presente 
(expiações)	e	desafios	para	as	conquistas	futuras	(provações).	Se	tomássemos	
desde	o	 início	de	nossa	caminhada	a	direção	correta	seguiríamos	até	atingir	
a	perfeição	 relativa	sem	sofrimento,	a	despeito	dos	sacrifícios	exigidos	para	
todo	aquele	que	pretende	atingir	o	cume	da	montanha	ou	o	sonhado	diploma	
universitário.
	 Para	muita	gente,	a	mentalidade	de	necessidade	do	sofrimento	pode	ter	
a	ver	com	o	fato	histórico	do	suplício	de	Cristo	para	‘salvar	a	humanidade’.	E	
o	Movimento	Espírita	tornou-se	pródigo	em	disseminar	a	ideia	de	que	somos	
“pobres	devedores”	dependentes	em	tudo	de	Jesus	para	elevar-se	na	hierarquia	
espiritual.	Não	mais	o	pecado	original,	mas	“crimes	inomináveis”	praticados	em	
vidas	pretéritas	que	precisam	ser	pagos	até	o	último	ceitil	pela	dor,	não	importa	
o quanto tenhamos mudado nosso comportamento e estejamos determinados a 
aprender e semear o bem no presente e no futuro. 
	 Essa	mentalidade	causa	duas	distorções.	Uma	quando	olhamos	para	nós	
mesmos e abalamos a autoestima prejudicando o otimismo e a fé necessários 
ao	enfrentamento	das	dificuldades	naturais	das	experiências	terrenas.	A	outra	
quando olhamos os outros, especialmente aqueles que atravessam momentos 
mais dolorosos.
	 Pegue-se	 o	 exemplo	 proposto	 na	 seção	 Perguntas & Respostas da 
página	8.	Qual	a	tendência	que	temos	ao	nos	defrontarmos	com	uma	pessoa	
com	deficiência	auditiva?	Obviamente	que	pelo	espírito	cristão	somos	tocados	
piedosamente	para	aquela	grave	limitação	física.	Isso	é	quase	instintivo	ao	ser	
humano	independente	de	qualquer	religião.
	 Mas	 nós,	 espíritas,	 será	 que	 conseguimos	 não	 associar	 a	 situação	
vivida	por	aquele	indivíduo	no	presente	com	a	sua	história	milenar	que	todos	
temos pelos processos da reencarnação? Até no momento de demonstrarmos 
solidariedade,	 esboçar	 um	 esclarecimento	 que	 console	 e	 justificar	 a	 justiça	
divina,	não	seremos	tentados	a	recorrer	à	lei	de	causa	e	efeito,	afirmando	que	
algo	de	muito	grave	ele	deve	ter	cometido	na	vivida	passada	para	dar	causa	ao	
infortúnio do presente?
	 Não	é	falso	afirmar	que	muitos	problemas	são	decorrentes	da	infração	
às leis divinas em existências pretéritas. O erro está em atribuir qualquer 
dificuldade	àquilo.	O	perigo	está	na	generalização	e	sair	espalhando	por	aí	que	

A cultura do sofrimento
existimos	somente	para	sofrer	em	pagamento	de	dívidas	quando	deveríamos	
confiar	que	o	palco	terrestre	possui	muito	mais	o	caráter	de	educandário	do	
que de penitenciária. Estamos aqui para aprender e crescer pelas provações e 
missões	do	que	se	submeter	às	torturas	expiatórias	do	cárcere.

LEMBRETE: 
 Algumas	 pessoas	 têm	manifestado	 alguma	 dificuldade	 para	 acessar	
no YouTube	o	programa	“Diálogo	Espírita”.	Lembramos	primeiramente	que	
o mesmo é veiculado pelo canal 05 da NET aos sábados, às vinte horas com 
diversos	reprises	durante	a	semana,	inclusive	no	próprio	sábado.	
 No YouTube	o	melhor	caminho	é	pelo	próprio	site	da	ADE-PR	(www.
adepr.org.br)	em	cuja	página	inicial	encontra-se	facilmente	o	link que dá acesso 
a	todos	os	mais	de	300	programas	disponibilizados.
 Na busca pura e simples pelo Google muitas vezes aparece o link de um 
programa	homônimo	produzido	em	uma	cidade	nordestina.	A	solução	é	buscar	
por	“ADE-PR”	e	entrar	no	site ou acrescentar a palavra “Paraná”.

CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA DE CURITIBA
CONHEÇA	A	LITERATURA	ESPÍRITA,	ESTUDE	E	COLABORE

COM	A	DIVULGAÇÃO	DO	ESPIRITISMO.

Mais	de	4.000	títulos	a	seu	dispor.	Romances	-	Orientação	e	Consolo	-	
Filosóficos	-	Contos	-	Científicos	-	Autoajuda	-	Biográficos	-	Infantis.

Torne-se	Sócio	do	C.L.E.C.	Veja	as	vantagens:

-	Recebe	um	ou	mais	livros	a	cada	dois meses em sua residência;
-	Desconto	no	preço	de	capa	que	vai	dos	10	aos	60%;
-	Acompanha	sempre	os	últimos	lançamentos;
-	Recebe	todas	as	informações	sobre	títulos,	gêneros,	autores	e	conteúdos	das	
obras. Atendemos para qualquer cidade do Brasil;
-	 Liberdade	 de	 escolha	 de	 qualquer	 título,	 mesmo	 fora	 das	 oito	 sugestões	
oferecidas	na	“Revista	do	Livro”.	
-	Se	a	opção	for	pelo	nº	1	não	há	necessidade	de	fazer	o	pedido,	pois	a	remessa	
será automática.

Valores:
-	Semestralidade:	R$75,00	ou	anuidade	R$150,00;	
-	Nos	livros	com	valor	líquido	acima	de	R$25,00	paga-se	as	diferenças.
-	Se	for	solicitado	mais de um	livro	no	bimestre,	o	segundo	(terceiro...)	paga-se	
integralmente.
-	Inscrição: não há taxa de adesão.

-	Forma:	depósito	do	valor	da	semestralidade	(ou	anuidade)	e	envio	do	nome,	
endereço	completo,	telefone	e	a	data	do	depósito/transferência.

Pagamento:	 depósito	 no	 Bco.	 do	 Brasil.	Agência	 2823-1	 c/c	 205.755-
7	 (Associação	 de	 Div.	 do	 Esp.	 do	
Paraná).

