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Outras matérias
ESPIRITISMO ACADÊMICO É POSSÍVEL?
Paulo Henrique Wedderhof, da equipe
da revista Ser Espírita, órgão da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas,
de Curitiba, traz importantes argumentos a favor do ensino formal do Espiritismo em instituições como a FALEC
– Faculdade Leocádio José Correia.
(Educação, pág. 6).
ABRADE PARTICIPA DE REUNIÃO
EM BRASÍLIA
Juntamente com diversas outras entidades de atuação em âmbito nacional,
a Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, representada
pelo seu Diretor Administrativo, Marcelo Henrique Pereira, esteve presente
no dia 08 de novembro passado em
reunião cuja anfitriã mais uma vez foi
a Federação Espírita Brasileira. (Movimento, pág. 7).
E AINDA: a importância do debate de
temas polêmicos, os espíritos quando
em coma; recorde trechos da entrevista
do médico Ricardo Di Bernardi concedida a este jornal em 2003 e saiba mais
sobre a mediunidade de efeitos físicos.
(Autorretrato, pág. 3). A aplicação do
PDCA como forma de atingir a “reforma
íntima” e uma interessante síntese sobre o perispírito, textos da seção “O que
dizem os outros jornais”, na página 7.
Carlos Pereira oferece mais uma valiosa contribuição a quem faz ou pretende
fazer um programa radiofônico espírita.
(Divulgar com eficiência, pág. 8).
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Assine e Recomende

“Diálogo Espírita” da ADE-PR,
em março na TV

Sem dúvida, esta é a melhor notícia dos últimos anos,
talvez de toda a história de vida da Associação de Divulgadores
do Espiritismo do Paraná, fundada em outubro de 1995.
Certas ideias, por mais belas e interessantes que sejam,
às vezes levam muito tempo para amadurecer e se transformar
em realidade. Colocar no ar um programa espírita na televisão
depende de vários fatores e exige diversos cuidados. Capacidade pessoal e recursos humanos e financeiros são alguns deles.
Estes, por sua vez, podem ser decorrência de virtudes
ocultas e auxílios inesperados ou arduamente perseguidos,
provenientes de companheiros de jornada terrestre e, frequentemente, dos desencarnados. O tempo encarrega-se de criar o momento oportuno.
A ADE-PR lança-se corajosamente neste projeto de somar esforços no sentido de esclarecer melhor as pessoas em
geral sobre o pensamento e práticas espíritas. Mais que um programa de divulgação, pretende ser, sem trocadilhos, um
canal de comunicação, uma estrada de mão dupla, onde seus princípios serão apresentados com respeito às diferenças,
de maneira fraterna e alteritária, abrindo possibilidade ao diálogo – daí o nome escolhido – com todos os segmentos da
sociedade.
Fique atento, caro leitor e telespectador! A partir da primeira semana de março, DIÁLOGO ESPÍRITA entrará em
seus lares através dos canais 05 da NET e 72 da TVA, ou diretamente e ao vivo de qualquer local no site www.cwbtv.net. A
definição de dia e horário só ocorrerá em meados de fevereiro. Prestigiem e divulguem a todos de seu círculo de amizades.
Sua audiência será fundamental para o nosso sucesso. (Mais detalhes no Editorial, pág. 2).

Paciente em estado de coma consegue se comunicar eletronicamente
Um canadense de 39 anos e há 12 em suposto estado vegetativo, interagiu com os médicos do Instituto de Cérebro
e Mente da Universidade de Western Ontário, demonstrando com clareza possuir certo grau de consciência e pensante. As
evidências de sua capacidade cognitiva foram captadas através de ressonância magnética. Numa situação parecida, outro
paciente demonstrou ser capaz de acumular novas memórias. Tudo isso só reforça a convicção espírita contrária à eutanásia. (Ciência, pág. 5).

Cientistas estudam o cérebro de médiuns brasileiros em transe
O estudo conduzido por pesquisadores da USP e da Universidade Thomas Jefferson da Filadélfia usou a tomografia
computadorizada por emissão de fótons para determinar os fluxos de sangue em diferentes regiões cerebrais durante a
prática da psicografia. Os médiuns mais experientes apresentaram atividade menos intensa em áreas ligadas ao raciocínio,
capacidade de planejamento, linguagem e movimentos, indicativo de ausência de consciência. (Ciência, pág. 5).

EDITORIAL

ADE-PR escreve a mais importante página de sua história

Dezessete anos de existência da
entidade, quase 15 de um sonho acalentado e hoje, finalmente, prestes a ser
concretizado. Colocar no ar um programa próprio de televisão já foi ensaiado
em mais de uma ocasião, mas sempre
tropeçamos em dificuldades inúmeras.
Graças à determinação e persistência
de alguns dirigentes mais antigos, somadas à competência dos mais novos
e, principalmente, à boa acolhida que o
projeto teve junto a colaboradores em
potencial muito especiais, Diálogo Espírita estreia em março nos canais 05 da
NET e 72 da TVA, em Curitiba e região.
O “namoro mais apaixonado”
começou em 2001 quando a ADE-PR
passou a apoiar o programa “Espiritismo
na TV”, produção do confrade Rubens
Côrrea da S.E. Os Mensageiros da Paz.

