
Estamos à procura dos outros
Quem são eles? Onde estão? Como são, vivem e o 

que fazem? As respostas para algumas dessas perguntas 
podemos obter lendo as obras espíritas que, em alguns pon-
tos com certa reserva, já vêm nos informando a respeito dos 
outros moradores que, aqui sim, categoricamente, afirmam 
existir no Universo.

A Doutrina Espírita não se ocupa diretamente com 
essas buscas que visam consumar contatos físicos com 
seres extraterrestres. Seu objeto de estudo limita-se, neste 
aspecto, às comunicações com espíritos encarnados e de-
sencarnados por via espiritual ou mediúnica. O que não in-
valida esforços próprios como os de Sonia Rinaldi através 
dos experimentos levados a efeito pela Associação Bra-
sileira de Transcomunicadores que declarou já ser possível 

estabelecer contatos com a mente de ETs através de aparelhos eletrônicos.
Porém, como lembra o mestre Allan Kardec “O Espiritismo toca em todas as questões da metafísica e da 

ordem social... nas mais graves questões da filosofia... e se relaciona com todos os problemas da Humanidade... 
da psicologia e da moral”. Como qualquer pessoa, cientista ou leigo, temos a curiosidade de conhecer aspectos da 
vida dos nossos irmãos siderais e, como espíritas, quase o dever para entender melhor a obra da Criação, nossa 
origem e destino.

Na página 8 algumas notícias recentes sobre a descoberta de planetas em “faixas habitáveis” há 1200 anos-
luz da Terra; a odisseia da nave Voyager I que, depois de 36 anos e 19 bilhões de quilômetros percorridos, já 
deixou para trás o nosso sistema solar e a primeira viagem tripulada a Marte, programada para 2022.

CFE aprova reuniões da FEP com Especializadas Estaduais
Reivindicação antiga da ADE-PR, finalmente a Federação Espírita do Paraná, através de seu Conselho 

Deliberativo, decidiu na reunião de 31 de agosto, aprovar a realização de reuniões envolvendo a federativa e 
as Entidades Especializadas representadas no estado, tais como ADE, AME, Abrame, Cruzadas dos Militares e 
outras que eventualmente venham a ser criadas, em dia e horário à parte das suas próprias reuniões. O objetivo é 
propiciar melhores condições para troca de experiências e cooperação, beneficiando o Movimento Espírita local.

O que devemos oferecer em todos os Dias das Crianças
Pais, educadores, parentes próximos, autoridades públicas, as religiões, todos deveriam se engajar em ofe-

recer os melhores presentes às crianças brasileiras: condições socioeconômicas dignas de vida, afeto, educação no 
sentido amplo e bons valores morais. Por enquanto é só torcida de bem-intencionados. Nosso Editorial (pág 2) 
e os artigos das páginas 6 e 7 oferecem oportunidade para uma reflexão mais profunda sobre este 12 de outubro, 
data consagrada a se presentear e divertir as crianças.

Outras matérias:

EVOC – PUBLICAR E LER DE 
GRAÇA
É isso mesmo. A editora virtual criada 
em abril, em Londrina-PR, já publicou 
cinco livros sem custo ou qualquer ou-
tra dificuldade para os autores - exceto 
apresentar qualidade – e nada exige em 
troca dos downloads oferecidos a todos 
os leitores interessados. Uma iniciativa 
que merece aplausos. (Mercado, pág. 
2).

A MISSÃO LITERÁRIA DE HER-
MÍNIO DE MIRANDA, DESEN-
CARNADO AOS 93 ANOS 

Trouxemos para quem não conhece ape-
nas uma das muitas obras escritas pelo 
notável confrade carioca. “A memória e 
o tempo” é uma demonstração inequívo-
ca das virtudes não só do escritor, mas 
do pesquisador e experimentador espíri-
ta que se transferiu em julho para a ou-
tra dimensão, após um longo e profícuo 
trabalho pelo Espiritismo. (Literatura, 
pág. 4).

PROGRAMA DE TELEVISÃO 
COMPLETA SEIS MESES

O tempo passa rápido. Trabalho ár-
duo para a equipe responsável pela 
produção e apresentação do “Diálogo 
Espírita”, mas está valendo a pena. 
Temas doutrinários, análises de acon-
tecimentos locais, nacionais e mundi-
ais; as conexões do Espiritismo com 
as ciências oficiais, interatividade dos 
telespectadores através do envio de 
perguntas, literatura e muito mais. Se 
você ainda não assistiu, o que está es-
perando? Saiba as opções de dia, horário 
e meio para acompanhar o trabalho da 
ADE-PR. (Mídia, pág. 5).
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Está mais fácil publicar livros espíritas:
fundada a primeira editora espírita virtual do Brasil

No dia 18 de abril deste ano 
foi fundada em Londrina-PR pe-
los confrades Astolfo Olegário de 
Oliveira Filho e José Carlos Mu-
nhoz Pinto a EVOC – Editora Vir-
tual O Consolador. A data escolhida, 
propositadamente, coincidiu com 
o aniversário da revista digital “O 
Consolador”, também iniciativa de 
Astolfo, em 2007, e ambas, como se 
sabe, aproveitaram a ideia de lança-
mento da obra máxima do Espiritis-
mo, O Livro dos Espíritos, publicada 
por Allan Kardec no ano de 1857, 
em Paris.