Maiores informações:	 Tel.	 (41)	
3278-0961E-mail:	adepr@adepr.org.br  

C.L.E.C.: há 23 anos disseminando 
informação, cultura, consolo e 
esclarecimento.
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A busca da felicidade no Ano-novo;
Divulgar com Eficiência e

a segunda parte do
“Expositor Espírita”;

a série  especial e o princípio
básico “Deus”;

 o encontro entre Lincoln e seu 
assassino; um padre e as mesas 
girantes, o suicídio de um cão

 
	 Era	o	bimestre	novembro-dezembro	de	2008	quando	a	edição	nº	70	
do Comunica Ação Espírita foi disponibilizado ao público. E na manchete 
principal	uma	alusão	ao	ano	prestes	a	se	iniciar	-	2009: a felicidade nasce, 
cresce e mora dentro do ser humano. 
	 Um	pequeno	texto	e	duas	indagações:	“Mas	o	que	é	a	felicidade?”	
e	 “Onde	 está	 ela”?	 E	 uma	 constatação	 para	 a	 dificuldade	 de	 respostas:	
(...) seguimos mergulhados na cegueira espiritual, trôpegos e iludidos, 
tentando preencher o vazio do ser com a mentira do ter.
 E então a matéria remetia ao Editorial que	propunha	uma	reflexão	
especial sobre a felicidade. Lá, entre muitas outras coisas, foram citadas 
as	 questões	 920/922	 de	 “OLE”:	 depende dele (homem) amenizar seus 
males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a Terra... Praticando a lei de 
Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto 
comporta sua existência grosseira.
 Da última daquelas questões, a receita infalível: a felicidade 
consiste para a vida material na posse do necessário; para a vida moral, 
na consciência tranquila e na fé do futuro.	Realmente,	a	vida	é	simples,	
nós	é	que	complicamos.
	 Na	página	4	ocupamo-nos	com	a	segunda	parte	do	tópico	“Expositor	
Espírita”, na seção Divulgar com Eficiência, iniciando por uma frase do 
autor André Luiz: O culto da caridade inclui a palavra em todas as suas 
aplicações.
	 Daqui	 e	 dali	 pinçamos	 algumas	 dicas.	 Principais	 dificuldades	
do	 candidato	 a	 expositor:	 timidez,	 nervosismo,	 dicção	 e	 gramática,	
memorização,	capacidade	de	síntese,	repasse	de	conhecimentos.	E	alguns	
requisitos: interesse, estudo, sentimentos elevados, autocrítica, sobriedade 
e simplicidade.
 No boxe destacamos: Recorrer aos bons autores de ficção ou não, 
jornais e revistas. Uma exposição espírita ganhará muito em brilho e valor 
se a enriquecermos com assuntos ou informações da atualidade.
	 Nas	 qualidades	 da	 oratória	 propriamente	 dita,	 elencamos:	
eloquência, califasia, califonia. Da primeira – é a arte de convencer. O 
orador	espírita	que	só	usa	o	cérebro	poderá	encantar	como	um	artista	da	
palavra,	mas	não	convencerá	como	um	apóstolo.	E	requer:	naturalidade,	fé,	
entusiasmo,	conhecimento,	sinceridade,	amor,	coragem.
 Califasia é a arte da pronúncia distinta, correta, expressiva e 
agradável,	sem	engolir	vogais,	sílabas	e	o	‘esse’	do	plural.	Já	califonia	é	
relativa à fonética, correta emissão dos sons da palavra.

	 O	texto	que	terminou	na	página	5	prometia	concluir	o	assunto	na	
edição	seguinte.
	 Nas	páginas	centrais	(6	e	7),	retomamos,	na	série	especial	sobre	os	
princípios básicos do Espiritismo, o primeiro deles, “Deus”, iniciado na 
edição anterior. 
 Foram transcritos três trechos atribuídos a Einstein em que o famoso 
físico	fazia	declarações	favoráveis	à	existência	de	Deus.	(*). Também uma 
frase de Pasteur e “As sete razões pelas quais um cientista crê em Deus”, 
do	Dr.	Cressy	Morrison,	ex-presidente	da	Academia	de	Ciências	de	Nova	
York.
	 Falamos	 sobre	 a	 Teoria	 do	 Caos,	 energia	 cósmica	 universal,	
buracos-negros,	Big	Bang,	composição	do	universo	e	o	livro	“A	caixa	preta	
de	Darwin”,	de	Michel	J.	Beche.	E	encerramos	com	os	atributos	divinos,	
segundo	O Livro dos Espíritos.
	 Na	 página	 8,	 seção	 “A	 Revista	 de	 Kardec”,	 alguns	 destaques	
contidos	 nas	 edições	 do	 primeiro	 semestre	 de	 1867.	 Logo	 na	 primeira	
delas,	o	Codificador	comenta	sobre	as	pessoas	potencialmente	suscetíveis	
de	aceitar	as	ideias	espíritas	e	as	divide	em	15	grupos,	atribuindo	a	cada	um	
deles	um	porcentual.	A	finalidade	era	sugerir	ações	do	Movimento	Espírita	
iniciante	para	atingir	públicos-alvo,	estabelecendo	prioridades.	
	 Na	edição	de	fevereiro,	a	história	do	suicídio	de	um	cão	e	uma	carta	
do padre Lacordaire, de junho de 1853, dois anos antes da publicação de 
OLE	em	que	o	sacerdote	se	refere	a	fenômenos	das	mesas	girantes	por	ele	
presenciados.
	 Em	 outro	 assunto,	 a	 liberdade	 de	 pensamento,	 diz	 Helvetius:	É 
preciso ter a coragem de confessar a sua ignorância sobre aquilo que não 
se sabe... livre pensamento significa: livre exame, liberdade de consciência, 
fé raciocinada; simboliza a emancipação intelectual, a independência 
moral, complemento à liberdade física... faz do homem um ser ativo, 
inteligente, em vez de uma máquina de crer... Compreendei, para começar 
e depois crereis, se quiserdes...
	 Na	edição	do	mês	seguinte,	uma	análise	sobre	a	possível	influência	
da	 medicação	 homeopática	 sobre	 as	 deficiências	 morais	 e	 um	 relato	
mediúnico sobre o reencontro do espírito de Abraham Lincoln e o de seu 
assassino, William Booth ou John Wilkes Booth.
	 Na	página	9,	comentários	sobre	“O	inesperado	sucesso	de	‘Bezerra	
de	Menezes	 –	 diário	 de	 um	 espírito’”	 que	mereceu	 destaque	 em	 vários	
periódicos	 leigos	 da	 imprensa	 brasileira,	 como	O Globo, Época, Veja, 
Isto É.	Para	eles,	a	cinebiografia	inaugurava	o	“cinema	transcendental”	e	
serviu,	para	alguns	deles	de	motivação	para	fazerem	longas	matérias	sobre	
o Espiritismo.
	 Em	VOCÊ	SABIA?,	 num	dos	 itens,	 um	 lembrete-recomendação	
sobre	 o	 que	 um	 livro	 espírita	 NÃO	 deve	 ser:	 dogmático,	 autoritário,	
doutrinante, possuir estilo arcaico, ser repetitivo, estar fora do contexto 
cultural da atualidade, ser submisso inteiramente às fontes espirituais, 
maniqueísta,	insincero	e	possuir	título	óbvio	ou	maçante.

