ADE-PR realiza Feira do Livro e Ciclo de Palestras sobre Bezerra de Menezes
O cearense Adolfo Bezerra de Menezes teve uma vida exemplar que mereceu até uma cinebiografia – “O diário de um espírito” -, em 2008, que levou meio
milhão de pessoas aos cinemas. O “Médico dos Pobres”, além dessa profissão
que lhe granjeou fama pela prática da caridade, foi militar, político, escritor e
empresário, além de ocupar a presidência da Fe-deração Espírita Brasileira em
duas ocasiões.
Para homenageá-lo na data de seu nascimento, 29 de agosto, as Associações de Divulgadores e Médico-Espírita, juntamente com o Instituto de Cultura Espírita, do Paraná, agendaram uma série de palestras sobre sua vida e obra.
No dia 29, Osnin Nunes Soares falará no Centro Espírita Fraternidade (R. Adalbeto Scherer, 280); no dia 30, Edson Gomes Tristão falará nas Faculdades Integradas ‘Espírita’; no dia 1° de setembro serão duas palestras simultâneas: no
C. E. Luz da Caridade (R. Mato Grosso, 145) estará Osnin Soares e no Grupo
Esp. Dr. Bezerra de Menezes (R. Alagoas, 2915) Samir Madeira; o ‘Luz da Caridade’ será anfitrião novamente na sexta-feira, 02, de Alaídes Trindade e Osnin
encerra o ciclo no domingo, na S.E. Os Mensageiros da Paz (R. Eng. Rebouças,
2519). Todas as palestras, exceto a do domingo que está marcada para as 10:00
horas, serão realizadas às 20:00 horas.
Feira do Livro. Na semana de 09 a 13 de agosto, na Praça Rui Barbosa,
em Curitiba, a ADE-PR estará realizando mais uma Feira do Livro Espírita. Cerca
de 200 títulos serão disponibilizados ao público, muitos deles com ótimos descontos. Serão distribuídos, também, gratuitamente, mensagens volantes, marca-páginas e exemplares deste jornal.
No dia de encerramento, os voluntários e Associados-efetivos da ADE-PR poderão adquirir qualquer título a preço de
custo. Divulgue, convide amigos e vizinhos e participe de mais esta iniciativa da nossa Associação.
Ainda sem resposta
ADE-PR vê luz
Novo filme espírita em
O pão do corpo
documento da ADE-PR
no final do túnel
outubro nos cinemas
e do espírito
Essa
é
a
quinta
produção
genuiFinalmente, parece que os venentregue à FEP
Relacionados ao tema, trazemos
tos começam a mudar de direção
para a entidade que, entre várias
outras atividades ligadas à divulgação/comunicação espírita,
como as acima, publica este jornal. Pelos esforços do Associado
Osnin Nunes Soares novos colaboradores aproximam-se. O
quadro ainda não está completo,
porém, faltando cinco meses para
as eleições, as perspectivas são
positivas. (Editorial, pág. 02).

Não sabemos as razões para
tão prolongada demora. Fato é
que mais de cinco meses já se
passaram e a Federação Espírita
do Paraná não se pronunciou
sobre o documento entregue
pessoalmente a um de seus
vice-presidentes com promessa
de resposta em 30 dias. Mais
detalhes, além da relação dos 14
itens submetidos à apreciação da
federativa, na pág. 06.

namente espírita em três anos. O
Filme dos Espíritos, baseado em
relatos verdadeiros envolvendo
um exemplar do primeiro livro escrito por Allan Kardec – e ao tempo dele -, estreia no dia 07 de outubro. Direção de André Marouço
e Michel Dubret; no elenco Nelson Xavier, Reinaldo Rodrigues,
Etty Fraser, Ênio Gonçalves, Ana
Rosa, Sandra Corveloni e Felipe
Falanga. Participação especial
de Luciana Gimenez. (Pág. 07).

dois artigos. Na pág. 04, Ricardo
Di Bernardi explica sobre as
necessidades e diferentes processos de alimentação dos espíritos desencarnados, de acordo
com o seu grau de evolução. Já
na pág. 11, Wilson Czerski reflete
sobre o significado do pão, do
corpo e da alma, citado na prece
de Pai Nosso e a questão do
merecimento.

Outras matérias desta edição:
• Fases e extensão dos transes, inclusive o mediúnico; diferenças entre divulgação e comunicação; e um teste para quem fala
em público. (Autorretrato, pág. 03).
• Por falar em falar em público, aproveite bem as dicas de Alkíndar de Oliveira no artigo “Conseguindo a eloquência na oratória”
que apresentamos em Divulgar com eficiência, na pág. 08.
• Você sabe o que é e como funciona a faculdade de psicometria? Nossa seção Livros que eu recomendo, pág. 05, fornece
uma boa ideia a respeito. Melhor é adquirir o livro ali comentado.
• Temas palpitantes estão nos recortes de O que dizem os outros jornais, pág. 10: a regeneração da Terra e os períodos de
70 anos; uma entrevista com a atriz Beth Goulart; os contatos de artistas ilustres com a mediunidade; e a tragédia de Realengo.
• O que você faria se sua filhinha de quatro anos dissesse que você não é sua mãe, identificasse os pais da vida anterior e
quisesse ir morar com eles? Pois foi o que aconteceu na Índia com a menina Manisha – ou Samin. (Pág. 12).

EDITORIAL

Dando a volta
por cima
O economista Joelmir Beting usa uma imagem bem humorada para retratar situações
em que uma empresa ou a economia de um país tenta sair de
uma crise sozinha sem a ajuda
de ninguém. Diz ele que o sujeito
está sendo puxado para fora do
buraco agarrando os próprios cabelos.
Jesus, otimista em relação
ao potencial humano, determinaria o “Levanta-te e anda”. A
verdade é que isso nem sempre
é possível, como sabemos, ou
porque falta fé ao doente ou ele
não possui merecimento. Ainda
pode acontecer que a expiação
não tenha atingido o ponto final e,
nos casos das provações, talvez
não se tenha aprendido tudo com
elas para que sejam suspensas.
Seja como for, o fato é que
a ADE-PR começa a respirar por
meios próprios, após um período
na UTI, ligada aos aparelhos que
lhe mantinham os sinais vitais. O
oxigênio que veio de fora talvez
tenha muito a ver com a vontade
de viver, de seguir existindo e atuando no Movimento Espírita que,
apesar de tudo, não abandonou
o diminuto grupo de pessoas que

permaneceram alinhadas com os
ideais da instituição.
Quanto à fonte propriamente dita desta energia, todos
sabemos a origem. Emana de
Deus e de uns ou muitos cooperadores espirituais que identificam qualidade no trabalho até
aqui desenvolvido, o que justifica
sua permanência no cenário espírita paranaense.
Com duas reuniões realizadas nos meses de junho e julho,
em que pessoas dispostas a servir sem exigências ou restrições
se fizeram presentes, pôde-se
esboçar um desenho do futuro,
inclusive, de ocupação de alguns
cargos para o pleito previsto para
ao final do ano, oportunidade em
que se definirá o time que administrará a ADE-PR no biênio 20122013.
Mas este não é o único efeito dos apelos emitidos por nós
nas duas últimas edições deste
jornal e também no espaço que
dispomos no programa “Espiritismo na TV”. Companheiros de
outras ADEs ofereceram-se para
colaborar principalmente nas
tarefas da arte-final do jornal e
atualizações do sítio eletrônico.
E, graças à referida mensagem da TV, reproduzida pela
TV-CEI, foi possível alcançar a
sensibilidade do confrade Luis
Fernando Sposito, de PelotasRS, que arregaçou
as mangas e realizou a diagramação
desta edição que
o leitor tem nas
mãos.
Digno de nota
a boa disposição
de vários Associados-efetivos que,
procurados
para
recolher as mensalidades em vencimento, não só
quitaram o ano todo
antecipadamente,
como, por iniciativa
própria, resolveram
aumentar o valor
das contribuições.
Atitude que reflete
a confiança na capacidade de superação da crise,
o que está em vias
de ocorrer definitivamente.
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Opinião do Leitor
Caríssimo amigo e irmão
Wilson Czerski. Agradeço a sua
mensagem e lamento ainda não
ter feito esse depósito, que farei
no dia 01/07, já o agendei. Perdoe a omissão.
Gostaria de estar contribuindo de forma mais intensa,
até pessoalmente, mas não me
é possível. Nossa casa, C. E.
Trabalho, Solidariedade e Tolerância, prossegue com bastante
trabalho e poucos trabalhadores
e continuo na presidência, já indo
para 33 anos, embora as eleições
democráticas que sempre houve.
Neste momento, teremos
novas eleições. De um lado,
agradeço ao Mundo Maior
a oportunidade de trabalho,
aprendizado; de outro, a luta é
assim mesmo. Sempre leio e divulgo o jornal da ADE, que é rico
instrumento de divulgação da
Doutrina, de cultura, de lições e
informações.
Um abraço fraterno. José
Maia

ceis e os tempos são chegados.
Receba meu fraterno abraço,
com votos de muita luz, coragem
e força. Do amigo e companheiro
de ideal.
Clayton Reis
(...) No mais espero que
consigam enfrentar as dificuldades porque passam agora.
Estou na torcida para que tudo
possa se reencaminhar. Disponha! Abraços.
Gilberto Allievi – Toledo –
PR.

