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ADE-PR põe no ar “Diálogo Espírita” na televisão
Conforme previsto e anunciado na edição passada, o 

programa “Diálogo Espírita”, da Associação de Divulgadores do 
Espiritismo do Paraná, estreou na televisão no dia 09 de março. 
Além de reprises em horários aleatórios, foi escolhido o sábado, 
no horário de 20,00 horas para a veiculação principal.

A apresentação nas primeiras semanas esteve a cargo 
de Wilson Czerski, Robson Luis Balaguer e Gilberto Luis Tomasi 
que, em dinâmica de interatividade ou revezamento, oferecem 
quadros diversos como “Tema Livre” (debates), “O Espiritismo 
responde”, “Nosso Lar”, “Presença Literária”, “O Espiritismo e 
você” e “Entre Vistas”. Outros quadros estão previstos para es-
trear nas próximas semanas, todos eles com apresentação de 
forma alternada para aumentar o interesse dos telespectadores.

Neste último, no programa do dia 23 de março, como 
primeiro convidado, o entrevistado foi Rubens Denizard Figue-
ira dos Santos que por muitos anos ocupou a diretoria do SAE 
– Serviço de Assistência Espiritual do Hospital Espírita de 

Psiquiatria Bom Retiro, em Curitiba. Na oportunidade, ele falou sobre as obsessões espirituais, suas causas, consequências 
e formas de prevenção e tratamento.

“Diálogo Espírita” pode ser assistido em Curitiba e Região Metropolitana através dos canais 05 da NET, 72 da Vivo 
TV e ainda 186 da Vivo Digital. Porém, mesmo que não se possua TV a cabo, nem por isso deixa-se de acompanhar o pro-
grama, pois ele pode ser acessado diretamente da internet no site www.cwbtv.net, com veiculação simultânea à da televisão.

Prestigie e divulgue esta nova opção de iniciar ou ampliar seus conhecimentos sobre a Doutrina Espírita! 

Editorial destaca a importância da sucessão no Vaticano para os espíritas
“Nas eleições para papa, o Espírito Santo não ajuda a escolher o melhor cardeal para ocupar o trono de Pedro, mas 

aquele capaz de causar menos estragos”, teria dito em certa ocasião o agora aposentado Bento XVI. Todos nós, espíritas ou 
não, desejamos que Bons Espíritos tenham conseguido bem mais do que isso com a eleição de Francisco, simples até no 
nome, como o próprio homenageado de Assis. Para o bem de todos! (Pág. 2).

O que não sabemos sobre Santa Maria
Sempre que ocorre um evento com muitas vítimas – causas naturais ou provocadas - como o incêndio na boate Kiss, 

na cidade gaúcha de Santa Maria, pipocam na imprensa espírita declarações e artigos que pretendem estabelecer uma 
relação de causalidade com fatos históricos recentes ou até muito recuados no tempo. Com raríssimas exceções não pas-
sam de meras especulações como veremos aqui. (Atualidades, pág. 8).

Gravação do programa Diálogo Espírita, dia 08 de março, no 
C. E. Luz Eterna, em Curitiba: a partir da esq. Rubens D. F. dos 
Santos, Wilson Czerski, Gilberto Tomasi e Robson Balaguer

Outras matérias
ORIENTAÇÕES PRECIOSAS AOS 
FUTUROS EXPOSITORES ESPÍRI-
TAS
Sob o título “Técnicas de Oratória”, 
trazemos nesta edição a primeira 
parte de um trabalho realizado pelo 
Centro Espírita Ismael, de São Paulo, 
capital, direcionado a todos aqueles 
que se dedicam ou pretendem divul-
gar o conhecimento espírita através 
da palavra falada. (Divulgar com 
eficiência, pág. 6).
COMO FORAM OS JANTARES DA 
ADE-PR E DO CWBTV
O primeiro aconteceu no dia 09, co-
incidindo com a estreia do programa 
“Diálogo Espírita” na televisão; o se-
gundo, no dia 14, serviu para come-
morar o 15° aniversário do Canal Co-
munitário de Curitiba. A ADE-PR, na 
condição de associada caçula, esteve 
lá. (Sociedade, pág. 4).
E LEIA TAMBÉM: explicações sobre 
os fenômenos de tiptologia, escrita e 
voz diretas, a bandeira da alteridade 
defendida pela Abrade e os contos 
com temática espírita na obra “Os 100 
melhores contos de humor da litera-
tura universal” (Autorretrato, pág. 3); 
a importância do livro “O fotógrafo dos 
espíritos” que relata as experiências 
do autor com as materializações de 
Uberaba (Livros que eu recomendo, 
pág. 4), o artigo expressivo “Muitos 
os chamados, poucos os escolhidos” 
e a programação do Centenário da 
Sociedade Espírita Os Mensageiros 
da Paz, de Curitiba. (Artigo e Movi-
mento, pág. 7).
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Opinião do Leitor
Olá, Wilson Czerski e demais amigos da 

ADE-PR. Parabenizo-os de forma calorosa pelo 
programa de televisão que entrará no ar em 
março/2013. Excelente notícia, propiciosa nova 
estrada. Que Deus inspire a todos vocês. Um 
forte abraço e sigamos em frente. Paz. 
Gezsler Carlos West – Recife - PE

A par dos meus cumprimentos pelo tra-
balho que está a desenvolver em favor da Di-
vulgação, o nosso agradecido fraternal abraço. 
Louvo-o pela excelência do trabalho em prol da 
Divulgação. Abraços. 
José Virgílio Góes - Curitiba

Caro amigo Wilson, saudações.
Recebi o Comunica Ação Espírita de ja-

neiro/fevereiro. Fica aqui o meu agradecimento. 
Continua sendo hoje, sem dúvida, um veiculo 
de fundamental importância de divulgação da 
Doutrina Espírita, para o movimento espírita 
e para a sociedade. Sei bem das dificuldades 
existentes para mantê-lo atualizado. Custo, se-
leção de matéria, tempo, trabalho da equipe, 
expedição etc. 

Parabéns pela valiosa iniciativa da cri-
ação e apresentação do programa de televisão 
"Diálogo Espírita" A chamada do editorial 
dá ênfase a importância do investimento para 
a difusão da Doutrina Espírita para o social e 
destaca com justeza a significativa proposta de 
ADE-PR, como a mais importante página da sua 
história. Estendo também meus parabéns à vali-
osa equipe dessa ADE.
Éder Fávaro – SP

Caros amigos Wilson e Clóvis. Para 
constar, eis o pagamento da minha adesão 
ao programa Diálogo Espírita, que a ADE-PR, 
pelas mãos dos abnegados irmãos, ora inicia. 
Contem, pois, com meu depósito mensal. 