	 (*)	No	dia	04	de	dezembro	último,	num	leilão	em	Nova	York,	foi	
arrematada	por	2,9	milhões	de	dólares,	uma	carta	do	físico	alemão	e	prêmio	
Nobel	em	que	ele	nega	a	sua	crença	em	Deus.	A	carta	foi	escrita	em	1954,	
um ano antes de sua morte. “A palavra de Deus não é para mim senão a 
expressão e o produto da fraqueza humana, a Bíblia é uma coleção de 
lendas veneráveis, mas ainda bastante primitivas”, escreveu o autor da 
Teoria	da	Relatividade.	“Nenhuma interpretação, não importa quão sutil, 
pode (para mim) mudar nada disto”,	acrescentou	ele.	(NR).



	 Do	 texto	 colaborativo	 de	 Marcel	 Vincenti	 ao	 portal	 do	 UOL,	
publicado	em	13	de	 setembro	do	ano	passado,	fizemos	um	resumo	para	
você	dar	asas	à	imaginação	de	estar	em	alguns	dos	lugares	mais	famosos	
do	mundo	em	termos	de	assombrações.	Para	nós	espíritas,	talvez	apenas	
curiosidades,	mas	como	diz	o	ditado	popular,	‘onde	há	fumaça,	há	fogo’.	
Ou,	talvez	seja	somente	imaginação	mesmo,	vá	saber.
 Descubra onde estão essas atrações turísticas e, munido de muita 
coragem	ou	somente	da	fé	raciocinada	para	lembrar	que	se	trata	‘apenas’	
de	espíritos	desencarnados,	quem	sabe	pode	 incluir	alguns	deles	em	sua	
próxima	viagem.
	 O	sítio	histórico	de	Port	Arthur,	localizado	na	Tasmânia,	Austrália,	
é	o	mais	famoso	nessa	categoria	na	Oceania.	No	século	19,	ali	funcionou	
um presídio para criminosos de alta periculosidade, submetidos a um brutal 
sistema	 carcerário.	 Seus	 edifícios	 em	 ruínas	 se	 encontram	 abertos	 para	
visitas	turísticas	e,	segundo	narrativas,	hospedam	aparições	de	pessoas	que	
ali	ficaram	reclusas.
	 O	Castelo	de	Wolfsegg	fica	na	 região	da	Bavária,	 na	Alemanha,	
tem	uma	história	que	remonta	ao	século	13.	Sua	construção	medieval	seria	
habitada por um espírito conhecido como a Dama Branca, uma mulher que 
teria	sido	morta	pelo	marido	dentro	do	castelo	após,	 supostamente,	 traí-
lo. A Dama Branca às vezes seria vista levitando nas habitações. 
 A pousada Lizzie Borden Bed & Breakfast, na cidade de Fall 
River,	no	estado	de	Massachusetts	nos	Estados,	parece	comum,	mas	está	
marcada	por	uma	história	macabra.	Em	1892,	Lizzie	Borden	foi	acusada	de	
assassinar, a machadadas, o pai a madrasta dentro dela. Lizzie foi absolvida, 
mas o crime permanece sem culpados. Atualmente, turistas podem dormir 
no	quarto	onde	Abby	Borden	foi	morta	e	há	histórias	de	que	a	pousada	é	
mal-assombrada.	
	 A	Torre	de	Londres,	na	margem	do	rio	Tâmisa	também	tem	a	sua	
história	que	remonta	ao	século	11.	O	local	já	foi	usado	como	palácio	real,	

fortaleza	 e	 prisão.	Muitas	 pessoas	 morreram	 na	 sua	 área	 ao	 longo	 dos	
anos,	 daí	 a	 fama	de	 lugar	mal-assombrado.	Dizem,	 por	 exemplo,	 que	 o	
fantasma	de	Ana	Bolena,	esposa	do	rei	Henrique	VIII,	pode	ser	visto	por	
lá. É possível fazer um passeio noturno pela Torre de Londres.

 
 
 
 
 
 

		 O	 centenário	 hotel	 Stanley,	 em	 Estes	 Park,	 no	 Colorado,	 serviu	
de	 inspiração	para	Stephen	King	 escrever	 “O	 Iluminado”	que	virou	um	
clássico	filme	de	 terror	dirigido	por	Stanley	Kubrick,	estrelado	por	Jack	
Nicholson.		Acredita-se	que	o	quarto	217	do	hotel	seja	o	local	de	aparição	
de um fantasma.  O hotel promove passeios noturnos por suas dependências 
nos		quais	são	contadas	com	histórias	horripilantes.
	 Entre	montanhas	e	florestas,	o	hotel	Fairmont	Banff	Springs	é	um	
empreendimento	turístico	da	cidade	de	Banff,	no	Canadá.	Há	relatos	sobre	
a aparição da “Noiva Fantasma”, espírito de uma mulher que teria morrido 
ali usando um vestido de noiva.  
 	 Na	cidade	de	St.	Francisville,	

