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Sai ano, entra ano e a história se repete. Todos, cada um a seu modo, 
corre atrás daquilo que julga ser a felicidade. Não importa quais sejam os 
nossos desejos ou atos. No fundo o objetivo é um só: ser feliz. Aliás, anseio 
legítimo amparado no reconhecimento intuitivo de nossa destinação como 
criatura divina. Mas o que é felicidade? Onde ela está? Milhões ou bilhões de 
indivíduos passam por esta vida sem respostas e sem experimentá-la.

Talvez por não compreender que neste planeta em que ainda preva-
lece as provas e as expiações, ela não existe em plenitude, apenas em curtos 
momentos que devem ser saboreados intensamente. Porém, a causa principal 
para não encontrá-la é que seguimos mergulhados na cegueira espiritual, 
trôpegos e iludidos, tentando preencher o vazio do ser com a mentira do ter. 
Até quando, homens infantis? E a felicidade tão perto...

Nosso Editorial (pág. 02), a propósito de mais um final de ano, 
propõe uma reflexão especial sobre a felicidade.

2009: A felicidade nasce, cresce e  
mora dentro do ser humano

Nem os cientistas 
conseguem: Deus existe.

Centenas, talvez milhares de livros 
inteiros foram e continuam sendo es-
critos sobre Ele. Muitos filósofos e re-
ligiosos dedicaram suas vidas na bus-
ca de Sua compreensão. Os cientistas 
conseguem ficar indiferentes. Deus, o 
Princípio de tudo! Nesta edição, você 
tem um encontro marcado com a con-
clusão de um breve apanhado que nossa 
Redação realizou a respeito das idéias 
atuais sobre a existência de Deus, tan-
to na palavra da Ciência como da fi-
losofia, particularmente o Espiritismo.  
(Pág. 06 e 07).

400 mil espectadores: 
Bezerra de Menezes faz 

sucesso no cinema
O número acima, segundo o produ-
tor Luis Eduardo Girão, foi atingi-
do no início de novembro. Com isso 
a cinebiografia “Bezerra de Mene-
zes - diário de  um espírito”, lança-
do no dia 29 de agosto, pode se tor-
nar o terceiro (420 mil) e até mesmo 
o segundo (430 mil) filme mais visto 
no país em 2008. Grande parte deste 
contingente é formado por espíritas, 
mas o filme despertou interesse de 
adeptos de outras religiões e mereceu 
diversos comentários na imprensa.  
Página 09.

Jornal da ADE-PR citado 
em estudo da ANATEC 

Classificado  como “religioso”, ao lado 
de outros 604 periódicos, o “CAE” fez 
parte do 9º Estudo Brasileiro de Merca-
do de Publicações, realizado em 2007, 
pela Associação Nacional de Editores 
de Publicações. Estranhamente esteve 
acompanhado neste levantamento por 
somente outras três publicações espíri-
tas. A pergunta: onde estão os outros?  
Página 10.

Autor de  “Educação  dos  
sentimentos” cumpre roteiro 

de palestras em Curitiba
Jason de Camargo, ex-presidente da 
Federação Espírita do Rio Grande do 
Sul, esteve na capital paranaense onde 
proferiu cinco palestras e ministrou 
um seminário entre os dias 14 e 19 de 
outubro. No C. E. Novo Alvorecer, a 
reportagem do “CAE” acompanhou 
a exposição cujo  tema foi “O sermão 
da montanha”. Além de autografar o 
seu primeiro sucesso, aproveitou para 
divulgar o seu novo trabalho “Divaldo 
Franco – a história de um humanista”.  
Página 11.

E ainda nEsta Edição
A segunda parte do estudo sobre técnicas de exposição verbal e oratória espíritas, em “Divulgar com eficiência”. Pág. 04 e 05.•	

Quinze grupos de pessoas e seus potenciais para se tornar espíritas; o testemunho da mediunidade por um sacerdote; a homeopatia e o transporte •	
espiritual de objetos, tudo está na “Revista Espírita de Kardec”, pág. 08.

O programa “Espiritismo em palavras simples”, no ar há 17 anos e atualmente veiculado pela Rádio Continental de Curitiba, às oito horas das •	
manhãs de domingo, apresentou no dia 27 de julho passado, com participação da ADE-PR, o tema “Os 10 talentos da vida moderna”, cujo resumo 
pode ser lido no Editorial que aqui reproduzimos. Pág. 09.
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TrocAr de óculos no 
Ano-novo

A vida deve ser vivida intensamente inde-
pendente das letras e números do calendário. Mas não 
há como negar que o término de um ano e conseqüen-
te início de outro assinala dias especiais de reflexão, 
renovação de esperanças e cultivo de novos sonhos. De-
sejamos virar a página da nossa história só para escrever 
um novo capítulo, sempre melhor, repleto de emoções.

Em tudo e sempre buscamos a felicida-
de pela sua abrangência: saúde, bem-estar, conforto 
material, realizações profissionais, lazer. Parece fácil 
saber o que ela é e o que contém, mas não é. Procura-
mos a felicidade onde ela não está. Gastamos tempo 
e energia e destruímos a  felicidade, pisando nela sem 
vê-la, na busca de uma ilusão.

Acreditamos que ela está nas coisas exterio-
res, na riqueza e bens materiais, na fama, no poder, 
na beleza e na sedução do sexo oposto. Pergunte a um 
viciado o que é felicidade e ele dirá que é a sensação 
experimentada após consumir a sua droga preferida. 
Um avarento julga-se feliz ao pensar na fortuna que 
possui, mesmo sem usufruir dela. Um desonesto dirá 
que não há nada mais gratificante do que enganar al-
guém. A vaidosa extremada sentirá prazer ao ostentar 
o mais belo e caro vestido da festa e com isso humi-
lhar uma rival. Questão de conceito.

Obtusos, não percebemos que ela depende 
de posturas interiores, começa dentro e não tem re-
lação direta com o mundo de fora. Podemos compar-

tilhar a felicidade com o próximo, seja um momento 
de euforia passageira por uma grande realização ou 
a simples satisfação de ver a vida fluir tranqüila, de 
olharmos à volta e sermos capazes de manter a har-
monia, incólumes à violência, ao estresse, às polui-
ções, às doenças.

Mas a felicidade serena e duradoura é con-
quista pessoal. É uma arte laboriosa, tem preço. Só é 
alcançada quando aprendemos a nos desvencilhar das 
falsas necessidades, do consumismo escravizante, das 
ilusões materiais. Felicidade é paz de consciência. É 
fé absoluta no Criador que nos sustenta até nas piores 
provações. É a certeza do amanhã no calendário maior 
do tempo que substitui dias, meses e anos por períodos 
de encarnação na Terra e permanências no espaço.

Felicidade está muito mais nas pequenas do 
que nas grandes coisas. O bem-estar dos seres ama-
dos, o sorriso dos netos, uma cálida noite de lua cheia, 
o contato com a natureza que nos faz aproximar os 
olhos de Deus. Felicidade é despertar com disposição 
para o trabalho. É não superestimar as dificuldades 
da rotina. É poder colocar a cabeça no travesseiro à 
noite e saber que se viveu bem aquele dia, se fez o 
certo e não se magoou nem traiu ninguém.

A felicidade precisa ser cultivada nos 365 dias 
do ano no coração e na mente e O Livro dos Espíritos, 
na questão 922, dá a receita: ela consiste “para vida 
material na posse do necessário; para a vida moral, 
na consciência tranqüila e na fé no futuro”. Antes, na 
920 e 921, completam: “(...) depende dele (do 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.”

Somos os arquitetos de nossos destinos. Faça 
por merecer hoje e obterá amanhã. Semeadura e co-
lheita. A cada um segundo suas obras. Dê à vida o 
melhor de si e ela retribuirá talvez em dobro, talvez “à 
proporção de 30 ou 100 por um”.

Há um conto do escritor mineiro Luiz Vilela 
em que um menino acorda certo dia e o mundo está 
azul. A casa, na rua, as pessoas, os gatos, as árvo-
res, tudo azul. Simplesmente porque, revela depois o 
autor, o menino fez uma brincadeira e recobrira um 
velho par de óculos com celofane azul.

A metáfora é clara: o mundo é conforme nos-
sos olhos o vêem. Se achamos que ele não tem mais 
solução, que estão perdidos os seus e os nossos valo-
res e ninguém mais presta, assim ele se refletirá sobre 
nós. Se o virmos com otimismo e oferecermos a ele 
nosso trabalho, nossa justiça e alegrias, ele nos devol-
verá tudo na mesma moeda. 

Felicidade é isso. Você é a felicidade. Troque 
as letras e números do calendário, mas não esqueça 
antes de trocar os seus óculos.

Editorial

opinião do leiTor
Prezados amigos da ADE-PR:

Acuso o recebimento, como de costu-
me, do ComunicAção Espírita, publicação que já 
possui seu espaço conquistado no cenário da co-
municação social espírita nacional, sempre insti-
gante para a análise técnica e filosófica dos temas 
doutrinários ou comunicativos.

Em especial, que seja computado o meu 
mais sincero agradecimento à Equipe, em espe-
cial ao companheiro Shimizu, pela divulgação, à 
página 11, de meu livro “Túnel de Relacionamen-
tos” que, graças ao prestimoso apoio dos amigos, 
que o divulgam como agora o faz o “CA”, tem 
alcançado boas vendas, chegando às consciências 
e aos corações da moçada bem como dos adultos.

