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Nosso Lar estreia dia 03 de setembro nos cinemas
Nunca antes a mídia brasileira foi tão pródiga em oferecer os
temas espíritas à apreciação do público em geral do que no momento
atual. Começou com “Bezerra de Menezes o diário de um espírito”, em
2008-09 que levou 505 mil pessoas aos cinemas.
Neste ano, por conta principalmente do centenário de nascimento
de Chico Xavier, veio a cinebiografia sobre o médium mineiro com pelo
menos 3,1 milhões de espectadores e, conforme já divulgamos e
tornamos a dar mais detalhes nesta edição (pág. 07), na esteira vêm
“Nosso Lar”, baseado na obra homônima de Chico Xavier, “As mães de
Chico” até o final do ano e mais “E a vida continua” e outro filme baseado
no livro “Ninguém é de Ninguém”, de Zíbia Gasparetto.

Sem esquecer as diversas matérias veiculadas nas grandes revistas
brasileiras - a última foi na Veja, de 23 de junho -, na “telinha” foram
inúmeros documentários, entrevistas e debates, além do folhetim “Escrito
nas estrelas”. E no dia 10 de agosto a Globo estreou a minissérie “A Cura”,
com o ator Selton Mello protagonizando um médico dotado de recursos
mediúnicos que, deste modo, amplia o auxílio aos seus pacientes.
Enfim, um momento muito especial. Não só para ser festejado, mas
também de reflexão ao Movimento Espírita quanto às suas próprias
responsabilidades nas demandas para as quais deverá estar preparado para
atender.

OMS reconhece obsessão

Merecimento e a justiça

espiritual como doença

divina; e o papel de Kardec na
Codificação, em artigos

Segundo a Organização Mundial de

especiais

Saúde, os “transes religiosos” não caracterizam
a existência de distúrbios psiquiátricos, mas
dentre as manifestações que denotam
dissociação da consciência ou alterações
mórbidas de identidade, pode-se estar diante
tanto de uma alucinação como de uma

NOSSO LAR
ESTREIA DIA 03 DE
SETEMBRO NOS
CINEMAS

interferência promovida por agente externo. Ao

Uma análise da questão envolvendo livrearbítrio, lei de causa e efeito e justiça divina,
assinada por nosso editor, demonstra que no
universo não há boa estrela, sorte ou azar, apenas a
colheita dos frutos daquilo que cada um plantou.

menos é o que conclui o Dr. Sergio Felipe de

(Pág. 05).
Já Gilberto Allievi, baseado em diversas

Oliveira, da USP. O assunto é tema também do

declarações do próprio Allan Kardec, esclarece que

nosso Editorial. (Pág. 02 e 04).

o mestre lionês foi muito mais do que um simples
compilador das informações transmitidas pelos
Espíritos Superiores.(Pág. 03).

E ainda:
 A notícia sobre o I Laboratório Paulista de
Radiofonia Espírita marcado para 25 de setembro,
promoção das ADEs Campinas e São Paulo. (Pág.
06).
 As palestras de Wilson Czerski na S.E. Os
Mensageiros da Paz e C.E. Luz Eterna nos dias 29 de
agosto e 05 de outubro com o tema “Uma Visão
Panorâmica sobre o Espiritismo na Atualidade”,

seguidas de sessões de autógrafos. (Pág. 07).
 Na seção “Livros que eu recomendo”, comentários
sobre a obra Terapia de Vida Passada e
Espiritismo - Distâncias e Aproximações, de
Milton Menezes. (Pág. 08).
 Já em “O que dizem os outros jornais”, recortes da
imprensa espírita no país, destaques para o
manifesto de insatisfação do presidente da FEP
contra a matéria sobre Chico Xavier publicada na
revista Superinteressante do mês de abril. E

também para a notícia publicada no Jornal da
Mediunidade de que o espírito de Emmanuel teria
reencarnado no interior de São Paulo. (Pág. 09).
 Detalhes sobre as palestras de Celso Carneiro e
Robson Gabardo promovidas pelo Núcleo Espírita
Universitário das Faculdades 'Espírita' estão na 12. Ali
também você encontra informações sobre como
assistir ao programa “Espiritismo na TV” pela internet
onde a ADE-PR se faz presente, agora com o quadro
Opinião ADE-PR.

Editorial

As obsessões ocultas, a OMS e as terapias
A propósito da notícia desta edição que
trata, à página 04, do reconhecimento pela
Organização Mundial de Saúde da obsessão
como doença, ocorre-nos observar com atenção o
dia a dia das pessoas e sua atuação na sociedade
para verificarmos o grau de perturbação a que
estamos expostos.
A mídia ocupa-se ininterruptamente de
casos escabrosos de violência e crime que se
sucedem, os quais são concomitantes aos cerca de
140 homicídios diários em nosso país que deixam
de ser compartilhados pelo todo da população
para ficar apenas no âmbito das estatísticas
policiais e na dolorosa vivência das pessoas
próximas às vítimas.
É de se perguntar quantas destas mortes,
além de outros milhares delitos como estupros,
agressões, pedofilia etc, não têm a sua gênese nos
processos obsessivos. A OMS, ao reconhecer,
primeiro a possibilidade de interferência de
agentes personímicos externos ao indivíduo e,
segundo, distinguir entre os tidos como normais e
os capazes de provocar distúrbios como as
alucinações, dá passo importante no sentido de
compreensão por parte da ciência médica, da
interação social entre encarnados e
desencarnados.
Ao familiarizar os médicos com a
existência de enfermidades provocadas por
espíritos, abre caminho para novos estudos
visando auxiliar melhor o ser humano em seus
múltiplos conflitos, frutos do somatório das
experiências que emergem do passado e tornam

mais complexas as do presente.
Nós, espíritas, podemos colaborar em
muito com este processo pelo conhecimento mais
amplo do assunto. As obsessões constituem vasto
campo de observação e análise. Desde Kardec
sabemos que há delas vários tipos e graus. Grande
parte dos desajustes individuais e coletivos cujos
efeitos mais visíveis são os fatos lamentáveis a
que nos referimos no início, são gerados não
apenas por espíritos maus - irmãos ignorantes da
dimensão espiritual que induzem suas vítimas
às práticas condenáveis.
Frequentemente, presenciamos a
perniciosa influência de uns sobre os outros dos
que habitam por aqui mesmo. São as más
companhias para os jovens que levam às drogas
e outros comportamentos inadequados; são as
subjugações domésticas e tiranias profissionais;
as quebras de compromissos conjugais
acendendo ódios e ciúmes
mórbidos
convertidos em crimes passionais; são as
disputas por poder ou as anomalias morais
decorrentes da ambição desenfreada.
Não raro, tais processos, por sua vez, são
já desdobramentos de auto-obsessões nas quais
afloram blocos de personalidades anteriores,
poderosas, devedoras e desajustadas, a
comandar pensamentos e atos da
individualidade que é única e imortal, mas não
pode deixar de refletir o mosaico psíquico de
todas as reencarnações já vividas.
Enquanto aguardamos os avanços da
medicina humana, façamos a nossa parte

higienizando nossos lares, ambientes de trabalho,
a atmosfera do planeta tanto quanto possível,
cultivando a oração e os pensamentos elevados e
exercendo a terapia do amor e do perdão. Com a
sua constância e consequente paz de consciência
estaremos mais aptos a suportar os embates que
nos aguardam neste planeta, apesar de toda a
convulsão em volta. Se pudermos estender a
nossa paz aos outros, tanto melhor.