na	 Louisiana,	 fica	 o	 The	 Myrtles	
Plantation,	 antiga	 residência	
rural	 e	 um	 dos	 locais	 mais	 mal-
assombrados	 dos	 Estados	 Unidos,	
visitada pelo fantasma de uma 
escrava forçada a trabalhar na área.
No Teatro Amazonas construído 
no	final	do	século	19,	 funcionários	

afirmam	já	ter	visto	fantasmas	por	lá.	
 Desativado e aspecto sinistro, o hospital psiquiátrico de Aradale 
é	 atração	 turística	 na	 região	 de	Victoria,	 na	Austrália.	 Funcionou	 como	
manicômio	 por	 mais	 de	 120	 anos	 e	 foi	 cenário	 de	 muito	 sofrimento	 e	
mortes.		Tours	são	realizados	periodicamente	pelo	complexo	e	acredita-se	
que seja comum se deparar com aparições de assombrações.
	 A	ilha	de	Poveglia,	na	região	de	Veneza	foi	usada,	entre	os	séculos	
18 e 20, como local de internação para pessoas com doenças infecciosas. 
Depois	foi	um	manicômio.	Milhares	de	homens	e	mulheres	morreram	ali	
e	 por	 isso,	 ganhou	
fama	 de	 lugar	 mal-
assombrado.	Uma	das	
histórias	 dá	 conta	 de	
que um dos médicos 
do	 manicômio	 se	
matou	 na	 ilha	 após	
ser	 perseguido	
pelos fantasmas de 
pacientes falecidos. É 
possível	observar	as	paisagens	sinistras	de	Poveglia	a	partir	de	embarcações	
em	passeios	pelos	arredores	de	Veneza.

Fonte:	UOL,	Marcel	Vincenti,	13/09/2018.
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Turismo do outro mundo

Torre de Londres

Hotel Stanley

Myrtles Plantation

Ilha de Paveglia



RELIGIÕES
cenário mundial

Carlos	Augusto	de	São	José
carlosaugusto21240@gmail.com

 Estudiosos do tema assinalam a existência de mais de 10 mil 
religiões	espalhada	pelo	mundo.		De	acordo	com	The	World	Factbook,	uma	
publicação	elaborada	pela	CIA	(Agência	Central	de	Inteligência/EUA)	com	
dados	de	2012,	os	sistemas/grupos	religiosos	com	maior	número	de	adeptos	
em	 relação	 à	 população	 mundial	 são:	 Cristianismo	 (28%);	 Islamismo	
(22%);	Hinduísmo	(15%);	Budismo	(8,5%);	pessoas	sem	religião	(12%)	e	
outras	religiões	(14,5%).
 Embora seja impossível fornecer com exatidão os dados 
numéricos	sobre	as	religiões	no	mundo,	tendo	em	vista	as	nomenclaturas,	
metodologias,	classificações	e	técnicas	estatísticas	variadas,	ofereceram	ao	
lado um quadro resumo:

Religiões do Mundo Quantidade aproximada

Islamismo 1,6 bilhão
Catolicismo 1,1 bilhão
Hinduísmo 914	milhões
Protestantismo 880 milhões
Budismo 500 milhões
Religiões	tradicionais	chinesas 430	milhões
Ortodoxos 275 milhões
Anglicanismo 87 milhões
Xintoísmo 27 milhões
Siquísmo 24	milhões
Judaísmo 15 milhões
Espiritismo 14	milhões

	 No	Brasil,	os	dados	do	IBGE	(Censo	2010)	mostram	que	90%	dos	
brasileiros são cristãos e que o Espiritismo vem crescendo rapidamente. 
Em	10	anos,	comparando	os	dados	do	IBGE	entre	200	e	2010,	o	número	de	
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espíritas	aumentou	65%,	passando	de	2,3	milhões	para	3,8	milhões.
	 Considerando	 os	 dados	 de	 2014	 podemos	 afirmar	 que	 já	 somos	
mais	de	4	milhões	de	espíritas	no	maior	pais	espírita	do	mundo,	a	terceira	
religião	Brasil,	com	mais	de	14	mil	casas	espíritas	cadastradas	na	FEB.	O	
cenário	para	o	“Brasil,	Coração	do	Mundo,	Pátria	do	Evangelho”	é,	sob	
este	 prisma,	 animador,	 mas	 a	 caminhada	 ainda	 está	 no	 início.	 Segue	 o	
quadro:

Religiões no Brasil % da população Número adeptos em 2010

Catolicismo 64,6 123 milhões

Protestantismo 22,2 42,3	milhões

Espiritismo 2 3,8 milhões

Umbanda/candomblé 0,3 574	mil

 Quando analisamos o cenário mundial, salta tristemente aos olhos 
que	mais	de	2/3	da	sociedade	não	reconhece	o	Cristo	como	Guia	e	Modelo	
da	Humanidade.	
 Ao contrário de que muitos no Ocidente pensam o Catolicismo 
não	 é	 a	 que	mais	 cresce.	 Dos	 200	milhões	 de	 seguidores	 em	 1900,	 os	
muçulmanos	 cresceram	 mais	 de	 500%	 durante	 o	 século	 20.	 Em	 1970,	
havia	554	milhões	muçulmanos	no	mundo.	Presentemente,	o	 Islamismo	
chega	a	1,6	bilhões	de	seguidores.
	 Frequentemente	o	mundo	se	choca	com	vídeos	e	imagens	veiculados	
por	grupos	de	radicais	religiosos,	na	maioria	islâmicos.		Assistimos	na	mídia	
a	um	verdadeiro	show	de	horror	(guerras,	massacres	fratricidas,	homens	
bombas, decapitações etc.) em nome de Deus que leva ao desvirtuamento 
de	todas	as	propostas	religiosas.
	 É	 importante	 destacar	 que	 há	 consonância	 entre	 a	 verdadeira	
proposta	Islâmica	e	o	Cristianismo.	No	entanto,	devemos	considerar	que	
o	fanatismo	existente	em	vertentes	islâmicas,	na	Irlanda	Cristã,	em	seitas	
fanáticas	 ou	 em	 alguns	 grupos	 judaicos	 etc.,	 define	 não	 somente	 uma	
religião,	mas	por	vezes	um	sistema	com	imperativos	políticos,	econômicos,	
culturais,	 quebrando	 o	 paradigma	 dos	 estados	 laicos	 num	 radicalismo	
extremo.
 Emmanuel, no extraordinário “A Caminho da Luz”, cap. 17, 
esclarece que antes da fundação do Papado, em 607, muitos emissários 
do	Alto,	sob	a	gestão	de	Jesus,	vieram	ao	mundo	para	contrapor	os	maus	
costumes	 da	 Igreja.	Maomé	 foi	 um	 desses	missionários	 que	 nasceu	 em	
570. Pobre e humilde, com planejamento de vida baseado no sacrifício 
e	na	exemplificação.	A	prática	religiosa	no	mundo	apresenta	um	cenário	