Forte e saudoso abraço,

 

Marcelo Henrique Pereira

Presidente ADE-SC
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Subsídios para a Melhoria da Imprensa – L I Y. Shimizu

Dentre os equívocos de teor gramatical 
mais freqüentemente encontrados na redação dos tex-
tos jornalísticos estão os relacionados com as questões 
de concordância.

 Consoante Evanildo Bechara, “a concor-
dância consiste em adaptar a palavra determinante ao 
gênero, número e pessoa da palavra determinada”.

A concordância é nominal quando se veri-
fica “em gênero e número entre o adjetivo e o pro-
nome (adjetivo), o artigo, o numeral ou o particípio 
(palavras determinantes) e o substantivo e o pronome 
(palavras determinados)”.

A concordância é verbal quando se verifica 
“em número e pessoa entre o sujeito (e às vezes o pre-
dicativo) e o verbo da oração” (2001, p.543).

No presente número será focalizada a ques-
tão da concordância nominal.

A norma geral diz que o adjetivo concorda 
com o substantivo em número e gênero.

Ex: velhas cadeiras;  homem baixo; bela flor.
Nos casos em que apareça um adjetivo e dois 

substantivos, esteja esse adjetivo antes ou depois dos 
substantivos, recomenda-se a concordância no plural. 
Ex: livro e jornal claros.

Quando os substantivos pertencerem a gê-
neros distintos, efetua-se a concordância no masculi-
no plural. Ex: livro e revista coloridos.

Todavia, quando o adjetivo aparece antes de dois 
ou mais substantivos pode-se proceder a concordância com 
o substantivo mais próximo. Ex: sua mãe e filhos.

Eduardo Martins diz que o adjetivo deve 
ser grafado no plural, quando os substantivos forem 
predicativos do objeto, nomes próprios, títulos ou 
formas de tratamento. Ex: os sargentos João Cruz e 
Paulo Souza; os irmãos Pedro e Joana. 

Nos casos em que o adjetivo aparece após os 
substantivos, pode-se proceder a concordância com o subs-
tantivo mais próximo. Ex: um paletó e uma cueca escura. 

Domingos P. Cegalla afirma que “muitas 
vezes é facultativa a escolha desta ou daquela con-
cordância, mas em todos os casos deve subordinar-se 

às exigências da eufonia, da clareza e do bom gosto” 
(1997, p. 391).

Porém, se o verbo for de ligação, então o ad-
jetivo deve ir para o plural. Ex: a rua e o pátio estavam 
encharcados.

Os adjetivos regidos da preposição de, que 
se referem a pronomes neutros indefinidos (nada, 
muito, algo, tanto, que, etc.), normalmente ficam no 
singular, masculino. Todavia, por atração, esses ad-
jetivos podem concordar com o substantivo. Ex: A 
voz tem algo de misterioso.  Os modelos nada têm 
de elegantes. 

Dad Squarisi diz que “anexo, incluso, junto, 
bastante, nenhum, leso, meio, mesmo, próprio e só 
concordam com o substantivo a que se referem”. Ex: 
pastas anexas, meias verdades, ele mesmo. 

Ela diz, ainda, que “as expressões um e ou-
tro, nem um nem outro devem ser seguidas de um 
substantivo no singular”. Ex: um e outro líder; nem 
um nem outro pastor (2005, p.84). Porém, se após o 
substantivo aparecer um adjetivo, este último vai para 
o plural. Ex: um e outro pastor eloqüentes.

O adjetivo predicativo concorda em gênero 
e número com o objeto, no caso em que este seja sim-
ples; todavia, quando o objeto é composto (integrado 
por elementos de gêneros diferentes), o referido adje-
tivo concorda no plural masculino. Ex: O padre de-
clarou pecadora a prostituta envelhecida. Achei muito 
orgulhosos o militar e sua filha.

Na voz passiva, o particípio concorda em 
gênero e número com o sujeito. Ex: Foi eleita a bene-
mérita do ano.

O pronome concorda em gênero e número 
com o substantivo referido. Ex: O cliente abriu a bolsa 
e fechou-a de imediato.

As palavras caro, barato, bastante e meio 
não variam quando advérbios, mas variam normal-
mente quando adjetivos. Ex: O imóvel custa caro. A 
casa está cara.   

Luiz Sacconi explicita que os termos menos, 
alerta, salvo, tirante, exceto, monstro, a olhos vistos, 
pseudo, de modo que,de maneira que, de forma que, 

de sorte que não variam em hipótese nenhuma. Ex: 
havia menos doces do que os convidados; salvo as pesso-
as idosas, os demais estavam dançando. (1990, p. 338). 

Ele diz, ainda, que não variam os adjetivos 
adverbiados, ou seja, os adjetivos que se usam no lugar 
de advérbios. Ex: Eles sussurram baixo; redigi errado 
o recado. (1990, p. 339). 

Ele afirma, também, “que as expressões  é 
preciso, é necessário, é bom, etc. ficam invariáveis, se 
acompanhadas de substantivos que exprimem idéia 
genérica, indeterminada”.  Ex: é preciso paciência 
para aguardar nesta fila; é proibido entrada de pessoas 
estranhas. Havendo, porém, determinação do subs-
tantivo, o adjetivo com ele concorda”. Ex: Esta fruta 
é boa para a saúde; é proibida a entrada de pessoas 
estranhas (1990, p. 340).

Ele lembra, também, que “os particípios de 
orações reduzidas concordam normalmente com o 
sujeito; só não variam quando fazem parte do tempo 
composto  da voz ativa; na voz passiva, o particípio 
varia normalmente”. Ex: feita a besteira, não voltamos 
para a casa; quando chegamos, eles já tinham feito a 
besteira; foi fechada a porta externa da casa com ca-
deado  (1990, p. 341).  
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“O culto da caridade inclui a palavra em 
todas as suas aplicações”. 
André Luiz

prepArAção GerAl
A capacitação para se tornar um expositor 

não se adquire de um momento para outro. Os di-
rigentes devem respeitar as inclinações dos futuros 
colaboradores, não forçando situações inaplicáveis. 
Cada um tem maior empatia com determinada ati-
vidade na casa espírita. Embora os requisitos de co-
nhecimentos e técnicas sejam desenvolvidos ao longo 
do tempo, há que se ter algum talento inato para falar 
em público, gostar da tarefa. Todos os cursandos de 
algum programa de estudo doutrinário podem e de-
vem ser incentivados ao exercício da oratória, come-
çando por leituras em grupo ou ao proferir a prece de 
abertura ou encerramento, facilitando o processo de 
desinibição e prática de voz, postura, etc.

Seguem as principais dificuldades encon-
tradas pelo candidato a expositor: timidez, nervo-
sismo, dicção e gramática, memorização, capacidade 
de síntese, repasse de conhecimentos. Parte desse 
problema pode ser contornado no âmbito da própria 
casa através de mais conversa com vigilância quanto 
a gírias, termos grosseiros e de dupla interpretação, e 
leituras em voz alta para si mesmo.

Mas somente uns poucos demonstrarão 
certa vocação para fazê-lo. Ir além disso será inútil. 
O iniciante não deve ambicionar falar logo a grandes 
platéias. O ideal é que a Casa, além dos treinamentos, 
indique o iniciante para fazer pequenas exposições 
nos grupos de estudos. Além de cursos e seminários 
específicos, o expositor espírita deve dedicar tempo 
e esforços no seu aperfeiçoamento. Interesse, estudo, 
sentimentos elevados, autocrítica, sobriedade e sim-
plicidade devem ser cultivados.

Iniciar pelo estudo da Doutrina Espírita 
com método, onde as obras básicas compõem capítu-
lo especial e imprescindível. As demais devem con-
templar os aspectos científico, filosófico e religioso. 
Preferencialmente, ler uma obra de cada vez, exceto 
em trabalhos de pesquisa que requerem fontes diver-
sas. De cada uma delas, devemos assinalar trechos, 
frases, dados ou efetuarmos resumos que formarão 
nosso arquivo pessoal. Um bom dicionário ao lado 
é ferramenta importante, abolindo a cômoda prática 

do “pulo” ou interpolação da palavra desconhecida. O 
local escolhido para a leitura, se possível, deve estar 
isolado de ruídos. Não se recomenda o estudo quan-
do se está agitado ou excessivamente fatigado. Uma 
prece preparatória nos predisporá melhor à assimila-
ção dos conteúdos.

Esta preparação geral não pode ater-se so-
mente aos temas espíritas mas ir além: gramática, 
bons autores de ficção ou não, jornais e revistas não só 
para melhorar o vocabulário e a redação mas visando 
obter também maiores conhecimentos em termos de 
cultura geral. Uma exposição espírita ganhará muito 
em brilho e valor se a enriquecermos com assuntos ou 
informações da atualidade.