Ao emprestar nosso auxílio financeiro e
sermos apresentados às câmeras em
quadros como “ADE-PR Debates” e
“Opinião ADE-PR”, vislumbramos que
um dia poderíamos também chegar lá,
oferecendo uma opção a mais para as
pessoas tomar contato com a Doutrina
Espírita sem saírem de seus lares.
Não que isso seja suficiente. Um
verdadeiro aprendizado requer muito
mais tempo e esforços do que permanecer meia hora semanal diante da
telinha. O espírita se faz pela atitude que
rompe a passividade e busca não só o
aperfeiçoamento de seu conhecimento
pelo estudo sistematizado, pela frequência a palestras e contato disciplinado
com os livros, mas pratica os princípios
assimilados. A fé sem obras de nada
vale. Teoria embeleza o intelecto, mas

nem sempre sensibiliza e transforma o
coração.
Porém, não sem razão, o Movimento Espírita brasileiro tem investido
esforços e recursos na abertura de estradas da comunicação social visando
atingir grande número de pessoas que
sem os instrumentos da mídia escrita e
televisada ficariam privadas de saciar
sua sede da curiosidade sadia que faz
despertar o desejo de saber mais. Especialmente colunas em jornais leigos e
programas radiofônicos e de televisão,
bem como o uso da internet, possuem
a notória vantagem de poder atingir
enorme contingente de pessoas não
espíritas que, por receio, preconceito ou
falta de oportunidade, permanecem à
margem da boa informação espírita.
A ADE-PR já intentou exitosa-

mente muitas tarefas. Este jornal circula
há quase 16 anos e está próximo de atingir a 100ª edição. Há mais de dois anos
mantém um espaço no jornal Metrópole
de São José dos Pinhais e já teve em
outros. Já realizou muitas Feiras do Livro, esteve presente no rádio, distribuiu
milhares de livros através do Clube do
Livro, editou um sobre meios de divulgação espírita; seu sítio eletrônico está
no ar desde o ano 2000.
Mas não há sombra de dúvida que
ao atingir a televisão, embora somente
em rede fechada – mas que deverá reverberar também na internet e outras alternativas em estudo -, a ADE-PR conquista
sua maior vitória e escreve a mais importante página de sua história. Ou, quem
sabe, melhor seria dizer que projeta a
mais brilhante imagem de si mesma.

Conversa entre amigos
É verdade que o apelo veiculado exatamente neste espaço na edição 93 não surtiu os efeitos desejados. Na ocasião dávamos ciência, em primeira mão, aos
nossos leitores, sobre o projeto de um programa de televisão para o qual convocávamos a participação dos espíritas com uma contribuição mensal de R$50,00. Infelizmente ninguém nos procurou.
Não foi preciso. Se a abordagem por escrito não funcionou, a oral supriu as necessidades. Não que não tenhamos ainda carência de recursos, mas digamos
que para um primeiro momento, já é possível trabalhar. Credibilidade, amizade e boa vontade, eis a receita.
Por isso, ao iniciarmos mais um ano e, este especialmente marcado pela auspiciosa notícia acima, a equipe diretiva da ADE-PR agradece aqui de público a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, desde há muitos anos ou a partir deste mês, colaboram conosco no aspecto financeiro, permitindo que possamos manter
aquilo que já fazíamos e agora, um passo à frente, realizemos tarefas de maior envergadura.
Lembramos aqui do pequeno grupo de assinantes deste periódico; dos poucos anunciantes que restaram também neste mesmo veículo; dos associados do
CLE - Clube do Livro Espírita e de todos os Associados-efetivos, aqueles que pagam regularmente suas mensalidades.
E, em caráter especial, o nosso muito obrigado pela dezena e meia de companheiros que aderiram ao nosso plano de cotistas do Diálogo Espírita na TV. O
dinheiro é muitas vezes visto como vilão moral, porém, o fato é que sem ele nada se faz neste mundo material. Ele é o combustível que alavanca o progresso em
geral, as ciências, as artes, a tecnologia e, como se vê, muitas vezes serve também aos interesses do espírito.
Junte-se a nós, você também. Promova a ADE-PR. Arrume pelo menos mais uma assinatura anual do jornal (R$18,00). Associe-se ao Clube do Livro Espírita
(R$54,00 semestrais). Faça um anúncio aqui (de R$20,00 a R$50,00). Seja cotista do programa de TV (R$50,00 mensais). Se você não sabia como ajudar, agora já
sabe. Então, está esperando o quê? Ah, o contato? Tel. (41) 3278-0961 ou pelo e-mail: adepr@adepr.org.br .
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AUTORRETRATO

O debate espírita de temas atuais e polêmicos; os espíritos durante o coma, casais homossexuais e
adoção de crianças, temas da entrevista com o médico Ricardo Di Bernardi; e os espetaculares
fenômenos mediúnicos e anímicos de efeitos físicos.

“A abertura esperada”, esse o
título da matéria de capa da edição n°
36, referente ao bimestre março-abril
de 2003 do ADE-PR Informativo. Ao
mencionar a data de 18 de abril, marco
histórico do início da atuação da Doutrina Espírita no mundo, o texto fazia coro
ao alerta de Léon Denis na frase que,
aliás, está fixado no frontispício deste
periódico, ou seja, “O Espiritismo será
o que dele fizerem os homens”. Infelizmente, poucos se dão conta disso.
A seguir indagava se iríamos nos
contentar em vê-lo “trancado nas paredes dos centros espíritas ou pretendia-se
conectá-lo ao mundo e torná-lo atuante
no campo social”. E cutucava com nova
interrogação: “Quando o Movimento Espírita romperia com o modelo de timidez
que permite a ação dos maus, conforme
a questão 932 de O Livro dos Espíritos,
e passaria a interagir com o ambiente”.
Ao oferecer a proposta de vida
espírita, cumpre-se duas metas: a de
apresentar a visão progressista e atualizada da doutrina como desejava Allan
Kardec perante seus adeptos, embora
o respeito à liberdade individual para
suas escolhas; e amealhar condições de
manifestar com maturidade esta visão
no meio externo ao seu movimento.
Internamente ‘a abertura esperada’ se faria, por exemplo, com a
realização de seminários, palestras e
estudos de temas que mobilizassem a
opinião pública. Já, à época, citou-se
a guerra no Iraque, cotas para negros
nas universidades, engenharia genética,
a ditadura da beleza, o “Fome Zero”, a
atuação do MST, a união homoafetiva.
Um parêntese aqui. Será que passada uma década, alguns destes temas
foram ou têm sido discutidos em nossos
centros espíritas? E outros que surgiram
depois como a descriminalização da maconha, a redução da maioridade penal, a
adoção de filhos por casais homossexu-