Nota do Diagramador
Prezado Wilson, e irmãos
espíritas paranaenses. Estou feliz em poder ajudá-los. Em boa
hora, comecei a sintonizar a TVCEI, onde assisto a ótimas palestras e apelos de nossos irmãos
espíritas. Seguindo a orientação
de Léon Denis que acompanha
o cupom de colaboração, estou dando a minha contribuição
para a divulgação da Doutrina
Espírita. Sempre achei que deveria haver um esforço para ajudar
às pessoas, vim de mudança
de MG para o RS, para ajudar
meus irmãos espíritas no meio
do caminho, no PR. Meu abraço
fraterno a todos vocês. Que essa
(...) Parabéns pelo seu es- candeia alimente e aqueça a
forço supremo na ADE-PR. As alma de muitos irmãos ainda, encarnados e desencarnados.
tarefas estão cada vez mais difíLuis Fernando.
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Autorretrato
O ataque terrorista ao
World Trade Center
há dez anos;
o que são fases e extensão dos transes;
as diferenças
entre divulgação e comunicação; um teste
de conhecimentos
e outro de autoavaliação sobre falar
em público
O n° 27 do “ADE-PR Informativo” deveria corresponder
ao bimestre setembro - outubro
de 2001, mas erradamente constou em seu frontispício como
outubro - novembro. Duas das
chamadas da capa referiam-se
aos eventos simultâneos realizados na cidade de São Paulo nos
dias 07 e 08 de setembro, quais
sejam, o IV Simpósio de Comunicação Social Espírita e a reunião
do Conselho Nacional da Abrade
– Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, durante
a qual foi eleita sua nova diretoria
para o biênio 2002-2003.
O Editorial, à página 02,
teve como título “A tragédia
americana – algumas reflexões”
e tratava do então recente
ataque terrorista ao World Trade
Center e ao Pentágono. O texto
chamava atenção para a explicação simplista de que todas as
vítimas estavam em processo expiatório. As questões 737, 738 e
740 de “O Livro dos Espíritos”, ao
tratar da Lei de Destruição, fala
em provas e não em expiações.
E a 738 admite a possibilidade de
pessoas morrerem sem estarem
programadas para tal.
Ao lado do Editorial,

“Cantinho Científico” analisou as
“Fases e extensão dos transes”.
Em relação às fases que significam a profundidade em relação
ao estado de consciência do sensitivo, têm-se os transes superficial, profundo e intermediário.
Quanto à extensão, há o hemissonambulismo ou automatismo
parcial e o automatismo global,
conforme o processo de inibição
cortical atinja o cérebro parcial ou
totalmente.
As páginas centrais (04 e
05) foram destinadas ao Simpósio de Comunicação Social Espírita no qual se debateu principalmente a questão da escolha
entre divulgação e comunicação
do Espiritismo, questão essa, à
época, muito em voga no seio da
Abrade, através de suas Listas
de Debate na internet. A ADEPR estivera presente ao evento
nas pessoas de seu presidente e
vice, Wilson Czerski e Y. Shimizu,
respectivamente.
Geszler Carlos West, de
Recife, ao apresentar o painel
“Espiritismo e Comunicação”, a
certa altura, frisou que “o foco
principal dos espíritas não deve
estar na ânsia de doutrinar, inserir conceitos, mas de dialogar... sem se julgar de posse de
qualidades superiores. Dialogar,
de preferência, não com, mas na
sociedade, tendo, por meta a felicidade do homem”. E arrematou
com uma de suas frases preferidas: “É preferível fazer o aproximadamente hoje do que o exatamente nunca”.
Luiz Signates, de Goiânia,
polarizou a sua fala com o confronto entre técnica e ética, situando que a divulgação, pura e
simples, preocupa-se mais com
a técnica, enquanto a comunicação cuida mais da ética no
modo como se transmite o Espiritismo. “Divulgar – declarou ele
– pode ser bom e até simples de
ser feito, mas não pode ser nos-
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so objetivo porque reduz o projeto espírita a uma mera busca religiosa expansionista e, não raro,
dogmática”.
Finalizou afirmando que a
comunicação deve estar alicerçada em quatro pilares: interação, diálogo, alteridade e fraternidade. Deve-se estar disposto
não só a ensinar, mas também a
aprender.
Porém, Wilson Garcia (SP),
no painel seguinte, procurou conciliar a importância dos dois conceitos. Ainda que algumas pessoas com formação acadêmica
na área da Sociologia e da Comunicação não gostem, garantiu
ele, por muito tempo ainda se
faria simplesmente a divulgação
do Espiritismo.
Na página 06 da edição figurou o Teste seus Conhecimentos, composto de 10 questões,
das quais relembramos aqui
três delas. Uma tinha o seguinte
enunciado: “Assinale a alternativa correta para o nome do extraordinário vidente que muito
colaborou com Kardec, acompanhando-o, inclusive, em viagens de observação e estudo”: a)
Adrien; b) Sra. Piper; c) Douglas
Hume; d) Julie Baudin.
Numa outra, o tema era do
Evangelho: “Nome do publicano
de Jericó que, para melhor ver
Jesus, subiu numa figueira” e
as alternativas: a) Nicodemus;
b) Zaqueu; c) Jairo; d) nenhuma
das acima.
E a última que recordamos
aqui perguntava se “É correto se
afirmar: a) os mundos transitórios
são perpetuamente destinados
aos espíritos errantes; b) a visão
dos espíritos ocorre através dos
olhos do perispírito; c) os espíritos comunicam-se entre si
através do pensamento o qual
se propaga pelo Fluido Cósmico
Universal; d) o espírito não pode
abreviar nem retardar o momento
da reencarnação.

As respostas a estas perguntas, o leitor encontra no pé
desta página.
Na página 07, o confrade
Elfay Luiz Appollo, de São Paulo,
assinou o texto “Base Cultural e
epistemológica do Espiritismo e
a presença histórica e doutrinária
de Jesus”. Como pano de fundo
cita o livro “Jesus viveu na Índia”,
do teólogo alemão Olger Kersten,
na qual Elfay diz ter encontrado a
defesa de vários postulados espíritas sem que, no entanto, se
faça qualquer menção a Allan
Kardec.
Finalmente, na página 08,
fez-se referência à entrevista
concedida por Geszler Carlos
West, recém-eleito presidente da
Abrade, ao programa “Diálogos
Espíritas”, da Rádio Boa Nova.
O programa também contou com
a participação de Wilson Czerski
(PR) e Marcelo Henrique Pereira,
da ADE-SC.
Interessante teste de autoavaliação sobre as qualidades de
comunicador foi inserido nesta
página. Elaborado pelo consultor
Reinaldo Passadori e publicado
na revista Veja, de 25 de junho
de 2001, o teste se compunha de
20 perguntas às quais se deveria responder com um de cinco
níveis de frequência de uso que
iam dos extremos ‘sempre’ e
‘nunca’.
As questões referiam-se,
entre outros aspectos, ao medo
de falar em público, a naturalidade da conversa, o “olho no
olho”, clareza e simplicidade de
raciocínio, vícios de linguagem,
gesticulação, uso de recursos
audiovisuais, sorriso durante a
fala, elaboração de roteiro para
palestras, intimidade com microfone, fala de improviso, aparência e marketing pessoal, controle
emocional, etc.
Respostas do teste de conhecimentos: 1) A; 2) B; 3) C
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Alimentação
dos espíritos (*)
Ricardo Di Bernardi
Florianópolis - SC
Há um consenso nas informações dos amigos espirituais
no que tange a este assunto.
Embora a essência espiritual não
tenha forma, pois é o princípio
inteligente, os espíritos de mediana evolução, ou seja, aqueles
relacionados ao nosso planeta, possuem um corpo espiritual
anatomicamente definido e com
fisiologia própria.
Nos “planos” espirituais
temos notícia por inúmeros médiuns confiáveis, como Chico
Xavier, Divaldo Franco etc, da
organização de comunidades sociais que os espíritos constituem,
às vezes, assemelhadas às terrestres.
Ainda nos atendo ao critério
kardecista de valorizarmos um
conceito apenas quando houver
multiplicidade de fontes sérias,
confirmando-o, nos referiremos
ao corpo espiritual e sua alimentação.
A energia cósmica que permeia o universo, (“fluido cósmico”) é a matéria-prima que, sob o
comando mental dos espíritos, é
utilizada para a constituição dos
objetos por eles manuseados.
Vide em “O livro dos médiuns”,
capítulo “do Laboratório do Mundo Invisível”.
O corpo dos espíritos, já
mencionado até pelo apóstolo
Paulo, e conhecido nas diferentes religiões ou doutrinas
como perispírito, corpo astral,
psicossoma e mais de 100 sinônimos, é constituído de um tipo
de matéria derivada da energia
cósmica universal (“Fluido cósmico universal”).
O corpo espiritual apresenta-se moldável conforme as
emanações mentais do espírito.
Cada espírito apresenta seu perispírito ou corpo espiritual com
aspecto correspondente à elevação intelecto-moral. Seu estado