Nosso arquivo pessoal, se informatizado, 
proporcionará enorme ganho de tempo e conterá ain-
da historietas, pensamentos lidos e ouvidos. Recursos 
auxiliares à preparação do expositor são os exercícios 
respiratórios e de memória, os quais podem ser bus-
cados em fontes próprias.

o fAlAr
 Eloqüência: arte de convencer. O orador/

expositor que usa só o cérebro, poderá encantar como 
um artista da palavra, mas não convencerá como um 
apóstolo. Os requisitos apontados para se possuí-la 
são: naturalidade, entusiasmo, fé, conhecimento, sin-
ceridade, amor, coragem. Estas virtudes podem ser 
desenvolvidas, algumas pelo simples exercício, outras 
pelo cultivo moral.

Califasia: é a arte da pronúncia distinta, 
correta, expressiva e agradável, incluindo o hábito de 
não engolir vogais, sílabas ou o esse (s) plural e as 
variações átonas e tônicas.

Califonia: é relativa à correta emissão dos 
sons da palavra, à fonética. Ex. o dígrafo “rr” (carro 
e não caro), troca de pê por bê ou vê.

Recomenda-se reduzir ao mínimo os adje-
tivos, substituir termos difíceis por sinônimos para 
evitar repetições. Sempre que possível, usar a pri-
meira pessoa do plural (nós) em lugar do personalis-
ta “eu”. Não falar atropeladamente mas com vagar, 
acentuando as palavras importantes com entonação 
própria acompanhada de expressões faciais ou ges-
tos. Quanto ao estilo, considerar que na casa espírita 
temos muito mais uma conversa do que conferência. 
Abolir completamente a tentativa de imitação que 
sempre parecerá artificial e pedante.

Atenção para os seguintes itens. Não co-
mentar sobre as próprias limitações e não autobio-
grafar-se. Evitar referências nominais quer sejam 
vaidosas ou ofensivas. Mesmo as experiências pes-
soais devem ser genéricas. Evitar comparações e diva-
gações. Dentro de um argumento estas são até válidas 
mas sem “perder o fio da meada”. Há palestrante que 
por se afastar demais do tema, acaba tendo muita difi-
culdade para retomá-lo, fazendo rodeios e repetições. 

Não alimentar controvérsias com ouvintes. 
Ao responder questionamentos, fazê-lo com objetivi-
dade e caso não saiba, usar de honestidade propondo 
pesquisa e repasse posterior da informação.

Sugestões. Esteja preparado muito mais 
vezes do que o necessário. Faça um aquecimento 
físico e mental. Decore a primeira frase e a men-
sagem final. Respire fundo, descontraia a face, dê 
uma olhadela geral, se possível, sorrindo. Inicie sem 
hesitações, com voz firme e plenamente audível. 
Caso pretenda utilizar recursos audiovisuais, teste 
antes o funcionamento e localização, além de estar 
seguro em conhecer-lhe o manuseio.

Continua na próxima página...

Expositor Espírita (parte 2)

Wilson Czerski

Divulgar com Eficiência 
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Uma seqüência no desenvolvimento que 
oferece bons resultados é a que se segue. Após a 
saudação inicial, definir o tema, deixando bem cla-
ro a sua idéia central, o prisma pelo qual analisará 
o assunto. Se este for, por exemplo, reencarnação, 
o público deverá ser informado logo se ela será co-
mentada em linhas gerais, se no aspecto científico, 
filosófico ou religioso ou essencialmente um estudo 
de caso, etc.

Após a definição do tema, apresenta-se o 
primeiro argumento. Voltando ao nosso exemplo, 
o expositor poderá fazer o papel do “advogado do 
diabo” defendendo a idéia oposta, demonstrando 
como tudo seria se ela não existisse: a injustiça di-
vina, a irreversibilidade dos julgamentos, a solução 

de continuidade no processo evolutivo e assim por 
diante. Mostra-se o que pensam a respeito as outras 
correntes de pensamento e os opositores da idéia, as 
possíveis falhas encontradas na divulgação do mo-
vimento espírita. A terceira fase destina-se à des-
contração com apresentação de um ou dois casos 
ilustrativos, reais ou fictícios. Episódios narrativos 
extraídos da vasta literatura doutrinária ou de expe-
riências pessoais ou de conhecidos.

O segundo argumento que se segue é o 
momento da declaração afirmativa, embasada em 
Kardec, outros autores encarnados e desencarna-
dos, pesquisadores, sem exibicionismo de conheci-
mentos ou excessivo ufanismo. Voltando à reencar-
nação, se o enfoque for científico ou mesmo geral, 

mencionaremos além do Codificador e outros pen-
sadores do passado, Hernani Guimarães Andrade, 
Ian Stevenson e Banerjee. 

Na fase de finalização, faz-se uma recapi-
tulação e o fecho propriamente dito vem em segui-
da. Deve ser rápido, definitivo, sem voltas ou repeti-
ções. Pode conter um argumento irretorquível com 
uma frase de impacto, uma interrogação que servirá 
de “gancho” para o público manter-se interessado, 
curioso, estimulado a buscar novos conhecimentos 
sobre o assunto através da literatura, por exemplo. 
Enfim, concluir sem esgotar.

(Continua na próxima edição).

A capa da edição nº11, janeiro-fe-
vereiro de 1999 do ADE-PR Informativo, a 
propósito da chegada de mais um ano, trazia 
uma ref lexão sobre o tempo. Transcrevemos a 
seguir algumas frases. O tempo e a vida física 
são como fumaça... Não vamos ao encontro 
do tempo, passamos por ele. Mas tudo que 
com ele f izermos, f ica sob a inteira respon-
sabilidade nossa... Nunca serão dados dois 
momentos ao mesmo tempo, sempre ape-
nas um... Para bem aproveitá-lo devemos ser 
sempre solidários ou seremos eternos solitá-
rios.Temos que nos integrar ou seremos obri-
gados a nos entregar... Oportunidades para 
crescermos em amor e sabedoria, experiência 
e conhecimento surgem a granel.

No texto principal da página 02, Wal-
ter Baruffi defendia a conscientização de todas as 
pessoas, mas principalmente dos espíritas quanto 
à importância da doação de órgãos para trans-
plantes. Escreveu a certa altura: ...Se nos decidi-
mos a doar nossos órgãos, sabemos que teremos 
condições no futuro de enfrentar sem temor e 
sem qualquer arrependimento a força de nossos 
atos e veremos predominar a calma e a serenidade 
pela convicção do dever bem cumprido. E arre-
matou: Tratemos de enriquecer nossos patrimô-
nios espirituais porque são eles que ultrapassam 
as barreiras e seguem conosco para onde quer que 
possamos ir. É uma bagagem positiva. A matéria 
é efêmera e descartável.

Ainda nesta página, em “Você sabia?”, 
informava-se que o ectoplasma tem como prin-
cipal elemento constitutivo o ATP – trifosfato de 
adenosina. Fornecia características de sua forma 
e cor e sobre os resultados laboratoriais obtidos 
pelo Dr. Lebiedczinsky a partir do material doa-
do pela médium Stanislava, em fevereiro de 1916.

Finalmente, uma declaração de Divaldo 
Pereira Franco, publicada no jornal Correio Fra-

terno de março de 1987 na qual o famoso orador 
opinava sobre a eutanásia. “Sempre que pudermos 
prolongar a vida não utilizando de métodos arti-
ficiais para mantermos apenas a vida vegetativa, 
quando haja a morte cerebral... é ético e científico 
e, do ponto de vista moral e espiritual, necessário”.

Entre as notícias da página 03, destaque 
para a confraternização entre os voluntários do 
então departamento da ADE-PR, o “Disk Es-
piritismo”, realizado no dia 12 de dezembro e a 
XIII Feira do Livro Espírita ocorrida de 07 a 19 de 
novembro.

Fechando a edição, a página 04 trouxe a 
resenha literária sobre os livros recebidos mediu-
nicamente por Maury Rodrigues da Cruz, funda-
dor da SBEE – Sociedade Brasileira de Estudos 
Espíritas, boa parte desta produção de autoria do 
espírito do Dr. Leocádio José Correia, conhecido 
médico que viveu em Paranaguá.

Num comentário em separado, o rese-
nhista citou “Retalhos de um atalho”, de Naza-
reno Tourinho que, por sua vez, analisa e critica 
ali a obra “O atalho”, do roustainguista Luciano 
dos Anjos.

Auto-Retrato
Naquela virada de ano, uma reflexão sobre o tempo. Doação de órgãos para transplantes, 

tema de uma futura campanha especial da ADE-PR. Noções sobre o ectoplasma. 
E a eutanásia, segundo Divaldo Franco.
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A revista Superinteressante nº 
220, de dezembro de 2005 informa que 
grande número de cientistas crê não ser 
papel da ciência provar a existência de 
Deus, exatamente o que afirma Kardec: 
“as instituições científicas não têm, e não 
terão nunca o que dizer nesta questão (a 
comunicabilidade dos espíritos) ... como 
não lhes compete decidir se Deus existe ou 
não” (O que é o Espiritismo, Allan Kardec).