ais, o aborto de anencéfalos, etc?
O Editorial abordou a invasão dos
americanos ao Iraque e o título foi “Vergonha: mais uma guerra”. Destacamos
aqui apenas duas expressões então utilizadas na imprensa para definir as motivações do então presidente dos EUA,
George W. Bush. Uma obsessão quase
religiosa escreveu a revista “Veja” um
pouco antes da invasão. E mais à frente,
outro jornalista afirmava que Bush estava tomado por um “fervor evangélico”
na vanguarda fundamentalista de direita
cristã naquele país.
As páginas centrais trouxeram
uma entrevista exclusiva com o médico
pediatra e homeopata catarinense Ricardo Di Bernardi. Autor de livros como
Gestação, sublime intercâmbio, Dos faraós à Física quântica e Reencarnação
em xeque, entre outros, ele foi o fundador do Instituto de Cultura Espírita de
Florianópolis. A seguir, alguns trechos
da referida entrevista.
Ao ser perguntado onde ficam os
espíritos encarnados durante o estado
de coma, Ricardo respondeu que alguns
ficam presos ao corpo, inconscientes
devido ao comprometimento moral e
despreparo para enfrentar tal situação,
embora assistidos pelos Benfeitores.
Outros há que se desdobram do corpo
e permanecem conscientes. Outros,
intermediários, ficam semiconscientes,
presos e sofrem as dores.
Segundo sua opinião, o estado de
coma prolongado não significa punição,
mas aprendizado, permitindo que energias ou fluidos em desarmonia do perispírito sejam drenados para a superfície
do corpo físico. Mas sempre seria fruto
de um autoescolha individual e não programação imposta pela espiritualidade.
Esclareceu que os embriões congelados podem ou não conter espíritos ligados a eles. Sobre a união homossexual disse que tal particularidade constitui
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uma dificuldade adaptativa do indivíduo
ao sexo físico a que a programação
espiritual assim determinou. O respeito
devido não deve ser confundido com estímulo à fuga a essa programação.
Já em relação à adoção de crianças por casais homossexuais, Ricardo
manifestou sua opinião de que as crianças precisam dos modelos masculinos e
femininos para desenvolvimento de seu
psiquismo, embora os casos possam
ser analisados individualmente. Outra
questão comentada foi a da engenharia genética em relação à lei de ação
e reação. “Quando interferimos no processo, a espiritualidade dá novos rumos
à programação”.
No JOGO RÁPIDO, Di Bernardi
definiu a loucura como uma espiritopatia
com repercussões cerebrais ou cerebropatia por desajuste energético do corpo
espiritual. Para ele o instinto se compõe dos reflexos automáticos e atuais
adquiridos em função de experiências
de nosso passado longínquo. O carma
seria uma tendência relativa e provisória
a determinadas dificuldades adquiridas
pelo mau uso do livrearbítrio.
Na página 7, no
“Cantinho Científico” tratou-se do segundo grande
grupo de manifestações
mediúnicas de efeitos físicos que são as telergias,
nas quais a ação psicocinética, ao contrário das
somatizações, ultrapassa
a periferia do organismo e
se exerce à distância. Nos
fenômenos básicos temos
os mecânicos, térmicos,
luminosos, elétricos, magnéticos, químicos e os
hiloplásticos e holoplásticos. Já no grupo dos
fenômenos de “linguagem

ergética” temos a sematologia, a tiptologia, a pneumatografia e a pnematofonia.
Nas telergias há conversão de
energia psíquica ou psicocinética em
energia física. Frequentemente ocorrem à revelia do médium. Um dos efeitos mais conhecidos são os raps, como
os de Hydesville, acústico, portanto. As
mesas girantes exemplificam a telergia
mecânica. Eusápia Paladino, Daniel
Douglas Hume e Tereza D’Ávila destacaram-se na levitação, também ação
mecânica.
Fenômenos elétricos e magnéticos
obtêm-se com bússolas e galvanômetros.
William Crookes estudou, entre outros,
os efeitos luminosos. Nos químicos o
médium ou sensitivo pode alterar o PH
de substâncias neutras. Pirogênese ou
combustão espontânea têm primeiro um
efeito químico seguido de outro térmico.
Na telergia biológica, o pensamento pode
alterar o ritmo de crescimento de bactérias.
Jacolliot presenciou na Índia um faquir
fazer germinar a semente e transformá-la
em um pequeno mamão em apenas duas
horas.
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Livros que eu recomendo

Wilson Czerski

Conhecendo Deus

O título do livro hoje analisado é
tomado emprestado da pergunta número um de O Livro dos Espíritos. Embora,
indiscutivelmente, a resposta dada pelos
Sábios Instrutores seja de uma síntese
extraordinária, não significa que devemos nos contentar com ela. Sem a
presunção de querer compreender integralmente aquilo que está a anos-luz
das ainda incipientes capacidades humanas, o fato é que o homem pode e
deve empregar todos os meios possíveis
para avançar cada vez mais em direção
ao seu Criador.
Deste modo, seja pelas vias da
inteligência, do sentimento ou da intuição, servindo-nos da razão ou da fé,
trilhando os caminhos da filosofia, da
ciência ou da religião, é lícito ao homem
buscar conhecer Deus. Este é o tipo de
contribuição que oferece Eliseu F. Mota
Júnior, em publicação da Editora O Clarim, de 1997. A obra está dividida em
quatro partes, a saber: A Ciência e Deus;
A Religião e Deus, A Filosofia e Deus e
O Espiritismo e Deus.
No primeiro conjunto de informações, o autor percorre o caminho que
vai da Teoria do Big Bang até a imposPÁGINA 4