psíquico vai determinar a sutilização do seu corpo.
Conforme se tem notícia
através de inúmeros autores
espirituais, o corpo espiritual
apresenta-se estruturado por
aparelhos ou sistemas que se
constituem de órgãos; estes
órgãos são formados por tecidos
que, por sua vez, são constituídos por células. Há, inclusive,
patologias celulares tratadas em
hospitais da espiritualidade. O
chamado mundo espiritual é (no
nosso nível) um mundo material
de outra dimensão.
As células do corpo espiritual, em nível mais detalhado,
são formadas por moléculas que
se constituem de átomos. Os
átomos do perispírito são formados por elementos químicos nossos conhecidos, além de outros
desconhecidos do homem encarnado.
Nas obras de Gustave Geley e de Jorge Andréa há referências mais específicas. Para
não alongarmos estas considerações preliminares, diríamos
que o corpo dos espíritos é composto de unidades estruturais que
apresentam vibração constante.
Sabemos pelos mais elementares princípios da Física que todo
corpo em movimento (vibração)
no universo gasta energia, logo,
precisa repô-la, o que equivale a
se alimentar.
As leis a Física não são leis
humanas, mas divinas (ou naturais) às quais estão sujeitos todos os elementos do cosmo. Há,
portanto, um desgaste energético natural do corpo espiritual pelas suas atividades, o que o leva
à necessidade de ser alimentado
por fontes de energia.
Dependendo do nível evolutivo do espírito, e consequente
densidade do perispírito, varia a
qualidade do alimento ou energia que o mesmo necessita para
manter suas atividades. Espíritos superiores simplesmente
absorvem do cosmo os elementos energéticos (“fluídicos”) que
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necessitam. Ao se colocarem
em oração (no sentido mais profundo), sintonizam com níveis
energéticos ainda mais elevados
(frequências mais altas) haurindo
para si o influxo magnético revitalizador, alimentando suas “baterias” espirituais.
Com relação aos espíritos mais relacionados com a
nossa realidade, ou seja, que
ainda apresentam dificuldades
em superar as tendências egoísticas, portanto, traduzindo na
configuração de seu corpo espiritual uma maior densidade, as
necessidades são proporcionalmente mais densas.
Em colônias espirituais, os
espíritos precisam da ingestão
de alimentos energeticamente
mais densos, fazendo-o de forma muito semelhante a nós,
encarnados.
Recomendamos,
a propósito, o estudo mais detalhado da obra “Nosso Lar” de
André Luiz, que foi precursora de
dezenas de outras onde se faz
referência à alimentação, até as
mais recentes como “Violetas na
Janela”, etc.
As unidades energéticas do
espírito, ou núcleos em potenciação, com o passar do tempo
vão tendo cada vez maior dificuldade de se recarregar quanto
mais primitiva for a evolução da
entidade espiritual. Ocorre um
desgaste progressivo destas unidades energéticas que passam a
vibrar mais lentamente.
À medida que as vibrações
se tornam mais lentas pelo
desgaste e há dificuldade de
reposição das energias, vai se
processando uma neutralização
energética com redução progressiva das atividades do espírito.
Quando este processo se instala
determinará um torpor ou sonolência da entidade impelindoa a reencarnação automática e
compulsória.

VOCÊ SABIA?

No livro “No Invisível”, de
Léon Denis, à página 219, há
relatos sobre experiências de
pneumatografia (mensagens
escritas por espíritos sem a intervenção direta – uso da mão –
de um médium) nos seguintes
locais famosos: Museu do Louvre (Paris), Palácio de Versalhes, Abadia de Westminster
(Londres) e várias igrejas da
França, Alemanha e Inglaterra.
O fenômeno ocorria à vista das
pessoas com o lápis erguendose sozinho para escrever.
O médium Henry Slade,
experimentado pelo reverendo
Sainton Moses obteve textos
em chinês, grego, holandês,
sueco, russo, português, espanhol, árabe e alemão. Já a
mais longa pneumatografia ou
escrita direta (pág. 225) aconteceu com a médium Evans
sob controle do Sr. Owen em
24/12/1892. Ao todo foram mil
palavras em um quarto de hora.
Em outra experiência (pág.225),
a escrita aparecia cada linha em
uma cor diferente, dez ao todo.
Note-se que este fenômeno não dispensa a presença
de um médium que possa fornecer o ectoplasma necessário
à sua realização por parte das
entidades desencarnadas. Somente que a escrita, desenho ou
pintura surge, na maioria das vezes, fora das vistas das pessoas,
incluindo o próprio médium que
se mantém em transe, dentro do
ambiente, mas à distância. Para
melhor autenticidade são usadas
caixas metálicas lacradas dentro
das quais são colocadas papel
em branco – com todos os cuidados para evitar fraudes como, por
(*) Artigo extraído pela exemplo, a existência de tinta inviADE-SE do site www.ieja.org/ sível – e o lápis ou grafite em pó.
portugues/p_index.htm
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Livros que eu recomendo
Enigmas da
psicometria
Wilson Czerski
O livro em epígrafe é de
autoria do sábio italiano Ernesto
Bozzano. Psicometria é a curiosa faculdade anímica pela qual
um sensitivo é capaz de, ao entrar em contato com um objeto,
planta, animal ou local descrever
fatos ocorridos com o seu possuidor. É um tipo de clarividência. Para alguns é apenas uma
sensação; de outras há visões
ou sons.
Muitas vezes, o sensitivo
narra como se fosse o próprio
objeto. Este, um relógio ou peça
de roupa, por exemplo, funciona
como ligação entre a mente do
psicômetra e o dono do objeto.
Se esse pertenceu a mais de
uma pessoa, o sensitivo fica desorientado. A ‘leitura’ refere-se
não só ao período de posse, mas
de qualquer outro, do passado ou
do futuro.
Bozzano, ao longo das 187
páginas (FEB, 4ª ed.,1998), apresenta 26 casos reais extraídos de
diversas publicações, incluindo
livros, revistas especializadas
como a Light e o Boletim da Sociedade de Estudos Psíquicos de
Nancy. Cada um deles é seguido
da análise do autor, hipóteses e
teorias aplicáveis para explicar
os fatos.
Uma segunda parte da
obra, a partir da página 119, é
dedicada ao exame de outro
fenômeno, o da telestesia: “Percepção à distância... sensação
ou visualização direta de coisas ou condições independentemente de qualquer veículo sensorial conhecido...”. Ali são mais
23 casos estudados.
Com apenas um pedaço de
carvão, a sensitiva Edith Hawthorne narra não só o drama vi-

vido por um mineiro vitimado por
desmoronamento do local em
que trabalhava, mas fornece inúmeros outros detalhes ligados ao
presente e ao passado do local,
incluindo a existência ali de uma
floresta, os animais que a habitavam, etc. Dados confirmados
depois.
Nas hipóteses caberia a
possível leitura da mente do operário com o concurso de seu filho,
que apresentara o carvão. Já a
visão da antiga floresta poderia
também ser extraída da mente
deste caso tivesse lido a respeito
em livros. Mas o interessante é
que a sensitiva não só descrevia como vivenciava todas as
emoções, integrada aos cenários
e pessoas.
Outro caso curioso envolvendo a mesma sensitiva dá-se
ao entrar em contato com uma
simples pena. A partir daí, ela
vivencia uma extraordinária experiência do voo de um pombocorreio. Tão ou mais fantástico é
o caso número VI que o professor William Denton publicou sob
o título “A autobiografia de uma
rocha”. Numa narração de extensão superior a dois terços do total
desse artigo, a sensitiva, esposa
do professor, vive na pele toda a
vida de um pequeno pedaço de
rocha desde a sua expulsão vulcânica – decerto o momento em
que ela se fragmentou de uma
outra muito maior – até libertarse de uma geleira.