Mesmo assim, eles falam, se-
não em nome da ciência, ao menos em 
seus próprios. Menção à parte, pela 
importância extraordinária de suas 
descobertas, incluindo a Lei da Rela-
tividade, está Albert Einstein. Atribui-
se a ele diversas manifestações em que 
transparecem suas idéias sobre Deus e 
sua religiosidade. Vejamos algumas de-
las. Um único acaso destruiria a ciência. 
Uma das mais famosas é a seguinte: 
Deus não joga dados com o Universo. Em 
outra ocasião escreveu: Eu afirmo que 
a religiosidade cósmica é a mais forte e a 
mais poderosa de todas as ferramentas de 
pesquisa científica. Ciência sem religião é 

incompleta. A religião sem ciência é cega. 
Todas as religiões, artes ou ciências, são 
frutos da mesma árvore, cuja aspiração é... 
permitir que o indivíduo se eleve além da 
simples existência física, e seja livre. Disse 
mais: Não podemos permitir que a lógica 
seja nossa deusa: ela tem músculos podero-
sos, mas, lhe falta personalidade. A mente 
intuitiva é um presente sagrado, e a lógica 
é uma serva fiel; infelizmente nós criamos 
uma sociedade que honra a serva fiel, e es-
quecemos o presente sagrado.

 Saber que existe algo insondável, 
sentir a presença de algo profundamen-
te racional, radiantemente belo, algo que 
compreendemos apenas em forma rudi-
mentar, é esta experiência que considero a 
atitude genuinamente religiosa. Neste sen-
tido, e neste sentido somente, que pertenço 
aos homens profundamente religiosos, de-
finiu-se, por fim. Como afirmou Luiz 
Pasteur “Um pouco de ciência nos afasta 
de Deus. Muito, nos aproxima”.

Mas de que elementos ou evidên-
cias os cientistas tiram estas conclusões? 
Examinemos algumas elocubrações. 

CAOS: A desordem não é o 
estado natural da matéria, mas o que 
precede a emergência ou eclosão de 
uma ordem mais elaborada. A ordem 
profunda está oculta sob o caos aparente. 

ENERGIA CÓSMICA 
UNIVERSAL: cientistas pretendem 
encontrar evidências reais de partícula 
elementar prevista teoricamente e res-
ponsável por promover a massa às ou-
tras partículas; um elemento universal 
ocupando todos espaços e apelidada 
pelos cientistas de “partícula-deus”. Fo-
ram detectados vestígios desse elemen-
to após colisão de partículas subatômi-
cas levadas a velocidades próximas à da 
luz desintegrando-se e voltando a se 
materializar sob outra forma (1).

As seTe rAZÕes pelAs 
QuAis uM cienTisTA 
crÊ eM deus

Importante fazer um passeio 
pelo trabalho do Dr. Cressy Morrison, 
ex-presidente da Academia de Ciências 
de New York e reproduzido e comenta-

do por Eliseu F. Mota Júnior (2). Re-
comendamos a leitura integral direto 
da fonte visto que o espaço não permi-
te acompanhar toda a fundamentação 
científica do ilustre professor america-
no, mas tão somente a síntese de cada 
argumentação.  São elas:

1 Por uma determinada lei, lógica, 
nós podemos provar que nosso 

Universo foi projetado e executado por 
uma inteligência engenheira;

2 O talento da vida para executar a 
sua proposta é toda a manifestação 

de uma inteligência suprema; 

3 A sabedoria animal fala irresisti-
velmente de um bom Criador, que 

infunde instintos a todas as suas de-
samparadas e pequenas criaturas; 

4 O homem tem alguma coisa mais 
do que um instinto animal – o 

poder da razão;

5 A provisão para toda vida é revelada 
na fenomenal maravilha dos genes;

6 Pela economia da Natureza, somos 
forçados a perceber que somente 

uma sabedoria infinita poderia ter pre-
visto e preparado com tamanha pru-
dência administrativa;

7 O fato de que o homem pode 
conceber a idéia de Deus já é, por 

si mesmo, a grande prova da existên-
cia de Deus.

ANTIMATÉRIA E OS 
BURACOS NEGROS (3) - Buracos 
negros são “pontos singulares” de um 
sistema  binário entre uma galáxia e 
uma antigaláxia (antimatéria).“O bu-
raco vai absorvendo e condensando até 
um ponto máximo e então explode for-
mando nova galáxia em espiral. Quan-
do da implosão teríamos a antigaláxia 
em extinção sendo engolida (movimen-
to de água no escoadouro de um tan-
que). No ponto singular, já se extinguiu 
tudo, então explode e o outro braço do 
binário começa encolher, sempre com 

Pilares do Conhecimento Espírita

Que é deus?Que é deus?

A visão científica e
filosófico-religiosa 
do espiritismo (final)

Albert Einstein: “A religião sem ciência é cega”
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transformação de energia em matéria e 
vice-versa (matéria em antimatéria e vice-
versa). A ação para explodir a antigaláxia 
seria Deus e o efeito, a Criação”. 

BIG BANG - Em 1983, An-
drei Linde criou teoria da “expansão in-
flacionária do universo” segundo a qual 
existe a “sopa” de plasma sem átomos 
ou galáxias, com temperaturas e den-
sidades diferentes e variáveis. Quando 
certa região chega ao máximo de densi-
dade, explode num Big Bang. E sempre 
tem havido estes e aí sim com formação 
de matéria, galáxias, etc. Isto estaria de 
acordo com as informações do Espírito 
de Galileu no capítulo VI de A Gênese 
- “diversos centros de criações simultâ-
neas ou sucessivas” (4).

A COMPOSIÇÃO DO 
UNIVERSO - Ele é composto por 
72% de energia escura, 23% de matéria 
escura, 4,6% de átomos e menos de 1% 
de neutrinos, ou seja, menos de 5% de 
matéria como a conhecemos (5).

Mais recentemente reacen-
deu nos Estados Unidos a polêmica 
que confronta a teoria da evolução 
das espécies de Charles Darwin e a 
do criacionismo, segundo a qual o 
homem foi criado por Deus como um 
ser especial, à parte de todos os de-
mais seres e numa época muito mais 
recente do que afirma a ciência.

Como alternativa, surgiu uma 
teoria intermediária que pretende unir 
a idéia da criação divina com os conhe-
cimentos científicos. Surgida no final 
de 2005 numa escola pública de Dover 
– Pensilvânia, entre cientistas partidá-
rios do protestantismo, o Design Inte-
ligente pressupõe que algumas tarefas 
complexas como a visão, a coagulação e 
transporte celular só encontram expli-
cação se for admitida a intervenção de 
uma força superior, isto é, Deus.

Michel J. Beche, professor 
da Universidade de Lihgh, Pensilvâ-

nia, autor de “A caixa preta de Darwin” 
defende os colegas acuados pelas alas 
científicas mais ortodoxas que os acu-
sam de fazer ressurgir o criacionismo, 
ao declarar: “É diferente justificar uma 
fé com argumentos científicos de des-
cobrir uma teoria científica que pode 
ser compatível com a fé”. 

Mas há quem duvide mesmo 
desta perfeição propalada por uns e ou-
tros, embora creditas a origens diferen-
tes. É o caso da bióloga Vera Volferi-
ni, professora da UNICAMP. Em sua 
opinião “não existem ainda argumentos 
científicos que sejam tranqüilamente 
aceitos pela maioria dos pesquisadores. 
O ser humano não é um projeto perfei-
to”. E exemplifica: a anatomia da prós-
tata que predispõe aos tumores ou por 
que não termos mais que cinco dedos?

Para alguns a inclinação religiosa 
ou simplesmente as manifestações da fé 
em Deus resultam de uma programação 
genética. Isto confere até certo ponto 
com os Espíritos que atuaram na codi-
ficação espírita (questões 5 e 6 de OLE) 
para os quais a crença na existência de 
um Ser Superior é intuitiva no homem, 
se bem que a afirmação deles implique 
uma profundidade e anterioridade mui-
to maior do que a solução da ciência. 

os ATribuTos de 
deus,  seGundo o 
espiriTisMo

Para o Espiritismo, como pra-
ticamente também para todas as de-
mais religiões, a crença na  existência 
de um ente supremo é um princípio 
fundamental, o mais importante de 
todos, razão de ser do universo e do 
homem. Na Introdução de O Livro 
dos Espíritos, Allan Kardec compara: 
Deus é para o universo o que o sol é para o 
nosso sistema e quem não o reconhece não é 
pecador irremissível, mas um cego que en-
contrará a cura. E na primeira questão 

formulada aos Espíritos nesta obra, o 
codificador começa, sem trocadilhos, 
pelo princípio de tudo, ao indagar aos 
Espíritos Superiores justamente Que é 
Deus? Chamamos a atenção para o de-
talhe de não usar quem o que levaria a 
pressupor alguém com características 
humanas, conceituação limitadora e 
vigente durante muitos séculos no seio 
das religiões e que ainda hoje subsiste. 
Os Espíritos responderam: Suprema in-
teligência do universo, causa primária de 
todas as coisas. 

Mais adiante, na questão 13, 
encontramos os seus principais atri-
butos: eterno (sem começo nem fim, 
diferente dos humanos que são apenas 
imortais pois que foram criados); imu-
tável (se não o fosse, o universo não te-
ria estabilidade); imaterial (razão de sua 
estabilidade); único (a crença ou possi-
bilidade politeísta colocaria em risco a 
organização universal pela divisão de 
poder); onipotente (a supremacia de po-
der confere-lhe a criação e manutenção 
dos mundos e dos seres); soberanamen-
te justo e bom (a justiça no mais elevado 
grau não exclui a bondade com idêntica 
característica, proporcionando equi-
líbrio nas ações divinas). Além destes 
poderíamos citar: onipresente (através 
da irradiação de sua energia cósmica 
ou éter, segundo alguns filósofos), onis-
ciente (tudo sabe por estar em toda par-
te) e infinitamente misericordioso (não 
simplesmente “perdoando”, mas por de-
sejar sempre o soerguimento espiritual 
de suas criaturas, abrindo-lhes oportu-
nidades renovadas de progresso). 