O livro “20 Lições sobre Me-
diunidade”, do próprio idealizador, 
é a obra que assinala a estreia da 
EVOC na área do livro digital, co-
nhecido também pela expressão livro 
virtual, livro eletrônico ou e-book. 
Mas o grande diferencial do pro-
jeto é o caráter da gratuidade cujo 
objetivo principal é universalizar o 
acesso aos ensinamentos espíritas. 
Isso significa que o leitor poderá 
ler ou baixar gratuita-
mente todas as edições 
da EVOC, sem neces-
sidade de inscrição, 
senha ou pagamento 
de qualquer espécie.

Segundo seus 
fundadores existe no 
Brasil e no mundo 
uma infinidade de gru-
pos e pessoas desejo-
sas de se aprofundar 
nos temas espíritas, 
mas que não possuem 
acesso ao livro espírita 
por ausência de Casas 
ou livrarias especiali-
zadas em suas locali-
dades. O segundo ob-
jetivo é possibilitar aos 
autores espíritas a pu-
blicação de suas obras 

sem nenhum custo.
O livro “20 Lições sobre me-

diunidade” é, na verdade, um relan-
çamento, pois já foi publicado em 
versão impressa em 2003 pela Edito-
ra Leopoldo Machado e encontrava-
se esgotado.

Ao todo já são cinco obras pu-
blicadas e que podem ser baixadas. 
Além do título citado acima, “Frag-
mentos da História pela Ótica Espíri-
ta”, de Eurípedes Kühl; “Gestão do 
Conhecimento e Doutrina Espírita”, 
de Antonio Carlos Guimarães; “Me-
diunidade, um ensaio clínico”, de 
Nabur Orlando Facure e “Adminis-
tração do Centro Espírita”, de Wel-
lington Balbo e Maurício Gonçalves 
Moura.

A página da editora na inter-
net pode ser acessada clicando-se no 
link http://www.oconsolador.com.br/
editora/evoc.htm ou diretamente no 
banner aposto no alto das páginas da 
revista.

Assinatura anual: R$ 18,00. Depósito 
Bco. Brasil Ag. 3051-1 c/c 205.755-7.

Informe seu endereço pelo e-mail 
adepr@adepr.org.br

Da leitura dos textos das pá-
ginas 6 e 7 salta aos olhos a vital 
importância que a Doutrina Espírita 
empresta à educação dos seres hu-
manos, especialmente na fase infan-
til, a mais fértil para essa finalidade, 
embora ninguém esteja dispensado 
de buscá-la em todas as épocas da 
sua existência. E a visão espírita 
sobre o assunto é tão clara que não 
deixa dúvidas quanto ao conceito 
de educação que vai muito além da 
mera transferência de conhecimen-
tos e adestramento intelectual para 
enfrentar os desafios da vida mate-
rial.

A pedagogia espírita con-
templa a “formação do caráter pelo 
conjunto dos hábitos adquiridos”, 
constituindo-se, por isso, numa ver-
dadeira arte, tarefa esta da mais alta 
responsabilidade entregue a pais, 
avós, professores, religiões, autori-
dades – através da legislação, pre-
venção e punição do adulto. Por trás 
do corpo de uma criança faz-se pre-
sente um espírito imortal e milenar, 
necessitado de orientação segura 
quanto à forma de se conduzir indi-
vidual e socialmente para prosseguir 
com êxito a sua caminhada evolutiva 
espiritual.

Ao contrário do que imagi-
nava o filósofo inglês John Locke 
(1632-1704), ao nascer não somos 
uma “tabula rasa”, uma folha em 
branco, mas trazemos, embora ocul-
ta pela sombra do providencial es-
quecimento, toda uma bagagem de 

EDITORIAL

lutas, experiências, afetos e dons in-
telectuais. Já Platão, reencarnacionis-
ta, sabia que “aprender é recordar”. 
Outros partidários das ideias inatas 
também intuíam correlações impor-
tantes a respeito da educação. É essa 
bagagem espiritual e imperecível 
que necessita de ser enriquecida e 
burilada para possibilitar à alma er-
rar menos e acertar mais para atingir 
elevados patamares de perfeição e 
consequente felicidade. 

Há os nossos filhos e os filhos 
dos outros. Mas há, também, os que 
são filhos de todos ou pedacinho de 
cada um de nós. Aqueles pequeninos 
que nos ordena a caridade cristã ou 
o simples dever ético de cidadão de 
bem olhemos com compaixão, res-
peito e uma mão carinhosa estendida 
para salvá-los da miséria material, 
social, moral e espiritual.

Dia das Crianças é todo dia 
porque a elas devemos oferecer a 
nossa cota diária de atenção, carinho, 
amizade, companheirismo, exempli-
ficação irrepreensível e, mais do que 
tudo, amor, muito amor. Muito mais 
útil e inteligente do que só um pre-
sente caro na data dedicada a elas por 
convenção comercial, é agregar o ano 
inteiro à sua personalidade valores 
não adquiríveis nos shoppings como 
honestidade, disciplina, respeito aos 
semelhantes e à natureza, bondade, 
solidariedade e religiosidade. Tais 
ficarão não para a vida toda, apenas, 
mas para todas as vidas.

Todo dia é Dia da Criança
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AUTORRETRATO
O artigo “Ser liberal” de João Mellão Neto;

uma reunião do Conselho da Abrade; espíritos 
materializados; o planejamento da ADE-PR; 

programa espírita de televisão, segundo Merhy Seba
A última edição do ADE-PR 

Informativo de 2003, estampou na 
capa texto introdutório às matérias 
das páginas centrais que versaram 
sobre a reunião do Conselho Nacio-
nal da Abrade – Associação Brasilei-
ra de Divulgadores do Espiritismo, 
realizada nos dias 22 e 23 de novem-
bro em Florianópolis.