universal de registros vibratórios.
E o italiano recorre ao “Deuséter”, onipresente e onisciente, já
contemplado pelos estudos dos
estoicos, de onde se fariam as
leituras psicométricas. Sempre
haveria uma relação telepática
ou telestésica do sensitivo com a
mente encarnada ou não ou com
o éter imanente ao objeto e que
registrou as vibrações dos fatos. Numa ocasião, a ‘leitura’ foi
possível mesmo depois de o objeto, no caso um par de brincos,
ter sido transformado em uma
medalha.
À página 69, Bozzano cita
um fenômeno ocasional por estado febril em que o indivíduo ‘leu’
fatos de 2000 anos antes. Obviamente, não havia como atingir
a comprovação mas, a riqueza
de detalhes e a possibilidade de
ocorrer confirmada em outros
casos realçam sua importância.
Em outras situações ficou evidente que a descrição realizada
pelo sensitivo não tinha origem
no subconsciente do consulente,
mas do próprio espírito desencarnado sobre o qual versava a
investigação.
Em certa experiência, tentou-se saber de um recém-falecido e nada se conseguiu após
cinco dias, quando a psicômetra
afirmou que ele passava pelo
sono reparador. Nem depois de
oito dias e até mais algumas semanas. Somente após quatro
meses foi possível conhecer-lhe
o estado. Disso concluiu Bozzano
Em “A autobiografia de
que as informações haviam sido
uma rocha”, a sensitiva,
tiradas diretamente da mente do
esposa do prof. Willian
falecido e não do objeto cujas
Denton, vive, na pele, toemanações deveriam ser mais
da a vida de um pequeno
intensas quanto mais próximas
pedaço de rocha desde a
da morte.
expulsão vulcânica até
O narrador de um dos calibertar-se de uma geleira.
sos cita Arthur Conan Doyle, o
criador de Sherlock Holmes, em
Myers, citado por Bozzano, cuja casa ele, uma sensitiva, o
teoriza sobre um “ambiente me- diretor de um grande jornal lontaetérico”, espécie de arquivo drino e um ator viram imagens
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numa bola de cristal.
Como se vê, essa primeira
parte do livro é recheada de revelações curiosas e intrigantes.
Apesar de todas as análises minuciosas e hipóteses levantadas,
o autor admite que, em muitos
casos, não é possível formular
conclusões definitivas. Por isso o
termo ‘enigmas’ contido no título.
De qualquer maneira, ajudam
a compreender uma classe
de fenômenos pouco usuais,
reafirmando sua veracidade
e descartando algumas explicações absurdas e reducionistas
como manifestações patológicas,
alucinações, etc.
Já sobre as telestesias,
Bozzano frisa que esse fenômeno não se caracteriza por
movimento de objetos à distância, mas pela percepção não
sensorial e não telepática. Não é
clarividência nem telepatia. Um
exemplo prático é a rabdomancia,
ou descoberta de fontes subterrâneas tendo como instrumento
uma simples vara. Outro exemplo é a aloscopia, ou visão interna
do corpo. Há casos também de
descoberta de tesouros ocultos
como o descrito à página 146.
O autor fala ainda do déjà
vu ou paramnesia e da criptomnésia pela qual em sonho a pessoa é capaz de relembrar o local
de um objeto perdido. A natureza
da telestesia pode ser anímica ou
espírita.
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PÁGINA 5

FEP mantém silêncio sobre documento da ADE-PR
Agora são cinco meses desde
o encontro mantido entre a então
presidente da ADE-PR, Zélia C. Baruffi, e seu vice, Wilson Czerski, e
o 2° vice-presidente da Federação
Espírita do Paraná, Daniel Dallagnol. E nenhuma resposta para
o documento entregue na ocasião
com uma lista de 14 itens.
Causa estranheza tamanha
demora quando considerado que
tais itens são, em quase sua totalidade, de uma absoluta singeleza
como se verá mais abaixo, sem
exigir o envolvimento de grande
número de pessoas ou exaustivas
discussões. O dirigente da federativa deu garantias de que tão logo
transcorresse a Conferência Estadual de Espiritismo, marcada para
dali a 30 dias, o documento seria
analisado.
Mas não tem sido fácil dialogar, em caráter oficial, com a federativa. Esta reunião de 16 de fevereiro,
por exemplo. Poucos meses após
a atual DIREX assumir o primeiro
mandato, durante reunião do Conselho Federativo Estadual, em maio

de 2008, o então presidente da
ADE, Wilson Czerski, sugeriu para
que esta instituição, juntamente com
outras Especializadas, como AME e
Abrame, se interessadas, tivessem
dia e horário específicos para tratar com a FEP de assuntos estritamente atinentes às suas áreas.
A ideia central era copiar o exemplo do que ocorre há alguns anos no
CFN, após a saída oficial das Especializadas do órgão máximo da Federação
Espírita Brasileira. Por iniciativa da Associação Brasileira de Divulgadores do
Espiritismo, as Entidades Especializadas e a FEB criaram um fórum próprio,
em condições de igualdade.
O presidente da FEP, Francisco Ferraz Batista, deu acolhida
à ideia, comprometendo-se a convidar os representantes para uma
primeira conversa, o que nunca
ocorreu. Para a reunião de agosto
de 2008, impossibilitado de comparecer à reunião, seu presidente
enviou correspondência datada do
dia 22 daquele mês, justificando a
ausência e recordando a sugestão
anterior. Nunca houve qualquer res-

posta.
Em várias reuniões seguintes
do CFE representantes da ADE tocaram no assunto, formal e informalmente, e sempre as respostas
foram evasivas e protelatórias. Finalmente, após nova correspondência no início deste ano, foi oferecida
uma data para se conversar. Mas o
resultado, como explicado acima,
até agora, foi nulo.
Nos Estatutos da FEP consta
a recomendação de prestar apoio às
Especializadas. No passado fomos
contemplados com ações que poderiam ser assim designadas, ainda
que pontuais como, por exemplo, o
uso das instalações do Teatro por
duas vezes para os lançamentos da
campanha de incentivo à leitura e
assinatura dos periódicos espíritas
– mas nenhum apoio à campanha
em si – e do livro “A Eficiência na
Comunicação Espírita”, nos anos de
2000 e 2001, no que somos muito
reconhecidos.
No momento atual, o apoio da
FEP para com a ADE-PR resumese aos convites às reuniões do CFE

e às solenidades de abertura das
Conferências Estaduais Espíritas.
Nós queremos mais. Precisamos
mais. Entendemos que para o ideal
de união – não necessariamente de
unificação – se materializar, é preciso haver mais que palavras de
fraternidade.
Mais entristecidos ficamos
quando, independente da apreciação do referido documento, diante da situação da ADE-PR descrita aqui e por outros meios, não
termos recebido um único telefonema de solidariedade em nome da
FEP. Alguns dos nossos problemas
poderiam ser facilmente solucionados com um pouco de boa vontade
no atendimento de um ou dois itens
da pauta de reivindicações.
A impressão que fica – salvo
erro de julgamento a que todos estamos sujeitos – é que não há nenhuma preocupação ou interesse em
ajudar a ADE superar a crise. Talvez
mesmo preferível que ela seguisse
o caminho da extinção.

Relação dos 14 itens constantes do documento entregue pela ADE-PR à FEP:
A) PERMISSÃO (solicitação)
• distribuição do jornal “Comunica Ação Espírita na recepção da sede
da FEP nas palestras dominicais;
• distribuição do mesmo jornal e
folhetos do Clube do Livro Espírita em
eventos como a Conferência Estadual
de Espiritismo;
• comercialização dos livros de
autoria dos membros da ADE-PR na
livraria Mundo Espírita.
• APOIO (solicitação)
• criação de um link da ADE-PR
no site da FEP;
• diagramação do jornal da ADE-

PR (um voluntário para a tarefa);
• atualização do site da ADE-PR
(um voluntário para a tarefa);
• apoio técnico para eventual
produção (total ou parcial) de um vídeo
institucional;
• inclusão de representantes
da ADE-PR em alguns eventos ministrados pela FEP no Interior do Estado
para apresentação da ADE e busca de
associados, assinantes de seu jornal e
colaboradores em geral;
• divulgação de eventos a serem
realizados pela ADE-PR como Feiras
do Livro, jantares beneficentes, cam-
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panhas para assinaturas de seu jornal
e outros.
PARCERIAS
• intercâmbio de experiências na
área de jornal impresso;
• intercâmbio de experiências na
área de televisão;
• participação ativa da ADE-PR
em eventos relacionados com a Comunicação Social Espírita (seminários,
cursos, etc);
• realização de reunião preliminar envolvendo a FEP, as Entidades
Especializadas e outras (como, p. ex.,
as faculdades espíritas de Curitiba)
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visando a criação de um fórum de discussões à parte das reuniões do CFE
para a troca de ideias e experiências e
elaboração de uma agenda de trabalho
futuro em conjunto. Espera-se com isso
uma maior cooperação mútua, união de
esforços e fortalecimento das relações
pessoais e institucionais em bases de
fraternidade e tolerância;
• divulgação pela ADE-PR de
eventos, lançamentos, atividades em
geral da FEP no jornal “Comunica Ação
Espírita” e em seu espaço na televisão
(programa “Espiritismo na TV”).
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Nova estreia espírita no cinema (*)