sível “visão de Deus”, seu quarto e último
capítulo. Como seria de se esperar, os
conceitos encontrados, especialmente
no primeiro desses capítulos, resumem
informações facilmente disponíveis em
fontes não espíritas. Além de noções
sobre aquele que é tido como o mais
provável ponto de partida para a formação do universo, um dos questionamentos centrais é a natureza disso tudo,
isso é, se fruto ou não de um mero e ao
mesmo tempo fabuloso acaso. Como e
até quando os cientistas conseguirão
sustentar a tese materialista negando
uma intervenção divina.
O capítulo três, Mota Júnior
começa com a célebre frase de Louis
Pasteur: “Um pouco de ciência nos
afasta de Deus. Muito, nos aproxima”.
E a seguir ilustra o pensamento com
uma reflexão daquele que é considerado o maior físico vivo da humanidade,
o inglês Stephen William Hawking, que
‘condiciona o conhecimento da mente de
Deus ao descobrimento de uma teoria
completa sobre o universo’.
Na sequência, uma surpreendente
transcrição resumida por Cairbar Schutel retirada do livro “Deus na natureza”,
de Camille Flammarion. De tão bela,
pode-se dizer que, mais que uma reflexão, é uma oração de êxtase espiritual
e agradecimento cuja autoria pertence
ao naturalista sueco Carl Lineu. E principia assim: “O Deus eterno, onisciente,
onipotente, infinitamente sábio, passoume aos olhos. Não o vi face a face, mas
o seu reflexo me saturou o espírito de
pasmo e admiração”. E quase ao final,
ele exclama: “Ó misericordioso incógnito! Ser grande, imenso! O que somos
nós?... Ó Deus! Ó Deus! Quão pequenos
somos!... Pai da natureza! Eu te amo,
mas sou tão pequeno que não sei se me
entenderás!... Tu me ouves, ó Criador!”

Na Segunda Parte, Eliseu faz uma
retrospectiva histórica sobre a ideia de
Deus, principalmente contida na Bíblia,
recordando a saga do povo hebreu, o
mito de Adão e Eva e a confrontação
do conteúdo do chamado livro sagrado
com a própria ciência. No capítulo V
apresenta a visão espírita da Criação,
abrangendo a evolução anímica e uma
explicação sobre o “elo perdido”.
Neste aspecto não é possível
esquecer das palavras de Léon Denis
(“Depois da morte”) quando afirma que
“Uma cadeia ascendente e contínua liga
todas as criações, o mineral ao vegetal,
o vegetal ao animal, e este ao ente humano. Liga-os duplamente, ao material
como ao espiritual... A alma elabora-se
no seio dos organismos rudimentares.
No animal está apenas em estado embrionário; no homem, adquire o conhecimento, e não mais pode retrogradar...”
Sobre o elo perdido, Eliseu fica
com Emmanuel (“A caminho da luz”)
quando o mentor de Chico Xavier
propõe que as operações definitivas no
perispírito daquelas individualidades que
viriam a compor a espécie humana teriam ocorrido fora da Terra, em ‘regiões
siderais e em certos intervalos de suas
reencarnações’.
Na 3ª Parte, ao discorrer sobre a
visão ou presença de Deus nas elocubrações filosóficas, o autor de “Que é
Deus?” reproduz o incidente do personagem O homem louco, de Friedrich Nietzsche (1844-1900) que, após procurar
por Deus e não encontrá-lo e diante da
troça dos interlocutores, declara que,
juntos, todos haviam matado Deus. Poucos anos depois, o filósofo alemão tornou-se demente, morrendo assim cerca
de um ano após.
Mas não foi o único. Augusto
Comte (1798-1857), o criador do Positi-

vismo, tão confiante estava na capacidade de a ciência resolver todos os
impasses do conhecimento humano
que chegou a afirmar que a Ciência
aposentara o Pai da Natureza e acabava
de reconduzi-lo às suas fronteiras, agradecendo pelos bons serviços prestados.
Já Charles Darwin, acusado de
ateísmo pela formulação de sua Teoria
da Evolução e até de ter influenciado
com ela o próprio Nietzsche, além de
Karl Marx, assim se defendeu: “... nunca
desci até o ateísmo, nunca cheguei a
negar a existência de Deus”.
E Renê
Descartes (1596-1650), bem antes dos
três, a partir do seu “Penso, logo existo”,
não só chegou à conclusão sobre a existência da própria alma e de Deus como
dos seus principais atributos.
Por fim, na última parte do livro,
Eliseu Mota Júnior coloca a existência de Deus como princípio central da
Doutrina Espírita. A ideia de Deus no
homem, a lei de causa e efeito, as lições
da Natureza. E depois menciona Cressy
Morrison, então presidente da Academia
de Ciências de Nova York em suas “sete
razões pelas quais um cientista crê em
Deus”.
Ao terminar a leitura de “Que é
Deus?”, talvez tenhamos dado apenas
alguns poucos passos em direção à
compreensão ou conhecimento da “Suprema Inteligência do Universo, causa
primária de todas as coisas”. Mas teremos desbravado importantes picadas da
nossa própria alma e, por isso mesmo,
vislumbraremos desafiantes horizontes
que a inteligência humana ainda tem
que alcançar. Não só com as teorias ou
mesmo experiências alheias, mas fundamentalmente com o esforço individual
de quem deseja – e precisa - ascender à
montanha para saborear a felicidade de
enxergar o todo um pouco mais de perto.
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Paciente em estado de coma comunica-se eletronicamente