OPINIÃO DO LEITOR
Prezado Wilson Czerski, parabéns
pelo site da ADE-PR e as brilhantes matérias
em prol da divulgação e expansão da doutrina
espírita. Gostaria de contar com a sua valiosa
colaboração e poderosa influência como um
grande "comunicador do bem" para nos ajudar
na divulgação da campanha
www.audiobookchicoxavier.com.br.
Uma
iniciativa da Editora Elevação e apoio da FEB Federação Espírita Brasileira para
homenagear o centenário de Chico Xavier.
Foi-se criado um hotsite para apresentar e
vender as incríveis obras psicografadas pelo
médium como o livro "Nosso Lar" que foram
adaptadas em versão radionovela, uma
superprodução com efeitos e vozes de
dubladores de Hollywood. A campanha visa a
cada produto vendido ser revertido uma parte
às obras sociais de várias entidades como a
LBV e a própria FEB.
Trata-se de uma campanha séria e
responsável que necessita ganhar
abrangência a nível nacional por meio das
mídias disponíveis. Diante de tantos desafios,
como a falta de verba, para isso estamos
contando com todos os amigos espíritas que
estão se empenhando em divulgar por meio
de banners em vossos sites, matérias
periódicas, posts em redes sociais, enfim,
qualquer ajuda é muito bem-vinda.
Saiba mais sobre a campanha
a c e s s a n d o
o
s i t e
www.audiobookchicoxavier.com.br/. Temos
disponíveis todas as peças para divulgação
online já criadas...
Obrigado. Fraternal abraço.
Álvares - Assessoria de Imprensa alvares@audiobookchicoxavier.com.br
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Allan Kardec é o autor da Doutrina Espírita
Gilberto Allievi - Toledo - PR.
Gilbertoa@uol.com.br
Tornou-se polêmica a afirmação de que
Allan Kardec é o autor da Doutrina Espírita. Não
existem fundamentos fáticos ou conceituais que
possam afastar sua autoria, como se demonstrará.
Se, por um lado, a revelação surgiu pela iniciativa
dos Espíritos, por outro, o trabalho que deu origem
à doutrina não foi resultado de nenhum Espírito
em particular, mas resultado da coordenação
metódica das mensagens oriundas de todos os
pontos do globo, colocando a condição para que
fosse ela denominada como
doutrina dos
Espíritos.
Ensina Allan Kardec: “Sem embargo da
parte que toca à atividade humana na elaboração
desta doutrina, a iniciativa da obra pertence aos
Espíritos, porém, não a constitui a opinião pessoal
de nenhum deles...”. A Gênese, Introdução.
Na direção que objetivava a concordância
no ensino dos Espíritos é que definiu a
metodologia utilizada na construção da nova
doutrina. Teve acesso a milhares de mensagens.
Surgem as indagações, as respostas, sendo sua
primeira constatação a de que os Espíritos
pertenciam a vários níveis e graus evolutivos, o
que o fez impor-se rigorosos critérios de análise,
para que a elaboração da então incipiente doutrina
pudesse
estar imune às contradições e
plenamente fundamentada na razão.
O trabalho do homem era indispensável,
como se vê do Caráter da Revelação Espírita: “...
a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à
crença cega; porque é deduzida, pelo trabalho do
homem, da observação dos fatos que os Espíritos
lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão,
instruções que ele estuda, comenta, compara a fim
de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa
palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o
ser divina a sua origem e da iniciativa dos
Espíritos, sendo a SUA ELABORAÇÃO FRUTO
DO TRABALHO DO HOMEM”. A Gênese, cap.
I, 13.
O Dicionário Houaiss menciona o verbo
“elaborar” como preparar, realizar, organizar,
fazer um plano. Pode-se dizer, com acerto, que
quem prepara, organiza e realiza um plano é seu
autor. Quase redundante!
Pergunta-se: se o Espiritismo não
representou a opinião de nenhum espírito em
particular, a quem caberia definir o que faria parte
da doutrina, senão o próprio Allan Kardec? A

elaboração da ciência espírita seguiu os mesmos
critérios das ciências positivas, assim explicado
pelo Mestre: “Como meio de elaboração, o
Espiritismo procede exatamente da mesma forma
que as ciências positivas, aplicando o método
experimental. Fatos novos se apresentam, que não
podem ser explicados pelas leis conhecidas; ele os
observa, compara, analisa, e remontando dos
efeitos às causas, chega à lei que os rege; depois,
deduz-lhes as consequências e busca as aplicações
úteis”. A Gênese, I, 14.
Afirma ainda, no mesmo item, ser
“rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é
uma ciência de observação e não produto da
imaginação”.

“A doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega; porque é deduzida da observação dos fatos... e instruções
que os Espíritos lhe dão, instruções que ele estuda, comenta,
compara...”

sua percepção de que os Espíritos tinham o caráter
de colaboradores e não de reveladores: “Ora, as
manifestações, nas suas inumeráveis
modalidades, são fatos que o homem estuda para
lhes deduzir a lei, auxiliado nesse trabalho por
Espíritos de todas as categorias, que, de tal modo,
são mais COLABORADORES seus do que
REVELADORES, no sentido usual do termo.” A
Gênese, I, 57.
Fosse lá o Espiritismo mera revelação de
caráter mediúnico a característica de ciência
inexistiria, seria um engodo até. Desde a primeira
edição de O Livro dos Espíritos - que alguns
equivocamente pensam ter sido uma mera
recepção mediúnica - até o último momento de sua
publicação, procedia as alterações até mesmo nas
respostas já dadas pelos Espíritos, como se deduz
de suas afirmações: “Da comparação e da fusão de
todas as respostas, coordenadas, classificadas e
muitas vezes remodeladas no silêncio da
meditação foi que ELABOREI a primeira edição
de O Livro dos Espíritos...”. In Obras Póstumas,
pág. 271.
Diz Canuto Abreu na Introdução à
apresentação à primeira edição de O Livro dos
Espíritos, com a citação por ele mencionada, na
Revista Espírita, das palavras de Kardec: “E,
quando decidia em prol duma doutrina, fazia-o
com tamanha segurança que ninguém, encarnado
ou desencarnado, seria capaz de levá-lo a
reconsiderar, pois havia eliminado todos os
argumentos em contrário”.
E cita o próprio Kardec: “Procedemos
assim com a Doutrina da Reencarnação que,
embora proveniente de Espíritos Superiores, não
adotamos senão após ter reconhecido que ela só,
mas somente ela, podia resolver o que nenhuma
filosofia tinha resolvido... Pouco nos importam
pois os contraditores, sejam mesmo Espíritos”.
Seu trabalho foi de enfrentamento, sua
missão era a de “transformar o mundo inteiro”,
como lhe foi dito pelo Espírito de Verdade nos
primórdios da Doutrina. Inevitável o embate
contra os interesses das visões tradicionais
religiosas, bem como do materialismo vigente.
Denominar Allan Kardec de Mestre e Autor da
Doutrina Espírita não é lhe prestar nenhum favor,
mas atestar sua extraordinária missão, até porque
o Espiritismo não é nenhum um código a ser
desvendado.