O Filme dos Espíritos,
baseado em O Livro dos
Espíritos, de Allan Kardec, vai
às telas dos cinemas de todo
o Brasil no dia 07 de outubro
pela Paris Filmes. Assinam a
direção o jornalista e cineasta
André Marouço e o cineasta
Michel Dubret.
A produção de longametragem surgiu a partir do
Projeto Mundo Maior de Cinema,
que, em 2009, recebeu cerca de
100 roteiros de jovens diretores
e roteiristas, de diferentes
regiões do país; desse grupo,
oito foram selecionados e
contaram com suporte técnico
e profissional da produtora. O
resultado foi a realização de oito
curtas-metragens com tema
espiritualista e transcendental,
exibidos em novembro de
2009 e premiados em diversas
categorias. A etapa final dessa
iniciativa foi a filmagem de “O
Filme dos Espíritos”.
Rodado grande parte em
São Paulo, o longa conta com
filmagens em Cajazeiras-PB e
nas cidades paulistas de Atibaia,
Araçoiaba da Serra e Ubatuba.
No elenco Reinaldo Rodrigues,
do grupo Tapa de Teatro é
o protagonista. Ao seu lado,

estão Nelson Xavier,
Etty
Fraser,
Ênio
Gonçalves, Ana Rosa
e Sandra Corveloni
e Felipe Falanga e
participação especial
de Luciana Gimenez
Em linhas gerais,
conta a história de
um homem que, por
volta dos 40 anos,
perde a mulher e se
vê
comple-tamente
abalado. A perda do
emprego se soma à
sua profunda tristeza
e o suicídio lhe parece
a única saída. Neste
momento, ele entra
em contato com O
Livro dos Espíritos
onde
há
também
uma dedicatória no exemplar:
“esta obra salvou-me a vida.
Leia-a com atenção e tenha
bom proveito.” A partir daí,
o protagonista começa uma
jornada
de
transformação
interior rumo aos mistérios da
vida espiritual.
A Mundo Maior Filmes
é uma produtora de cinema
sediada em São Paulo, que
preza pelo caráter educativo
de suas obras. Foi constituída
por investidores engajados
em ações de responsabilidade
social, sendo uma unidade de
negócios da Fundação Espírita
André Luiz.
André Marouço, nascido
em São Paulo, é jornalista,
cineasta e radialista com mais
de 20 anos de experiência,
tendo
passado
pelas TVs Globo,
Cultura e SBT. Entre
outros
trabalhos,
destacam-se
sua
participação como
produtor executivo,
idealizador e coordenador geral da
I Mostra Mundo
Maior de Cinema
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e do projeto Mundo Maior de
Cinema; diretor e roteirista dos
documentários
Sacramento
Natureza e História (2005/
Versátil), Terceira Revelação
– A Morte não Existe (2005/
Mundo Maior Filmes) e 60 Anos
Transformando Vidas (2009 /
Mundo Maior Filmes); diretor de
fotografia dos documentários
Um Lugar Chamado Lar (1999/
TV Cultura), A Riqueza do Lixo
(2000/TV Cultura) e A Cidade e
a Criança (2000/TV Cultura).
Michel Dubret é formado
em
cinema
pela
FAAP,
ingressou no ano de 2003 no
Studio Fátima Toledo. Nele,
trabalhou
como
assistente
de Fátima Toledo no casting
e na preparação de atores
nos filmes: “O Céu de Suely”,
“Mutum”, “Tropa de Elite” e
“Linha de passe”. Entre 2007
e 2008, dirigiu curtas como
“James e Ulisses”, “O Quarto”,
“Chuva
Rasa”,
produzidos
e realizados pelo Studio
Fátima Toledo. Michel Dubret
também adquiriu experiência
profissional na Cinemateca
Brasileira nos departamentos
de catalogação, preservação
e restauração de filmes como
“Deus e o Diabo na terra do
sol” e “Macunaíma”. Ainda na
faculdade, foi responsá-vel pela
direção de arte no premiado
curta metragem, “Dalva”.
O filme é uma homenagem ao Codificador Allan
Kardec e a sua obra “O Livro dos
Espíritos”. Para que logremos
êxito no projeto, levando o

maior número de pessoas
aos cinemas, é de grande
importância
que
sejamos
abraçados pelos amigos neste
ideal e na divulgação dos
princípios espíritas.
Além
de
divulgar
Kardec e sua obra maior, O
Filme dos Espíritos toca de
forma educativa e poética
em temáticas de grande
importância ao gênero humano,
através da sétima arte.
(*)
Assessoria
de
Imprensa comunicacao@
mundomaiorfilmes.com.br
Filme Nosso Lar em
festival nos EUA
O longa-metragem Nosso
Lar, que levou mais de quatro
milhões de pessoas ao cinema
no Brasil, agora chega em
terras estrangeiras. Nos dias
1º, 3 e 4 de junho foi exibido
no Festival Internacional de
Filmes de Seattle, um dos
mais importantes dos Estados
Unidos. No final de maio, foi
premiado como o filme de
“Melhores Efeitos Visuais” de
2010 no 10° Grande Prêmio do
Cinema Brasileiro.
Por outro lado, o filme
está sendo lançado em vários
continentes, principalmente em
DVD. Foi assim, por exemplo,
no dia 17 de junho, com a
distribuição pela Fox Vídeo no
México, Colômbia, e América
Central, com o título Nuestro
Hogar: Um lugar más allá.
Exibido no Festival de Xangai,
na China, no dia 18 de junho,
está sendo disponibilizado também pela FilmSharks, para ser
exibido em DVD em toda a
África.
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Conseguindo eloquência na oratória
As técnicas retóricas são
essenciais ao orador, colocando
ordem nas frases e tornando sua
fala agradável aos ouvidos. No
entanto, por melhor que sejam,
não são necessariamente persuasivas. Alcançam, em termos
de força de comunicação, não
mais do que 20% do resultado
final. Muitos oradores acreditam
que, se bem aplicadas, suas falas serão brilhantes e persuasivas. E aí está o grande engano.
A probabilidade de conseguir efetivos resultados aumenta consideravelmente se o
fator fundamental da eloquência
se fizer presente. Em termos de
força de comunicação, ela atinge
80% e completa, com as técnicas
retóricas, os 100%.
O bom comunicador preocupa-se em utilizar as técnicas
retóricas para conseguir atingir
seus objetivos. No entanto, quantos as utilizam corretamente e
não motivam o público a agir de
acordo com os seus propósitos?
Há pouca valia em utilizar-se das
mais eficientes técnicas retóricas
se a eloquência não se fizer presente. Uma boa comunicação,
sem eloquência, nada mais é do
que uma fala agradável de ouvir.
De forma simples e direta,
ser eloquente é conseguir resultados positivos através da comunicação. Exige disciplina, mudança de atitudes e persistência
nessas novas atitudes. Se o orador cumprir com os procedimentos abaixo comentados e persistir
nessas novas atitudes, fácil será
ser eloquente, passarando a ser
um novo e produtivo hábito.
Como pré-requisito é preciso que o comunicador tenha
desenvolvido habilidades na arte
do uso de técnicas retóricas. Em
síntese, elas têm por finalidade
transformar a fala em comunicação, colocando ordem na exposição.
A ordem do esquema retórico é composta de três fases:
I - INTRODUÇÃO: fase em
que o orador procura captar a
atenção do público através de
recursos adequados como, por
exemplo, contar uma história