Vamos, de coração, torcer para que 
este novo movimento dinâmico, em nosso movi-
mento espírita local, seja nova luz no cenário da 
Terra do Cruzeiro! Abraço fraterno. Muita paz! 
Jesus e Kardec em nossos corações,  sentimen-
tos e ações!
José Maia - Curitiba

Olá Wilson, tudo bem? Recebi e 
agradeço pelo envio da última edição, com boas 
notícias, do CAE. Desejo sucesso em todas as 
iniciativas, apesar das costumeiras dificuldades. 
Meus cumprimentos a todos da equipe ADE-PR.
Paulo Santos - Divinópolis - MG

O papa é o líder supremo da Igre-
ja Católica com 1,2 bilhão de fiéis no 
mundo inteiro, mas é no Brasil que se 
encontra o maior número deles. Os es-
píritas seguem o Espiritismo cujo concei-
to predominante é de que também seja 
uma religião e o Brasil é o maior país es-
pírita do mundo. Logo, os espíritas não 
têm nada a ver com o que ocorre no seio 
da Igreja Católica ou com a substituição 
de papas, certo? Errado!

Tanto a surpreendente renúncia 
de Bento XVI como a eleição de Jorge 
Mario Bergoglio, agora Francisco, foram 
acompanhadas por bilhões de pessoas 
com interesse que, para boa parte de-
las, transcende a mera curiosidade ou o 
valor da notícia jornalística.

Para o bem ou para o mal, a in-
fluência da milenar instituição é inega-
velmente muito significativa para católi-
cos ou não, principalmente no auge de 
uma das mais profundas crises de sua 
história. Revelam-se ao público per-
plexo os bastidores de intrigas políticas. 
Escancaram-se escândalos de traição e 
chantagem, corrupção e pedofilia, pros-
tituição e homossexualismo. Por isso 
tudo, os alegados motivos de saúde 
para a renúncia de Joseph Ratzinger 
mais escondem do que revelam.

Mas o fato é que, apesar de to-
dos os erros cometidos no presente e no 
passado, mais de um bilhão de indivídu-
os depositam sua fé na fumaça branca 
do Vaticano. Difícil saber se ela seguirá 

a direção dos ventos da renovação ou 
se dissipará neles como promessas vãs. 
Sem a Igreja, 17% da população mun-
dial ficariam órfãos de orientação religi-
osa e tal parcela de uma sociedade já 
gravemente enferma do ponto de vista 
moral, perderia de todo o norte para sua 
conduta pessoal.

Também não nos importam os 
dogmas defendidos ou os rituais e cultos 
que cercaram a escolha do novo papa. 
O Espiritismo não concorre com o Catoli-
cismo. Seria ridícula a pretensão de mu-
dar o mundo sozinho e, portanto, todos 
temos que torcer para o triunfo do bem, 
sempre, em qualquer lugar, seja através 
de quem for. Independente de todas as 
divergências doutrinárias – leia-se filosó-
ficas – e práticas, temos que nos unir 
nos bons propósitos.

Até mesmo orar – Francisco teve 
a humildade de pedir que fizessem isso 
por ele ao assumir – para que seja um 
bom líder, praticante das autênticas vir-
tudes cristãs. Os espíritas não são os 
únicos a desejar o bem social. Indiscuti-
velmente nas outras religiões também 
há pessoas motivadas e conscientes 
para a mesma necessidade.

O papa é um missionário. Sua 
escolha não foi por acaso. Não acredita-
mos que tenha sido por inspiração do 
Espírito Santo porque o Espiritismo não 
reconhece o dogma da Santíssima Trin-
dade, mas não se pode negar a possibili-
dade de que espíritos superiores tenham 

atuado no conclave.
Jesus afirmou que onde se reunis-

sem duas ou três pessoas em seu nome, 
ele estaria entre elas. Num templo evan-
gélico ou budista, numa mesquita ou 
igreja, o ambiente é sempre mais propí-
cio à presença de espíritos desencarna-
dos devotados aos ideais elevados. As 
preces e os sentimentos sinceros de re-
ligiosidade os atraem ainda que possam 
conservar os condicionamentos e cren-
ças particulares que possuíam quando 
por aqui transitavam encarnados.

Vale recordar as instruções conti-
das nos itens 232 e 233 de O Livro dos 
Médiuns. Além da seriedade das reu-
niões, exige-se “o coração puro” para 
atrair os bons espíritos e melhores serão 
elas “quanto maior a homogeneidade na 
disposição para o bem, com sentimentos 
puros e elevados”.

Ora, acreditamos que, a despeito 
de todas as falhas humanas presentes 
mais em uns do que em outros, a maio-
ria dos 115 cardeais eleitores pode até 
não ter escolhido o mais apto. Como es-
pírito em evolução, distante da perfeição 
e, consequentemente, de uma suposta 
infalibilidade, pode cometer equívocos e 
falir na missão recebida.

Porém, pensamos que no colé-
gio cardinalício deve ter prevalecido 
sentimentos e intenções genuinamente 
nobres para corrigir erros, aplicar a si 
mesmos as regras morais evangélicas 
e, a partir dos exemplos, recuperar e 
reconstruir a imagem tão abalada da 
instituição, recolocando-a a serviço da 
espiritualização do seu rebanho.

A Humanidade, mais do que nun-
ca, necessita de bons pastores.

Os espíritas e os papas
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AUTORRETRATO
A Abrade e a bandeira da alteridade; os processos da mediunidade de efeitos físicos como a tiptologia 

(mesas girantes), a pneumatofonia e a pneumatografia; e os contos “espíritas” na antologia
“Os 100 melhores contos de humor da literatura universal”, notícias deste periódico em 2003.

No início do primeiro semestre 
de 2003, a Abrade – Associação de 
Divulgadores do Espiritismo – vivia um 
de seus momentos muito especiais. No 
final do mês de abril a sua diretoria exe-
cutiva reunira-se em Recife e os deta-
lhes do encontro constaram na matéria 
da página 6 da edição n° 37, bimestre 
maio-junho daquele ano.

Algumas ideias ali tratadas, prin-
cipalmente a alteridade empunhada pela 
Associação como uma de suas princi-
pais bandeiras, foram assunto também 
da capa e do Editorial.