Também nas ciências em geral não se pode
prescindir da observação, vez que tudo está em a
Natureza. A lei da gravitação universal de Newton
ou a teoria da relatividade por Einstein, e todas as
outras nasceram nesse foco de pesquisa, muito
embora os fatos que lhe foram objeto de análise
sempre existissem, como as próprias verdades
espíritas.
Nesse foco Kardec questiona a autoridade
da revelação espírita: “A objeção seria ponderosa,
se essa revelação consistisse APENAS no ensino
dos Espíritos, se deles exclusivamente
devêssemos receber e houvéssemos de aceitá-la
de olhos fechados. Perde, porém, TODO SEU
VALOR, desde que o homem concorra para a
revelação com o seu raciocínio e o seu critério;
desde que os Espíritos se LIMITAM a pô-lo no
caminho das deduções que ele pode tirar da
observação dos fatos...”. A Gênese. I, 57.
Estava absolutamente convicto Allan
Kardec da necessidade de seu trabalho na
elaboração da doutrina. Sabia que os
questionamentos, as deduções, as inserções, as
análises eram a essência de sua missão para a
construção da ciência espírita, por isso, coerente
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Medicina reconhece obsessão espiritual
A Ciência Médica está se aproximando e corroborando a Ciência
Espiritual. É uma nova postura da medicina frente aos desafios da
espiritualidade. Vejam que interessante a palestra sobre a glândula pineal do Dr.
Sérgio Felipe de Oliveira, médico que coordena a cadeira de Medicina e
Espiritualidade na USP: “A Obsessão Espiritual como doença da Alma, já é
r e c o n h e c i d a
p e l a
M e d i c i n a ”
(http://somostodosum.ig.com.br/conteudo/c.asp?id=08634).
Em artigos anteriores, escrevi que a obsessão espiritual, na qualidade de
doença da alma, ainda não era catalogada nos compêndios da Medicina, por esta
se estruturar numa visão cartesiana, puramente organicista do ser e, com isso,
não levava em consideração a existência da alma, do espírito.
No entanto, quero retificar, atualizar os leitores de meus artigos
essa informação, pois desde 1998, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
incluiu o bem-estar espiritual como uma das definições de saúde, ao lado do
aspecto físico, mental e social.
Antes, a OMS definia saúde como o estado de completo bem-estar
biológico, psicológico e social do ser humano e desconsiderava o bem estarespiritual, isto é, o sofrimento da alma; tinha, portanto, uma visão reducionista,
organicista da natureza humana, não a vendo em sua totalidade: mente corpo e
espírito.
Mas, após a data mencionada acima, ela passou a definir saúde como o
estado de completo bem-estar do ser humano integral: biológico, psicológico e
espiritual. Desta forma, a obsessão espiritual, oficialmente passou a ser
conhecida na Medicina como possessão e estado de transe, que é um item do CID
O
C ó d i g o
I n t e r n a c i o n a l
d e
Doenças - que permite o diagnóstico da interferência espiritual obsessora.
O Dr. Sérgio explica: O CID 10, item F.44.3 define estado de transe e
possessão como a perda transitória da identidade com manutenção de
consciência do meio-ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os
que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são
patológicos, provocados por doença. Os casos, por exemplo, em que a pessoa
entra em transe durante os cultos religiosos e sessões mediúnicas não são
considerados doença. Neste aspecto, a alucinação é um sintoma que pode surgir
tanto nos transtornos mentais psiquiátricos - nesse caso, seria uma doença, um
transtorno dissociativo psicótico ou o que popularmente se chama de loucura bem como na interferência de um ser desencarnado das trevas, a obsessão
espiritual.
Portanto, a Psiquiatria já faz a distinção entre o estado de transe normal
e o dos psicóticos que seriam anormais ou doentios. O manual de estatística de
desordens mentais da Associação Americana de Psiquiatria - DSM IV - alerta
que o médico deve tomar cuidado para não diagnosticar de forma equivocada
como alucinação ou psicose, casos de pessoas de determinadas comunidades
r e l i g i o s a s
q u e
d i z e m
v e r
o u
o u v i r
espíritos de pessoas mortas, porque isso pode não significar uma alucinação ou
loucura.

Osvaldo Shimoda
Na Faculdade de Medicina da USP, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira,
médico, coordena a cadeira (hoje obrigatória) de Medicina e Espiritualidade. Na
Psicologia, Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, estudou o caso de uma
médium que recebia espíritos por incorporação nas sessões espíritas.
Na prática, embora o Código Internacional de Doenças (CID) seja
conhecido no mundo todo, lamentavelmente o que se percebe ainda é muitos
médicos rotularem todas as pessoas que dizem ouvir vozes ou ver espíritos como
psicóticas e tratam-nas com medicamentos pesados pelo resto de suas vidas. Em
minha prática clínica, a grande maioria de meus pacientes, que são rotulados
pelos psiquiatras de "psicóticos" por ouvirem vozes (clariaudiência) ou verem
espíritos (clarividência), na verdade, são médiuns com desequilíbrio mediúnico
e não com um desequilíbrio mental, psiquiátrico.
Muitos desses pacientes poderiam se curar a partir do momento que
tivermos uma Medicina que leva em consideração o ser integral. Portanto, a
obsessão espiritual como uma enfermidade da alma, merece ser estudada de
forma séria e aprofundada para que possamos melhorar a qualidade de vida do
enfermo.

Médicos comprovam
a existência de braço-fantasma
Notícia veiculada pela BBC do Brasil em 09 de abril do ano passado
dava conta de que médicos suíços, através de ressonância magnética haviam
conseguido comprovar a existência de um braço-fantasma em uma mulher que
antes havia perdido os movimentos do braço esquerdo após sofrer um derrame
cerebral.
Poucos dias após o AVC, a paciente de 64 anos de idade passou a afirmar
que não só via como era capaz de usar o novo braço para tocar objetos e mesmo
coçar o braço direito. A confirmação veio em exames realizados no Hospital
Universitário de Genebra que detectou o comando do cérebro ao falso braço e
reconhecendo-lhe as ações. Segundo a mulher, o novo braço ficava à sua
esquerda e possuía uma cor de leite, quase transparente.
Ainda segundo o médico-chefe que analisou as imagens, o caso tornase mais raro porque o paciente não só sente o membro imaginário como pode
vê-lo e movimentá-lo à vontade. O fenômeno, em suas linhas gerais, está
associado a pessoas que têm algum membro amputado e ocorre entre 50 e 80%
dos casos onde se acusa sensações de tato e dor.
Para nós espíritas, esta descoberta possui amplas implicações com a
existência do perispírito ou corpo espiritual, cuja natureza semimaterial,
segundo alguns estudiosos, ou puramente energéticos, para outros, é de
qualquer forma, o intermediário entre o corpo físico e o espírito ou alma. O
perispírito tem um papel fundamental em diversas áreas das atividades do
espírito encarnado e também dos desencarnados. Entre elas estão as condições
de saúde e a mediunidade.
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A justiça divina e a questão do merecimento

O

próprio Jesus abordou de modo claro e
sintético a questão do merecimento ao
afirmar: "A cada um, segundo suas
obras". Para ficarmos ainda nos Evangelhos,
encontramos em Mateus (cap. VII, 7 a 11) a
recomendação: "Pedi e se vos dará; buscai e
achareis; batei à porta e se vos abrirá". Ou seja, a
fé em Deus não dispensa o esforço individual
para obter o que se deseja. Para a Doutrina
Espírita, a fé sem obras não tem valor. Ela tem
que se apresentar de modo ativo, dinâmico,
autêntico. Não basta a manifestação verbal sem a
vivência prática. Inútil a fé que se verga diante da
primeira dificuldade, que não persevera. E
principalmente tem que estar de acordo com a
razão, não contrariar a lógica e o bom senso. Em
outras palavras, é inaceitável e perigosa a fé cega,
alimentada pela ignorância condutora ao
distanciamento da verdade e ao fanatismo.
Assim, é natural que o merecimento seja
proporcional ao nosso trabalho no bem. E quando
digo isso não me refiro somente à caridade, à
esmola. Qualquer atividade que possa contribuir
com o aperfeiçoamento do indivíduo, seja físico,
intelectual, social ou moral, traz como
consequência novas oportunidades de construção
de si mesmo. Pela lei de Causa e Efeito, sempre
recebemos o retorno de cada pensamento,
palavra, expressão de sentimento ou ato
praticado. Porém, ela funciona nas duas vias, isto
é, tanto para o bem, paz e felicidade, como para o
mal, perturbação e desconforto. Resumindo: a
semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
Os frutos bons todos apreciamos. O difícil
é deglutir os frutos amargos que as sábias e
perfeitas leis da vida se nos impõem por força de
nossas escolhas infelizes anteriores. Nessa
situação, hora de expiações e provas, temos que
apresentar nosso testemunho de fé verdadeira e
nos resignar graças à compreensão de que as
vicissitudes pelas quais estamos passando não
representam determinismo divino ou capricho do
destino.
Não há privilégios, boa estrela, sorte ou
azar. A lei de justiça divina se distribui no tempo
mediante o mecanismo da reencarnação. Por isso,
ao olhar em redor temos a falsa impressão de que
os bons e honestos sofrem enquanto os agentes da
maldade e corruptos prosperam impunemente.
Mas, em algum ponto do futuro, todos teremos
que nos defrontar com as próprias consciências

culpadas pelas agressões perpetradas contra a
natureza e todos os seres vivos, especialmente os
humanos.
Deus é a suprema inteligência do
Universo e causa primária de todas as coisas,
conforme a pergunta n° 1 de O Livro dos
Espíritos. Desta forma, ele concede ao homem
agir pelo seu livre-arbítrio para que o mesmo
desenvolva-se espiritualmente até atingir
estágios superiores de perfeição relativa em
confirmação às palavras do Cristo "sois deuses"
que refletem toda a potencialidade do espírito
imortal. Portanto, pertencerá a cada indivíduo
tanto o mérito pelas vitórias adquiridas sobre seus
instintos inferiores como também os resultados
desastrosos de seus descontroles.