“Espiritismo liberal: não só 
possível como essencial”; “Abrade: 
voto no CFN não é o mais impor-
tante”; “Chegou a vez da televisão” 
e “ADE-PR elabora novo Plano Es-
tratégico e elege diretoria” foram as 
demais manchetes. Completaram a 
primeira página da edição as chama-
das para a seção “Cantinho Cientí-
fico” e o tópico “Entrevista” na série 
Subsídios para a Melhoria da Im-
prensa Espírita.

O Editorial destacou artigo do 
jornalista João Mellão Neto, publi-
cado na revista Veja em novembro 
sob título “Você também é liberal” 
Algumas frases impressionaram o 
editor do ADE-PR Informativo a 
ponto de ver no texto uma conexão 
com as Leis Morais de “O Livro 
dos Espíritos”. Por exemplo, Ser 
liberal é auxiliar os fracos, socor-
rer os aflitos, mas jamais perder de 
vista que só se dá uma ajuda efetiva 
quando os ajudarmos a se ajudarem. 
Ou: Ser liberal é defender intransi-
gentemente a igualdade. Não como 
padronização dos costumes ou nive-
lamento das rendas... mas de opor-
tunidades... É acreditar que não se 
louva a Deus apenas pela prece, mas 
também pelo esforço de cada um em 
construir um mundo melhor, pois a 
verdadeira fé não se manifesta ap-
enas pelos joelhos que se dobram, 
mas principalmente pelo espírito, o 
qual nunca se deixa dobrar.

O editorialista propôs substi-
tuir o termo ‘liberal’ por espírita, 
acrescido do adjetivo ‘esclarecido’. 
E já se discutia programas sociais do 
governo: estariam assistindo ou pro-

movendo? Combatiam a fome ou o 
desemprego? Finalizava indagando 
a opção dos espíritas: só a caridade 
do passe e da sopa ou a dignificação 
do ser humano e a divulgação dos 
princípios espíritas? 

Da matéria referente à reunião 
da Abrade, resumimos assim. Pre-
sentes à mesma as ADEs do Rio 
Grande do Sul, Paraná, São Paulo, 
Pernambuco, além da anfitriã, Santa 
Catarina. Houve prestação de contas 
e eleição para o biênio 2004-2005 
em cuja presidência foi mantido 
Gezsler Carlos West. Wilson Czers-
ki, da ADE-PR seguiu na Diretoria 
de Parcerias entre as ADEs e Congê-
neres. 

Discussão importante foi sobre 
a participação das Entidades Espe-
cializadas no Conselho Federativo 
Nacional. Após tratativas envolven-
do a Federação Espírita Brasileira, 
tais Entidades acabaram se desligan-
do do CFN para constituir um fórum 
à parte para tratar especialmente de 
assuntos atinentes às suas respec-
tivas áreas de atuação. A iniciativa 
foi do próprio presidente Gezsler. 
Agora, em 2013, atinge seu ponto 
máximo de maturação quando se tem 
como provável a formação de um 
Conselho Nacional das Entidades 
Especializadas.

“Desdobramentos e Materi-
alizações” foi o tópico tratado na 
seção Cantinho Científico. Ponto 
culminante das teleplastias, fenô-
meno mediúnico em que espíritos 
desencarnados ou encarnados, libe-
rados parcialmente do corpo físico, 
apresentam-se visíveis à distância. 
Os desdobramentos não implicam, 
necessariamente, em manifestações 
visualmente ostensivas, porém po-
dem ser registrados por outras cir-
cunstâncias.

A exteriorização da alma jun-
tamente com o perispírito não cons-
titui fenômeno mediúnico, mas 
anímico. Não há interferência de um 

mensageiro espiritual e de um inter-
mediário, mas só do protagonista en-
carnado.

A matéria informou sobre as 
surpreendentes materializações de 
Katie King através da médium Flo-
rence Cook, estudadas por William 
Crookes. Necessário ter disponível 
grande quantidade de ectoplasma, 
matéria esbranquiçada, leitosa, de 
conteúdo celular, portanto, biológi-
co, fornecido por um ou mais mé-
diuns.

Parciais (alguns membros 
como cabeça, mãos) ou completas 
(o corpo inteiro), as materializações 
apresentam particularidades de com-
provação científica como a de Bien 
Boa, testemunhada por Charles 
Richet que atestou sua condição 
orgânica viva, pois respirava. Crook-
es tomou a pulso de Katie e o pro-
fessor Crawford, em Belfast, regis-
trou a perda de 23 quilos do médium 
Goligher durante o fornecimento do 
ectoplasma. Materializações foram 
fotografadas dezenas de vezes. Após 
o fenômeno, o ectoplasma é reabsor-
vido pelo médium.

Também a esta classe de fenô-
menos pertence a bicorporeidade 
quando uma pessoa pode ser vista 
em dois lugares diferentes. Foi o que 
aconteceu com Antônio de Pádua 
que estando orando na Espanha, ao 
mesmo tempo apresentou-se no jul-
gamento do pai em Lisboa, ocasião 
em que lhe provou a inocência, em 
acusação de assassinato.

Na bicorporeidade o corpo 
físico pode entrar em 
transe profundo e 
longo ou sono fugaz, 
quase imperceptível. 
Enquanto isso, o espíri-
to, com seu perispírito, 
desloca-se à distância, 
incorpora elementos 
ectoplasmáticos de 
pessoas presentes no 
novo ambiente e se 

torna somente visível ou plenamente 
materializado com todas as carac-
terísticas de uma pessoa comum.