A certa altura do texto inicial lía-
mos: Mas a Abrade... pelas estratégias 
inovadoras adotadas, incluindo a alteri-
dade como princípio ético de relaciona-
mento e convivência, reconhece e prio-
riza a comunicação pessoal, aquela que 
se efetiva através das palavras, gestos, 
atitudes e sentimentos. Comunicação 
não é nem pode se tornar via de mão 
única.

Mais adiante, reforçava: E a 
postura de alteridade deve ser estimu-
lada, permeando a comunicação inter-
pessoal entre os espíritas e destes para 
com o restante da sociedade... Na co-
municação espírita é recomendável não 
ficar de boca aberta demais e ouvidos 
de menos.

O assunto continuou no Editorial 
que, se possível, com certeza, merece-
ria ser reproduzido aqui na íntegra. Um 
alerta sobre certas distorções que o 
Movimento Espírita brasileiro abriga em 
seu seio. Por exemplo, a dicotomia, às 
vezes, existente, entre o que se reco-
menda e se exige dos outros e aquilo 
que os impositores apresentam como 
comportamento diário.

O respeito ao modo de pensar, 
ser e agir diferente vale tanto para o âm-
bito interno quanto para o externo, o que 
não implica a aceitação incondicional de 
tais posturas. O próprio Espiritismo não 
é dono da verdade absoluta, apenas de 

parte dela e fora dele há experiências e 
aprendizados importantes.

Na página 4, sob o título “Estou 
de aniversário”, foi dada ‘voz’ ao pró-
prio veículo ADE-PR Informativo que 
completava seis anos de circulação. Em 
destaque trazia o seguinte parágrafo: 
O “jornalzinho”espírita nem sempre é 
valorizado como merece. Como rara-
mente é feito por profissionais e princi-
palmente sem remuneração, enfrenta 
muitas dificuldades para ser elaborado. 
Mas como este, segue sua trajetória de 
propagar o conhecimento espírita e as 
notícias de seu movimento.

Na página seguinte, entre as notí-
cias ali veiculadas, uma merece ser re-
cordada. Tratava da desencarnação do 
cientista espírita Hernani Guimarães An-
drade no dia 25 de abril de 2003. A maté-
ria lembrava, ainda, que poucos meses 
antes, em agosto do ano anterior, quem 
se transferira para a dimensão espiri-
tual, fora outro pesquisador sério dos 
fenômenos espíritas de efeitos físicos, o 
mineiro Henrique Rodrigues.

Na página 6, como mencionamos 
no início deste flash back, a reportagem 
relatou os acontecimentos da reunião da 
Abrade em Recife, nos dias 26 e 27 de 
abril. A ADE-PR esteve representada por 
Wilson Czerski, então Diretor de Parce-
rias entre as ADEs da entidade nacional. 
Para orientar os trabalhos, o presidente 
Gezsler Carlos West tomou por ponto de 
partida o enunciado da missão institu-
cional: “Promover e aprimorar a comu-
nicação social espírita, fazendo intera-
gir as ideias espíritas na sociedade de 
forma ética, fraterna e parceira, visando 
a felicidade do ser humano e o equilíbrio 
da natureza”.

Na página 7, na seção “Cantinho 
Científico”, o tópico da edição 37 foi Tip-
tologia, voz e escrita diretas. O artigo, 
em seu início, explicava que enquanto 
os fenômenos espíritas de efeitos físi-
cos telérgicos  básicos, como os térmi-

cos, luminosos e mecânicos, decorrem 
de um processo inconsciente de con-
versão de energia psíquica em ener-
gia física, a principal característica dos 
fenômenos ergéticos é a intenção do 
espírito desencarnado produzi-los. Um 
rap (ruído ou pancada) ocasional é efeito 
proveniente da mediunidade, mas nem 
sempre fruto de uma deliberação da 
vontade do agente espiritual. Porém, se 
eles oferecem ritmo ou número, passam 
a compor um código inteligível visando a 
comunicação com os encarnados.

Nas comunicações mediúnicas 
por via escrita e da fala, de efeitos ditos 
inteligentes, além do uso de palavras, tal 
como na comunicação entre os encar-
nados, os espíritos complementam seu 
pensamento por sinais e expressões in-
dicativos de suas emoções como cólera, 
dor, alegria, medo. 

Quando os espíritos se comu-
nicam através dos raps, por exemplo, 
este complemento comunicacional tam-
bém existe. Intensidade e frequência 
das pancadas dizem da personalidade 
e temperamento deles. Quando as co-
municações por pancadas tornam-se 
regulares dizemos se tratar não mais de 
raps, mas de tiptologia, como ocorreu 
com as mesas girantes em meados do 
século XIX, na França.

Por falar em escrita e fala, há uma 
outra classe de fenômenos que, embora 
não dispense de modo algum a coope-
ração de um médium, o faz sem utilizá-
lo diretamente, isto é, sem as mãos ou 
o aparelho fonador. A pneumatofonia 
ou voz direta é uma subclasse de fenô-
menos de telergia acústica. Sílabas, 
palavras e até frases inteiras parecem 
provir do ar. Na presença de Elizabeth 
Blake, estudada por Hyslop em Ohio 
(USA) e falecida em 1920, produziam-se 
vozes com regularidade em plena luz do 
dia. Nada de truques, ventríloquos, mas 
fenômenos autênticos testemunhados 
por pesquisadores sérios.

Na escrita direta há a mediata e 
a imediata. Daniel Douglas Hume, sob a 
observação de Willian Crookes, à luz do 
dia, forneceu energia para que se desse 
um movimento psicocinético do lápis 
que se ergueu sobre sua ponta, avan-
çou vacilante sobre o papel sem poder, 
no entanto, escrever. Uma pequena 
lata ao lado elevou-se acima da mesa e 
serviu-lhe de apoio. É a pneumatografia 
mediata.

No outro tipo o espírito utiliza-se 
do grafite colocado numa caixa fechada 
com papel em branco para imprimir ge-
ralmente pequenas frases. Em outras 
ocasiões, somente as folhas de papel 
são trancadas na caixa e mesmo as-
sim a escrita aparece. Teoriza-se que o 
agente espiritual poderia materializar o 
grafite ali dentro ou mesmo transportá-
lo de outro lugar. Henry Slade foi o mais 
famoso médium deste tipo de fenômeno.