Os frutos bons todos apreciamos.
O difícil é deglutir os frutos amargos que as sábias e perfeitas
leis da vida nos impõem pelas
nossas escolhas infelizes anteriores... Não há privilégios, boa
estrela, sorte ou azar.
O homem deveria ter sempre em vista a
transitoriedade da vida material em que se
encontra. Ele não é um corpo equipado com a
lucidez de uma mente ou alma, mas uma alma ou
espírito temporariamente revestido de um corpo
físico que lhe serve de instrumento enquanto atua
no palco da vida terrestre. Enquanto não aceitar
isso, permanece em equívoco grave sobre si
mesmo e seu futuro. Por conta dos interesses
materiais distorce sua escala de valores
privilegiando sempre justamente aquilo que
menos lhe pode ser útil. Como nos alerta também
o Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo
XVI, ao falar sobre "A verdadeira propriedade",
no momento de acerto de contas, após a
desencarnação e chegada no mundo espiritual,
não nos perguntarão quantos bens possuíamos ou
que posição social ocupávamos. Simplesmente
nos indagarão o que temos nas mãos, a soma de
virtudes, os tesouros a que Jesus se referiu,
aqueles "imunes à ação dos ladrões, das traças e
da ferrugem".
Antes de mais nada é preciso seguir o
ensinamento socrático "Conhece-te a ti mesmo".
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Na verdade, a imensa maioria de nós comporta-se
de modo inadequado na ilusão quanto ao que
somos, nossa natureza íntima. E, mais importante
ainda que nos reconhecermos como espíritos
imortais e responsáveis pelo próprio destino, é
aprendermos a descobrir nossas qualidades e
defeitos, potencialidades e imperfeições,
primeiro passo para a correção de rota em nossas
vidas. Vidas, assim mesmo, no plural, pois todo
esforço positivo carrega em si a energia capaz de
alterar o presente e o futuro, desta reencarnação e
das próximas, além do tempo de permanência na
dimensão espiritual.
A reforma íntima exige esforço e
perseverança, o que significa acrescentar
também muito tempo. Prazo este que nem sempre
é suficiente o que temos disponível nesta etapa
reencarnatória. Afinal, ainda que por caminhos
tortuosos, nós estamos tentando fazer isso há
milênios. Por tentativas e erros, a duras penas,
estamos aprendendo que o mal não compensa,
que só nos faz sofrer e torna cada vez mais
distante a felicidade. Cada existência é um novo
curso que frequentamos. Alguns poucos são
diplomados com louvor; muitos são aprovados
nos limites da avaliação e tantos outros são
reprovados e terão que recomeçar na próxima
vida letiva.
Nada que seja legítimo e duradouro para o
espírito é alcançado sem muito trabalho, lutas e
renúncias. É o preço a ser pago por aqueles que já
se conscientizaram que a vida material é
passageira e que, embora seja justo vivê-la bem, o
mais importante é o patrimônio espiritual.
Riqueza, fama, poder, beleza, nada disso tem
valor para o espírito.
E por que as pessoas não mudam seu
foco, então? Por que insistem em agir como se só
existisse o "aqui" e o "agora"? Por que há
escassez de informação consistente e racional
sobre a nossa origem, natureza e destino. Por
desconhecimento ou má fé, por fanatismo ou
interesses espúrios, aqueles que deveriam
orientar e preencher as lacunas de dúvidas
angustiantes e sombras intelectuais das pessoas,
acabam por criar mundos de fantasias, bons
demais ou maus demais, irreais ambos. Fórmula
perfeita de contornar esse problema foi
enunciado pelo Espírito Verdade "Amai-vos, este
o primeiro ensinamento; instrui-vos, este o
segundo".
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Multidimensionalidade do espírito

I Laboratório Paulista de
Radiofonia Espírita
As ADE's, Associações de Divulgadores
do Espiritismo de São Paulo e Campinas,
organizarão no dia 25/09/2010, em Campinas SP, o I Laboratório Paulista de Radiofonia
Espírita. O evento tem como objetivos apresentar
sugestões na área da radiodifusão espírita
originadas de experiência que produz bons
resultados há mais de trinta anos e incentivar
divulgadores e comunicadores para o uso do
veículo rádio na divulgação do Espiritismo.
O encontro contará com exposições de
assuntos como: o rádio como meio de
comunicação espírita; a dinâmica dos programas
de rádio AM/FM; exemplos de programas atuais;
as possibilidades oferecidas pela
WEB rádio e perspectivas futuras. Ao

final, haverá exercícios práticos em que os
participantes serão estimulados a montar equipes
e produzir seus próprios programas de rádio.
O laboratório será coordenado pelos
comunicadores Carlos Garcia, Dermeval
Carinhana, Éder Fávaro e Milton Felipeli. O
número de vagas é limitado em cerca de 40
participantes. A inscrição deverá ser feita até o

João Fernandes da Silva Júnior
joaofdasilvajunior@gmail.com

dia 13/09 pelos sites www.adesaopaulo.org.br ou
www.adecampinas.org.br. Para cobrir despesas
gerais, haverá uma taxa de R$ 10,00 que poderá
ser paga no próprio dia. O evento será das 9h às
17h, na Seara Espírita “Joanna de Ângelis”, Rua
João Keating, 107 - Jardim Novo Botafogo,
Campinas-SP.

“Sinônimo de Bons Negócios”
LABHORO CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Matriz: Rua Ébano Pereira, 60 - 20º andar - Cj. 2001 D
Curitiba - PR - Brasil - CEP: 80410-902

PABX: 55 - 41 3028-1818
FAX: 55 - 41 3028-1819
Labhoro@labhoro.com.br
Www.labhoro.com.br
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Minissérie da globo com temática espírita

M

a i s u m a
produção com
t e m á t i c a
espírita chega às telas de
TV de todo o Brasil.
Concomitante ao sucesso
da novela “Escrito nas
Estrelas”, a Rede Globo
estreia no dia 10 de agosto
a minissérie “ A Cura”, de
João Emanuel Carneiro, protagonizada por
Selton Mello. Na produção, o ator dará vida a um
médico “que se utiliza de poderes espirituais
para ajudar na cura de seus pacientes”.
“A Cura”, um thriller psicológico, foi
gravado em Diamantina (MG). Tem direção de
Ricardo Waddington e conta ainda com as
atuações de Andréia Horta, Nívea Maria, Juca de
Oliveira, Ana Rosa, Caco Ciocler, Ary Fontoura
e Carmo Dalla Vecchia.
O diferencial desta para as outras
minisséries exibidas pela Globo é que “A cura”
será apresentada só uma vez por semana, ao
longo, portanto, de nove semanas, sempre às
terças-feiras.

Nosso Lar promete mesmo
sucesso de Chico Xavier nos
cinemas

recursos financeiros a serem investidos nos novos
projetos estabelecidos no Planejamento Estratégico
da ADE-PR, o editor e articulista deste jornal e
também vice-presidente da entidade, estará
proferindo duas palestras, nos meses de agosto e
outubro, seguidas de sessões de autógrafos do seu
livro Espiritismo, Uma Visão Panorâmica.
As palestras estão programadas para os dias
29 de agosto e 05 de outubro, respectivamente na
Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz, às
10:00 horas e no Centro Espírita Luz Eterna, às
20:00 horas. O tema das palestras será o mesmo e
baseado nos 52 tópicos abordados no livro que está em
sua segunda edição e já vendeu quase 10.000
exemplares.
Wilson, um dos fundadores da ADE-PR,
colabora com diversos outros jornais espíritas e já
teve colunas na Gazeta do Povo e O Estado do
Paraná. É também autor do livro A Eficiência na
Comunicação Espírita.
O evento de 05 de outubro, no C.E. Luz
Eterna, deverá contar ainda com a presença da
também escritora Zélia Carneiro Baruffi, presidente
Palestras e sessões de
da ADE-PR, para participar da sessão de autógrafos
autógrafos com o escritor já que ela é autora dos romances “Amarga
Trajetória”, “Sob o Céu de Bagdá” e “O Último
Wilson Czerski
Passageiro”, além do biográfico “O Sonho de um
Vencedor”.
Com a finalidade de diversificar as fontes de

Previsto para o Natal, será a vez de “As
mães de Chico”, de Glauber Filho e Halder
Gomes, que está sendo gravado em Fortaleza,
Guaramiranga e em Pedro Leopoldo (MG),
mais uma vez com Nelson Xavier no papel do
médium mineiro.
Para completar a lista, há ainda:
“Ninguém é de ninguém” (título provisório),
baseado no livro de Zíbia Gasparetto, que
deverá ser rodado ainda este ano e lançamento
em 2011; “E a vida continua”, tendo Paulo
Figueiredo na direção e participação de Lima
Duarte e “O filme dos espíritos” composto a
partir de vários curtas inspirados em O Livro
dos Espíritos” como a narrativa de A. Laurent
que recebeu um exemplar da obra encontrado
na ponte Marie do Rio Sena por Joseph Perrier.
Este homem pretendia suicidar-se atirando-se
da ponte devido a morte da esposa, mas a
leitura providencial do livro evitou o ato
tresloucado.