Noticiou-se a realização do 2° 
Planejamento Estratégico da ADE-
PR para o quinquênio 2004-2009. 
Em relação ao anterior, um levan-
tamento demonstrou que das 30 
metas estipuladas, 14 haviam sido 
realizadas integralmente e duas par-
cialmente. Dentre elas a criação do 
home page, a publicação do livro “A 
Eficiência na Comunicação Espíri-
ta”, a campanha de incentivo à leitura 
e assinatura de periódicos espíritas, 
participação em programas de rádio 
e televisão e a doação de 1100 livros 
às bibliotecas de escolas púbicas do 
Ensino Médio e Faculdades.

Por falar em televisão, encer-
rando a edição, outro assunto abor-
dado foi a realização do 6° Encontro 
Estadual de Comunicação Social Es-
pírita, nos dias 11 e 12 de outubro, 
nas dependências da FEP e sob co-
ordenação de Merhy Seba.

Para ele, os mesmos recursos 
da publicidade utilizados para a ven-
da de produtos podem servir para a 
“venda de ideias”, desde que respei-
tados os princípios morais. Ressaltou 
que para se dar um sentido de profis-
sionalização um programa espírita de 
televisão deve atender às seguintes 
características: planejamento, lin-
guagem própria, produção de roteiro 
e cenário e definição de funções den-
tro da equipe.
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Livros que eu recomendo

A memória e o tempo
Wilson Czerski

O autor de “A memória e o tempo”, 
desencarnado no dia 08 de julho

Tínhamos este título há muito 
tempo como um dos listados para 
serem resenhados neste espaço. Só 
alguns minutos após nos decidirmos 
por fazê-lo nesta oportunidade é que 
lembramos ter visto há poucos dias a 
notícia da desencarnação de seu au-
tor, Hermínio Corrêa de Miranda. 

Espírita por 56 anos, notável 
pesquisador nas áreas da mediuni-
dade, reencarnação, desobsessão, 
etc, o carioca Hermínio escreveu 44 
livros, destacando-se os clássicos 
“Diálogo com as sombras”, “Diver-
sidade dos carismas” e “Nossos fi-
lhos são espíritos”.

Ao comentar este outro traba-
lho, não só realçamos as qualidades 
da obra como prestamos homenagem 
a alguém que não tivemos a satisfa-
ção de conhecer pessoalmente, mas 
que aprendemos a admirar e res-
peitar pela inteligência e dedicação 
demonstradas na sua atuação pelo 
Movimento Espírita na sua longa e 
vitoriosa existência concluída, no dia 
08 de julho, aos 93 anos de idade.

A primeira edição de “A 
memória e o tempo” saiu em 1993, 
Editora Lâchatre. Nosso exemplar 
é da 4ª edição (1994) e contém 270 
preciosas páginas de riquíssimo 
conteúdo de estudo para espíritas 
e não-espíritas. Não há como sin-
tetizar uma obra dessas tal a exten-
são dos assuntos tratados, embora o 
tema principal seja as regressões de 
memória, o que implica em se falar – 
e muito – em reencarnação do ponto 

de vista científico.
Que tal o caso de Sybil Isabel 

Dorset e suas 16 personalidades? A 
sutilização do perispírito, restando 
um campo magnético; a compro-
vação dos campos vitais do espírito 
do Dr. Harold Saxton Burr. Intri-
gante a afirmação: “O tempo não 
passa por nós; somos nós que pas-
samos pelo tempo e a memória é o 
diário de bordo”. Uma a cada cinco 
pessoas pode regredir no tempo. Um 
vidente descreve as transformações 
do perispírito de outra pessoa durante 
uma regressão.

Como grande estudioso, Her-
mínio recorreu a ampla bibliografia. 
Só o índice analítico e onomástico 
é composto por quase oito páginas. 
A bibliografia, propriamente dita, 
menciona cerca de 100 outros estu-
diosos com destaque para Albert De 
Rochas, Jorge Andréa dos Santos, 
Ian Stevenson, J. B. Rhine, Henri 
Bergson, Gabriel Dellane, Ernesto 
Bozzano, Raymond Moody, Joan 
Grant e tantos outros.

E Hermínio faz revelações sur-
preendentes como a de que ele já ha-
via conseguido efetuar regressões de 
memória com pessoas encarnadas até 
o tempo da construção da pirâmide 
de Gizé, no Egito (pelo menos 2.800 
a. C.). Com espíritos desencarnados 
foi mais longe, chegando a vivências 
aos tempos da Atlântida – dez mil 
anos a. C. À página 187 menciona 
artigo seu publicado no Psychic Ob-
server em que aflora, numa experiên-
cia conduzida por ele, a revelação de 
que o compositor Felix Mendelsohn 
seria a reencarnação de Johann Se-
bastian Bach desencarnado 25 anos 
antes.

No capítulo III, o autor já toca 
no assunto das hipnoses: seus enig-
mas, a relação com o sono e as teori-
as e experiências de Mesmer, Berrn-
heim, Charcot. No capítulo seguinte 
ele fala dos indutores e da obediên-
cia das sugestões que diminui com o 
aprofundamento do transe hipnótico 
e o desdobramento perispíritico jun-
tamente com o corpo vital ou a aura 
(azul no lado direito e vermelho no 
esquerdo). 