desanimador.	 Em	 todo	 o	 Planeta	 a	 intolerância	 entre	 as	
religiões	impera.	
	 Neste	 contexto,	 só	 a	 Doutrina	 nos	 oferece	 a	
oportunidade	 de	 sanear	 pensamentos	 e	 corrigir	 posturas	
seculares.	Embora	o	Consolador	tenha	chegado	para	todos,	
somos	tão	poucos	a	reconhecer	este	tesouro!	A	mensagem	
cristã	 resgatada	 pelo	 Espiritismo	 será	 a	 chave	 para	 a	
nova	era	da	religião,	não	duvidemos!	Que	o	privilégio	do	
conhecimento espírita nos torne responsáveis e ativos no 
compromisso para a construção de um novo “eu”.

-	“Boletim	Internacional	de	Pesquisa	Missionária”,	2012,	
autor	David	Barrett,	Universidade	Regent.



Somos nós mesmos ou um pouco 
de cada um dos outros?

Wilson Czerski

Infelizmente, o “livre-arbítrio”não é uma realidade científica. É 
um mito herdado da teologia cristã. Os teólogos desenvolveram a ideia do 
“livre-arbítrio” para explicar por que Deus tem que punir os pecadores 
por suas escolhas ruins e recompensar por suas escolhas boas... Segundo 
os teólogos, é razoável que Deus faça isso, porque nossas escolhas refletem 
o “livre-arbítrio” de nossas almas eternas, que independem de quaisquer 
restrições físicas ou biológicas...

Você não tem a prerrogativa de decidir que desejos terá. Não decide 
se vai ser introvertido ou extrovertido, descontraído ou ansioso, gay ou 
hétero. Os humanos fazem escolhas – mas elas nunca são independentes. 
Cada escolha depende de um monte de condições biológicas, sociais e 
pessoais que você não é capaz de determinar por si mesmo. Sou capaz 
de decidir o que vou comer, com quem me casar e em que quem votar, 
mas essas escolhas são determinadas em parte por meus genes, minha 
bioquímica, meu gênero, meu contexto familiar, minha cultura nacional, 
etc, e eu não escolhi quais genes ou qual família ter...
 Apenas observe o próximo pensamento que surgir em sua mente. De 
onde ele veio? Você escolheu livremente pensar nisso?... Se você observar 
cuidadosamente sua mente, vai se dar conta de que tem pouco controle 
sobre o que está acontecendo lá e de que não está escolhendo livremente o 
que pensar, o que sentir e o querer...

Desde a antiguidade, sábios e santos aconselhavam repetidamente 
às pessoas “conhece-te a ti mesmo”, mas nos tempos de Sócrates, Buda e 
Confúcio...

Dar-se conta de que nossos pensamentos e desejos não refletem 
nosso “livre-arbítrio” pode nos ajudar a ficar menos obsessivos quanto 
a eles... Quando damos muita importância a nossos desejos, vamos 
naturalmente tentar controlar e formatar o mundo inteiro de acordo com 
eles. Vamos travar guerras, derrubar florestas...

(...) renunciar a essa ilusão pode ter dois efeitos contrários: 
primeiro, pode criar uma conexão mais forte com o resto do mundo... 
Segundo, renunciar ao mito do “livre-arbítrio”. Se você se identifica 
fortemente com os pensamentos e desejos que surgem em sua mente, não 
faz muito esforço para conhecer a si mesmo. Mas, quando percebe que é 
apenas um fenômeno de mudança bioquímica... você se dá conta de que 
não tem ideia de quem é...