Portanto, Deus tudo pode, 
tudo sabe; é força geradora de tudo o 
que existe e, em última análise, o res-
ponsável por nossas vidas e destinos, 
dentro do conjunto maior, embora pelo 
livre-arbítrio, possa o homem construir 
parcialmente o seu presente e futuro. 
Pouco antes, na questão 10, os Espí-
ritos explicam que no atual estágio de 
desenvolvimento, o homem é incapaz 

de compreender a natureza íntima de 
Deus, o que só se dará quando tiver se 
aproximado da perfeição. Allan Kar-
dec, em comentário à questão 16, repe-
te o pensamento de Tomás de Aquino 
e aduz que “Não sabemos tudo o que ele é, 
mas sabemos aquilo que não pode ser...” .

Por definição, Deus por ser 
infinito, é desconhecido. À medida que 
o homem descobre as coisas, julga pre-
sunçosamente que já sabe tudo, mas, na 
realidade, somente vê o mundo como 
um curioso diante do mecanismo do 
relógio, esquecendo que alguém o cons-
truiu. Ou seja, o que para ele é causa, já 
é um efeito. Por isso na pergunta nº 7, 
consta que “as propriedades da matéria 
têm uma causa anterior, primária”, isto 
é, Deus.

Bem mais à frente, na 244, 
recebe-se a informação de que somen-
te os Espíritos Puros podem ver Deus. 
Talvez essa visão entre aí em sentido 
figurado, mas o grande filósofo espírita 
Leon Denis, em “Cristianismo e Espi-
ritismo” faz uma afirmação semelhante 
ao dizer que “Deus não tem forma, mas 
pode revestir uma para aparecer às al-
mas elevadas”.

Os estudos espíritas apontam 
para uma descoberta de Deus cada vez 
mais ampla e definitiva, tanto através 
da perquirição filosófica (a lógica nos 
demonstra a existência de Deus como 
fato), do sentimento religioso (a oração 
e a fé estabelecem ligações “palpáveis” 
com o Criador) e pela pesquisa cientí-
fica (ainda que uma causa, o Big Bang, 
por exemplo, se tomado como respon-
sável pelo começo de tudo, não deixará 
de ser apenas uma causa imediata, não 
porém a real que provocou aquela e os 
demais efeitos decorrentes). Deus não é 
apenas a energia por excelência em que 
tudo vive e se move, mas uma consci-
ência absoluta dotada de atributos que 
vão muito além da força de coesão do 
universo. Isto a ciência ainda está por 
reconhecer.

Ref. Bibliográficas:
(1) Revista Internacional de Espiritismo, setembro/2003; 

(2) Que é Deus? - Eliseu Florentino Mota Junior - Clarim;

(3) Jornal Espírita, nº 74, ago/81, C.B. Imbassahy;

(4) Obsessão e suas máscaras – Marlene Nobre – FE;

(5) Revista Veja, nº 2066, 25/06/08 – Abril.
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No mês de janeiro, Allan Kardec, sob 
o título “Olhar retrospectivo sobre o movimento 
espírita”, faz interessante classificação das pesso-
as potencialmente suscetíveis de aceitar as idéias 
espíritas. Dividiu-as em 15 grupos e a cada um 
atribuiu um grau ou percentual sobre o total que 
poderia aceitar a Doutrina Espírita. Cada deno-
minação foi delimitada por definição de quem a 
comporia. O estudo serviria de orientação para 
todos aqueles que desejassem atuar na divulgação 
da nova doutrina os quais deveriam concentrar 
esforços naquilo que hoje, no jargão do marketing, 
chamaríamos de nicho de mercado.

Os primeiros sete grupos – fanáticos de 
todos os cultos, crentes satisfeitos, crentes ambi-
ciosos, crentes pela forma (sem conotação com os 
evangélicos), materialistas sistemáticos, sensua-
listas e despreocupados – receberam grau zero, ou 
seja, todos seriam impermeáveis ao princípios es-
píritas. O oitavo grupo seria formado pelos pante-
ístas, dos quais 10% poderiam se tornar espíritas.

Nono: deístas – 30%; 10º) espiritualistas 
não sistemáticos – 50%; 11º) crentes progressistas 
– 50%; 12º) crentes não satisfeitos – 80%; 13º) 
incrédulos por falta de melhor opção – 90%; 14º) 
livres-pensadores – 90% e 15º) espíritas por intui-
ção – 100%.

A edição de fevereiro daquele ano foi 
muito rica quanto aos temas tratados na Revue. 
Entre eles o suicídio de um cão e a carta do padre 
Lacordaire de 29 de junho de 1853 - dois anos 
antes da publicação do primeiro livro espírita –, 
a uma certa Sra. Swetchine em que o sacerdote 
admite ter presenciado os fenômenos das mesas 
girantes pelas quais espíritos desencarnados se 
comunicavam com os vivos. “Elas me disseram 
coisas muito admiráveis sobre o passado e o pre-
sente (...). Em todos os tempos houve modos mais 
ou menos bizarros para se comunicar com os es-
píritos; apenas outrora se fazia mistério. (...). Tal-
vez por essa divulgação Deus queira proporcionar 
o desenvolvimento das forças espirituais (...)”.

Mas o primeiro assunto com que se 
ocupou naquele mês foi sobre liberdade de pen-

samento e de consciência, a propósito do surgi-
mento do jornal La Libre Conscience. Em meio às 
oito páginas do texto filosófico, destacamos algu-
mas frases. “O conselho de Helvetius: ‘É preciso 
ter coragem de ignorar o que não se pode saber’ 
é muito sábio e se dirige, sobretudo, aos sábios 
presunçosos (...). Entretanto, seria mais justo di-
zer: ‘É preciso ter a coragem de confessar a sua 
ignorância sobre aquilo que não se sabe’ (...). Em 
sua concepção mais larga, o livre pensamento sig-
nifica: livre exame, liberdade de consciência, fé 
raciocinada; simboliza a emancipação intelectual, 
a independência moral, complemento à liberdade 
física (...) pode haver livres pensadores em todas 
as opiniões e crenças. Neste sentido, o livre pen-
samento eleva a dignidade do homem; ele dela 
(sic) faz um ser ativo, inteligente, em vez de uma 
máquina de crer. (...) o Espiritismo (...) não repou-
sa em nenhuma teoria preconcebida ou hipotéti-
ca, mas na experiência e na observação dos fatos; 
em vez de dizer: ‘Crêde, para começar e depois 
compreendereis, se puderdes’, diz: ‘Compreendei, 
para começar e depois crereis, se quiserdes’”.

Em março a edição é aberta com uma 
análise obre a possível influência dos medicamen-
tos homeopáticos em deficiências morais como 
o ciúme, o ódio, orgulho ou a ira. A conclusão 
de Kardec é que, a despeito da ação “molecular” 
devido a natureza etérea do remédio, “uma tal 
doutrina, se verdadeira, seria a negação de toda 
responsabilidade moral”.

Mais à frente há um interessante relato 
mediúnico extraído do Banner of Light, de Bos-
ton, sobre o reencontro do Espírito de Abraham 
Lincoln e o de seu assassino, William Booth (*). 

Estranhos fenômenos de transporte de 
objetos supostamente efetuados, como se diz hoje, 
por via paranormal, mereceram as considerações 
de Kardec em abril. A narrativa original é do Mo-
niteur de l ’Indre, de fevereiro de 1867. Os eventos 
se passavam numa fazenda. Roupas de cama de-
sapareciam para reaparecer em tonéis, no forno 
ou sob o feno. Portas eram abertas ou trancadas 
sem chaves, objetos de um cofre espalhados pelo 
chão, um relógio três vezes “saiu” da parede e foi 
parar num prato de sopa.

O mesmo jornal, na edição seguinte, 
informava que as diabruras cômicas haviam se 
transformado em ameaças de tragédia com dois 
princípios de incêndio não explicados. Suspei-
tou-se de uma adolescente como sendo de algum 
modo responsável pelos fenômenos. Era o que em 
parapsicologia se chama de o epicentro. Kardec 
alerta que fatos como estes são os mais fáceis de 
simular. Mas caso sejam autênticos seus autores 
são espíritos levianos que se divertem com o medo 
e transtornos causados.

Fechando o primeiro semestre de 1867, 
a homeopatia voltou a ser assunto em junho, após 
Kardec receber uma carta de um médico homeo-
pata e espírita em que este defende a tese da influ-
ência deste tipo de medicamento nas característi-
cas da personalidade. Afirma ter ele próprio sido 
beneficiado por este tratamento, mas Kardec não 
se rende aos argumentos.