O capítulo V é dedicado a re-

visar o conhecimento acumulado 
sobre o funcionamento da psique hu-
mana a partir das teorias de Freud. 
Histeria e catarse, o papel dos so-
nhos, da libido, os instintos, as som-
bras do inconsciente, as neuroses, a 
estratificação do ser humano com o 
seu ego, superego e id, os traumas. 

O trabalho do pesquisador, e 
não mais apenas o do escritor, toma 
forma no capítulo VI – “Experiên-
cias e observações pessoais”. Uma 
“sensitiva” conta-lhe que ele fora 
amigo pessoal e discípulo predileto 
de Aristóteles. Obviamente não era 
esse tipo de revelação que ele bus-
cava com as experiências. Ela veio 
casualmente. 

Em outro caso, a mulher, em 
regressão, sentia-se atraída por um 
corpo seu mumificado no antigo 
Egito. Após a sugestão de que se 
desenfaixasse e despertasse, resta-
beleceu-se com passes magnéticos 
e não voltou a experimentar aquela 
atração.

Mas o caso mais extraordinário 
é o do jornalista Luciano dos Anjos 
cuja personalidade anterior foi iden-
tificada como sendo a do também 
jornalista Camille Desmoulins, ao 
tempo da Revolução Francesa. Em 
dez sessões e cerca de 12 horas de 
gravações entre maio e setembro 
de 1967, Luciano fez emergir inte-
gralmente a personalidade anterior: 
lembranças, emoções, agonias e 
“até suas fanfarronices”, identificou 
companheiros e conhecidos como 
Danton, o obscuro sacerdote e pro-
fessor de matemática e física Charles 
Bossut, Marat, sua esposa Lucille 
Desmoullins, o abade Bérardier e 
Robert Browning, pai do poeta do 
mesmo nome.

Este caso foi publicado com-
pleto em Reformador de 
agosto de 1972 e também 
na obra “Eu sou Camille 
Desmollins”, parceria do 
Hermínio e o próprio Lu-
ciano dos Anjos. 

Interessante infor-
mação o autor traz a respeito 
do papel dos instintos. Se-
gundo o seu entendimento, 
os instintos não evoluem, 

apenas aceitam certos controles da 
vontade. Quando, por exemplo, to-
dos os recursos mais modernos de 
sobrevivência fracassam, os instin-
tos ressurgem com toda a força. São 
uma espécie de seguro de vida.

Para a questão do erro e a dor, 
ele confirma o esquema básico já ob-
servado pela Psicanálise tanto para 
os encarnados como nos desencarna-
dos. Ao erro segue-se a culpa e de-
pois o arrependimento ou o remorso. 
Na sequência a supressão, repressão 
ou fuga; o bloqueio, a formação de 
um núcleo traumático; a angústia e 
inquietação, a neurose e a somati-
zação e, finalmente, a necessidade de 
catarse, racionalização e responsabi-
lização.

Outra curiosidade revelada por 
Hermínio de Miranda é a de que o 
Dr. Carl Wickland, cujo trabalho 
chamou atenção de Arthur Conan 
Doyle – criador de Sherlock Hol-
mes e autor de “A História do Espiri-
tismo” – ministrava choque elétrico 
num obsidiado, o que provocava o 
deslocamento do obsessor para a sua 
esposa que era médium, através da 
qual era doutrinado. 

Ainda a respeito das obsessões, 
a Dra. Edith Fiore descobriu que as 
mesmas podem causar enxaqueca e 
outros tipos de cefaleia, insônia, obe-
sidade, hipertensão, asma, alergias, 
etc. Em relação à homossexualidade, 
ela acredita que pode ser decorrente 
de desajustes emocionais suscitados 
por uma inversão de sexo de uma 
vida para outra. Mas poderia haver 
outra causa que seria a influência ob-
sessiva de entidades do sexo oposto, 
afetando, inclusive, o sistema hor-
monal do encarnado.
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Item da pauta da reunião realizada no dia 31 de agosto, os conselheiros da Federação Espírita do Paraná aprovaram a proposição do presidente 
Luiz Henrique da Silva para que seja criado um fórum de discussões envolvendo a própria federativa e as Entidades Especializadas interessadas do 
estado. Com isso, dá-se oportunidade para que instituições como a ADE (divulgadores), AME (médicos), Abrame (magistrados), Cruzada dos Militares 
e outras, possam debater os problemas, necessidades e projetos juntamente com a FEP, as em espaço e momento próprios, fora das reuniões trimestrais 
do Conselho Federativo Estadual.

A sugestão para o modelo cooperativo era perseguido pela ADE-PR já há alguns anos e somente agora, na gestão do atual presidente, encontrou 
receptividade. A simpatia pela ideia surgiu durante a gravação da entrevista concedida por Luiz Henrique ao programa “Diálogo Espírita” do dia 13 de 
julho.

Robson Luiz Balaguer, presidente da ADE-PR fez-se presente à reunião do dia 31 quando pode esclarecer as dúvidas e os propósitos da ideia que, 
aliás, em âmbito nacional, já avançou bem mais, estando atualmente na fase de consolidação de um Conselho nacional das Especializadas, hoje já em 
número próximo a uma dezena.

Desligadas do CFN da FEB há alguns anos, tais entidades têm-se reunido à parte com a federativa e prestado relevantes contribuições ao Movi-
mento Espírita, tanto na forma de sugestões, planos e assessoria como na composição de comissões para cuidar de assuntos específicos junto à socie-
dade em geral, como no Movimento Pró-Vida, acompanhamento das atividades de interesse dos espíritas pelo Congresso Nacional, etc.