Na última página, uma interes-
sante dica de leitura, mesmo para os lei-
tores de hoje. O artigo fez a constatação 
de que no livro “Os 100 melhores con-
tos de humor da literatura universal” 
(Ediouro, 2001), organizado por Flávio 
Moreira Costa, quatro histórias abordam 
diretamente temas ou fenômenos espíri-
tas e outros quatro têm temas relaciona-
dos. 

Neste segundo grupo estão “Bel-
fogor”, de Maquiavel; “Deus”, de Al-
phonse Allais; “O Santo e o Duende”, de 
Hector Hugh e “Carta de um defunto”, 
de Lima Barreto. No outro grupo estão 
“O fantasma de Canterville”, de Oscar 
Wilde; “O defunto inaugural”, do mineiro 
Aníbal Machado – que bem poderia ter 
inspirado a telenovela O Bem-amado; 
“História de uma traça”, do gaúcho 
Paulo Côrrea Lopes e “Uma história de 
Judas”, de João Alphonsus, com direito 
à materialização de um espírito e uma 
discussão filosófica sobre livre-arbítrio e 
predestinação.
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Livros que eu recomendo
O fotógrafo dos espíritos

Wilson Czerski

“Um livro diferente, ao mesmo 
tempo de memórias e também um relato 
de experiências científicas”, comenta 
Aécio Pereira Chagas na orelha do livro. 
Já para Jairo Compasso, que também ali 
prestou seu depoimento, “trata-se de um 
documentário que descreve trabalho sé-
rio, além de comprovações fotográficas 
sobre a mediunidade de efeitos físicos, 
com prioridade para a materialização 
dos espíritos.

Nedyr Mendes da Rocha acom-
panhou dezenas de sessões espíritas 
de efeitos físicos, incluindo transportes, 

levitação, voz direta e materialização 
durante cerca de uma década e meia. 
Primeiro em Campinas –SP, onde viveu, 
e outras seis em Uberaba, no final de 
1963 e início de 1964, com a presença 
de Chico Xavier, apenas como as-
sistente. De muitas delas fez registro fo-
tográfico – só em Uberaba foram 175 em 
preto e branco e 11 coloridas. Algumas 
ilustram o livro, publicado em 2011 pela 
editora EME, um ano após a desencar-
nação do autor.

Os relatos e a documentação 
fotográfica são contundentes, principal-
mente para os céticos que insistem – sim, 
não só à época, mas ainda hoje, sempre 
que se fala ou escreve sobre o assunto, 
notadamente na imprensa leiga. Após 
o término da leitura fica a sensação de 
tranquilidade para todos aqueles que 
creem – mesmo que não tenham visto – 
na veracidade dos fenômenos, podendo 
se desfazer do peso de ser tachados de 
tolos crentes em fraudes, charlatanismo 
e superstições.

Antes de descrever as sessões, 
Nedyr conta como tudo começou através 
da mediunidade de seu pai. Depois à 
página 74, ao falar sobre o ectoplasma, 

explica que as fontes são diversas como 
dos minerais, principalmente a água em 
movimento e, dos vegetais, as árvores 
de grandes troncos, altas e frondosas e 
os gramados bem regados. Mas o tipo 
humano é o mais importante. Segundo 
sua observação, as vestes das enti-
dades materializadas eram de tecidos 
transportados de fora; rosas vinham or-
valhadas.

A partir da página 125 Nedyr 
passa a descrever minuciosamente as 
sessões de Uberaba em três noites con-
secutivas, em novembro de 1963, sendo 
que em uma delas foram realizadas 
duas e todas no consultório do médico 
Waldo Vieira, parceiro de psicografia de 
Chico Xavier em algumas obras. O rigor 
científico esteve presente em todas elas. 
Na primeira participaram 32 pessoas, 
sendo 26 médiuns e nove máquinas fo-
tográficas.

Na página 140 há uma imagem 
espetacular do espírito Josepha atraves-
sando as barras de uma jaula onde fica-
vam os médiuns com cintos e cadeados. 
Na última destas sessões, dois espíritos 
se materializaram simultaneamente, 
conversaram entre si na cabine, des-

pertaram os dois médiuns 
e conversaram com eles, 
tocaram as pessoas. As 
conversas foram grava-
das.

Depois desta série 
de sessões houve mais 
duas a 02 e 03 de janei-
ro de 1964, esta última 
com a presença de sete 
repórteres da revista O 

Cruzeiro, ao invés dos dois que Waldo 
Vieira havia convidado. Como se sabe 
esta visita resultou numa reportagem 
polêmica que tentou desacreditar por 
completo os fenômenos.

O espírito Josepha ficou materiali-
zado durante 40 minutos. O próprio Ne-
dyr enumera mais à frente os possíveis 
argumentos de suspeita dos repórteres 
depois de irem embora, apesar do 
aparente total convencimento logo após 
a sessão. Por exemplo, a ausência da 
jaula que já há algumas sessões a mé-
dium Otília Diogo pedira para nela não fi-
car. Também o toca-disco desta vez não 
fora acionado pelo espírito e foi negado 
o pedido dos repórteres de um deles 
permanecer na cabine.

Na página 106 está reproduzida 
uma surpreendente fotografia de uma 
cerimônia de casamento civil em que o 
espírito da Irmã Josepha aparece entre 
os assistentes. Quanto aos possíveis 
fenômenos de transportes, parece-nos 
pertinente tal hipótese em relação às 
vestes e às rosas, mas não ao crucifixo 
que Irmã Josepha trazia sempre ao pei-
to. Visto que aos olhos dos presentes e 
mesmo dos registros fotográficos apare-
cia sempre exatamente igual, o autor 
arriscou afirmar que ele deveria ser reti-
rado a cada vez do próprio túmulo.

Não vemos maior dificuldade para 
a “reconstrução” de um objeto que de-
veria ter acompanhado sua proprietária 
quase a vida toda e também ninguém 
havia tocado nele para atestar que pos-
suía constituição sólida. Bem mais in-
crível seria imaginar as sucessivas reti-
radas e reposições do objeto no túmulo.
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pequeno problema técnico inviabilizou o 
planejado, bem como se notou a ausên-
cia da prometida dupla de artistas que 
faria música ao vivo.