Ele comenta: “os medicamentos ho-
meopáticos podem ter uma ação sobre o moral, 
é agindo sobre os órgãos de sua manifestação, o 
que pode ter sua utilidade em certos casos, mas 
não sobre o Espírito; as qualidades boas ou más e 
as aptidões são inerentes ao grau de adiantamento 
ou de inferioridade do Espírito (...) não contesta-
mos que certas medicações (...) produzem alguns 
efeitos (...) mas contestamos mais que nunca os 
resultados permanentes e, sobretudo, tão univer-
sais, como alguns pretendem”.

(*) Segundo a Enciclopédia Barsa o verda-
deiro nome do assassino de Abraham Lincoln era John 
Wilkes Booth.

A Revista de Kardec  •  1º semestre de 1867

É preciso ter a coragem de confessar 
a ignorância sobre aquilo que não 
se sabe. O Espiritismo não repou-
sa em nenhuma teoria preconcebida 
ou hipotética, mas na experiência e 
observação dos fatos
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Espiritismo e Cinema

Não foi possível ignorar 
o surpreendente sucesso da cine-
biografia a respeito do chamado 
“Médico dos Pobres”, a figura 
respeitável do político e humanis-
ta cearense que adotou e declarou 
publicamente a sua convicção es-
pírita em época que o assunto des-
pertava curiosidade, mas também 
grande suspeita e rejeição.

O lançamento do filme 
em circuito nacional ocorreu no 
dia 29 de agosto e os maiores jor-
nais e revistas de circulação no país 
como O Globo, Época, Veja e Isto É 
comentaram o que denominaram de inauguração do 
“cinema transcendental” no Brasil. Isto apesar do pró-
prio diretor Glauber Rocha Filho afirmar que, como 
ele, o filme não é espírita.

A crítica da imprensa não reservou somente 
elogios. “Texto despretensioso, capenga e arrasta-
do, mas capaz de levar às lágrimas pela empatia 
causada pelo que está no tema: o espiritismo”, 
escreveu Época.

“Por esta, nem os mais otimistas 
analistas de mercado, nem os mais crentes re-
ligiosos e nem os mais esclarecidos espíritos 
esperavam”, brincou O Globo, ao referir-se ao 
filme que, em quatro semanas de exibição 
e número reduzido de cópias distribuídas, 
já fora visto por mais de 300 mil pessoas, 
tornando-se a quarta produção cinematográfi-
ca brasileira mais assistida no ano, com potencial de 
atingir o terceiro lugar com cerca de meio milhão de 
espectadores.

A revista Veja, a de maior circulação no país, clas-
sificou a produção e o roteiro de “toscos”, em “75 minutos 
que parecem uma eternidade”, “com imagens embaçadas” e 
“interpretações que são um assombro”, mas reconhece que 
o filme tornou-se um fenômeno de público.

Tanto Veja como Época, forneceram dados 
sobre o filme, um projeto da Associação Estação da 
Luz, do Ceará. Destacaram o baixo custo de 2,4 mi-
lhões de reais – recuperados em um mês e meio - e o 
elenco liderado por Carlos Vereza que fez o papel de 
Adolfo Bezerra de Menezes – e mais Caio Blat e Lu-
cio Mauro, todos eles espíritas. Também menciona-
ram vários dados biográficos do personagem-título e 
sobre o Espiritismo como um todo, como, por exem-

plo, o fato de Bezerra ter sido o 
primeiro presidente da Federação 
Espírita Brasileira, no final do sé-
culo XIX.

 Já Isto É, após citar que 
seria 30 milhões o número de 
espíritas no mundo, dois terços 
deles no Brasil, apesar do IBGE 
ter apurado apenas 2,3 milhões 
no último censo; e um rápido 
comentário sobre o filme, dedica 
espaço para a mediunidade. Com 
o subtítulo “Psicografia – instru-
mento por meio dos livros”, con-
fere àquela faculdade o caráter de 

“missão programada antes de reencarnar para si e para 
os outros”. E classifica em cinco tipos diferentes sobre 
as quais tece comentários e ilustra com depoimentos: psi-
cografia, vidência, psicofonia, psicopictografia e curas.

ADE-PR recomenda
“Awake – A vida por um fio”. Ape-
sar do elenco pouco conhecido - Jés-
sica Alba, de “Quarteto Fantástico” 

e Hayden Christensen, de “Star War: 
Episódio III” – o filme mistura drama 
e suspense em doses certas. Um trans-

plante de coração que começa dar errado 
e o paciente, numa experiência fora do 
corpo, tenta desesperadamente salvar a 

própria vida.

“O Exorcismo de Emily Rose”. Com 
Laura Linney, Tom Wilkinson e Jenifer Carpenter, 
no papel de Emily. Baseado em fato real ocorrido na 
Alemanha, na década de 70 e narrado no livro “O 
exorcismo de Annelise Michel”, da antropóloga reli-
giosa Felicitas D. Goodman. O julgamento do padre 
que promoveu o fracassado ritual de exorcismo 
traz à discussão, além do eterno 
embate entre o Bem e o Mal, 
aspectos interessantes sobre a 
suspensão da medicação  no caso 
da obsessão, a perseguição impla-
cável dos obsessores àqueles que 
pretendem ajudar a obsidiada e o 
ceticismo de autoridades. Na reali-
dade, o que se tem no tribunal é um 
confronto aberto entre fé e ciência.

os TAlenTos nA vidA ModernA (*)

Dizemos hoje que os talentos são as habili-
dades inatas ou capacidades naturais para se realizar 
determinadas atividades, habilidades estas que podem 
ser desenvolvidas mediante a motivação e aplicação de 
técnicas apropriadas.

No passado, talento era a denominação de 
uma moeda romana, razão pela qual passou a figurar 
nos evangelhos na conhecida parábola narrada por 
Jesus sobre a administração de bens que um certo se-
nhor teria conferido aos seus empregados.

Cada ser humano pode arbitrar determina-
do número destes talentos e elegê-los nominalmente 
conforme julgue de sua importância para a sua atual 
etapa reencarnatória. Assim é que para uns o mais 
precioso que dizem possuir é o lar e a família; outros 
têm como de mais valioso a saúde física e mental. Ou-
tros mais valorizam, sem trocadilhos, algum talento 
artístico especial ou a inteligência como um todo. 

Infelizmente, imensa maioria ainda coloca 
a preferência de sua atenção e interesses no dinheiro, 
na fama, na beleza física ou no poder. E o que é pior, 
usam e abusam tanto nos meios de os conseguir como 
no seu usufruto, fazendo-o guiados pelo egoísmo do-
entio e, não raro, delituosamente em relação a seus 
irmãos de caminhada terrestre.

Tanto estes talentos quanto outros como o 
tempo, as amizades ou uma vocação profissional po-
dem servir ao bem e serem multiplicados ou podem 
estagnar nas mãos preguiçosas do trabalhador-apren-
diz de Deus ou, pior ainda, atender somente a seus 
caprichos, disparando a lei de causa e efeito que po-
derá, numa outra experiência carnal ou mesmo nesta, 
subtrair a sua propriedade provisória, aplicando a di-
dática divina para corrigir os desvios do infrator.

Assim, zela com amor e dedicação os talen-
tos recebidos, multiplica-os e divide-os com os com-

panheiros de jornada e estarás com isso conquistando 
garantias de uma vida feliz quer estejas encarnado 
ou no mundo espiritual.

(*) Editorial do programa “Espiritismo em 
palavras simples”, apresentado pela equipe da ADE-
PR e URE-Leste, na Rádio Continental-AM – 1270 
KZ, no dia 27/07/08.

O inesperado sucesso de
“Bezerra de Menezes – diário de um espírito”
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Nas últimas décadas vem ocorrendo um es-
forço um tanto estranho de reencantar o mundo. Du-
rante o tsunâmi neoliberal as pessoas se recolheram 
aos seus casulos individuais, aos redutos religiosos, às 
suas crenças e crendices, em busca de segurança e al-
guma paz interior. O Estado, enfraquecido, deixou de 
dar as garantias de segurança, de vida e de liberdade.

É nesse clima de insegurança coletiva e, 
simultaneamente, de frustração com as muitas pro-
messas não cumpridas pela Modernidade, que vemos 
as pessoas se ligando cada vez mais a esoterismos, a 
filosofias de vida alternativas, ao abandono das an-
tigas crenças e religiões, assumindo uma espécie de 
religiosidade privada, por um lado, e algum tipo de 
fundamentalismo, por outro.

Neopentecostais e neocatólicos demonizam 
tudo que esteja relacionado às antigas crenças que ad-
mitem a sobrevivência da alma, a reencarnação, a me-
diunidade. Tudo que esteja fora de seus parâmetros de 
verdade, dos seus princípios bíblicos, tornam-se alvo 
de dúvidas, críticas e ataques. Parece que o Deus dos 
cristãos não é capaz de cuidar da sua criação e das suas 
criaturas, tendo que se ocupar – permanentemente – 
em conter as trapalhadas e emboscadas de seu adver-
sário histórico: o demônio.

Mas de qual demônio se fala? Do “daimon” 
dos gregos da antiguidade, um gênio ou ente sobrena-
tural, que acompanhou muitos dos antigos filósofos e 
pensadores, ajudando-os? Será que se referem a Baal 
(ou Baal Zebu) dos fenícios, que tornou-se o Belzebu 
dos cristãos católicos? Ou será de Lúcifer, um anjo 
decaído, que se rebelara contra Deus por causa de pi-
cuinhas celestes, e de propostas político-sociais dife-
rentes daquelas que o Criador pretendia para a Terra?