relacionada com o tema;
II - ASSUNTO CENTRAL:
o orador entra no tema propriamente dito, inserindo argumentações apropriadas;
III - CONCLUSÃO: o orador
faz uma síntese do que foi dito
e termina com uma frase forte e
objetiva.
Como requisitos para ser eloquente, deve o orador utilizarse dos seis procedimentos a
seguir.
I- O orador precisa conhecer o tema mais do que o
público. Falar com conhecimento de causa é não ser preciso
“procurar” palavras; estas espontaneamente irão surgir.
II- O segundo fator é o que
denomino de SOS: Sentir – Olhar
– Sorrir. Falar com sentimento
(nada de passar um relato frio,
sem vida). Olhar nos olhos dos
ouvintes e falar esboçando leve
sorriso. O orador que se comunica visualmente com o ouvinte
tem quatro principais vantagens
de imediato: valoriza o público,
tem condições de sentir a receptividade da fala, sua naturalidade fica evidente e as palavras
vestem as ideias com grande facilidade. A pessoa que na comunicação utiliza desses três procedimentos passa ao interlocutor
simpatia e confiança, qualidades
imprescindíveis à boa comunicação.
Vale a pena insistir na importância da força do sentimento
e da emoção. Digo, sem medo
de errar, que falar com emoção
é a regra básica da boa comunicação. Sentir o que está dizendo
faz a mensagem ser transmitida
por todos os poros do corpo.
Colocando sentimento a fala
será muito mais expressiva, uma
vez que naturalmente a emoção
faz aflorar a necessária gesticulação, além de melhorar o ritmo
da voz, ingredientes que dão colorido à fala.
Os gestos expressivos,
consequência do sentimento
colocado pelo orador, impõem
sua presença, estimulam o surgimento de frases fortes, cativam
o público. Acompanha a boa ges-
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Alkíndar de Oliveira
(alkindar@terra.com.br)
ticulação também a expressivi- outro gostaria de ouvir.
dade fisionômica que é uma das
ADENDO: Faça seu próprio
melhores maneiras de passar ao teste: Sou um orador eloquente?
público sinceridade, convicção e
emoção. O ritmo da voz - con- 1) Começo a apresentação com
junto das alternâncias da inten- frase, história ou pergunta que
sidade e velocidade e a correta capte a atenção do ouvinte no iutilização das pausas -, outra nício de minha fala, despertandoconsequência do sentimento, en- lhe o interesse em me ouvir?
tretém e comove o ouvinte.
( ) SIM
( ) NÃO
III- O terceiro fator é a construção e sequência de frases. O 2) Termino a apresentação com
bom comunicador precisa criar al- frase, história ou pergunta que
gumas frases que bem reafirmem estimule o ouvinte a ir entusias partes de sua oratória, valo- asticamente ao encontro do
rizem as argumentações e sejam propósito da minha fala?
estimuladoras. A boa construção ( ) SIM
( ) NÃO
das frases e sua adequada sequência propiciam o necessário 3) Preparo-me adequadamente
diferencial qualitativo.
para dominar e conhecer o tema?
IV- O bom comunicador ( ) SIM
( ) NÃO
pode até ter curtas falas paralelas ao tema para deixar a comu- 4) Coloco sentimento na fala para
nicação mais leve e natural. Mas que a expressividade (voz, geso que o público mais quer é a tos, postura) possa aparecer?
objetividade. O ouvinte ali está ( ) SIM
( ) NÃO
para ser bem informado. E a boa
informação só ocorre se a obje- 5) Procuro comunicar-me visualtividade se fizer presente.
mente de forma simpática com o
V- O quinto fator é a con- público?
cisão, falar o necessário e o sufi- ( ) SIM
( ) NÃO
ciente. O contrário de ser conciso
é ser prolixo, aquela pessoa que 6) Mesmo em assuntos sérios,
fala demais, que não sabe a hora mantenho a expressão facial sorde parar. O ouvinte quer con- ridente?
cisão, pois ela ajuda na retenção ( ) SIM
( ) NÃO
do que está sendo passado. O
orador conciso que fala apenas o 7) Saio do lugar comum, construnecessário não cansa o público, indo boas frases e colocando-as
portanto, colhe com maior facili- na sequência ideal?
dade os frutos da boa retórica.
( ) SIM
( ) NÃO
VI- Empatia é o sexto e último fator, qualidade das quali- 8) Falo de maneira objetiva fadades. Se a sequência desses zendo com que, ao final da aprefatores determinasse a importân- sentação, o público não tenha
cia de cada um deles, a empatia dúvida sobre qual foi o tema básifiguraria em primeiro lugar. Em- co desenvolvido?
patia é a capacidade que todo ( ) SIM
( ) NÃO
comunicador tem (ou deve desenvolver) de colocar-se no lu- 9) Sou conciso, isto é, evito
gar do ouvinte. Não se fala para a prolixidade (o falar além do
paredes ou cadeiras, mas para necessário)?
seres pensantes, divagadores ( ) SIM
( ) NÃO
por natureza. Se o ouvinte não se
interessar pelo assunto passa-se 10) Utilizo-me da empatia, coloa falar para paredes ou cadei- cando-me no lugar do público?
ras. Ser empático significa ter a ( ) SIM
( ) NÃO
preocupação de, ao transmitir a
todas as respostas forem
mensagem, colocar-se no lugar Se
“SIM”, parabéns!
do outro, saber como e o quê o Você é um orador eloquente.
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Os tormentos das drogas

João Batista Cabral (*)
jomcabral@brabec.com.br

Desde o século passado que o progresso tecnológico e científico possibilitou ao homem chegar à Lua e a decifrar alguns segredos da natureza,
mas, com tudo isso, algumas leis de Deus, ainda, são ignoradas. Podemos afirmar que avançamos no aspecto intelectual, mas no aspecto moral,
muito pouco. O avanço moral nada mais é senão vivenciar os sentimentos e pensamentos superiores em todos os momentos da nossa vida.
Em nossa sociedade dita civilizada, nos dias em que vivemos, defrontamos com o fantasma das drogas produzidas em laboratório ou em
plantações em países da América Latina e da Ásia. Isto tem ocasionando elevados índices de morte tanto pelo suicídio como pelo homicídio com o
aumento da violência na família e na sociedade.
Segundo pesquisas em revistas especializadas e publicadas no Brasil, verificamos o alto consumo de nicotina, heroína, cocaína, maconha,
álcool, inalantes, crack e agora o óxi. Outras drogas também são utilizadas como os sedativos, estimulantes, analgésicos e tranquilizantes que são
vendidas nas farmácias e drogarias.
Na realidade usar drogas deve constituir um crime por estes motivos. Fazem mal à saúde. A maconha, por exemplo, provoca câncer; a cocaína
aumenta as chances de isquemia e ataque cardíaco. Além disso, o uso de drogas reduz a autoestima, aumenta a chance de depressão e causa
dependência. A cocaína, a heroína e a maco-nha causam vício de uso frequente. Estatísticas indicam que até 10% dos usuários de maconha ficam
dependentes.
Incitam à violência. Na Holanda, 5.000 dos 25.000 dependentes de drogas são responsáveis por cerca da metade dos crimes leves. Na Inglaterra eles respondem por 32% da atividade criminal. Quase todos os usuários de drogas pesadas já consumiram a maconha. O governo americano
diz que fumar maconha aumenta em 56% a chance de consumo de outra droga. A Holanda liberou o uso de maconha e ela subiu em 400%.
As drogas causam prejuízo à sociedade. Perverte quem as usa. O seu uso transforma pessoas produtivas em indolentes, responsáveis em
inconsequentes, cidadãos em párias. Não somos a favor da legalização das drogas. Mas, existem outros fatores negativos que interferem nas vidas
das pessoas que as usam como a chamada obsessão espiritual.
Ela se instala com a influência dos espíritos desencarnados que se afinam com os usuários e neles produzem uma forte alteração de comportamento, realizada sempre, pela sintonia mental e pelas vibrações idênticas. Estes espíritos, muito atrasados, sugam as energias dos seres encarnados, realizando, assim, um processo de vampirização espiritual e, em muitos viciados, estimulam a cometer crimes. Pense nisto!
(*) Presidente da ADE-SE, jornalista e radialista.

A caminho da plenitude

Osvaldo Coutinho (*)
cafocoutinho@hotmail.com

Desde o período em que a consciência cósmica nos facultou a oportunidade de estagiarmos no nível evolutivo dos minerais, nesse período
fora elaborado por Deus o fluido vital para que se pudesse transitar dos minerais aos vegetais. Esse fluido vital seria a fonte de vida para os vegetais
facultando-lhes as primeiras sensações.
Não obstante começarem a surgir os zoófitos, animais-plantas, como primeiros ensaios de vida do orbe terráqueo, quando o planeta passava
por transformações sucessivas, criando meios de ali facultar a vida, através do surgimento de vários componentes como o oxigênio, hidrogênio, azoto
e carbono.
Nesse período começa a surgir os crustáceos e salamandras. Instala-se o psiquismo divino conhecido como principio espiritual que inicia os
primeiros voos a caminho da evolução. Esse princípio espiritual começa a desenvolver mecanismos sublimes, passando por todas as escalas animais até chegar ao macaco quando os ensaios de raciocínios começam a ser mais atuantes. No decorrer dos séculos viajamos para o pitecantropos
erectus ainda muito primitivo e caminhamos para o homem de Neandertal, logo mais passando para o Cro-Magnon e ao homo sapiens.
Nesse estágio o princípio espiritual já se tornaria Espírito, possuidor do desenvolvimento completo do pensamento, da razão e do livre arbítrio.
Torna-se responsável pelos seus pensamentos e atos e começa a perceber que existe uma força superior que se chama Deus, inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas. E que sua destinação é a evolução através das suas construções mentais e maneira de encarar a vida, procurando
sempre crescer cada vez mais na escala evolutiva, pelo mérito e esforço próprio, assim conquistando a condição espiritual que lhe será o referencial
de luz na conquista da paz, da sabedoria e do amor.
E a Doutrina Espírita, por constituir ensinamentos divinos sobre a vida espiritual, sobre a reencarnação, esse ir e vir, nos faculta condições nobres de conhecimento da nossa realidade espiritual, ora estagiando no corpo para alcançar a plenitude e felicidade que Jesus nos prometeu quando
asseverou que todos que estivessem usando a túnica nupcial - que significa simplicidade e pureza de coração -estariam no seu reino de amor e paz
por terem sido eleitos aqueles que souberam viajar desde o átomo primitivo até o arcanjo que um dia começou como átomo.
Nesse sentindo, busquemos sempre vibrar com Cristo para que nossas vidas sejam um impulso de luz na Terra para todos os homens de boa
vontade que almejam um dia no decorrer dos milênios conquistar a paz, mas não a paz do mundo e sim a paz de Deus.