O canadense Scott Routley, considerado em estado vegetativo há mais
de uma década, foi capaz de se comunicar com cientistas por meio de sua
atividade cerebral monitorada em um
exame de ressonância magnética. Routley, de 39 anos, foi questionado durante
um exame e mostrou-se capaz de relatar
aos pesquisadores que não sentia dor.
Essa é a primeira vez que um
paciente com danos cerebrais graves
e sem capacidade de comunicação
conseguiu dar respostas consideradas
clinicamente relevantes. Os médicos
de Routley dizem que a descoberta significa que os manuais médicos precisam
ser reescritos.
O caso do canadense foi relatado
em um documentário produzido pelo
programa Panorama, da BBC, levado
ao ar na Grã-Bretanha na noite de 13 de
novembro do ano passado. O programa
acompanhou vários pacientes em estado vegetativo ou em estado mínimo
de consciência na Grã-Bretanha e no
Canadá por mais de um ano.
Os pacientes em estado vegetativo saem do estado de coma para uma
condição com períodos nos quais ficam
acordados, com os olhos abertos, mas
sem percepção de si mesmos ou do
mundo exterior. Routley sofreu danos
cerebrais em um acidente de carro há
12 anos. Nenhum dos exames físicos
desde então havia mostrado sinal de
consciência ou de habilidade para se
comunicar.
Mas o neurocientista britânico
Adrian Owen - que coordenou a equipe
de pesquisadores no Instituto de Cérebro e Mente da Universidade de Western Ontário, no Canadá - diz que Routley
claramente não está em estado vegetativo. "Scott foi capaz de mostrar que
tem uma mente consciente e pensante.
Nós o examinamos várias vezes e seu
padrão de atividade cerebral mostra que
ele está claramente escolhendo responder nossas questões. Acreditamos
que ele saiba quem é e onde está", diz
Owen.
"Perguntar a um paciente algo
importante para ele tem sido nosso objetivo por anos. No futuro, podemos perguntar o que for possível para melhorar
sua qualidade de vida. Podem ser coisas
simples como o entretenimento que damos a eles ou a hora do dia em que eles
são lavados e alimentados", observa.
Os pais de Scott Routley dizem
que sempre acreditaram que ele estava
consciente e que conseguia se comuni-

car levantando um polegar ou movendo
seus olhos. Mas isso nunca tinha sido
aceito pelos médicos. O neurologista
Bryan Young, que cuidou de Routley
por uma década, diz que os resultados
dos novos exames alteraram todas as
análises de comportamento que haviam
sido feitas ao longo dos anos. "Eu fiquei
impressionado e espantado com o fato
de ele ter sido capaz de mostrar essas
respostas cognitivas. Ele tinha o quadro
clínico de um típico paciente vegetativo
e não mostrava nenhum movimento espontâneo que parecesse significativo",
diz.
Análises tradicionais de Routley,
desde que ele deu as respostas nos
exames de ressonância magnética, continuam a sugerir que ele esteja em estado vegetativo. Young diz que os textos
médicos precisam ser atualizados para
incluir a técnica de Owen.
Outro paciente canadense acompanhado pelo Panorama, Steven Graham, foi capaz de demonstrar que havia
acumulado novas memórias após ter
sofrido danos cerebrais. Graham responde "sim" ao ser questionado se sua
irmã tem uma filha. Sua sobrinha nasceu após seu acidente de carro, há cinco
anos.

Fonte: BBC – Brasil – 13/11/12

Mas essa não é a primeira vez
que se faz esse tipo de descoberta.
Outro paciente em estado de coma há
nove anos foi testado por cientistas
britânicos e belgas e teve os resultados
publicados no New England Journal, em
fevereiro de 2010. Solicitado a imaginar
um jogo de tênis para respostas afirmativas e uma rua para negativas, o homem
foi capaz de responder corretamente a
cinco das seis perguntas que lhe foram
formuladas, como, por exemplo, a confirmação do nome de seu pai. Os registros
foram mostrados num monitor ligado ao
seu cérebro.
Tais constatações obrigam revermos alguns conceitos sobre a vida e
principalmente as opiniões a favor da
eutanásia. A Doutrina Espírita, como se sabe, é
frontalmente contrária à
prática de se antecipar a
morte, embora as nuanças
que cada caso comporta,
como quando os sinais
vitais sejam mantidos somente por meios artificiais,
sem qualquer possibilidade
de recuperação da autonomia biológica.
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Cientistas estudam o cérebro de médiuns
brasileiros em transe