Dando continuidade à proposta de levar
temas espíritas ao grande público através das
telas dos cinemas que começaram com
“Bezerra de Menezes o diário de um espírito”,
em 2008 e “Chico Xavier”, já como celebração
do centenário de seu nascimento, outros filmes
estão sendo preparados.
Com estreia prevista para três de
setembro, o primeiro será “Nosso Lar”,
baseado no livro psicografado em 1944 por
Chico Xavier e hoje um dos mais vendidos nas
livrarias comuns.
Contando com os atores Renato Prieto,
Othon Bastos, Ana Rosa, Lu Grimaldi e Paulo
Goulart, o filme é uma superprodução repleta
de grandes efeitos especiais (feitos no Canadá)
que recebeu um investimento de R$ 20 milhões
da Fox Filmes.
COMUNICAÇÃO ESPÍRITA . JULHO / AGOSTO DE 2010
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Livros que eu recomendo
Nossas considerações desta vez referemse ao livro “Terapia de Vida Passada e Espiritismo
- Distância e Aproximações”, de Milton Menezes,
editora Leymarie, 1998. O prefácio é do
conhecido médico psiquiatra Jorge Andréa dos
Santos e o volume em mãos é da 2ª edição,
publicada em 1999.
Trata-se de uma obra muito interessante
não só para aqueles que eventualmente sejam ou
desejem atuar na área como terapeutas ou pessoas
com problemáticas as quais talvez pudesse ser
recomendada a utilização desse recurso. A leitura
do livro também pode ser muito útil ao estudioso
espírita em geral, especialmente aos que ainda
desconhecem pormenores e até os princípios
fundamentais do assunto e, precipitadamente,
assumem posturas críticas sustentadas em
argumentos dogmáticos, incompletos e
desatualizados em relação aos avanços da ciência.
Por força de suposta fidelidade radical à
Codificação, desprezam as orientações do próprio
Allan Kardec quando em A Gênese (item 55, cap.
I) afirmou que O Espiritismo, marchando com o
progresso, jamais será ultrapassado porque, se
novas descobertas demonstrassem estar em erro
sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre
esse ponto; se uma nova verdade se revelar, ele a
aceitará.
A credibilidade do livro começa pelo
autor. Não que títulos acadêmicos sejam
necessariamente sinônimos de competência
profissional e honestidade intelectual como
também nem sempre revelam convicções e
princípios da personalidade multimilenar. Mas
somando-se a formação de Milton Menezes com o
conteúdo da obra, percebe-se claramente a
sinceridade de intenções no trato do assunto, o
desinteresse pessoal e o desejo de contribuir não só
para a divulgação da TVP como, principalmente
de auxiliar o próximo através de um recurso ainda
marginalizado pelos espíritas, embora a admissão
clara de que não se trata de um procedimento
espírita.
Menezes é formado em Psicologia e pósgraduado em Terapia de Vida Passada pela
Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada,
em Campinas e membro-fundador do Grupo de
Pesquisa e Divulgação em TVP, no Rio de Janeiro
e desenvolve a TVP em sua clínica. Portanto, não é
um leigo inapto, mas alguém preparado para
discorrer sobre o assunto com segurança.
Boa parte do livro é ocupada pelo autor
para debater friamente os argumentos a favor e

Wilson Czerski

contra a aplicação da TVP, estes últimos
defendidos pelos espíritas. Dedica, por exemplo,
logo o primeiro capítulo à apresentação de uma
pesquisa levada a efeito por ele próprio com 458
pessoas de 18 estados brasileiros mais o Distrito
Federal aos quais entregou um questionário
contemplando muitos aspectos envolvendo o
perfil do entrevistado e suas relações com a TVP.
Destaque para os três principais
argumentos citados contrários a ela: uso por
curiosidade (72%), necessidade de esquecimento
do passado (43,5%) e necessidade do sofrimento
para pagamento de dívidas contraídas em vidas
pretéritas (51,8%). Mais à frente, ao citar o livro
“Nossas vidas anteriores”, de Denis Kelsey e Joan
Grant, demonstra que o uso da regressão de
memória com fins terapêuticos vem, pelo menos,
desde 1934. Informa que o próprio Morris
Netherton, considerado um dos pioneiros no
assunto, foi levado à prática regressiva devido a
uma necessidade pessoal: um problema alérgico e
sonho recorrente de afogamento. A constatação do
fato desencadeador pôde ser investigada e
comprovada.
À página 80, Milton Menezes enumera os
requisitos exigidos para se tornar um terapeuta de
vidas passadas. Uma delas é ser profissional da
área da saúde mental. Outra é frequentar um curso
de ano e meio num dos institutos brasileiros
especializados em TVP.
O autor segue com as hipóteses mais
comuns aventadas por alguns terapeutas para
explicar os relatos de experiências de, para eles,
supostas vidas passadas e, por fim, recorre ele
próprio à tese da reencarnação e no capítulo
seguinte utiliza também o conceito das 'presenças'
ou espíritos obsessores cujas manifestações mais
ou menos ostensivas denunciam vínculos com as
vidas pretéritas dos pacientes.
Para a solução desse tipo de conflito a TVP
entra como acessório uma vez que o investimento
em ações transformadoras é unilateral, ou seja, só
pelo lado do paciente. Conscientizando-se da
necessidade de busca de cura pela reconciliação
com o inimigo do passado, fará esforços para
melhorar os hábitos e, com isso, contagiará o
verdugo do presente. Porém, não há atividade de
desobsessão.
O autor voltará ao assunto no último
capítulo, mas antes, nos 6 e 7, entrará na análise
propriamente dita das 'distâncias e aproximações'
da Terapia de Vidas Passadas com a Doutrina
Espírita. Moderadamente, na condição de espírita