(*) Trabalhador espírita em Serrinha-BA e articulista da revista eletrônica “O Consolador”.
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O que dizem os outros jornais
Os períodos de 70 anos e a Terra regenerada

Alkíndar de Oliveira, em O
Espírito da Verdade – nkaps@
nkaps.org.br (ed. abril-maio/2011,
São Paulo-SP) traz sob título “A
nossa mais importante encarnação”, importantes revelações e
cálculos a respeito de mudanças
esperadas para o planeta quanto
à sua espiritualização.
Parte da afirmação de Kardec a respeito dos períodos pelos quais passaria o Espiritismo
especificando que “... durante
duas ou três gerações, ainda
haverá ... incredulidade...”. Considerando o tempo de uma geração, à época, como 70 anos,
se passariam de 140 a 210 anos
até que o Espiritismo se tornasse
crença comum. Com início em
1857, contaríamos para tal entre
os anos de 1997 e 2067.
Emmanuel, por Chico Xavier, no livro “Plantão de Respostas”, fixou o ano de 2057 com
marco da passagem da Terra
a mundo de regeneração, dez
anos menos da data máxima de
Kardec. Bezerra de Menezes,
por Wanderley Soares, em “Atitude de amor”, fala em três períodos de 70 anos cada: 1857-1927
(consolidação da Doutrina como
ideias não humanas), 1928-1997
(proliferação dos centros espíritas e difusão) e 1998-2067, novamente a mesma data já observada anteriormente.
Também Joanna de Ângelis,
por Divaldo Franco, em “Momentos de Harmonia”, 1991, afirma
que “... dá-se neste momento a
renovação do Planeta” e Bezerra
de Menezes (psicofonia de Divaldo, em 2004) confirma: “... este é
o grande momento de transição
do Mundo de Provas e Expiações
para o Mundo de Regeneração.
Para 2060, além dos ‘espíritos nobres, fraternos e inteligentes’ que já estão retornando
à Terra e terão 70 anos, outros
200.000, altamente evoluídos,
com retorno para cá em 2025,
segundo Divaldo, terão 35 anos
de idade.

Entrevista com a atriz
Beth Goulart
Foi publicada na revista Ser
Espírita – redacao@serespirita.
com.br (ed. n° 13, Curitiba). Na
ocasião, ela explicou que procede de família espírita, filha dos
também atores Paulo Goulart e
Nicete Bruno, todos participantes
da SBBE – Sociedade Brasileira
de Estudos Espíritas, da capital paranaense. Nicete, atual
vice-presidente da instituição, e
Beth iniciaram-se no Espiritismo
através do médium Maury Rodrigues, sob orientação do mentor
Leocádio José Correia.
Beth destaca o processo
evolutivo, o livre-arbítrio e a fé
como os ensinamentos mais
importantes que a Doutrina Espírita oferece à sua vida. Não se
transforma aquele que não se conhece, diz ela. Não existem pessoas só boas ou só más; somos
todos cheios de contradições e
influenciados pelo meio e pela
educação das vidas passadas.
Respondeu sobre questões
como a aplicação dos ensinamentos espíritas em sua vida, a
contribuição deles para o meio
artístico e a expansão do Espiritismo na mídia. E falou sobre a
experiência de viver o papel de
uma vítima de um incêndio de
1974, na cidade de São Paulo,
no filme “Joelma – 93° Andar”.
Interrogada sobre o que
pensa sobre a evolução da Doutrina Espírita com uma melhor
contextualização aos tempos de
hoje, respondeu: “... a evolução
é constante e cada descoberta
precisa de seu tempo para ser
absorvida, transmitida e contextualizada. Precisamos não parar
nunca de estudar, pesquisar, ler,
perguntar, absorver, compreender e dialogar, trocar ideias,
refletir, meditar e exercitar estas ideias em nosso cotidiano
porque a teoria é maravilhosa e
necessária, mas a prática é que
nos deixa prontos para a verda-
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deira transformação”.
A mediunidade na vida de
grandes figuras
A Tribuna Espírita – celc.
pb@gmail.com (ed. n° 158, novembro - dezembro/2010, João
Pessoa), trouxe uma relação de
21 personagens históricos, entre
escritores, músicos e compositores que tiveram alguma relação
com a mediunidade.
Carlos Gomes viu, em várias ocasiões e locais, seus pais
desencarnados. Camilo Castelo
Branco confessou: “Chego a ter
a sensação de que alguém escreve por minhas mãos...”. Dante
Aligheri disse que viajava com
seu guia espiritual ao outro mundo. Allan Poe revelou ser médium consciente. Chopin viu espíritos de frades e ouviu cânticos
religiosos num casarão antigo nas
ilhas Baleares.
O escritor Paul Adam declarou ao Le Journal: “Fui excepcional médium escrevente. A
força que me inspirava tinha tal
intensidade física que obrigava o
lápis a subir sozinho pelo aclive
do papel...”. Rui Barbosa, usando
a “brincadeira do copo”, na casa
de amigos, recebeu uma mensagem do espírito do jornalista
inglês William Stead, morto momentos antes no naufrágio do Titanic.
Victor Hugo participou de
inúmeras sessões espíritas e
William Blake admitiu que escreveu muitas de suas poesias
sob influência de um espírito
chamado Milton. Afrânio Peixoto,
Beetthoven, Mozart, Júlio Verne,
Verdi e outros também tiveram
algum tipo de relação com a mediunidade em seu trabalho.

junho, São Paulo-SP) conta um
pouco da história da emissora,
que surgiu em 1963, sua expansão e programação atual. Há,
segundo seu diretor, Jather Jacomini, “uma grande preocupação
com a profissionalização técnica,
administrativa e artística...”.
A programação mescla Espiritismo, espiritualismo, música, notícia e entretenimento em cerca
de 130 programas e 270 colaboradores e chega a mais de 50
países. Para quem mora fora das
áreas cobertas (além da Grande
São Paulo, a programação é retransmitida em Minas Gerais,
Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro), é possível sintonizar via
parabólica, internet (www.radioboanova.com.br) e Iphone.
Em São Paulo, a Boa Nova
está com audiência entre as dez
primeiras AM há uma década,
tendo tido um pico de 28 mil ouvintes por minuto, o que lhe valeu
o 4° lugar.
A tragédia do Realengo

Richard Simonetti, em sua
coluna “Pinga-Fogo”, na Revista
Internacional de Espiritismo –
clarim@oclarim.com.br (ed. de
junho, Matão-SP), esclarece que
as crianças assassinadas não
cumpriram um carma. “Se assim
fosse, estaríamos justificando o
criminoso... que estaria atuando
como instrumento de Deus”.
Na pergunta seguinte, se
as vítimas não precisavam morrer assim e teriam sofrido um acidente de percurso, ele responde
afirmativamente, acrescentando
que a razão foi a inferioridade
humana. Acidentes de percurso
– explica – são decorrentes da
imperfeição humana.
Naturalmente, o articulista faz
Rádio Boa Nova divulga o
outros esclarecimentos mais comEspiritismo há quase
pletos para respaldar seu ponto de
meio século
vista. E conclui: “Ainda que males
não programados aconteçam em
Dirigente Espírita – use@ nossa vida, estaremos todos em
use-sp.com.br (ed. n° 123, maio- paz, na Terra ou no Além...”.
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O pão nosso de cada dia: pedir ou conquistar?
Wilson Czerski
A análise de Allan Kardec,
no “Evangelho Segundo o Espiritismo”, a respeito da prece de
Pai Nosso oferece-nos oportunas reflexões sobre a atitude esperada do cristão. Percebemos
ali o seu significado profundo,
capaz de impressionar a alma,
evitando que a repetição tornese mecânica e destituída de
sentimento.
Orar não é um ato de papaguear, tagarelar muito e de
forma decorada. Não é isso que
Deus deseja de suas criaturas.
Para que a prece tenha valor é
necessário envolvê-la em sentimento e depois endereçar ao
Pai pela sintonia estabelecida
pela fé. A prece é da razão e do
coração e não da boca.
No trecho “Dai-nos o pão