(...) Antes não tínhamos a tecnologia... Antigos problemas de 
filosofia estão se tornando agora problemas práticos de engenharia e de 
política...
	 Estes	 são	 trechos	 de	 um	 artigo	 na	 revista	Veja, edição de 02 de 
janeiro,	 do	 historiador	 israelense	 Yuval	 Noah	 Harari,	 considerado	 um	
fenômeno	intelectual	e	autor	de	obras	como	Sapiens, Homo Deus e Lições 
para o século XXI, este com mais de 15 milhões de exemplares vendidos 
em todo planeta.
	 Agora	interrompa	e	responda,	por	favor:	o	que	você	achou	do	que	
leu	acima?	Com	boa	vontade,	é	possível	concordar	com	alguma	coisa,	não	
é	mesmo?	Além	do	mais,	o	ideal	seria	ler	o	artigo	na	íntegra.
	 Tentarei	contribuir	com	algumas	ideias.	E	vamos	seguir	na	mesma	
ordem	do	ilustre	autor	para	só	depois	fixar	uma	conclusão.	
 Posso não ter entendido direito, mas o historiador parece ter 
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propositadamente	 desprezado	 um	 segmento	 significativo	 da	 própria	
História.	Atribui	o	aparecimento	do	“livre-arbítrio”,	grafado	sempre	assim,	
entre	aspas,	a	uma	única	religião,	o	que	não	é	verdade.	Com	todo	o	respeito,	
gostaria	 de	 contrapor	 às	 suas	 ideias	 as	 contidas	 no	meu	 livro	 “Destino:	
determinismo	ou	livre-arbítrio”	(Editora	EME,	2011).
 Esquece ele que o conhecimento possui outras vias além do 
“científico”.	O	 conceito	 e	 os	 debates	 em	 torno	da	 autonomia	 individual	
estão	presentes	entre	os	filósofos	e	nas	religiões	orientais	muito	antes	do	
cristianismo.	Na	seara	da	filosofia,	tanto	na	Antiguidade	como	nos	dias	de	
hoje não há consenso, divididos que estão os pensadores sobre a existência 
ou	não	do	livre-arbítrio.	Mas	poderíamos	começar	com	Pitágoras	no	século	
VI	 a.C.,	 passando	por	Demócrito,	Sócrates,	Platão,	Aristóteles	 e	muitos	
outros. 
	 Depois	 ele	 afirma	 que	 não	 possuímos	 o	 poder	 de	 escolha	 sobre	
nossos	desejos	ou	definir	o	temperamento	e	que	as	escolhas	que	dependem	
de	condições	biológicas,	sociais	e	pessoais	que	vão	além	da	decisão	sobre	
o que comer, com quem casar, etc.
	 Aqui	ele	está	parcialmente	correto.	Nosso	livre-arbítrio	é	relativo	
e não absoluto e o meio em que fomos colocados, local de nascimento, as 
condições	socioeconômicas	e	políticas	do	país,	clima,	limitam	o	exercício	
da vontade individual. Porém, quanto aos desejos, estes são moldados de 
dentro	para	fora.	A	influência	sofrida	do	ambiente,	da	mídia,	dos	costumes	
sociais	é	forte,	mas	não	determinante.	Sempre	podemos	inibir	e	transformar	
certos desejos. A razão deve se sobrepor aos impulsos instintivos.
 Ao contrário do que ele diz, nossas escolhas não são determinadas 
pelos	genes,	pela	bioquímica,	família	ou	cultura.	Tudo	isso	são	efeitos	e	não	
causas.	Carregamos	conosco	aquilo	que	herdamos	de	nós	mesmos.	Então,	
agora	ficou	fácil	descobrir	onde	está	o	seu	maior	equívoco.	Ele	ignora	a	
reencarnação.	A	essa	altura,	sou	tentado	a	chamá-lo	de	pseudossábio.	
	 Não	 somos	 livres	 para	 pensar?	 Os	 Espíritos	 na	 Codificação	
afirmam	 que,	 embora	 “frequentemente	 sejamos	 influenciados	 pelas	
mentes	desencarnadas	muito	mais	do	que	imaginamos”,	a	expressão	mais	
autêntica de liberdade é justamente o pensamento. Claro, fruto de toda a 
bagagem	espiritual	acumulada	nas	múltiplas	reencarnações	no	transcurso	
dos	milênios	e	também	do	contexto	atual,	mas	o	“próximo	pensamento”	
não	surge	do	nada,	ele	emerge	da	nossa	alma.	
	 Paradoxalmente	 ao	 desconhecimento	 do	 Sr.	 Yuval	 Noah	 Harari	
sobre	 a	 transcendência	 do	 espírito,	 ele	 serve-se	 do	 socrático	 “conhece-
te...”.	 Ampara-se	 nesse	 conceito	 para	 recomendar	 a	 autoavaliação	
comportamental,	ao	partir-se	de	uma	visão	egoísta	do	mundo	para	o	abrir-
se para os problemas do mundo e necessidades dos outros.
 O recado principal do texto é demonstrar que atualmente estamos 
vulneráveis ao que ele chama de hackeamento cerebral, tanto para o 
exercício de um domínio alheio sobre nossos desejos de consumo como de 
manipuladores	ideológicos.
	 Quando	 navegamos	 na	 internet estamos o tempo todo sendo 
‘avaliados’	sobre	produtos	que	gostamos	ou	deixamos	de	gostar,	preferências	
culturais, posicionamentos políticos, valores familiares, hábitos sociais, 
etc. Nisso tudo, o historiador vê risco à independência individual, pela não 
existência	do	livre-arbítrio,	e	ao	liberalismo	político	pela	ação	de	hábeis	
“vendedores” de ideias e
valores nefastos à democracia.
	 Uma	 pergunta:	 se	 a	 preocupação	 com	 o	 bem-estar	 de	 nossos	
semelhantes é decorrência do liberalismo político – nova virtude moral a ser 
conquistada	–	essa	tal	poderia	ser	tomada	como	sinônimo	de	solidariedade,	
fraternidade, talvez?



A inspiração espiritual na criação artística

Com o título acima há um livro, de autoria de Cristina da Costa 
Pereira.	 Recomendamos	 sua	 leitura.	 Mas	 vamos	 nos	 guiar	 aqui	 para	
desenvolver o assunto não somente por uma fonte, e sim por diversas como 
O Livro dos Médiuns e Obras Póstumas,	de	Allan	Kardec.

O que aprendemos nestas obras e em depoimentos pessoais de 
muitos artistas é que muitas obras literárias, musicais e das artes plásticas, 
como a pintura, são criações conjuntas, de um autor 
encarnado e de um ou mais espíritos desencarnados.

No item 183 de OLM, por exemplo, 
encontramos	 que	 “Todos	 os	 homens	 de	 gênio,	
artistas, sábios, literatos, são, sem dúvida, Espíritos 
adiantados, capazes de conceber muitas coisas e 
de	trazê-los	em	si	mesmos”.	E	justamente	por	isso,	
Espíritos desejosos de realizar certas obras lhes 
sugerem	ideias.	São,	estas	pessoas,	médiuns	sem	o	
saberem.	Mais	 à	 frente,	 os	 Instrutores	 esclarecem	
que	a	inspiração	não	se	destina	somente	às	grandes	
revelações. Aliás, quase sempre se referem às 
circunstâncias	comuns	da	vida.

Antes,	porém,	de	seguirmos	em	frente,	vamos	
esclarecer	 alguns	 aspectos	 sobre	 as	 características,	
semelhanças	e	diferenças	entre	psicografia,	intuição	
e	 inspiração.	A	 psicografia	 pode	 ser	 mecânica	 ou	
inconsciente,	 semimecânica	 ou	 semiconsciente	 e	
intuitiva ou consciente.

Em OP	 vemos	 que	 a	 intuição	 refere-se	 ao	
tempo presente e revela informações fora dos limites 
intelectuais do médium, enquanto a inspiração é mais 
vasta no tempo e vem em auxílio às capacidades já 
possuídas	pelo	médium.	Portanto,	até	na	psicografia,	especialmente	quando	
do	tipo	consciente	ou	intuitiva,	pode-se	obter	inspirações	artísticas,	poesia,	
por exemplo.

Mas	 é	 bom	 que	 se	 diga	 que	mesmo	 no	 exercício	 mediúnico	 de	
forma semiconsciente ou inconsciente também podem ocorrer conteúdos 
artísticos.	Exemplo	disso	nós	vemos	em	alguns	médiuns	de	psicopictografia	
ou pintura mediúnica onde o médium é envolvido por um transe profundo 
e é capaz de, nessa condição, pintar quadros sem nenhuma participação 
pessoal, consciente. Apenas suas mãos – e, às vezes, também os pés ou a 
boca	-	são	colocados	ao	comando	do	espírito	artista.	Mas	aí	já	não	se	pode	
falar em inspiração.