Os cérebros de médiuns brasileiros mostraram transtornos de funcionamento durante sessões nas quais, em transe, escreviam mensagens supostamente
ditadas por "espíritos", segundo um artigo divulgado no dia 16 de novembro pela
revista Public Library of Sciences.
A pesquisa foi feita por cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e
da Universidade Thomas Jefferson, da Filadélfia, para determinar os fluxos de
sangue em diferentes regiões do cérebro durante os transes. Os pesquisadores
estudaram o comportamento de dez médiuns que, segundo o artigo, tinham entre
15 e 47 anos de psicografia, realizando-a até 18 vezes por mês.
Todos eles, indicou o estudo, eram destros, gozavam de boa saúde mental,
não usavam psicotrópicos e indicaram que eram capazes de alcançar seu estado de transe durante a tarefa psicográfica. Os pesquisadores usaram tomografia
computadorizada por emissão de fótons únicos para a observação das áreas ativas e inativas durante a prática.
"Se sabe que as experiências espirituais afetam a atividade cerebral. Mas
a resposta cerebral à mediunidade recebe pouca atenção científica e, a partir de
agora, devem ser feitos novos estudos", sustentou Andrew Newberg, diretor de
pesquisa do Myrna Brind Center of Integrative Medicine, que colaborou neste trabalho com o psicólogo clínico Júlio Peres, do Instituto de Psicologia da USP.
Os cientistas observaram que os médiuns mais experientes mostravam durante a psicografia níveis mais baixos de atividade no hipocampo esquerdo (sistema límbico), no giro temporal superior e no giro pré-central direito no lóbulo frontal.
As áreas do lóbulo frontal estão ligadas ao raciocínio, ao planejamento, à
geração de linguagem, aos movimentos e à solução de problemas, pelo que os
pesquisadores acreditam que durante a psicografia ocorre uma ausência de percepção de si mesmo e de consciência. Por outro lado, os médiuns com menos
experiência mostraram o oposto: níveis maiores de atividade nas mesmas áreas
durante a psicografia, o que parece indicar um maior esforço para realizá-la.
Fonte: www.uol.com.br – 17/12/2012
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TEOLOGIA ESPÍRITA - Espiritismo na Academia
É de se esperar que a escola
complemente a educação que conseguimos dar aos nossos filhos. Nosso desejo
é que eles sejam preparados para operar no mundo com capacidade crítica,
portanto avaliativa e questionadora; com
domínio dos conhecimentos científicos,
tornando-os aptos e valiosos para a sociedade do conhecimento; bem como
que seus mestres nos ajudem a capacitá-los na arte de fazer escolhas éticas.
Essa expectativa é particularmente relevante quando queremos deixar filhos melhores para o planeta; pois
sabemos que ao retornar ao ambiente
espiritual todos levaremos memórias
que nos permitirão fazer uma autoavaliação de desempenho, sem esquecer
que quando reencarnarmos, encontraremos os efeitos da sociedade que ajudamos construir.
Para que o ensino formal possa
cumprir a sua parte neste processo, torna-se importante que as organizações
acadêmicas, reconhecidas pela sociedade organizada através do Ministério
da Educação, preparem e reciclem professores e profissionais das várias áreas
do conhecimento, de modo que possam
atuar no ensino e no gerenciamento,
em organizações sociais, públicas ou
privadas, com domínio do conhecimento filosófico, científico e religioso. Tal
domínio os capacita a ajudar aqueles
com quem tenham contato, a fazer autoconhecimento e ampliar o entendimento
do sentido e do significado da vida na
Terra.
Ciente da sua responsabilidade
neste processo, em 2002, a Faculdade
Doutor Leocádio José Correia, www.
falec.br, em Curitiba, obteve junto ao
Ministério da Educação, a aprovação
do primeiro curso com um currículo projetado para capacitar leigos, religiosos,
professores e profissionais em geral, na
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pesquisa, na conceituação e no ensino
dos princípios fundamentais da Doutrina
Espírita. A presença de conteúdos filosóficos, científicos, religiosos e históricos,
enquadrou o curso na categoria Teológica. A ênfase no estudo espírita gerou
sua denominação final como Teologia
Espírita.
Após sua divulgação, pessoas de
várias denominações religiosas procuraram a Faculdade e apesar da iniciativa
ter agradado muitos, ela também gerou
resistências entre alguns espíritas.
Uma delas foi contra o nome, indicando o compreensível desgaste do
termo Teologia, cuja raiz provém da junção das palavras gregas Theos e Logos.
Para os gregos, Theos significava Deus
e Logos era entendido como significado,
razão, lógica; de onde deriva o sufixo ‘logia’ que chegou até nós como o estudo
de uma área do conhecimento.
Entre os críticos, também surgiu
o questionamento: “para que pesquisar
o que já foi revelado pelos espíritos na
obra de Allan Kardec”? Uma resposta
pode ser deduzida a partir da opinião de
Allan Kardec que aparece no primeiro
parágrafo da página 342 do livro Obras
Póstumas – Editora Lake. (pág. 412,
Editora FEB).

Afirmar que a Doutrina
Espírita não admite novos
conceitos é o mesmo que
garantir que todo o existente já foi revelado e
não há mais nada para
pesquisar. Ou Sócrates dizendo Só sei que tudo sei.
Um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de
desenvolver os princípios da Ciência
e de difundir o gosto pelos estudos
sérios. Esse curso teria a vantagem
de fundar a unidade de princípios, de

fazer adeptos esclarecidos, capazes
de espalhar as ideias espíritas e de
desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso como de
natureza a exercer capital influência
sobre o futuro do Espiritismo e sobre
suas consequências.
Até a criação deste curso superior de graduação no estudo espírita, a
escola ou organização que buscasse
pesquisadores ou professores espíritas
titulados, para atuar em um conselho organizacional, ou em salas de aula, teria
que contratar alguém diplomado em um
dos cursos tradicionais tais como: Teologia Judaica; Teologia Batista; Teologia
Católica, entre outras.
Outra resistência surgiu com a
preocupação de que os estudiosos espíritas pudessem trazer novos conceitos
ao entendimento espírita tradicional. Novamente, Kardec, na página 346, do livro
Obras Póstumas, ao final do parágrafo
terceiro, afirma que o Espiritismo não é
uma obra terminada; muito ao contrário.
...os resultados coletivos e gerais
serão fruto do Espiritismo completo,
que sucessivamente se desenvolverá.
Ou seja, se afirmarmos que a
Doutrina Espírita não admite novos conceitos, seria o mesmo que garantir que
todo o existente já foi revelado e não há
mais nada para pesquisar ou entender.
Seria como imaginar Sócrates dizendo
“Só sei que tudo sei”.
Antes de admitir que já sabemos tudo, seria importante lembrar que
o Espiritismo é dos homens, portanto
sujeito ao estudo e ao livre-exame de
quem o pratica. Isto combina com conhecimento e livre-arbítrio. A Doutrina
Espírita é composição possível a partir
da Doutrina dos Espíritos, da prontidão
dos médiuns e da mentalidade da época
em que a mesma foi composta.
Desta maneira, por uma questão

Paulo Henrique Wedderhoff
paulo@eloforte.com
de lógica e respeito às recomendações
de Kardec, precisamos continuar estudando, pesquisando, contextualizando,
desdobrando e reinterpretando o conhecimento espírita à luz da Filosofia,
Ciência e Religião. Se assim não procedermos, estaremos cristalizando o
conhecimento atual; fato este que condenaria o Espiritismo a se tornar um conhecimento datado e de utilidade prática
decrescente em função do progresso da
humanidade.
É curioso notar que algumas
das reações contrárias lembram, com
surpreendente semelhança, a vigilância
cerrada da chamada “Santa Inquisição”
que, a pretexto de preservar a fé, impôs
interpretação definitiva sobre tudo, mantendo o pensamento crítico acorrentado
à escolástica religiosa dominante na
época.
Desde sua primeira turma, a
procura pelo curso tem sido feita por
graduados e profissionais de diversas
áreas do conhecimento que buscam
aprofundar seu entendimento sobre disciplinas como Sociologia, Antropologia,
Filosofia, Lógica, Hermenêutica, Medicina e Espiritismo, Metodologia Científica,
Pesquisa, Monografia, História das Religiões e disciplinas voltadas à pesquisa
e ao estudo sistemático de filosofia,
ciência e religiões com ênfase na Codificação e demais obras espíritas.
O corpo docente, formado por
especialistas, mestres e doutores das
áreas de ciências humanas, biológicas
e tecnológicas, com profundos conhecimentos da Doutrina Espírita, busca desenvolver no acadêmico o potencial de
autodesenvolvimento, autoatualização
e autoconhecimento, permitindo que o
indivíduo, através do estudo e da pesquisa, se descubra como agente, sujeito, autor e construtor do seu próprio
conhecimento, ajudando-o a revelar a si
mesmo quem ele é e o que ele quer ser.
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O que dizem os outros jornais