E de que Deus (ou deus) se fala tanto? Do 
deus mesquinho que age como um rei terreno, ne-
cessitado de aduladores? De um deus-mercador que 
barganha dízimos, ofertas e oferendas por benesses 
materiais? De um deus guerreiro que incita a violência 
contra os “infiéis” (infiéis a quem?) que devem ser per-
seguidos e eliminados, até fisicamente se necessário?

Diante das leis, atualmente mais severas, 
que impedem mandar gente para as fogueiras ou fazer 
emboscadas como na Noite de São Bartolomeu, res-
tam a calúnia, a difamação, o ataque a crenças afro-
brasileiras, a imagens, a tudo que “os outros” têm como 
certo e correto, e que lhes dá alguma estabilidade psi-
cológica e emocional nesse mundo de ponta-cabeça.

Contudo, apesar de todas as garantias cons-
titucionais, das Convenções assinadas pela maioria 

dos países no tocante às liberdades mínimas, às quais 
todo ser humano faz jus como direitos congênitos, as 
intolerâncias não só permanecem como aumentam, 
de forma sutil, velada, subliminar, ou de forma clara, 
com ataques diretos, verbais ou por escrito.

As ideologias sinistras não morreram com 
seus divulgadores mais conhecidos. Elas permane-
cem vivas e prontas para mostrarem suas garras, ainda 
manchadas com o sangue de muitos que pereceram 
por sua causa no passado remoto ou recente.

As liberdades de culto e crença são viola-
das sistematicamente por uns e outros. Desde escritos 
como O livro negro do Espiritismo, de Frei Boaventura, 
passando por Orixás, Caboclos e Guias, do bispo Edir 
Macedo, até Espiritismo, a magia do engano, do pastor 
R. R. Soares, o que se vê é uma permanente disputa 
por hegemonia, poder e domínio das mentes através 
de verdades exclusivas e interpretações particulares de 
livros tidos como sagrados.

Por trás de tudo, está uma funesta demons-
tração de intolerância no campo da fé e de desconhe-
cimento das crenças alheias e dos seus direitos histó-
ricos de existirem, com ou sem o aval do Estado. A 
fé é questão de foro íntimo. Um direito e uma escolha 
essencialmente pessoal. Cada um tem o direito de es-
colher como se relacionará com a divindade, com ou 
sem mediadores, sejam pastores, sacerdotes, guias etc.

Principalmente as crenças anímico-mediú-
nicas são alvo dos fundamentalistas bibliólatras. Uma 
atenta leitura de qualquer um dos Evangelhos canôni-
cos, com particular cuidado e atenção para com os en-
sinos de Jesus, e esses fundamentalistas encontrariam 
ali mesmo sua condenação.

Fundamental é respeitar todas as crenças 
respeitáveis. Mas, é também necessário desmascarar 
os túmulos caiados, os falsos cristos e os falsos profe-
tas, os fariseus hipócritas, os escribas aproveitadores. 
Aqueles mesmos contra os quais Jesus se insurgiu e 
que ainda existem em versão moderna, de terno e gra-
vata ou não.

Muitas pessoas encontram-se tomadas por 
uma cegueira mental e espiritual que as incapacita de 
discernir entre o certo e o errado, entre o justo e o 
injusto. No fundo de tudo, a angústia, a fragilidade 
emocional, a dúvida humana sobre as antigas e per-
manentes perguntas: de onde vim, o que faço aqui, 
para onde vou? A vida é só isso: sobreviver um dia 
após o outro e depois morrer?

Coisa do Demônio?
Paulo R. Santos - Divinópolis - MG

prds.k@oi.com.br

Jornal  da  Ade-pr  incluído em 
levantamento da AnATec

Num universo de 2.694 títulos editados por 
1.018 instituições, o CAE foi inserido no 9º Estu-
do Brasileiro do Mercado de Publicações referente 
ao ano de 2007, realizado pela Associação Nacional de 
Editores de Publicações, com sede em São Paulo.

Classificado no segmento de periódicos re-
ligiosos, junto com o CAE aparecem somente mais 
três outras publicações espíritas: a Revista Espírita 
Allan Kardec, de Goiânia, e os jornais O Clarim, de 
Matão – SP e o Correio Fraterno, de São Bernardo do 
Campo.

O levantamento da ANATEC dividiu os 
periódicos em 69 segmentos, nos tipos jornal, revista 
e anuário. Tomando-se somente as publicações reli-
giosas, em 2007 foram pesquisados 605 periódicos, 
sendo um anuário com tiragem de 86.000 exempla-
res, 466 revistas com aproximadamente 23 milhões e 
110 jornais e pouco mais de 155 milhões de exempla-
res. A tiragem total do segmento religioso chegou a 
180.007.400 ou quase 14% do total de todas as tiragens 
apuradas que foi de 1,3 bilhão de exemplares.

Todas as publicações trazem os dados do 
órgão que as publica, endereço, periodicidade de cir-
culação, tiragem e meios de distribuição (dirigida, 
bancas e assinaturas), além de uma outra classificação 
que, no nosso caso, recebeu o qualificativo de “custo-
mizada”, ou seja, publicações de organizações destinadas 
ao mercado de seu interesse.

Dos periódicos espíritas citados, O Clarim 
tem a maior tiragem - 12 edições e 120.000 exem-
plares/ano -, a Revista Espírita Allan Kardec quatro 
edições e 40.000 exemplares e o CAE, 6 edições e 
6.000 exemplares. Já do Correio Fraterno estes nú-
meros não foram apurados.

No caso específico deste jornal, a sua inclu-
são deu-se por iniciativa dos promotores do estudo, 
mas qualquer outro periódico espírita pode enviar 
seus dados para constar da décima edição do Estu-
do, referente a 2008 e a ser publicado no próximo 
ano. Para tanto basta acessar http://www.anatec.org.
br/10estudo.asp, preencher o formulário ali disponí-
vel e enviar pela internet ou solicitar o mesmo pelo 
Correio para ANATEC – Rua Mourato Coelho, 798 
1º andar – cj. 12 CEP 05417-001 São Paulo-SP. O 
prazo expira em 14 de fevereiro de 2009.

O resultado completo do levantamento é 
entregue no formato de CD a todos os pesquisados 
gratuitamente.
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Foi lançado no mercado editorial, no pri-
meiro semestre do presente exercício, o livro inti-
tulado “Antropologia Espírita: campo de estudo, 
fatologia espírita, mediunidade, produto mediúnico 
e cultura espírita”, de autoria do conhecido dirigente 
espírita paranaense Maury Rodrigues da Cruz, com 
252 páginas, publicado pela SBEE – Sociedade Es-
pírita de Estudos Espíritas, de Curitiba – PR.

A obra é o resultado da compilação das 
aulas ministradas pelo autor no curso superior de 
graduação em Teologia Espírita, na Faculdade Dou-
tor Leocádio José Correia, em Curitiba, durante três 
anos, gravadas e compiladas pelas professoras Lour-
des Aparecida Servente Martins e Eunice Honória 
Magalhães, com a colaboração do teólogo e soció-
logo Guilherme Knopak Silva, que o subsidiou na 
fundamentação teórica e na pesquisa bibliográfica.

Ele inicia o seu texto mostrando que a An-
tropologia, sendo a ciência que trata da cultura hu-
mana, possui um campo extremamente vasto de in-
vestigação, porquanto o conceito de cultura abrange 
o universo psíquico, os mitos, os costumes e rituais, 
suas histórias peculiares, a linguagem, os valores, as 
crenças, as leis, as relações de parentesco entre outros.

Afirma o autor que “a Antropologia Es-
pírita se fundamenta, criticamente, nas Antropolo-
gias Física, Cultural e Filosófica: estuda, pesquisa, 
registra, contextualiza e sistematiza toda a realidade 
do existente mediúnico, portanto toda linha das per-
cepções do homem, fazendo resultados no mundo 
fático”. Ele assevera que “o objeto de estudo da An-
tropologia Espírita é o produto espírita, para saber 
quais foram as resultantes, qual a composição que 
determina e dá o sentido cultural”.

Ele explicita que a Antropologia Espírita 
realiza o estudo do homem nos sentidos: Físico-so-
mático-espiritual (fazendo uso da biometria, morfo-
logia do corpo, com os fundamentos da Antropolo-
gia Física), histórico de sua vida e dos fins últimos e 
absolutos (por meio da Atropologia Cultural) e dos 

princípios e fins últimos, do nascimento à desencar-
nação (pela Antropologia Filosófica).

Ela, sem derrogar nenhum conhecimento 
humano, “procura analisar a extensão do produto, 
obtido pelo processo mediúnico e avaliar em face 
do seu sentido imaginativo, intelectual e axiológi-
co da massa crítica dos agentes mediúnicos que o 
produziram”. “Como ciência utiliza a metodologia 
científica na realização de pesquisas, permitindo ao 
pesquisador, no seu trabalho de campo, vinculado 
à conceituação de protocolos, registrar os aconteci-
mentos culturais, físicos e sociais  que signifiquem 
elementos dinamizadores do fato espírita na organi-
zação social da cultura”.  