Na	intuição	e	na	 inspiração	que,	em	geral,	vimos	ser	um	subtipo	
daquela, é que faz mais razão se dizer que “todos somos médiuns”. Quem 
nunca teve um palpite, um insight para	tomar	uma	decisão,	fazer	alguma	
coisa?	Em	alguns	casos,	
essas faculdades podem 
se confundir até com o 
dom da premonição ou 
pressentimentos. 

Lembremos que 
a inspiração pode ser 
para o bem ou para o 
mal.	 Um	 crime	 pode	
ocorrer induzido pelo 
pensamento de um ser 
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desencarnado	 voltado	 à	 prática	 do	mal.	 E	 todos	 nós	 estamos	 sujeitos	 à	
influência	dessas	criaturas	infelizes	que	se	aproveitam	das	nossas	fraquezas	
de	caráter	para	realizar	atos	que	eles	próprios,	por	ausência	do	corpo	físico,	
não podem levar a cabo.

Daí	a	sempre	oportuna	advertência	de	Jesus	para	orarmos	e	vigiarmos	
nos	pensamentos,	sentimentos	e	ações.	Afinal,	pela	sintonia	atraímos	para	
junto	de	nós	indivíduos	desencarnados	interessados	em	partilhar	conosco	
da	vida	material,	muitas	vezes,	transformando-nos	em	seus	instrumentos.	

Quanto	à	gênese	da	inspiração,	podemos	dizer	que	ela	pode	ocorrer	
em duas situações principais: a) por iniciativa do 
inspirador	com	ideias,	sugestões,	conselhos	(familiares	
e protetores); b) o recolhimento, a prece e a meditação 
favorecem a ocorrência por aprofundar a consciência, 
contatando informações da vida atual e pretéritas 
(memória	extracerebral)	e	sintonizando	com	correntes	
de pensamento de mesmo teor. 

Assim é que se estamos com um problema difícil 
de resolver, podemos antes de dormir se concentrar 
e	 pedir	 ajuda.	 A	 alma	 emancipa-se	 e	 pode	 sozinha	
encontrar a solução e sonhar ou ter uma inspiração ou 
intuição durante o dia.

Vamos	 aqui	 enumerar	 alguns	 exemplos	 de	
artistas	que	admitiram	 receber	uma	 influência	 externa	
e invisível para a criação de suas obras. Começamos 
com	o	precursor	do	Espiritismo,	o	filósofo	Sócrates	e	
seu dâimon	(gênio).	

Maomé	escreveu	o	Alcorão inspirado pelo anjo 
Gabriel,	depois	de	ter	uma	visão	em	que	aquela	entidade	
o convidando para escrever o livro. Esculápio deitava e 
dormia	para	conversar	com	o	seu	gênio	sobre	alguma	
doença que não sabia curar.

Miguel	de	Cervantes	Saavedra,	autor	de	“Dom	Quixote”,	segundo	o	
livro	“Grandes	vultos	da	humanidade	e	o	Espiritismo”,	tinha	pouco	talento	
para	a	literatura.	Aproximadamente	40	peças	haviam	fracassado;	os	dramas	
eram	piores	do	que	as	poesias.	Um	dia	ouviu	uma	voz	“És	um	fracasso	em	
literatura, mas te tornarás célebre com o nosso concurso”. Concluída a 
primeira parte da obra, os espíritos se afastaram e por dez anos escreveu 
poesias medíocres, peças e contos sem qualidade. Os espíritos voltaram e 
terminaram a obra lançada em 1615, um ano antes dele desencarnar.

Richard	Strauss	admitiu	que	suas	composições	pareciam	ser	criadas	
por	entidades	divinas	e	onipotentes.	Giacomo	Puccini,	na	ópera	Madame 
Butterfly, disse que seu trabalho fora ditado, palavra por palavra, por Deus. 
Colombo era visionário, ouvia vozes indicando suas futuras. 

Göethe	 escreveu	 “Fausto”,	 uma	 obra	 mediúnica.	 Quase	 nosso	
contemporâneo,	Steve	 Jobs,	o	 fundador	da	Apple, estudou o Budismo e 
durante	a	meditação	tinha	inspirações	(estado	de	fluxo	da	consciência).	

E para terminar, 
num documentário na 
TV	 foi	mencionado	 um	
livro	publicado	há	alguns	
anos que apurou que 
houve	148	invenções	ou	
descobertas	 simultâneas	
(telefone,	 teoria	 da	
evolução das espécies, 
avião).
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   A vidente búlgara
	 Parece	 que	 agora	 estão	 fora	
de	moda	as	previsões	no	final	de	um	
ano	 para	 o	 seguinte.	 Talvez	 porque	
as pessoas tenham se cansado de 
serem	 enganadas,	 pois	 a	 maioria	
dessas ‘leituras do futuro’ ou eram 