O PDCA e a reforma íntima

O título da matéria de Jorge Cerqueira Pedreira – revista Cultura Espírita – revistaculturaespirita@gmail.com (ed. n°42, setembro de 2012) não é este, mas
importa-nos mais aqui o trecho da entrevista em que ele fala da possibilidade do uso desta ferramenta administrativa para promover de modo mais eficiente a chamada
reforma íntima que todo mundo ouve falar. Pouca gente sabe o que é e muito menos, ainda, é capaz de implementar.
PDCA é a sigla para Plan, Do, Check e Act, em inglês; que em português seria – planejar, executar, avaliar e corrigir. Cerqueira explica que a primeira fase, a
do planejamento do que deve ser feito para assegurar a evolução moral, compreende a identificação dos valores essenciais para tal em função do conhecimento de
si próprio, o planejamento do futuro sob o ponto de vista espiritual, a busca de conhecimentos e a identificação dos fatores críticos de sucesso em relação às possibilidades de falha.
“O fazer” aqui significa, segundo o articulista, viver com intensidade o presente, buscando crescer em todas as oportunidades; ver passado e futuro como meras
referências para o caminho a ser seguido; exemplificar com atos a humildade e a caridade e caminhar movido pela fé nos valores espirituais e pela esperança com
constância de propósitos, determinação e resignação.
Na avaliação periódica (Check) devemos nos habituar à autorreflexão com desenvolvimento da vigilância e controle; perceber os desvios de valores, padrões e
objetivos e descobrir as causas das adversidades dentro de nós ao invés de culpar o mundo que nos rodeia.
Já a última fase, que, por sua vez, realimenta o processo, conduzindo a um novo planejamento, ação, etc significa ter que tomar ações corretivas sobre as
causas das adversidades que sejam do nosso controle; postura de resignação e coragem para amenizar os efeitos de causas não controláveis; perceber oportunidades de melhorar o planejamento de vida ou postura frente problemas reais ou potenciais; habituar a pensar preventivamente sobre tudo o que é necessário e
vivenciar e exercitar a caridade porque “o amor cobre a multidão de pecados”.

O perispírito e suas modelações
Excelente síntese sobre o tema acima foi publicado pela mesma revista Cultura Espírita, mas na sua edição de novembro do ano passado, de autoria de Luiz
Gonzaga Pinheiro. Primeiro ele define o perispírito como sendo o corpo fluídico e maleável que reveste o espírito. Depois explica porque Kardec, nas obras da Codificação Espírita, evitou falar de sua complexidade – um corpo composto de “várias camadas, descartáveis à medida que seu possuidor cresce em virtudes”.
O perispírito é, pois, o veículo de manifestação do espírito no mundo espiritual como o físico o é para os seres encarnados e sobre ele repercutem todas as
consequências benéficas ou nefastas pensadas e elaboradas pelo espírito. Ideias nele cristalizadas durante uma encarnação e entre uma e outra, pela ação da lei de
causas e efeitos, modelam pela força da genética, o futuro corpo físico do reencarnante.
Aperfeiçoando-se em milhões de anos, tornaram-se os modelos organizadores biológicos que contêm espécie de verdadeiro mapa com todas as instruções
para a formação orgânica.
Durante o sono, nas projeções anímicas ou de consciência e em muitos fenômenos mediúnicos, o espírito pode afastar-se do corpo juntamente com o perispírito, mas é através da intermediação deste que se dá a comunicação com o mensageiro desencarnado, numa necessária combinação de fluidos entre ambos os
perispíritos.
Enquanto encarnado, o perispírito tem a função de transmitir todas as sensações, tanto as vindas do exterior e colhidas pelos órgãos dos sentidos, como as
de comando da sede da alma para o corpo. Ao desencarnar, o espírito leva consigo o perispírito para regiões compatíveis com seus modos de pensar, conduta e
experiências que teve na Terra, atraído, inclusive, magneticamente, por outras entidades que se lhe assemelham.
Quanto mais desenvolvidas suas virtudes, menos denso e mais luminoso é o perispírito do indivíduo. Ao reencarnar, o espírito atrai para si os fluidos próprios
daquele mundo em particular, mas sempre atendendo aos requisitos de grau de pureza compatíveis com o seu caráter moral.
Luiz Gonzaga, embora não cite nomes particulares, ao final do texto, faz referências às várias camadas do perispírito, estudadas estas também por outros autores como André Luiz, Manoel Philomeno de Miranda e um terceiro, não mencionado por ele que é Jorge Andréa dos Santos. Em linhas gerais podemos falar, além do
corpo carnal e do perispírito propriamente dito ou psicossoma de André Luiz, de um corpo etéreo ou vital que se dissolve algumas semanas após a morte do primeiro
e o corpo mental que é o mais aperfeiçoado e puro de todos.