Livros foram disponibilizados para 
a venda, todos com preços promocio-
nais; edições deste jornal e cartilhas da 
campanha pela Doação de Órgãos que 
a ADE-PR encetou anos atrás foram 
distribuídos gratuitamente. E represen-
tantes da revista “Ser Espírita”, ligada à 
SBEE - Sociedade Brasileira de Estudos 
Espíritas, puderam fazer 
marketing do periódi-
co com exposição de 
números do mesmo e 
banners oferecendo 
assinaturas.

O resultado fi-
nanceiro, considerando 
a reduzida equipe ativa 
da direção da ADE-PR 

foi plenamente satisfatório, permitindo, 
assim, tranquilidade na administração 
da entidade, principalmente com o com-
promisso assumido na produção e vei-
culação do programa semanal Diálogo 
Espírita.

A ADE-PR, na pessoa de seu 
presidente em exercício Robson Bala-
guer, da Coordenadora de Eventos 
Lizete Terezinha Czerski, do Coord. de 
Integração Nilo Martinho Favetti, do Co-
ord. de Informática e também Relações 

Acima imagens que ilustram 
o ambiente na noite de 09 de março 
quando a Associação de Divulgadores 
do Espiritismo do Paraná realizou mais 
um jantar confraternativo. O local foi 
a quadra de esportes da Escola Se-
bastião Paraná, instituição pertencente 
à Comunhão Espírita Cristã de Curitiba 
que gentilmente cedeu suas instalações 
para o evento.

Cerca de 165 pessoas se fizeram 
presentes prestigiando a iniciativa da 
ADE-PR que, por sua vez, tinha bons 
motivos para comemorar, pois exata-
mente na hora marcada para o jantar, 
estreava na televisão a cabo e pela in-
ternet o programa Diálogo Espírita.

Além de uma singela homenagem 
pela passagem do Dia Internacional da 
Mulher, transcorrido na véspera, era de-
sejo da organização veicular o progra-
ma para o público. Porém, infelizmente, 

CWBTV comemora com jantar os 15 anos de fundação
O Canal Comunitário de Curitiba 

foi fundado em 12 de março de 1998. 
Na noite da quinta-feira 14, reuniu no 
Restaurante Madalozzo, no famoso 
bairro gastronômico da capital para-
naense, representantes das entidades 
associadas, diretores e funcionários 
para festejar o 15° aniversário de sua 
fundação.

Atualmente o CWBTV possui 68 
associados e 60 programas distribuí-
dos nas 24 horas do dia em que o Ca-
nal fica no ar, portanto, programação 
ininterrupta que inclui os mais diversos 
segmentos como saúde, cidadania, 

música, espiritualidade sob enfoque de 
diversos credos, educação, variedades, 
etc.

A ADE-PR, na condição de novo 
membro da Associação das Entidades 
Usuárias de Canal Comunitário em 
Curitiba e Região Metropolitana, e que 
havia estreado o seu programa Diálogo 
Espírita apenas cinco dias antes, esteve 
representada pelo casal Wilson e Lizete 
Terezinha Czerski, ele Coordenador de 
Mídia e diretor deste jornal e, agora, 
produtor e apresentador do programa; 
e ela Coordenadora de Eventos da insti-
tuição.

Sucesso também o jantar da ADE-PR

Públicas e Secretaria Marcos Waishaupt, 
do Coord. do Livro Moacyr Jacomello 
Corso e Coord. de Mídia Wilson Czerski, 
agradece a todos os que direta ou indi-
retamente contribuíram para o sucesso 
do evento.

Bem como se sente agradecida 
pela presença de todos, sensibilizados 
que foram pelos apelos e necessidades 
de apoiar a ADE-PR em um momento tão 
especial de sua trajetória voltada à ex-
celência da comunicação social espírita.

5
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Divulgar com Eficiência

Técnicas de oratória (1ª parte) (*)
Como preparar um tema. As fases 
de preparação de uma palestra podem 
ser assim resumidas: 1ª) Escolha do 
tema. Para que um assunto desperte 
interesse, quatro considerações serão 
feitas: 1ª) recursos próprios - abordar 
tema difícil, somente quando dispuser 
de tempo para pesquisá-lo; 2ª) circuns-
tância - a palestra deverá ser uma curva 
que passa, ora mais próximo, ora mais 
distante do centro de interesse da as-
sistência; 3ª) público - deverá o orador 
auscultar as características e as ne-
cessidades dos ouvintes: cultos ou não, 
especializados ou heterogêneos, muitos 
ou poucos; 4ª) inspiração - caso tenha 
dificuldade em definir o tema, solicitar o 
auxílio dos benfeitores espirituais.

2ª) Pesquisas na bibliografia dis-
ponível. Selecionar textos referentes 
ao tema para serem posteriormente es-
tudados. Não exagerar na escolha dos 
mesmos, pois uma quantidade dema-
siada inviabilizará, até certo ponto, uma 
palestra simplificada. A biblioteca do ex-
positor espírita deverá conter variadas 
obras: espíritas, religiosas, espiritualis-
tas e literárias de um modo geral.

3ª) Estudar as páginas escolhidas. 
Antes de iniciar o estudo dos textos, 
o expositor deve tomar de uma folha 
avulsa de papel, destinada a anotações, 
visando já à estruturação da palestra. É 
a "Folha de Ideias". Tomar o cuidado de 
não escrever demasiadamente. Há que 
se diferenciar IDEIA de PALAVRA. Ideia 
é espírito; palavra é corpo. Ideia é pen-

samento; palavra é sinal gráfico. Quan-
do se recomenda "anotar idéias", fala-se 
em encarná-las no mínimo de palavras 
possível. Evite frases inteiras, a não ser 
as indispensáveis. Em seguida, anote, 
abreviadamente, o endereço bibliográ-
fico da ideia, para eventual consulta 
posterior.

4ª) Formular a ideia-mãe. A Ideia-mãe 
é um pensamento único, expresso numa 
frase simples, clara e, se possível, direta, 
e que resuma a essência do que se quer 
provar ou demonstrar através da palestra 
inteira. Em torno dela e/ou em direção 
a ela se encaminharão todos os assun-
tos e ilustrações. Obs.: A ideia-mãe não 
deve ser confundida com o tema, que é 
o assunto da palestra. A ideia-mãe é a 
definição, objetivo específico dentro do 
tema. Ex.: Tema: Obsessão. Ideia-Mãe 
1 - "A cura da obsessão está ligada à 
evangelização do obsidiado". Ideia-Mãe 
2 - "O obsessor é um irmão desencar-
nado em desequilíbrio a quem devemos 
auxiliar". Ideia-Mãe 3 - "Nós somos os 
causadores das obsessões que nos viti-
mam".