tão	genéricas	ou	previsíveis	sem	o	uso	de	qualquer	dom	especial	ou	falhavam	
completamente.
 Entretanto, bem sabemos que a possibilidade de descrever 
acontecimentos futuros existe realmente e, tanto no passado como no presente, 
pessoas	 altamente	 gabaritadas	 nessa	 área	 chamaram	 a	 atenção	 às	 vezes	 de	
milhares de pessoas, bem como da mídia e dos estudiosos.
As	faculdades	da	vidência	e	da	clarividência	ou	dupla-vista	como	denominava	
Allan	Kardec	são	reservadas	para	poucas	pessoas	e,	especialmente,	quando	estão	
ligadas	ao	futuro,	assumindo	a	característica	de	profecia,	mais	desconfianças	
geram.
	 Vamos	 ver	 aqui	 um	 desses	 casos	 que	 não	 deixam	 dúvidas	 sobre	 a	
capacidade	de	 alguém	ser	 capaz	de	ver	não	 só	passado	ou	o	presente,	mas	
também o futuro. O resumo foi tirado de matéria do portal UOL	de	24	de	agosto	
de	2018	assinada	por	Christopher	Nehring.
 O nome da médium ou sensitiva como muitos preferem, era Baba 
Vanga,	uma	búlgara	humilde	que	teve	as	primeiras	visões	na	adolescência	e	
tornou-se	famosa	internacionalmente	ao	acertar	premonições	sobre	a	II	Guerra	
Mundial,	a	desintegração	da	União	Soviética	e	os	ataques	terroristas	de	11de	
setembro	 nos	 estados	 Unidos.	 Ela	 também	 profetizou	 que	 certo	 político,	 à	
época, sem qualquer proeminência, seria eleito presidente de seu país em 1997.
	 Vanga	nasceu	na	atual	Macedônia	e	em	1911	ficou	gravemente	ferida	
na	passagem	de	um	furacão.	Cinco	anos	depois	perdeu	a	visão,	consequência	
dos ferimentos, porém foi aí que ela passou a ver por outra via que não a usual. 
Então,	aqui,	nós	temos	um	caso	clássico	de	vidência	onde	o	médium	ou	sensitivo	
realmente	enxerga	somente	por	meio	extrassensorial	enquanto	o	clarividente	vê	
com	auxílio	dos	órgãos	da	visão.
	 Suas	 visões	 eram	 marcadas	 por	 imagens	 de	 teor	 místico	 da	 igreja	
ortodoxa	e	após	a	ascensão	do	comunismo	na	Bulgária,	Vanga	praticamente	foi	
impedida	de	atender	as	pessoas	que	a	procuravam.	Após	1960	a	pressão	sobre	
ela	diminuiu	e	tornou-se	protegida	da	esposa	de	uma	alta	autoridade	do	Partido	
Comunista que até criou um instituto para pesquisar o seu dom e de outros 
videntes.	Segundo	levantamento	ela	tinha	80%	de	acertos	em	suas	previsões.
	 No	final	dos	anos	de	1970,	Baba	Vanga	recebeu	autorização	para	gravar	
documentários	na	TV	sobre	as	suas	sessões	e	foram	muitos.	Quando	morreu,	
em	1996,	Vangelia	Pandeva	Dimitrova,	seu	verdadeiro	nome,	era	um	fenômeno	
da	mídia.	Completamente	envolvida	com	o	misticismo	cristão,	ela	financiou	a	
construção	de	uma	igreja	ortodoxa	e,	a	seu	pedido,	sua	casa	foi	transformada	
em museu.
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 Podemos dizer que uma pessoa surda-muda está 
recebendo o seu carma?

	 Não,	não	podemos.	Não	podemos	afirmar	nada.	A	 resposta	vale	
para	outras	perguntas	 similares,	 abrangendo	não	 somente	enfermidades	
congênitas	ou	adquiridas,	mas	também	todo	tipo	de	experiência	dolorosa	
pela qual um indivíduo esteja passando.
	 Agora,	há	vários	aspectos	e	nuances	que	precisam	ser	considerados.	
Talvez		um	 primeiro	 deles	 seja	 o	 de	 que	 a	 situação	 torna-se	 diferente	
quando	 a	 informação	 tiver	 como	 origem	 numa	 mensagem	 mediúnica	
confiável.	
 A literatura espírita apresenta centenas de relatos de situações em 
que há uma conexão direta entre atos morais inadequados de vidas passadas 
e	 problemas	 diversos	 dessa	 natureza	 agora	 no	 presente.	Às	 vezes,	 não	
passam	de	pura	ficção	de	autores	encarnados	ou	desencarnados,	baseada	
nas leis da reencarnação e de causa e efeito.
 Outras obras apresentam opiniões deste ou daquele mentor 
formalizadas	 em	 gêneros	 que	 pretendem	 descrever	 vivências	 reais	 e	 o	
número	desses	relatos	é	tão	grande	que	somos	quase	obrigados	a	aceitar	
como	uma	verdade	definitiva	e	absoluta,	coisa	que	não	é.
	 Generalizar	 ou	 padronizar	 respostas	 nesse	 assunto	 é	 leviano	 e	
perigoso.	Cada	caso	é	um	caso.	E	o	que	podemos	afirmar	com	certeza	é	que,	
em	primeiro	lugar,	nada	acontece	por	acaso;	tudo	tem	uma	finalidade;	não	
é	azar	ou	injustiça	divina.	E,	em	segundo,	que	enfermidades,	deficiências	
físicas	ou	mentais,	tanto	quanto	quaisquer	outras	dificuldades	na	vida,	os	
sofrimentos	em	geral,	também	não	são	castigos	de	Deus,	mas	PODEM,	
sim, em muitos casos representar expiações de erros cometidos em vidas 
passadas.
	 É	a	vigência	da	 lei	de	causa	e	efeito	da	qual	nenhum	ato	nosso	
escapa;	o	já	conhecido	“a	semeadura	é	livre,	mas	a	colheita	e	obrigatória”.	
Em	um	momento	ou	outro,	na	encarnação	presente	ou	em	alguma	futura,	
arcaremos	com	as	consequências	de	nossos	atos.	Mas	é	bom	lembrar	que	
o	mal	ou	os	erros	não	são	pagos	exclusivamente	pela	dor,	mas	também	
pelo	amor	que	anula	os	efeitos	negativos	da	primeira	ação.
	 Porém,	de	outras	vezes	são	PROVAÇÕES	oferecidas	ou	solicitadas	
ao espírito antes de reencarnar como forma de enriquecer a sua vida 
espiritualmente,	apressar	o	seu	progresso,	sua	evolução.
 Então, temos que ter muito cuidado quando olhamos para uma 
pessoa nessa situação e já ir especulando sobre as possíveis causas. Além 
do	 mais,	 ainda	 que	 seja	 verdadeiro	 e	 digamos	 que	 a	 nossa	 percepção	
mediúnica	permita	fazer	esse	diagnóstico,	
não	é	nada	caridoso	apontar	para	alguém	
e dizer que ela fez ou deixou de fazer isso 
ou aquilo em uma vida passada e por isso 
agora	está	sofrendo.
	 Esse	 tipo	 de	 informação	 só	 é	
útil	 divulgar	 quando	 pode	 servir	 de	
esclarecimento	e	consolo	à	própria	pessoa	
ou	seus	familiares,	motivo	para	resignação	
e cultivo da paciência, e da manutenção da 
fé em Deus.
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