Abrade presente na reunião das Especializadas em Brasília
A notícia consta na revista Reformador – feb@febnet.org.br (ed. n° 2.206 de janeiro/13). A reunião das Entidades Especializadas de Âmbito Nacional ocorreu
no dia 08 de novembro e teve a participação, além da anfitriã FEB e da Abrade (Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo), a Abrarte (Assoc. Brasileira
de Artistas Espíritas); ABEE (Assoc. Bras. de Esperantistas Espíritas); Abrape (Assoc. Bras. de Psicólogos Espíritas); AJE-Brasil (Assoc. Jurídico Espírita do Brasil);
ABRAME (Assoc. Bras. dos Magistrados Esp.); AME-Brasil (Assoc. Médico-Espírita do Brasil); CME (Cruzada
dos Militares Espíritas), ICEB (Instituto de Cultura Espírita do Brasil) e, como convidadas a OSCAL (Organização Social Cristã Espírita André Luiz) e Pró-Saúde Mental.
Além da apresentação individual de atividades de cada entidade, foi aprovada a estruturação do trabalho das mesmas passando a uma fase de estudos a criação de uma Coordenadoria ou
Conselho cuja comissão inicial ficou constituída por Marcelo Henrique da Abrade, Ercília Zilli da
Abrape e Hélio Ribeiro.
Também foi definida a criação de um grupo de e-mails. O papel deste Conselho será oferecer
assessoria, através da FEB, na forma de serviços e produtos especializados ao Movimento Espírita,
tais como apoio técnico em áreas específicas e consultoria, auxílio nas campanhas permanentes e
sazonais e nas áreas de Artes, Educação, Medicina, Direito, Psicologia e Assistência Social.
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Divulgar com Eficiência
Não existe uma receita pronta
para se fazer um programa espírita de
rádio, mas há alguns caminhos ou dicas que podem ser levados em consideração pelo divulgador espírita que se
interesse por essa mídia. Em primeiro
lugar, é preciso que se saiba que o rádio é um veículo de grande penetração
popular, principalmente nas classes C,
D e E, e possui características próprias
que não podem ser ignoradas.
Fundamental, inicialmente, é
definir um formato para o programa em
razão do seu propósito. Neste ponto, a
ideia deve ser a de divulgar o Espiritismo
e não a de doutrinar ouvintes. Há uma
distância enorme nestas duas concepções, pois levar o conteúdo doutrinário,
os princípios espíritas, apenas esclarecendo, é bem diferente que fazer
apologia de que o Espiritismo é a melhor religião ou filosofia, que responde a
todas as nossas perguntas, que é a verdade das verdades. Lembre-se que se o
ouvinte identificar um programa sectário
mudará imediatamente de dial (frequência no rádio) e aí o programa passará a
falar exclusivamente para espíritas, uma
vez que se tornará um programa semelhante a qualquer outro.
O Espiritismo no rádio deve ser
levado prioritariamente para o não espírita. O público espírita absorverá naturalmente a mensagem, sem problemas.
Desta forma, é interessante falar sempre em conteúdo espírita e não insistir, em demasiado, no uso de palavras
como Espiritismo e espírita, por exem-
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Como produzir programas de rádio

Carlos Pereira (*)
plo, como forma de autoafirmação.
transmitir uma informação com qualiAo se falar para o não espírita, é dade. Se houver a possibilidade de unir
bom observar que conceitos como reen- os dois requisitos, ótimo.
carnação, mediunidade, perispírito e asA música é outro elemento que
sim por diante, precisam ser constante- agrega valor ao programa. Seja ela
mente esclarecidos para o público. Há como “som de fundo” (conhecido no
uma tendência natural em transformar o meio radiofônico como background-BG)
espaço radiofônico numa grande tribuna ou durante o programa, de preferência,
de centro espírita, mudando-se apenas mesclando música espírita com música
de lugar de exposição doutrinária. Isso popular brasileira de conteúdo espiritué um equívoco a ser combatido. A men- alizante.
sagem espírita no rádio deve se adaptar
O programa realizado ao vivo tem
ao público e não o contrário, sem perder sempre mais vantagens que o gravado,
obviamente a sua essência e beleza.
pois possibilita a interação com o ouvinte
O formato pode ser de perguntas em tempo real pelo telefone, embora,
e respostas sobre um tema principal ou quando é gravado, consiga-se evitar
sobre vários; de esclarecimento sobre a alguns atropelos. Em ambas as modaliDoutrina; da utilização de problemas dos dades é conveniente incentivar o uso da
ouvintes, colocando neles a visão es- carta enviada pelos ouvintes. Num caso
pírita; do debate sobre assuntos atuais; e noutro, vale atentar para a fidelidade
narrando situações com dramatizações; aos princípios doutrinários. Deve-se ter
enfim, o que vale é a criatividade e o todo o cuidado para evitar o sensacionabom senso.
lismo. Este procedimento embora tenha
O rádio valoriza o som, o áudio, o apelo da audiência, tende a vulgarizar
portanto, a mensagem e a locução de- o Espiritismo. Por isso, um prévio roteiro,
vem ser claras, “limpas”. Não é impres- orientando a sequência de assuntos e
cindível que os locutores tenham vozes de falas e a linha de conteúdo, diminuirá
imponentes e tampouco impostadas, essa possibilidade.
mas que consigam expressar raciocíFazer programa de rádio não é
nios de maneira compreensível a todos.
Já foi o tempo em que
uma voz bonita era o
requisito número um
para se apresentar
um programa de rádio. Hoje se valoriza
a capacidade de se

brincadeira. É uma responsabilidade
como outra qualquer no campo da divulgação espírita e envolve preparação e
persistência. Muitos trabalhadores motivados em escutarem sua voz no rádio
interessam-se na sua produção, mas
quando isso se torna uma rotina tende a
se desestimularem.
Como outra tarefa espírita
qualquer, colaboradores espirituais também estarão presentes no auxílio da
produção do programa de rádio, daí a
importância do recurso da prece e deixar-se, sempre que possível, levar pela
inspiração. As duas estações, esteja
certo, estarão assim em perfeita harmonia.
Esteja ligado nesta ideia. Sintonize a frequência da divulgação espírita e um bom programa.
A palavra é metade de quem fala e
metade de quem a escuta. – Michael
Montaigne, pensador francês do século
XVI.
(*) Carlos Pereira é comunicador espírita, membro da ADE-PE.
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