5ª) Esboçar e reescrever a palestra. 
De posse da estrutura do discurso que 
veremos adiante, concatenar, de ma-
neira lógica e coerente, as ideias sele-
cionadas. Escrever a palestra esboçada 
é facilitar o encadeamento lógico das i-
deias. Além disso, desenvolve no orador 
a memorização profunda da sequência 
organizada. Importante: chegado neste 
ponto, o candidato a expositor deve 

manter-se atento para o autoaprimora-
mento constante, cadenciando as cinco 
fases da preparação, até que se sinta 
seguro na utilização dos diversos méto-
dos.

O discurso. Polivalência de sentidos. 
Do latim discursu(m). Ação de correr por 
ou para várias partes. Discorrer sobre 
vários assuntos. No plano da oratória, 
designa a elocução pública, que visa 
a comover e persuadir. Assume a de-
notação de "tratado", "dissertação", ou 
equivalentes, como, por exemplo, o 
“Discurso do Método” de Descartes. Em 
Filosofia, o adjetivo "discursivo", oposto 
ao "intuitivo". Ainda: no "discurso cientí-
fico" o animal não fala, mas no "discurso 
da fábula", sim.

Gêneros oratórios. São as relações 
existentes entre o orador e o auditório. 
Depois de ouvido um discurso, o público 
reage de duas formas: 1º) como mero 
espectador, apreciando ou não o que foi 
dito; 2º) após a exposição, vota a favor 
ou contra. 

Neste sentido, há três gêneros: 1º) 
laudatório - o público assiste ao discur-
so sem participação objetiva. Pergunta, 
discute, mas não decide; 2º) judiciário 
ou forense - depois da elocução, julga 
sobre um fato passado (envolve noções 
de justo e de injusto); 3º) político - após 
a explanação, julga sobre um fato futuro. 
Num sentido amplo, todo o discurso é 
político, porque todos visam ao bem co-
mum.

Retórica, oratória e eloquência. As 

três palavras derivam de diferentes raí-
zes, mas todas significam falar. Retórica 
é palavra grega e as duas outras pro-
cedem do latim. Retórica - esta palavra 
se origina da substantivação do adjetivo 
feminino retórica pela elipse do substan-
tivo - técnica. Técnica retórica = retórica. 

Oratória - forma-se à imitação da 
palavra Retórica que ela traduz. É um 
adjetivo substantivado pela elipse da 
palavra arte, que equivale à palavra téc-
nica. Arte oratória = Oratória. 

Eloquência - constrói-se sobre o 
adjetivo "eloquens" = eloquente e se liga 
ao verbo "eloqui" = falar, falar com arte, 
com elegância, com riqueza. Eloquência 
- apresenta sempre um sentido positivo 
e elogioso; Retórica - eventualmente 
apresenta sentido negativo e pejorativo 
e, nesse caso, se usa em oposição à 
eloquência.

Discurso Dialético. A Sofística argu-
menta com juízos falsos, portanto, não 
é retórica; a Analítica pressupõe juízos 
de ciência, também não é retórica. Não 
se persuade ninguém que dois mais dois 
são quatro; o Dialético - o conhecimento 
dialético se consegue através de racio-
cínios prováveis e se chega ao estado 
de opinião. Portanto, toda vez que, di-
ante de uma dúvida, não possamos che-
gar à certeza (à ciência), mas a probabi-
lidades, estamos diante de uma questão 
dialética, objeto do discurso retórico.
(*) Resumido da apostila do Curso de Exposi-
tor Espírita do Centro Espírita Ismael, São 
Paulo, capital, e disponível no site http://www.
espirito.org.br/portal/palestras/ceismael/cur-
so-expositor-espirita.html
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Muitos os chamados, poucos os escolhidos
Wilson Czerski

A parábola de Cristo que aborda 
o tema foi registrada por Mateus (cap.
XXII, vs. 1 a 14) cujo título é o “Festim 
de Núpcias” no qual é feito um convite 
geral para participar de um casamento, 
mas dos que se apresentam, poucos 
o fazem com a roupa adequada e, por 
isso, muitos são barrados à entrada. 
Mas qual o significado espiritual dessa 
roupa especial? 

Antes de mais nada é preciso 
dizer que há milênios estamos surdos 
ao chamado de Deus. Mas há também 
os que ouvem e não prestam atenção. 
E dos que prestam atenção, muitos têm 
preguiça de promover em si mesmos as 
mudanças necessárias para se tornarem 
aptos a participar do festim. 

Se não têm preguiça, falta cora-
gem para matar. Matar?  Isso mesmo. 
Matar o homem velho, conforme fez 
Saulo de Tarso na estrada de Damasco, 
rendendo-se à luz do Senhor e trans-
formando-se de perseguidor de seus 
discípulos em um dos mais notáveis e 
dedicados propagadores de suas ideias.

São poucos os escolhidos porque 
no convite está expresso que só entra 
na festa quem estiver vestido a rigor, ou 
melhor, com o rigor da disciplina no bem. 
Também diz que a entrada é pela porta 
estreita (Mateus, cap. VII, vs. 13 e 14) e 
a festa lá dentro não é de divertimento, 

mas de muito trabalho.
Podemos chegar na última hora 

(Mateus, cap. XX, vs. 1 a 16), mas tere-
mos que ser bons semeadores (Mateus, 
cap. XIII, vs. 18 a 23), zelosos com o 
arado, semear muito, mesmo que no 
chão seco, nos espinheiros, sobre as 
rochas, mas de preferência no solo fértil 
dos corações humildes.

O dono da festa vai nos exigir 
as credenciais pedindo muito de quem 
muito recebeu (Mateus, cap. XXV, vs. 14 
a 30). Esse convidado de última hora, 
hora da transição do mundo de provas e 
expiações que temos ainda, terá que se 
habilitar e se apressar para transformá-
lo em mundo regenerado, no qual já 
prevalecerá o bem sobre o mal. Isso se 
faz multiplicando os talentos da bondade 
e do amor.

Essa habilidade para ser bom tra-
balhador adquire-se no treinamento da 
reforma íntima, na transformação moral, 
na substituição do homem velho no novo 
e isso exige sacrifícios. Nós plantamos, 
nós colhemos, mas só Deus, o dono da 
seara, separa o joio do trigo (Mateus, 
cap. XXIV, vs. 24 a 30) e só aos bons 
obreiros será franqueada a entrada na 
festa do espírito.