de cada dia” da chamada prece
dominical ensinada por Jesus,
elucida Kardec “que o homem de
boa vontade deve pedir o auxílio
de Deus para secundá-lo a obter o necessário, mas não para
quem se compraz na ociosidade
ou procura o supérfluo”, pois o
‘alimento deve ser retirado da
terra com o suor da fronte’.
“Toda ocupação útil é trabalho”, ensinam os Espíritos.
Assim, entende-se o trabalho
material e intelectual como um
dever para exercitar a inteligência do homem na busca dos meios de prover suas necessidades.
A fé ajuda, mas só ela não basta.
Precisamos fazer a nossa parte
na base do “ajuda-te que o céu

te ajudará”, do “procurai e achareis” e do “batei e abrir-se-vosá”.
Além do “como pedir”, com
humildade e fé, é preciso saber “o que pedir”. Muitos pedem
riqueza, fama, sucesso profissional, bom casamento, cargos
de poder, ganhar na loteria, etc.
Deus não está nem aí para nossos caprichos infantis. E muitas
vezes nosso pedido parece justo, mas não é o que precisamos
naquele momento. Deus julgará
o merecimento e a oportunidade.
Aliás, na questão 922 de
O Livro dos Espíritos, os Superiores declararam que a medida
de felicidade humana no que diz
respeito à vida material é “a posse do necessário” e para a vida
moral “a consciência tranquila e
a fé no futuro”.
Encaixam-se na maneira lúcida de
apelo ao Pai
duas
lições
de Jesus. A
primeira quando recomenda
que não devemos nos preocupar com o
que comer ou
vestir no dia de
amanhã, mas
antes “buscar o
reino de Deus
e sua justiça
que todo o
restante
nos
será dado por
acréscimo”.
Não se trata de um incentivo à
acomodação ou imprevidência.
Apenas salienta que são inúteis
ou desnecessárias as excessivas preocupações que temos
com as coisas materiais.
O outro ensinamento de
Jesus que nos ocorre no mesmo
sentido é quando ele diz que
devemos acumular os bens que
não podem ser roubados pelos
ladrões e estão imunes à ação
das traças e da ferrugem. Ora,
os indicados são os valores do
espírito, incorruptíveis. São as
aquisições do intelecto e as virtudes. Isso, ninguém nem nada
pode tirar de nós.
Na prece, às vezes, incluímos o pão do espírito, além
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do material. O primeiro está na
paz, fé, coragem, resignação,
inteligência, amizade, realização pessoal. E da mesma
forma que para adquirir o pão
material somos compelidos à lei
do trabalho e do merecimento,
não é diferente com o alimento
de natureza espiritual. O cristão consciente deve viver e agir
no campo religioso e social não
para se salvar, barganhando
com Deus, mas para cumprir
com o seu papel de agente do
Bem e colaborador do Pai.
Aliás, fazer o certo e o Bem
pensando em recompensa futura ou por temer a imposição de
castigos, compromete o desempenho, retardando os passos
do indivíduo e atando-o a sentimentos de tristeza e sofrimento
incompatíveis
com a alegria
que devemos
experimentar
pelo dom da
vida e possibilidade de crescimento espiritual.
Tal como
a falta do alimento do corpo carnal pode
levar à desnutrição seguida
da inanição e
até da morte, a
falta do pão do
espírito
gera
vulnerabilidades íntimas
que não tardarão a se expressar também
no físico. Devemos viver tendo
olhos no futuro, isto é, elegendo
como meta a ser atingida a felicidade espiritual, sem esquecer,
entretanto, que para chegar lá
precisamos passar pela vida material como experiência que não
pode ser desprezada.
É, pelo contrário, uma
necessidade colocada
a todas as criaturas
pelo determinismo divino, da qual, portanto,
ninguém pode fugir.
O importante é
que se o ato de alimentar o corpo pode transformar uma necessidade fisiológica em

fonte de prazer, praticar o Bem,
participar, colaborar, estudar,
amar, poderá não só apaziguar
a consciência, mas principalmente proporcionar um elevado
grau de satisfação como reflexo
da doação em favor do próximo.
Ao recebermos, devemos compartilhar com nossos semelhantes mais carentes, inclusive, os
de amizade, de apoio, de consolação e encorajamento, de
esclarecimento, de tolerância e
perdão.
Prefira a prece elaborada com as próprias palavras.
Coloque sentimento nelas. Peça
somente aquilo que é justo e
realmente necessário. Ore com
humildade e não de forma exigente e urgente. Mantenha a
fé mesmo que os resultados

demorem. E se optar pelo Pai
Nosso, lembre de pedir principalmente o pão da alma e esta
alimentará o corpo porque ela é
uma potência capaz de criar e
atrair o Bem que reverterá em
condições físicas também favoráveis.
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Garota reencarnada vive formando uma grande família fe- em duas vilas do Rajastão, Teja- chamando-me de papai”.
ra e Tihli, 30 km próximas. Disse
Ela os reconheceu em 27
um feliz retorno ao lar em liz.
Kamal:
“Alguém
nos
falou
que
de
setembro
e, em 1° de outubro,
Manisha
nasceu
de
Rampal
South Delhi (*)
Foi como se estivesse vivendo um milagre para uma
família gujjar que vive em South
Delhi (Índia) quando a pequena Manisha, de quatro anos de
idade, caminhou para a direção
das lembranças da filha deles,
que havia falecido cinco anos
antes. Manisha garantiu que era
ninguém menos que Suman, que
havia morrido vítima de febre tifoide com a idade de 15 anos, em
14 de dezembro de 2000.
A criança que, aparentemente, tem vívida memória do
seu último nascimento, imediatamente dirigiu-se aos seus pais da
última encarnação como se fossem seus. “Ela correu para nossos braços quando nos viu. Apontou para mim e afirmou: ‘não é
aquele, esse é o meu pai’”, disse
Chaudhary Kamal Singh, seu pai
do nascimento anterior. A família,
em êxtase, removeu a guirlanda
que adornava a fotografia de Suman em seu quarto. A pequena
garota está agora vivendo com
eles, junto com os “novos” pais,

e Khilli Devi em uma pequena vila
chamada Milakpur, próximo de
Alwar, no Rajastão. Com a idade
de dois anos, logo que começou
a falar, ela teria começado a dizer
aos pais que era Suman e não
Manisha. “Ela dizia: meu nome
é Suman, não diga Manisha”,
lembrou Khilli Devi, a “nova” mãe
que a gerou neste nascimento.
À medida que cresceu, ela
teria começado a lembrar mais
sobre seu nascimento anterior
e disse aos pais que o nome
de seu pai era Kamal e de sua
mãe, Santosh. “Ela nos disse
que morava numa casa de rua
pavimentada, próxima a um templo, com três irmãos. Quando
nos falou das cores das roupas
da escola não compreendemos,
pois ainda não tinha começado a
estudar. Ela falou que havia morrido de tifoide”, disse Mallo, sua
avó.
A notícia sobre a garota
espalhou-se nas vilas vizinhas e
ela parece ter chegado aos seus
“antigos” pais através de alguns
parentes comuns, que moram

havia uma garotinha que poderia
ser Suman já que diversos detalhes que deu sobre sua última
encarnação se relacionava conosco. Fui à sua vila e, logo que
me viu, correu aos meus braços

trouxeram-na para Delhi.

(*) Notícia publicada na revista eletrônica The Times of Índia, em 04/10/05

Tradução: Arnóbio Albuquerque - Fortaleza-CE

Fotos da reunião da ADE-PR do dia
13 de julho: equipe que se renova.

Almoço arrecada fundos TVA e 72 da NET, sempre aos
para o “Espiritismo na TV” sábados, às 11:00 horas e repriA S. E. Os Mensageiros
da Paz e o produtor do programa “Espiritismo na TV”, Rubens
Côrrea, estão promovendo um
almoço para obtenção de receitas destinadas a bancar os seus
custos de produção e veiculação.
Está marcado para o dia 07 de
agosto, nas próprias dependências do “Mensageiros”. O cardápio é churrasco e o valor é de
R$30,00 por pessoa.
Os promotores contam com
a intensa participação dos espíritas da capital e Região Metropolitana, tendo em vistas a necessidades atuais após a perda
de patrocinadores por razões
econômicas destes. Vale lembrar
que “Espiritismo na TV” está no
ar há 10 anos pelos canais 05 da

ses aos domingos e outros dias
no decorrer da semana. Os programas dos últimos dois meses
também podem ser assistidos
pela internet acessando www.
cwbtv.net .
Em função da escassez
de recursos, a produção viu-se
obrigada a diminuir a produção
de quatro para dois programas
mensais, mantendo-se a veiculação semanal. A ADE-PR participa do “Espiritismo na TV”, praticamente desde a sua criação,
colaborando não só com uma
das cotas financeiras, como com
a apresentação do quadro “Opinião ADE-PR” com duração de 10
minutos uma vez por mês, geralmente levado ao ar no primeiro sábado. No dia 02 de julho o
tema foi a parábola dos talentos
nos dias de hoje.
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