A primeira reunião com a participação da FEP e as Entidades Especializadas do Paraná ainda não foi marcada, mas espera-se realmente que o ca-
nal ora aberto contribua para um melhor relacionamento entre os envolvidos, transformando-os em parceiros protagonistas de ações de estudo, pesquisa 
e divulgação do Espiritismo no estado, rendendo bons frutos para todos.

João Donha (centro) e Neuton de Meira Albach 
(à esq.), do C. E. Luz Eterna, de Curitiba, entre-
vistados por Wilson Czerski no programa DIÁ-
LOGO ESPÍRITA do dia 31 de agosto

CFE do PR aprova fórum com as Especializadas

A partir da esq. Jaime Nunes, Robson Balaguer e 
Gilberto Tomasi, também apresentadores

Com o programa de n° 27 levado ao ar no Dia da Independência, DIÁLOGO ESPÍRITA completou seis 
meses. Nesse meio-tempo a ADE-PR passou a integrar, na condição de suplente, o Conselho Deliberativo do 
CWBTV, Canal Comunitário de Curitiba, responsável pela veiculação do programa pelos canais 05 da NET e 72 
da Vivo/TVA e, simultaneamente, às 20:00 horas de todos os sábados, pelo seu portal (www.cwbtv.net).

Pela TV-CEI, do Conselho Espírita Internacional, embora incluído na programação às segundas-feiras, o 
programa segue sendo exibido às terças, às 18:00 horas e no YouTube, até o  fechamento desta edição, já estavam 
disponíveis 26 edições, com destaque para as entrevistas com Rubens Denizard Figueira dos Santos (n° 04 -  
http://www.youtube.com/watch?v=AaPbCgFAfZs&feature=youtube); Edson Gomes Tristão (n° 11 - http://www.
youtube.com/watch?v=-shfT6KsnKM); Luiz Henrique da Silva (n° 19 - http://www.youtube.com/watch?v=cOrT
EPp9rZU&list=UUxayTCrhAM7iAVpbSvdVw5Q) e Neuton de Meira Albach e João Donha (n° 26 - http://www.
youtube.com./watch?v=yYRTucJBn8M).

No programa 20 o “Tema Livre” debateu as passeatas de protestos ocorridas no Brasil no mês de junho; no 
21 discutiu-se o poder das paixões. No 22 a conexão da reencarnação com diversas situações do dia a dia – vida 
em outros planetas, catástrofes naturais, ecologia, saúde, sofrimento, obsessão, aborto, eutanásia, fobias, laços 
afetivos e progresso humano.

No programa 23 o assunto foi a morte como fenômeno de transição e renovação; no 24 as Experiências 
de Quase-Morte e no 25 as uniões conjugais, os tipos, a fidelidade e a moral. Lembrando que todos os links dos 
programas encontram-se no site da ADE-PR (www.adepr.org.br), na seção “Diálogo Espírita”, de onde é possível 
se conectar diretamente com o YouTube.

Completam o programa, alternativamente, os quadros “Nosso Lar”, “O Espiritismo responde”, “Presença 
Literária” e “O Espiritismo e você”.
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Mudar para educar, educar para mudar
Patrícia Czerski

Em meados do mês de junho, 
assistimos espantados a propor-
ção que tomou um protesto popular 
contra o aumento das passagens de 
ônibus em São Paulo. O movimento 
acabou incorporando outros temas, 
tornando-se um solidário grito de in-
dignação de todo o país e através da 
internet ganhou o mundo. Recebe-
mos em troca algumas promessas, 
que ainda não sabemos que resulta-
dos trarão. Mas a reflexão que quere-
mos fazer é: isso bastará? 

Sem dúvidas a insatisfação ex-
ternada é um começo, é o primeiro 
passo. Devemos procurar melhorar o 
que está aí hoje sim, exigir mudan-
ças e cobrar as promessas que nossos 
representantes fizeram. Mas qual se-
ria a solução definitiva, ou ao menos 
aquela que daria frutos mais garan-
tidos e duradouros? Como transfor-
mar o país a ponto de fazer com que 
os índices da educação não sejam 
vexatórios, a segurança pública seja 
uma realidade, os serviços de saúde 
atendam dignamente a todos e a cor-
rupção não nos envergonhe perante 
o mundo?

É preciso construir uma nova 
mentalidade, investindo sobretudo 
naqueles que serão os juízes, os 
policiais, os médicos, os políticos 
de amanhã: as nossas crianças. A 
nosso ver, somente a educação é ca-
paz de fornecer os alicerces seguros 
a essa edificação. A educação como 
instrução deve ser uma das priori-
dades máximas de uma nação, já que 
o contato com a literatura, as artes, 
as ciências e o conhecimento acumu-
lado pela Humanidade através dos 
séculos, nos abre a mente e amplia 
os horizontes do espírito. Além dis-
so, carrega em si a semente de outra 
educação, ainda mais importante: 
a educação moral. Quanto mais es-
clarecido, menos um povo aceita que 

seus representantes não estejam à 
altura do cargo que ocupam, mais ele 
exige que seus impostos sejam bem 
aplicados, menos tolerante é com a 
injustiça social e a violência. 