São poucos os escolhidos porque 
é difícil vencer o orgulho e Jesus diz que 
quem quiser ficar acima dos outros, será 

rebaixado e quem quiser ser o primeiro 
será o último (Mateus, cap. XX, vs. 20 
a 28; Lucas, cap. XIV, vs. 1 e 7 a 11). 
Porque Jesus afirma que tem que ser 
caridoso, dócil, paciente, eliminar o ódio, 
dominar o egoísmo, a cólera, o ciúme a 
inveja; controlar a cobiça e a avareza.

Devemos ser misericordiosos 
com os fracos, doentes, criminosos. 
Os inimigos têm que ser perdoados, há 
que se orar pelos que nos caluniam e 
perseguem. Temos que amar... amar... 
e amar. Temos que tentar ser perfeitos 
como o próprio Pai (Mateus, cap. V, vs. 
44, 46 a 48).

Para ser escolhido tem que ter a 
fé que vence as montanhas de dificul-
dades (Mateus, cap. XVII, vs. 14 a 20),  
pavimentando a estrada evolutiva com a 
obra do próprio serviço no bem e a ilumi-
nar pela razão acabando com as som-
bras da alma. Poucos são os escolhidos 
porque antes de bater na porta estreita 
para que ela se nos abra e possamos 
pedir para sermos atendidos, é preciso 
procurar por ela e então “achareis” (Ma-
teus, cap. VII, vs.7 a 11).

Seremos bem-aventurados, por-
tanto, escolhidos, se suportarmos nos-
sas provas e expiações sem queixas ou 
revoltas e se abraçarmos as missões 
de carregar nossos fardos com alegria 
porque o jugo do Cristo é leve (Mateus, 

cap. XI, vs. 28 a 30). Poucos os escolhi-
dos para transpor a porta estreita, mas a 
casa do verdadeiro servidor está cons-
truída sobre a rocha (Mateus, cap. VII, 
vs. 24 a 27) onde as intempéries não 
conseguem derrubar enquanto a casa 
da porta larga é erguida na areia move-
diça da ilusão e sucumbe aos vendavais 
das paixões, às enxurradas de proble-
mas, às tempestades saneadoras dos 
sofrimentos, aos raios que testam nossa 
fé.

Poucos os escolhidos, finalmente, 
porque poucos são os capazes de real-
mente fazer ao próximo apenas o que 
desejam para si e não fazer nada aos 
outros daquilo que não desejam para si 
mesmos.

Quantos pré-requisitos, exigên-
cias! Que currículo extenso para ocu-
par lugar no festim. Mas será que é tão 
difícil mesmo que faz com que a maio-
ria se transvie do caminho? Não, não é. 
Basta seguir firmemente as iluminadas 
pegadas do Cristo na estrada e quando 
estivermos exaustos, cambaleantes, 
ele nos tomará nos braços e nos car-
regará com um sorriso porque também 
nós, na condição de irmãos menores, 
espíritos-crianças, somos bem mais 
leves do que a cruz que ele já carregou 
há 2000 anos!

Programação dos eventos do Centenário da SEMP (*)
A S.E. Os Mensageiros da Paz de Curitiba completa 100 anos de fundação no dia 11 de abril. 
Abaixo a progra-mação para a qual todos os espíritas da região estão convidados. 
02/04 – 16:00h – Seminário “Aniversário de Chico Xavier”, com Sueli Guerra – Auditório da 
    SEMP
04/04 – 20:00h – Abertura solene das festividades do Centenário da SEMP, Coral e apresen
                            tação de filme institucional e palestra de Rubens Côrrea – Auditório da FEP 
    – Alameda Cabral, 300
05/04 – 20:00h – Palestra de Marli Sokoloski – Local: SEMP
06/04 – 20:00h – Palestra de Célio Costa – SEMP
07/04 – 10:00h – Palestra de o presidente da FEB, Antonio Cesar Perri de Carvalho – Auditório 
                            da FEP
08/04 – 20:00h – Palestra de Carlos Augusto de São José – SEMP
09/04 – 13:45h – Palestra de Sueli Brito – e confraternização entre os voluntários da Casa
09/04 – 20:00h – Palestra de Edvaldo Kulcheski 
10/04 – 20:00h – Palestra de Célia Furlan
11/04 – 20:00h – Narrativa histórica da SEMP com Nilson Nazareno e confraternização geral 
   dos trabalhadores da Casa
12/04 – 20:00h – 1° Intermédiuns de Curitiba com Luiz Gonzaga Pinheiro (1ª parte) / 13/04 – 09:00 às 12:00h – 1° Intermédiuns de Curitiba (2ª parte)
13/04 – 14:00 às 18:00h – 1° Fórum de Desobsessão de Curitiba – Luiz Gonzaga Pinheiro / 14/04 – 10:00h – Palestra de Luiz Gonzaga Pinheiro – “Perispírito e suas 
modelações” / 21/04 – 10:00h – Palestra de Rubens Côrrea / 09/06 – 10:00h – Palestra de Ana Magalhães / 09/06 – 15:30h às 18:30h – seminário com Ana Guimarães 
/ 22/06 – Horário: ?? – Seminário com Rubens Côrrea “Estudando Obras Póstumas – o legado de Kardec” / 23/06 – Horário: ?? – Seminário com Rubens Côrrea “As 
raízes Cristãs do Espiritismo” / Em julho ato histórico de emparedamento da cápsula do tempo.
(*) – Vários eventos programados a partir de 23 de fevereiro foram omitidos da relação por terem sua realização anterior à entrada de circulação desta edição do jornal.
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e a circunstância de seu retorno à vida 
espiritual estava prevista pelo Ministério 
Divino, em nível de resgate (veja-se, a 
propósito, a questão 258, novamente 
de “O Livro dos Espíritos”). Muitos de-
les são Espíritos com laços de recipro-
cidade e relação direta, já que "[...] as 
faltas coletivamente cometidas são ex-
piadas solidariamente" (conforme outro 
livro de Kardec, “Obras Póstumas”, no 
item “Questões e Problemas”), não se 
afastando os que, ainda que não tives-
sem questões a expiar, ali estavam por 
decisão de seu livre-arbítrio e assumin-
do o risco da permanência naquele am-
biente têm o evento “aproveitado” como 
provação na atual existência. 