esclarecido e ao mesmo tempo terapeuta
experiente, examina, de forma imparcial, as
principais citações das Obras Básicas que servem
de apoio aos argumentos contrários à prática, bem
como as favoráveis e que são voluntariamente
esquecidas pelos menos atentos.
No primeiro caso estão as questões 392 e
394 de “O Livro dos Espíritos” e o item 11 do
capítulo V de “O Evangelho Segundo o
Espiritismo”. No segundo há certa concessão nas
questões 399 e 395. Também as de n° 19 e 20
acenam com esta possibilidade, além dos itens 15a
e 15b do tópico 'Perguntas que se podem fazer aos
Espíritos', de “O Livro dos Médiuns”.
Demora-se o autor em analisar as questões
da necessidade do esquecimento do passado,
incluindo algumas claras distorções de conceitos e
o sentido do sofrimento e a importância de se
neutralizar as causas para eliminar os efeitos
através de uma reprogramação transformadora do
indivíduo.
Mas Milton Menezes encontra mais
subsídios favoráveis a TVP em diversas outras
obras espíritas como “Entre a Terra e o céu” (pág.
82), de Chico Xavier/André Luiz; “O Homem
integral” (pág. 107 e 150), de Divaldo P.
Franco/Joanna de Ângelis; “Loucura e Obsessão”
(pág. 91), de Divaldo/Manoel Philomeno de
Miranda; “Vinha de Luz” (item 64), de
Chico/Emmanuel e uma mensagem avulsa deste
mesmo mentor, psicografada pelo médium idem,
publicada na revista Reformador, n° 1953, em
dez/1991.
Permeando um ou outro capítulo, há casos
clínicos profundamente didáticos como o de uma
mulher saudável, com ótimo relacionamento
familiar e bem sucedida profissionalmente e que,
de repente, vê sua vida desmoronar por conta de
cuidados irracionais e obsessivos em relação ao
bem-estar dos filhos.
A regressão de memória a fará identificar
claramente no passado as causas do distúrbio,
ligadas a graves negligências quanto aos deveres
maternais. Porém, o compromisso assumido de
reparação de tais erros, levam-na ao excesso de
zelo, impedindo a realização do processo e
comprometendo todo o planejamento
reencarnatório. A compreensão das razões
enraizadas no passado trazem-na de volta à
realidade do presente renovador, restaurando o
equilíbrio e devolvendo-lhe a vida normal.
Eis porque este é um livro que merece ser
lido e estudado.
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O que dizem os outros jornais
Matéria de revista provoca
indignação
Uma matéria recente da revista
Superinteressante motivou um manifesto pessoal
do presidente da Federação Espírita do Paraná,
Francisco Ferraz Batista, na edição n° 1510, de
maio último, no jornal Mundo Espírita
jornal@feparana.com.br, órgão oficial daquela
entidade.
Aliás, tomamos conhecimento também,
pela internet, do teor de algumas
correspondências endereçadas à citada revista,
manifestando o descontentamento de outros
confrades em face de diversas colocações
inseridas na reportagem sobre o médium
Francisco Cândido Xavier, a propósito de seu
centenário de nascimento. E também lemos a
resposta que a redação da Super forneceu a um
desses espíritas onde consegue parcialmente
justificar algumas das informações contidas na
reportagem.
A polêmica é antiga, tanto que já em julho
de 2000 ocorreu fato semelhante, como,
coincidentemente, o leitor pode verificar em
“Autorretrato”, à página 10. Sem entrarmos no
mérito da questão nem para criticar um lado e
apoiar necessariamente o outro ou vice-versa, o
fato é que se dentro do próprio Movimento
Espírita, muitas vezes, encontramos
discordâncias sobre certos pontos, não há que se
admirar que os profissionais de veículos não
comprometidos com a filosofia espírita e não
suficientemente familiarizados com nuanças
interpretativas ou mesmo termos particulares,
cometam deslizes em seus textos. E isso deve ser
relevado pelos espíritas, embora mantidas sempre
como válidas as iniciativas de contato com tais
veículos no sentido de contribuir para
complementos ou retificações. E também de
elogios, o que não é frequente.
Porém, há significativa diferença entre
pequenos equívocos devido ao desconhecimento
natural de detalhes e despreparo específico para
discorrer sobre um assunto especializado e a
notória tendenciosidade utilizada em algumas
ocasiões, o que parece ter ocorrido agora com a
matéria da Super. Realçar testemunhos
duvidosos, imiscuir insinuações maldosas sem
comprovação, esquivar-se da verdade traduzida
em fatos sobejamente conhecidos, servir-se
nitidamente de fontes suspeitas ou, no mínimo,
claramente adversas à pessoa ou tese, a omissão

deliberada, com isso, sim, não podemos
concordar e tornam-se desejáveis e oportunas as
tentativas de deesfazer os equívocos e, se
possível, propor retratações.

As comemorações do centenário
de Chico Xavier
Por falar em Chico Xavier, ainda
repercutem vários dos eventos que marcam a
comemoração de seu centenário de nascimento.
Por exemplo, a Revista Internacional de
Espiritismo oclarim@oclarim.com.br (Matão
SP, ed. maio/2010) trouxe ampla cobertura sobre
pelo menos três destes eventos. O Primeiro foi a
realização do 3° Congresso Espírita Brasileiro
ocorrido na Capital Federal entre os dias 16 e 18
de abril ao qual compareceram cinco mil pessoas
e contou, inclusive, com a presença do vicepresidente da República, José Alencar, na
solenidade de abertura.
Antes, no dia 02 do mesmo mês, nas
cidades mineiras de Pedro Leopoldo local de
nascimento do homenageado e Uberaba, onde ele
atuou a maior parte de suas vidas foi lançado o
selo comemorativo com tiragem de seis mil
unidades. Já durante o Congresso de Brasília foi
lançada pela Casa da Moeda uma medalha.
O segundo relatado foi a inauguração do
Memorial do Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo,
em espaço anexo ao Centro homônimo, fundado
por Chico. Em outro texto, a RIE enumera as
diversas comemorações ao médium ocorridas no
estado da Paraíba tais como o suplemento de 12
páginas produzido pela federativa local,
encartado no Jornal da Paraíba. Houve sessão
especial na Câmara Municipal de João Pessoa e
entrevistas para emissoras de rádio e TV locais.

Chico desde 1957. O médium teria fornecido
detalhes como, por exemplo, que o ex-padre
Manoel da Nóbrega reencarnaria “como neto -, no
seio da família constituída pelo casal Sra. Laura e
Sr. Ricardo, personagens do livro 'Nosso Lar' ”,
tendo isso ocorrido no ano de 2000.
Em outra ocasião, a revelação teria sido
feita a Sônia Maria Barrante, também em
Uberaba. Outro depoimento público a respeito
constaria do DVD “Chico inédito De Pedro
Leopoldo a Uberaba', organizado por Oceano
Viera de Melo e lançado em 2008 pela Versátil
Home Vídeo.

Feliz iniciativa de divulgação do
livro espírita
Mundo Espírita jornal@feparana.com.br
(Curitiba-PR, ed. nº 1511, junho de 2010) dá a
saber que a Federação Espírita do Paraná desde o
mês de maio último tem firmado convênio para
distribuição de seus livros e CDs em diversos
pontos de venda de todo o Estado. Ao todo já são
quase 30 locais como postos de gasolina,
restaurantes, shopping centers, escolas, lojas,
panificadoras, em sete cidades, sendo que a
primeira foi União da Vitória. Os produtos são
disponibilizados ao proprietário em regime de
consignação e um porcentual do valor de venda
fica com este como remuneração. A meta é atingir,
a médio prazo, 1000 pontos como este.