Kardec recebeu importantes e 
numerosas instruções nesse sentido 
dos Espíritos, que a chamaram “arte 
de formar caracteres” (OLE, questão 
685a). Poucos assuntos abordados 
em O Livro dos Espíritos não en-
volvem diretamente ou tangenciam 
a necessidade da educação moral da 
humanidade, mas recomendamos es-
pecialmente ao leitor os Cap. VI (Da 
Lei de Progresso) e Cap. XII (Da 
Perfeição Moral). Nesse momento, 
fiquemos com as que revelam a res-
ponsabilidade dos pais em relação 
aos filhos nesse aspecto. Na 208, te-
mos que “ os Espíritos dos pais têm 
por missão desenvolver os de seus 
filhos pela educação. Constitui-lhes 
isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpa-
dos se vierem a falir no seu desem-
penho” (grifo original). E na 582, as-
severam que a paternidade “É, sem 
contradita, uma missão. É ao mesmo 
tempo grandíssimo dever e que en-
volve (...) a sua responsabilidade 
quanto ao futuro. (...) Muitos há, no 
entanto, que mais cuidam de apru-
mar as árvores de seu jardim (...) do 
que de formar o caráter de seu filho”.

Resultados desastrosos 
quando assiste os 

educadores criticarem
a corrupção, a desonesti-

dade e o desrespeito,
mas ao mesmo tempo
os observa subornar 

guarda de trânsito, furar 
fila, fazer “gato” na TV a 
cabo, usar atestado mé-

dico “frio” para faltar ao 
trabalho

Esses dois trechos nos bastam 
para refletirmos na envergadura da 
tarefa que os pais têm diante de si. 
Sem dúvidas, podemos estendê-la a 
avós, professores, babás, cuidadores 
em geral e todos aqueles que têm 
uma criança sob seus cuidados. Cabe 
aos adultos, sejam quem forem, 
transmitirem as primeiras noções de 
tolerância, caridade, amor à verdade, 
ética, honestidade, respeito. Não 
cabe aqui a alegação costumeira de 
que “avó é só para curtir”, se é ela 
quem fica o dia todo com a criança 
para os pais trabalharem, por exem-
plo; quem acompanha o dia-a-dia é 
que tem mais oportunidades de en-
sinar valores baseados nas próprias 
situações do cotidiano. O mesmo se 
aplica à escola, que embora possua 
a função primeira de instruir e trans-
mitir conhecimento, também pode e 
deve - ou deveria - aproveitar ocor-
rências em seu ambiente para ori-
entar a formação de cidadãos mais 
éticos, conscientes, responsáveis e 
solidários. Ou seja, educar é um pro-
jeto de todos, que devem colaborar 
entre si preenchendo as lacunas uns 
dos outros. 

Mas é evidente que os maiores 
encargos recaem mesmo sobre os 
pais ou cuidadores mais diretos, o 
que faz ressaltar a importância do 
mais educativo de todos os métodos: 
o exemplo. Não só não é coerente e 
honesto, como pode mesmo se tornar 
prejudicial adotar a prática do “faça 
o que eu digo, mas não faça o que eu 
faço”, pois a criança e mais tarde o 
jovem, aprende muito mais por imi-
tação e por aquilo que absorve dos 
comportamentos que presencia, do 
que por aquilo que lhe é dito. Assim, 
os resultados podem ser desastrosos 
quando assiste os educadores criti-
carem a corrupção, a desonestidade e 
o desrespeito, mas ao mesmo tempo 

os observa subornarem o guarda de 
trânsito para escapar da multa, fu-
rarem a fila, fazerem “gato” na TV 
a cabo do vizinho, usar atestado mé-
dico “frio” para faltar ao trabalho e 
todas as variantes possíveis do famo-
so “jeitinho brasileiro”, que em geral 
consiste apenas em lograr alguma 
vantagem à custa do próximo. 

Ao leitor interessado em am-
pliar suas reflexões sobre o tema e 
encontrar algumas diretrizes seguras 
para o desempenho de tão indispen-
sável e preciosa tarefa, recomenda-
mos, entre outros, os livros “Nossos 
filhos são espíritos” de Hermínio C. 
Miranda - disponível inclusive em 
formato PDF, gratuitamente, na in-
ternet - e “A Educação segundo o 
Espiritismo” de Dora Incontri, de 
onde extraímos o seguinte trecho, de 
mensagem psicografada ditada pelo 
espírito da grande educadora italiana 
Maria Montessori: “ ... quão pouco 
cuidado, quão pequena reverên-
cia, ofertamos ao Espírito que vem 
habitar um novo corpo! (...) Devería-
mos corresponder ao crédito que a 
Providência nos dá, permitindo-nos 
a oportunidade de ajudar a cultivar 
o jardim espiritual de um novo ser, 
pelo processo da Educação!”

É certo que não alcançaremos 
a perfeição moral de uma hora para 
outra, mas também nunca sairemos 
do lugar sem algum esforço. Precisa-
mos analisar sinceramente nossas 
tendências, nos questionar franca-
mente a respeito dos exemplos que 
estamos dando aos espíritos que es-
tão sob a nossa tutela, considerar se 
os cidadãos que estamos formando e 
a mentalidade que estamos constru-
indo é aquela que queremos para o 
futuro. Provavelmente concluiremos 
que há trabalho a ser feito, muito tra-
balho. E não é só o de sair às ruas 
para protestar.
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Os Dias da Criança
Wilson Czerski

A comemoração do Dia das 
Crianças é diferente nos diversos 
países. Na maioria deles é em 1° de 
junho, alguns em 20 de novembro, 
vários países africanos coincidem 
com o Natal, nos Estados Unidos 
no primeiro domingo de junho e há 
muitas outras datas. No Brasil o 12 
de outubro foi instituído por decreto 
presidencial em 1924, mas só passou 
a ser comemorado a partir de 1960, 
como resultado de campanha publi-
citária de uma grande fabricante de 
brinquedos e outra de produtos de 
higiene infantil.