A compreensão espírita permite, 
assim, a desconsideração do termo 

fiscais que deixam de exigir os padrões 
mínimos de segurança e o acendimento 
de um sinalizador dentro da boate são 
apenas a ponta do iceberg em relação à 
sucessão de fatos que desencadearam 
este imenso drama.

Já as vítimas fatais e os sobre-
viventes assim como os familiares e 
amigos dos que faleceram, estão situ-
ados no quadrante dos que podem ter 
vínculos entre si, muitas vezes datados 
de épocas anteriores (vidas pregressas), 

Refletir sobre catástrofes, tsu-
namis, guerras, acidentes aéreos e ou-
tros eventos comuns à vida na Terra é 
oportunidade para explicá-los à luz do 
Espiritismo e trazer alento tanto para os 
familiares das vítimas como para a Hu-
manidade que, atônita, contempla a dor 
de centenas ou milhares de pessoas, 
caso a caso. Afinal, as imagens divul-
gadas nos meios midiáticos são retratos 
em cores fortes da dor que visita inú-
meras criaturas, abaladas com o ocor-
rido e que, não raro, se perguntam: - Por 
quê, meu Deus?

A filosofia espírita, debruçando-se 
sobre o tema que envolve os chamados 
desencarnes em massa, remete-nos 
ao núcleo central do evento dos desen-
carnes decorrentes da tragédia: "[...] a 
destruição é uma necessidade para a 
regeneração moral dos Espíritos",  con-
forme o quesito 737 de “O Livro dos Es-
píritos”, de Allan Kardec. Há, assim, três 
núcleos semânticos no trecho achurado: 
destruição, necessidade e regeneração 
moral. Analisemos.

Destruição importa necessaria-
mente o aniquilamento da vida material, 
a interrupção da atual experiência reen-
carnatória. Há, segundo a cátedra espíri-
ta, os desencarnes naturais, os provoca-
dos e os violentos, em um dos vértices 
de análise conhecidos. Os naturais 
decorrem do esgotamento dos órgãos 
(questões 68 e 154, do livro citado) e 
representam o encerramento "programa-
do" das existências corporais, segundo 
a lei de causa e efeito e o planejamento 
encarnatório do ser. Os provocados re-
sultam da ação humana no espectro da 
criminalidade e da agressividade (assas-
sínio, atentados, guerras), como decor-
rem de ações negligentes, imprudentes 
ou imperitas como parece ser a situação 
verificada na tragédia de Santa Maria. 
Os violentos encampam a ocorrência em 
geral de catástrofes naturais (enchentes, 
terremotos, maremotos entre outros). 

Em muitas das situações existe 
nexo causal entre a catástrofe e a ação 
humana e, no caso em tela, a ganância 
desenfreada, a busca do “lucro pelo lu-
cro” e a conivência de autoridades e 

"fatalidade" como sendo algo relativo à 
desgraça, ao destino imutável dos seres. 
O quesito 851 da obra primeira diz que 
tal fatalidade "[...] existe unicamente pela 
escolha que o Espírito fez, ao encarnar, 
desta ou daquela prova para sofrer". 
Para o Espiritismo, situações como essa 
não são “acidentais”, tampouco “obras 
do acaso”. Não há, na filosofia espírita, 
espaço para "sorte" ou "azar", "ventura" 
ou "maldição", e cada ser vive o que 
está contido na Lei de Causa e Efeito, 
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Passeata em Santa Maria-RS com cerca de 15 mil pessoas, na noite de 28 de fevereiro, 
em homenagem às vítimas do incêndio da boate Kiss.

uma diretriz inteligente que, longe de ser 
absoluta e pré-determinada (inafastável) 
para todas as circunstâncias, coloca-nos 
no ponto de partida e de chegada de to-
das as situações que conosco ocorrem, 
nesta e em outras encarnações.

Neste sentido, a palavra “destino” 
também ganha um redesenho, para 
representar, tão-somente, o mapa de 
probabilidades e ocorrências da exis-
tência corporal, resultantes, em regra, 
das escolhas e adequações realizadas 
no pré-reencarne, somadas às atitudes 
e aos condicionantes do contexto en-
carnatório, onde, com base no seu dis-
cernimento e no livre-arbítrio, continuará 
o rol de decisões que levarão o ser aos 
caminhos diretamente proporcionais 
àquelas, colocando-o, sempre, na con-

dição de primeiro e principal responsável 
por tudo o que lhe ocorra.

Como o Espiritismo não “fecha 
questão” nem destaca “única hipótese”, 
há que se avaliar a circunstância daque-
les que deixaram de comparecer ao 
evento festivo, por motivos vários, desis-
tindo no último momento ou aqueles que, 
em lá estando, não sucumbiram, mesmo 
apresentando ferimentos. Como não há, 
para a Doutrina Espírita, um “determi-
nismo estrito”, muitas pessoas podem 
ter sido “avisadas” por vozes invisíveis 
ou conselhos mentais e escaparam de 
estar naquele fatídico evento, como que 
“por milagre”, diria o adágio popular.

É verdadeiramente por isto que 
cognominamos o Espiritismo como a 
"Doutrina da Responsabilidade", porque 
se nos permite a análise criteriosa de 
nossa relação direta com fatos e acon-
tecimentos da vida (material e espiritual).

Com a ocorrência deste trágico 
evento, devemos voltar nossos olhos 
para a legislação e a prática da fiscali-
zação de locais públicos, sobretudo os 
que permitem aglomerações de inú-
meras pessoas que só desejavam se 
divertir. Não podemos nos “acostumar” 
nem esquecer as tragédias, tratando-as 
com “naturalidade”. Do contrário, es-
peramos que os cidadãos conscientes 
saibam protestar, bem como as autori-
dades competentes mesmo provocadas 
passem a atuar de modo preventivo 
e necessário, diminuindo ao patamar 
mínimo o risco de novas ocorrências, 
erradicando, se possível, as causas que 
possam levar a tais eventos infelizes. 
E que possamos solidariamente enviar 
nossas vibrações e preces, para que 
estas alcancem os espíritos socorristas, 
que encaminham as "vítimas" do desen-
carne em massa ao necessário e conse-
quente despertar no Novo Mundo, para 
que estes compreendam que o curso da 
evolução espiritual continua.

(*) Assessor Administrativo da ABRADE, As-
sistente da Vice-Presidência de Cultura e Ciên-
cia da Federação Espírita Catarinense (FEC) e 
Delegado e Membro do Conselho Executivo da 
Confederação Espírita Pan-Americana (CEPA).