Examina, a seguir, os fenômenos da per-
cepção, mediunidade, reencarnação, a cultura e a es-
piritualidade, a organização social sob a perspectiva 
espírita, os valores, as artes, as linguagens dos espíri-
tos manifestantes, a moralidade a ética e a lei.

Conclui sua exposição abordando o pro-
jeto político-pedagógico a fatologia espírita, o pro-
duto mediúnico, o mediunato, o centro espírita, as 
dimensões ideacionais  e a perspectiva mundial da 
cultura espírita e o futuro doutrinário da Doutrina 
Espírita. 

Maury Rodrigues da Cruz, nascido em 
Castro-PR em 1940, é licenciado em Ciências So-
ciais e bacharel em Direito, pós-graduado em Orien-
tação Educacional e mestre em Educação. Foi pro-
fessor da Universidade Federal do Paraná, na qual 
foi coordenador de curso, diretor de ensino e diretor 
do Museu Paranaense durante 7 anos. Foi, também, 
professor emérito e diretor da Faculdade de Direito 
de Curitiba. É atualmente presidente da Sociedade 
Brasileira de Estudos Espíritas – SBEE, presidente 
do Lar Escola Doutor Leocádio Correia e presidente 
do Museu Nacional de Espiritismo. Conferencista e 
autor de diversos livros. Publicou, também, numero-
sos livros psicografados.

Resenha Crítica

ANTROPOLOGIA ESPÍRITA
Y. Shimizu

VOCÊ SABIA?
I - Que os fariseus, tantas vezes citados nos 

Evangelhos, eram membros de certa seita judaica que 
ostentava grande santidade? Pertencentes à classe mé-
dia, eram hipócritas, decoravam os textos religiosos e 
jogavam moedas com ostentação. Oravam de pé nas 
esquinas e sinagogas e empalideciam os rostos fingin-
do estar em jejum. Duas das figuras mais conhecidas 
entre eles foram Nicodemos e Saulo de Tarso.

II - Que Saul, o primeiro rei de Israel, proi-
bira  a evocação dos mortos, mas, disfarçado, procu-
rou uma médium em En-Dor e pediu para falar com 
Samuel, o último juiz, com quem, em vida, sempre se 
aconselhara a respeito da guerra contra os filisteus? 
Na ocasião, foi informado que perderia a guerra e a 
vida, o que de fato, se confirmou.

III – Que as execuções na Inglaterra por 
conta da Santa Inquisição terminaram em 1717 e le-
galmente em 1736? Já na França as execuções foram 
suspensas em 1745; em Portugal em 1774 através da 
lei do Marquês de Pombal; na Alemanha em 1775 e 
na Polônia 1793. Na Espanha, o último país a decre-
tar o fim da Inquisição, houve ainda três execuções 
em 1826, sendo que a lei data de 1834, somente 14 
anos antes da eclosão dos fenômenos de Hydeswille.

IV - O que um livro espírita. não deve ser? 
Ele não deve ser dogmático, autoritário, doutrinan-
te, possuir estilo arcaico, ser repetitivo, estar fora do 
contexto cultural da atualidade, ser submisso inteira-
mente às fontes espirituais, maniqueísta, insincero ou 
possuir título óbvio ou maçante.

V – Que os mórmons reverenciam Joseph 
Smith que dizia ter tido visões desde os 15 anos; que 
Willian Miller, considerado como o organizador da 
religião dos adventistas profetizava e tinha sonhos e 
visões; que Charles Taze Russel, das Testemunhas de 
Jeová, também achava que era profeta; que os pen-
tecostais praticam a imposição de mãos para a cura, 
baseando-se no episódio de Pentecostes, onde línguas 
de fogo dotaram os presentes da faculdade de falar 
línguas diversas; e os quakers (seita derivada do Pro-
testantismo), teve como fundador George Fox que 
afirmava “ouvi uma voz”.  E depois dizem não acredi-
tar na comunicação dos Espíritos.

VI – Que muitas das personalidades consi-
deradas como gênios da humanidade como Sócrates, 
Napoleão, Péricles, Marco Aurélio, Cícero, Goethe, 
La Fontaine, Francisco de Assis, Beethoven tiveram 
filhos de inteligência medíocre? Por outro lado, há 
muitos casos em situação inversa, isto é, pais inex-
pressivos intelectualmente que geraram filhos geniais 
como Bacon, Descartes, Copérnico, Galvani, Hegel, 
Spinoza, Kant, Kepler, Locke?
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JASON  DE  CAMARGO  CUMPRE 
CICLO DE PALESTRAS  EM CURITIBA

O expositor e escritor Jason de Camargo, ex-presidente da Fede-
ração Espírita do Rio Grande do Sul, em visita a Curitiba, fez uma série de 
palestras que começou no dia 14 de outubro, no C. E. Semeador da Verdade 
onde falou sobre “A Importância do perdão para o equilíbrio interior”. Na 
noite seguinte esteve no C. E. Caminho do Evangelho e o tema abordado foi 
“Qualificação nas relações familiares”. No dia 16 visitou o C. E. Novo Alvo-
recer para tratar de “O Sermão da Montanha”. O C. E. Irmã Scheila recebeu 
Jason na noite do dia 18 e o tema foi “Fora da caridade não há salvação”.

Da sua fala no Novo Alvorecer destacamos a menção ao respeito das 
outras religiões a Jesus. Além dos hinduístas e budistas que vêem na figura do 
Cristo uma das maiores expressões de amor e sabedoria e do Islamismo que o 
tem como um grande profeta, o Catolicismo e o Protestantismo veneram-no 
como o próprio Deus. Ainda a respeito, Jason lembrou as palavras de Gandhi 
para quem O Sermão da Montanha é o coração do Novo Testamento e patri-
mônio espiritual de todas as religiões.

No decorrer da palestra, o expositor gaúcho deu exemplos práticos 
do dia-a-dia das pessoas, situações simples como o trânsito ou compras de 
vestuário onde podem ser aplicadas cada uma das exortações do Sermão, per-
meando com a dinâmica dos sentimentos, área sobre a qual sente-se à vontade 
para discorrer, uma vez que é autor do livro “Educação dos Sentimentos”, 
obra já em sua 6ª edição. Aliás, foi exatamente este o tema do seminário que 
Jason ministrou no sábado, 18, no C.E. Paz. Amor e Caridade, também em 
Curitiba.

Jason, que lançou recentemente o seu segundo livro, “Divaldo Fran-
co – a História de um humanista”, encerrou seu périplo pela capital parana-
ense com uma palestra no domingo, dia 19, no Teatro da Federação Espírita do 
Paraná, onde falou sobre “A ética do amor na evolução social”.

S. E. Semeador  da  Verdade 
comemora seu cinqüentenário

Robson Luis B. Balaguer

Foi ao som do Coral do Centro Espírita Ildefonso Correa que 
iniciou a comemoração de 50 anos de fundação da Sociedade Espírita Se-
meador da Verdade, na noite de 15 de novembro, para um público superior 
a 150 pessoas. Convidados para compor a mesa Francisco Ferraz Batista 
- presidente da Federação Espírita do Paraná, Gerson Sokolosk – presi-
dente da URE-Leste, Eloi Bevilacqua - presidente da Casa aniversariante  
e Jorge Nassar, fundador da mesma.

Cícero Vilela narrou o histórico de fundação que se deu no dia 
10 de novembro de 1958. Francisco Feraz Batista, como orador da noite, 
falou sobre “As Cinco Alternativas da Humanidade”, sendo a primeira o 
Deísmo, composto por aqueles que crêem em Deus, mas não freqüentam 
as igrejas e não se envolvem 
com o culto exterior, divi-
dindo-se em duas grandes 
categorias: os independen-
tes que aceitam Deus como 
criador do universo, mas 
cujas leis funcionariam por 
si só, e os providencialistas 
que aceitam a intervenção 
permanente de Deus. 

A segunda cor-
rente é o Panteísmo, crença 
milenar contida nos Vedas 
da Índia, doutrina do todo 
universal do qual os seres 
humanos emergem para a 
vida e a ele retornam após a morte. A terceira doutrina é o Dogmatismo 
estabelecida sob dogmas ou pontos de vistas humanos sobre as coisas divi-
nas considerando verdades inalienáveis as interpretações do homem sobre 
Deus. Os dogmas não libertam – disse o orador -, mas prendem o espí-
rito. Citou as diversas imposições de crenças desde os tempos do Império 
Romano até o Concílio de Nicéia que seriam um ensaio na Terra para a 
quarta alternativa que é o Materialismo, a negação de tudo, e que tem a 

vida como obra do acaso e a idéia de seu aniquila-
mento depois da morte.

Finalizando falou sobre a quinta e últi-
ma alternativa que é o Espiritismo, conceituado 
em seus três pilares: Filosofia, Ciência e Religião. 
E convidou a todos para “tomar do arado e da 
charrua e fazer uma vida nova para a construção 
de um mundo melhor”.

Zélia Carneiro Baruffi, vice-pres. da ADE-PR, 
representou a entidade na solenidade alusiva ao Cinqüentenário 

do “Semeador da Verdade”. À sua dir., Cícero Vilela, fundador 
da Casa e à esq., Francisco Ferraz Batista, pres. da FEP e Elói 

Bevilacqua, presidente da instituição aniversariante.
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Jason de Camargo durante palestra no C.E. Novo Alvorecer