Comunicação Social Espírita: o
futuro já chegou

Marcelo Henrique, presidente da ADESC, assina artigo na Revista Harmonia
harmonia@floripa.com.br (São José-SC, ed. nº
186), da referida instituição e fala da necessidade
de
um projeto coletivo mais consistente em
Emmanuel reencarnado?
termos de metodologia e estrutura - financeira,
O J o r n a l d a M e d i u n i d a d e principalmente para atender a demanda de
jmediunidade@terra.com.br (Uberaba-MG, ed. informações espíritas que a sociedade deseja em
n° 21, janeiro-fevereiro/2010) traz à baila esta substituição às iniciativas individuais e amadoras
curiosa informação. Diz o texto que Chico Xavier, que vingaram até pouco tempo atrás. “... carece de
quando ainda em vida física, teria confidenciado uma adequada definição institucional e
que o seu mentor Emmanuel, autor de diversos ideológica em relação ao movimento espírita... é
livros psicografados porele, teria reencarnado no imperiosa a adoção de uma clara política de
captação de recursos financeiros... muito longe,
interior de São Paulo.
do
conversionismo, da catequização e do
Uma das interlocutoras seria Suzana
proselitismo,
a Comunicação Social Espírita é o
Maria Mousinho, presidente e fundadora do Lar
elo
capaz
de
conferir
atualidade e oportunidade à
Espírita André Luiz, de Petrópolis-RJ, e amiga de
Filosofia Espírita”.
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Autorretrato
As pesquisas sobre a telepatia nas plantas; as razões ou a falta delas para reclamações dos
espíritas sobre matérias e reportagens em revistas e TV; relembrando a entrevista
com Rubens Denizard F. Santos
Além das chamadas para as matérias enquanto o presidente da Abrade - Associação
Na página 06, um artigo de Walter
incluídas na edição n° 21 do ADE-PR Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, tecia Baruffi sobre a diabetes, na seção “Saúde' e a
Informativo, referente ao bimestre setembro- elogios pela iniciativa, embora recomendando a notícia do 3° Congresso Brasileiro de Esperanto,
outubro de 2000, a primeira página trouxe a boa busca de informações mais abalizadas para o na cidade de Petrópolis. Na 07, relato sobre a IV
notícia sobre a inauguração do site da ADE-PR caso de alguma futura abordagem, outro fez Conferência Estadual Espírita promovida pela
na internet ocorrido no dia 22 de agosto.
FEP entre os dias 18 e 20 de agosto, com temas
militante severas admoestações à Revista.
Na página seguinte, ao lado do editorial,
Mais ponderadamente, o órgão da ADE- relacionados aos 500 anos do Brasil.
na seção “Cantinho Científico”, o assunto PR propunha esclarecimentos com “moderação
E, fechando a edição, na página 08,
tratado foi a telepatia das plantas. O texto e equilíbrio” e perguntava: “O que é melhor, Wilson Czerski abordou novamente o tema “A
iniciava com a questão 540 de O Livro dos esperar trabalhando para que a sociedade, inteligência das plantas e a razão do homem”,
Espíritos: “... tudo se encadeia na Natureza, inclusive a mídia leiga, gradativamente valendo-se principalmente das questões 586 e
desde o átomo primitivo até o arcanjo quie, ele compreenda em profundidade as ideias que seguintes de O Livro dos Espíritos, bem como do
mesmo, começou pelo átomo” e as frases de esposamos através da filosofia espírita ou fechar capítulo III da obra Evolução em dois mundos”,
Léon Denis e o mentor André Luiz. O primeiro desastradamente as portas da informação?”.
de Chico Xavier/André Luiz, cujas informações
declarando que “a alma dorme no mineral, sonha
À página 03, em “Subsídios para parecem rebater as observações constatadas
no vegetal, agita-se no animal, desperta no melhoria da imprensa espírita”, o tema foi pelos pesquisadores antes citadas na página 02.
homem e se realiza na angelitude”. O segundo comunicação de massa definida como o processo
O articulista recorda a precaução de Allan
afirmando que “o mineral é atração, o vegetal é industrializado de produção e distribuição Kardec quanto aos ensinamentos espíritas
sensação, o animal é instinto e o homem é razão”. oportuna de mensagens culturais em código de confrontados com os avanços científicos,
Depois o redator escreveu sobre as acesso e domínio coletivo, pó meio de veículos recomendando que aqueles deveriam
experiências de Clive Bakster, em 1996, mecânicos, aos vastos públicos que constituem a acompanhar o progresso das novas descobertas,
utilizando polígrafo e galvanômetro para testar massa social, visando a informá-la, educá-la, abrindo possibilidade com isso de que em
as reações de uma planta, a dracena. Por sua vez, entretê-la ou persuadi-la.
relação ao tema “inteligência das plantas”, as
Pierre Sanvim fez uso de aparelhos que captaram
Nas páginas centrais (04 e 05), tivemos informações contidas nas obras da codificação
e registraram reações de plantas a 130 uma entrevista com Rubens Denizard Figueira poderiam sofrer mudanças ou atualizações.
quilômetros de distância e Ken Hashimoto dos Santos, à época coordenador do SAE
Transcrevemos parte do último parágrafo
também com polígrafos e agulhas de acupuntura Serviço de Assistência Espiritual do Hospital do texto. “Diante da firme postura dos Espíritos
“ensinou” um cacto a contar até 20.
Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, da capital sobre as faculdades das plantas, negando-lhes os
Na Rússia um filodendro adquiriu paranaense, ocasião em que pôde discorrer atributos do pensamento e vontade, parece difícil
reflexo condicionado de se contrair toda vez que longamente sobre o trabalho realizado na aceitar, a despeito das surpreendentes reações
uma rocha lhe era aproximada, isso após várias instituição.
(ou seriam ações?) apresentadas que possuam
vezes este ser objeto ser assim posicionado
Destacamos sua resposta à questão de linguagem, ouçam, amem e pensem. Já
simultaneamente a uma descarga elétrica aceitação ou não dos métodos empregados pélo sensações, emoções e mesmo uma espécie
efetuada na planta. Estas e outras experiências, SAE como as reuniões de desobsessão, a rudimentar de memória, seria mais plausível”.
dizia o texto, fazem parte do livro A vida secreta exposição de O Evangelho Segundo o
das plantas. Para o pesquisador Clive há “uma Espiritismo, a fluidoterapia, o atendimento
consciência primária em todas as coisas” e para familiar, etc por parte dos médicos e terapeutas.
Watson “uma linguagem universal da vida”.
“De um modo geral - respondeu -, aceitam
No Editorial, sob título “Analisando as muito bem, sendo que muitos deles, mesmo não
análises”, escreveu-se sobre as críticas de alguns espíritas, solicitam constantemente a avaliação
espíritas inconformados com certos equívocos de nosso serviço, encaminhando pacientes com
cometidos pelos autores de uma reportagem da sintomas que sugerem atuação espiritual”.
revista Veja sobre o Espiritismo, publicada em 26
No JOGO RÁPIDO, entre outras
de julho de 2000. No total, 308 correspondências definições, citou como preferido o livro
foram endereçadas à redação da maior revista “Evolução Anímica”, de Gabriel Dellane e o
brasileira sobre o assunto, quase o dobro da planeta Terra, entre as opções 'hospital',
matéria de capa que era o uso da maconha.
'presídio', 'escola' ou 'lar', ficou com a
Muitos textos circularam pela internet e penúltima.
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Divulgar com Eficiência

Livraria Espírita

(Parte 3)
Wilson Czerski

Dando prosseguimento a esta série sobre
montagem e funcionamento de uma livraria
espírita, condensado do trabalho de diversos
colaboradores, cujos nomes apensaremos ao final
da mesma, e publicados no site www.petit.com.br,
começaremos hoje pela manutenção do estoque
que é uma das partes mais críticas devido à
variedade de títulos e exemplares. Um
computador com programa de controle de estoque
fará a baixa automaticamente no momento da
venda e avisa quando aquele livro estiver
acabando. A maioria dos livros espíritas já vem
com código de barra.
Se a livraria estiver anexada a um Centro
Espírita, a procura pelas Obras Básicas e livros
indicados nos cursos e palestras poderá ser maior.
Se em outro local, os romances serão os de maior
rotatividade. As vendas devem ser feitas à vista ou
no cartão de crédito. Cheques pré-datados, só se
conhecer o leitor. Os eventualmente furtados
nunca sabemos onde irão parar e qual resultado
que poderão gerar. Os com defeitos as editoras
trocam. Faça o fechamento do caixa diariamente e
dê baixa no estoque no mesmo dia.

Exposição
Existem vários tipos de leitores. O que
entra e vai direto ao setor que lhe interessa. Já sabe
o que quer. Há o que necessita de auxílio do
atendente porque não está acostumado ir à livraria
e precisa ser orientado. Pode ser que procura um
livro sobre assunto específico que desconhece.
Para facilitar, agrupe os assuntos em setores, só
romances, doutrinários, os de mensagens, etc. Só
então poderão ser dispostos em ordem alfabética.
Evite embalar os livros com plástico
transparente sob o pretexto de protegê-lo porque
assim você o protegerá também do leitor que
adora folhear o livro. Acesso difícil é um dos
detalhes que fazem muita diferença. Procure
manter o preço no próprio livro ou próximo, na
prateleira. Evite ter de consultar a lista de preços.
Se a livraria dispuser de vitrine, dê muita
atenção a ela. Quantos de nós já não fomos
influenciados a entrar em uma loja depois de ver
uma vitrine bem arrumada? Em datas
comemorativas, prepare-a conforme a data: Natal,
Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia

dos Namorados, etc. Evite colocar muitos cartazes
na vitrine e os que estiverem expostos devem ser
de bom gosto e bonitos para chamar a atenção.
Atenção para os bons lançamentos. Faça
uma pilha bem na entrada da livraria com bastante
destaque e caso seja possível faça uma promoção.
Evite deixar vazios nas prateleiras, preenchendo-a
imediatamente. Evite colocar o livro na prateleira
com a lombada para frente, principalmente na
altura dos olhos. Exponha sempre com a capa
voltada para frente e de preferência use as mais
bonitas!

Atenção para os bons lançamentos.
Faça uma pilha bem na entrada da
livraria com bastante destaque e caso
seja possível faça uma promoção.
Colocar o livro na prateleira com a
lombada para frente

Divulgação
Existe um ditado popular que diz: A
propaganda é a alma do negócio. Fazer
propaganda sempre, a todo instante. Tudo que sair
de sua livraria deve levar algum tipo de
divulgação, começando do próprio livro: um
carimbo na primeira página, uma etiqueta com o
nome e endereço da livraria. Carimbo nos marcapáginas, nas mensagens e nos folhetos. Na livraria
procure utilizar sacolas plásticas. São muito
práticas pela rapidez e facilidade e de baixo custo.
Toda vez que vender um ou mais livros, coloque
mais de um marca-páginas com temas diferentes.
Se houver outros brindes como postais,
calendários etc, coloque-os na sacola.
Dentro da livraria, pode-se criar um painel
no qual anunciará os livros mais vendidos, recurso
utilizado pelas grandes livrarias. Quando da
abertura da livraria, imprima pequenos folhetos,
1/4 de ofício, e pague a alguns garotos para que
distribuam nas casas, mas evitando nas ruas, pois
pode provocar visitas de fiscais na livraria ou no
Centro.
Com o mesmo texto faça também um
cartaz tamanho ofício e cole nas lojas que
permitirem: sapatarias, padarias, farmácias, lojas
de roupas, de materiais de construção. Se houver
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possibilidade, imprima um pouco a mais e peça
para o seu amigo jornaleiro para encartá-lo nos
jornais do domingo (isso vale também para o
folhetinho, se não quiser gastar dinheiro com o
cartaz). Não esqueça de presentear o jornaleiro
com um livro! Nos folhetos, cartazes ou maladireta evite utilizar expressões do tipo: O melhor.
O maior. O mais completo ou Nesta marca você
pode confiar porque depreciam outras livrarias.
Outra forma eficiente de divulgação é a
utilização do carro com alto-falante. Você pode
contratar alguém que já faz esse serviço ou você
mesmo instalar o sistema. Só vai precisar de um
alto-falante externo e um amplificador. Anuncie o
evento e forneça ao mesmo tempo, no carro um
convite com algumas vantagens do tipo:
Apresente este convite na Livraria Nova Luz e
ganhe 10% de desconto na suas compras (ou em
determinado livro). Faça o carro circular pela
cidade e tente cobrir todos os bairros. Importante:
para esta propaganda você terá de pedir
autorização na Prefeitura e pagar uma pequena
taxa. Mas vale a pena.
Converse com o pessoal do jornal, da rádio
ou emissora de TV da cidade para levar ao ar
notícias com informações relevantes como um
lançamento importante, uma tarde/noite de
autógrafo, uma palestra de uma personalidade de
fora etc. Entregue-lhes a notícia por escrito
solicitando que divulguem nos boletins
noticiosos. Isso se chama "release", ou seja,
notícias gratuitas. Eles não irão cobrar por este
trabalho e pode até gerar uma reportagem
especial.
Importantes também são as promoções.
Escolha um livro por mês, faça contato com a
distribuidora ou editora para conseguir bom
desconto e institua o "Livro do mês". Dê bom
desconto; ele será um chamariz para atrair leitores.
Divulgue-o nos Centros Espíritas da cidade e em
todos os trabalhos.
F a ç a t o d o s o s m e s e s .
Se houver mais de um Centro Espírita e puder
dispor de alguns exemplares do lançamento do
momento, distribua-os como cortesia aos
expositores e peça para que eles leiam e
divulguem em suas preleções. É um procedimento
que dá excelentes resultados.
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Encontros do NEU-Fies discutiram o amor e a obsessão

O

“amor” foi
tema do
segundo
encontro deste ano do
Núcleo Espírita
Universitário (NEU)
das Faculdades
I n t e g r a d a s
Celso Carneio
“Espírita”, realizado
Palestrante da ADE-PR
no dia 8 de maio. A
palestra foi ministrada pelo promotor Celso
Carneiro, membro da Associação de
Divulgadores do Espiritismo do Paraná (ADEPR) e do Centro Espírita Francisco de Assis.
Os eventos contaram com a presença de
alunos, professores, funcionários e pessoas da
comunidade. Destaque para a escritora Zélia
Carneiro Baruffi, presidente da ADE-PR e dos
membros da Fraternidade Ramatis, Marisa e
Epaminondas Maltauro.
Na abertura do encontro do mês de maio,
o professor José Maia, coordenador do NEU,
falou sobre a importância da mensagem espírita
ao alcance do meio acadêmico, “o que já vem
sendo feito há quarenta anos através do primeiro
NEU, em Campinas - SP, e dos outros que foram
sendo montados”.
Após a palestra, foram respondidas
perguntas dos participantes e, para finalizar em
clima de confraternização, houve um coffee
break. Mais informações sobre o NEU pelos emails neu@faculdadeespirita.com.br /
josemaia957@hotmail.com ou pelo telefone (41)
8408-8828.
Já no dia 12 de junho, das 14:00 às 16:00
horas, no Auditório Léon Denis, o tema de estudo
foi “Obsessão
Origem e Tratamento”,
ministrado pelo engenheiro civil Robson
Gabardo, membro do Centro Espírita Os

Mensageiros da Paz, de Curitiba.
O expositor referiu-se ao tema como um
dos mais preocupantes da atualidade e que ainda
permanece pouco conhecido, sendo responsável
por muitos dos distúrbios de conduta presentes na
sociedade. Discorreu sobre suas causas, os tipos
de obsessão, os tratamentos espíritas
recomendados.
Quanto ao tratamento, foram
mencionadas técnicas do pensamento positivo,
ocupação saudável do tempo, busca de ideais
nobres e elevados que contribuam para o
autoencontro, aliadas aos estudos espíritas,
indispensáveis à compreensão da realidade
espiritual em que todos estamos mergulhados.
Em multimídia, a aula foi muito bem
elaborada e conduzida, de forma didática e
atraente, motivando depois a participação das
pessoas, em forma de perguntas,
questionamentos e depoimentos. Os
participantes também puderam apreciar alguns
livros especializados sobre o assunto, que foram
expostos no auditório.

O que é o NEU-Fies
O objetivo do NEU-Fies é o estudo de
problemas de diversas áreas, de cursos de
graduação e pós-graduação, à luz da Doutrina
Espírita. O espaço foi criado após uma pesquisa
realizada com a comunidade universitária em que
o interesse no grupo foi comprovado.
Segundo seu coordenador, José Maia, a
ideia era uma preocupação do professor Octávio
Melchíades Ulysséa, fundador e diretor-geral
FIES, falecido em junho último. “Ele tencionava
manter na instituição uma atividade
eminentemente espírita que congregasse a

comunidade acadêmica para o estudo, o debate e
a pesquisa de temas relevantes para o indivíduo e
a sociedade contemporânea”, diz.
Existem outros Núcleos Espíritas
Universitários no Brasil, como os da
Universidade Estadual de Londrina (UEL), da
Universidade de Campinas (Unicamp), da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP), da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRS), da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e muitos outros.

Participação da ADE-PR em
programa de TV sofre
mudanças
A partir do mês de junho a apresentação
da ADE-PR no programa “Espiritismo na TV”
sofreu mudanças na sua formatação. O “ADE-PR
Debates”, fórmula vigente há cerca de três anos,
acaba de ser substituída pelo quadro “Opinião
ADE-PR”. No programa levado ao ar no dia 26 de
junho, o tema apresentado por Wilson Czerski foi
A felicidade, motivado por um projeto de lei
proposto pelo senador Cristovam Buarque que
pretende garantir na Constituição Federal o
direito de todos os brasileiros buscarem a
felicidade.
A ADE-PR dispõe de dez minutos,
geralmente exibidos no último sábado de cada
mês ou no primeiro do seguinte. Já o programa
“Espiritismo na TV” é apresentado aos sábados,
no horário das 11:00 horas nos canais 05 da NET
e 72 da TVA, com reprise aos domingos às 16:00
horas. Também é possível assistir pela internet
acessando o canal (www.tvcei.com) ou acessando
o canal Comunitário de Curitiba
(www.cwbtv.com.br) onde se encontram vários
programas arquivados.
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