Neste dia pais se animam em 
agradar e os filhos, muito mais ainda, 
em querer ganhar. Mas será que só 
comprar presentes é suficiente para 
fazer felizes nossas crianças? Ou 
melhor, será que basta UM único dia 
específico no ano para lembrar delas 
de modo especial? A mesma reflexão 
que já fiz muitas vezes sobre a im-
portância do Natal, faço agora em 
relação a esta data.

Não sou contra dar presentes, 
nem mesmo brinquedos. Afinal, 
apesar de todo o progresso tec-
nológico, da mudança de costumes 
e da precocidade apresentada pelas 
novas gerações de espíritos que es-
tão reencarnando, a infância é uma 
fase muito sensível à vida dos seres 
humanos. Não podemos e não deve-
mos suprimir esta fase lúdica feita 
de sonhos e fantasias, desde que sem 
exageros.

O que não pode deixar de ser 
levado em conta, porém, é que es-
tas crianças, como lembra em um de 
seus melhores livros o ilustre Her-
mínio C. de Miranda, mencionado 
nesta edição na seção “Livros que 
eu recomendo” e que desencarnou 
no último dia 8 de julho, “nossos fi-
lhos são espíritos”. E imortais, como 
sabemos.

Portanto, nossa atenção para 
com elas, as crianças, sejam filhos 
nossos ou dos outros, deve se dar o 
ano todo, a cada dia, se possível, a 
cada hora. Coisa que, aliás, muitos 
pais e mães o fazem perfeitamente, 
dando-lhes amor, carinho, apoio, 

proteção e tudo o mais que elas ne-
cessitam pela sua condição de de-
pendentes daqueles que lhes opor-
tunizaram o retorno à vida material 
para dar sequência à sua caminhada 
evolutiva.

Obviamente, não vamos cobri-
las de presentes todos os dias. E aí 
vem o ponto crucial em relação ao 
dia consagrado a elas. Talvez, em 
vez de presentes ou só presentes, 
fosse mais conveniente lhes oferecer 
algo de mais duradouro que possam 
levar para o resto de suas vidas.

Um bom passeio faz bem e 
pode tornar-se marcante. Um show. 
Um filme. Uma festinha. Mas nada 
mais importante do que um abraço 
seguido de boa conversa – se já tive-
rem idade para isso – e o exemplo de 
todo dia. Esse, sim, o que podemos 
dispor de melhor para elas.

Vejamos agora alguns ensina-
mentos bebidos em fontes diversas. 
Na questão 685a de “O Livro dos Es-
píritos”, Allan Kardec comenta que 
devemos buscar “não a educação in-
telectual, mas a moral e nem ainda 
a educação moral pelos livros, mas 
a que consiste na arte de formar o 
caráter, a que cria os hábitos porque 
a educação é o conjunto de hábitos 
adquiridos”.

Agrade o seu filho 
neste Dia das Crian-
ças, mas não deixe 

de presenteá-lo dia-
riamente com amor,

bons exemplos e 
valores espirituais. 
Paternidade é uma 
importante missão 
dada a homens e 

mulheres
Muito antes de codificar a 

Doutrina Espírita, em 1828, o então 
professor Hippolyte Léon Denizard 
de Rivail, apresentou um “Plano 
proposto para melhoria da educação 
pública” da França, assim se expres-

sando: ... a meta da educação é o 
desenvolvimento simultâneo das 
faculdades morais, físicas e intelec-
tuais... exigindo dos pais paciência e 
sabedoria a toda prova, firmeza mis-
turada à doçura, grande penetração 
para sondar os caracteres, grande 
império sobre si mesmo, vontade e 
força de domar as próprias paixões. 
A educação exige um conhecimento 
profundo do coração humano e da 
psicologia moral, conhecimento per-
feito dos meios mais apropriados a 
desenvolver nas crianças as facul-
dades... esses meios devem ser estu-
dados como os remédios da medici-
na... o mau professor faz ignorantes; 
o mau educador faz viciosos.

Para Sócrates, a educação é a 
arte de despertar as virtudes da alma. 
E para Pestalozzi – mestre, por sua 
vez do próprio Kardec – é o desen-
volvimento harmônico de todas as 
faculdades do indivíduo (físicas, 
intelectuais e morais) via instrução 
e experiência. Já para Rui Barbosa, 
"o criador começa e a criatura acaba 
a criação de si mesma”. Somos co-
autores. Educar é extrair do interior 
e não assimilar do exterior. O exte-
rior é a instrução e educação é desen-
volvimento. Instrução é um meio e 
educação é o fim, segundo Vinícius, 
pseudônimo adotado por Pedro 
Camargo após desencarnar. É ele, 
ainda, quem afirma que “O maior 
bem que se pode fazer ao homem é 
educá-lo”. 

Ora, antes de se tornar homem 
adulto, temos a criança e nada mais 
adequado do que iniciar, aliás, quan-
to mais cedo melhor, a educação na 
infância. Para o suíço Jean Piaget, 
um dos mais influentes nomes na 
área da educação, é até os sete anos 
que se constroi a infraestrutura da 
moral e do pensamento.

Voltando ao Espiritismo, se-
gundo os Instrutores Superiores, 
o progresso intelectual antecede o 
moral. Significa que a instrução faz 
desenvolver o sendo moral e alarga 
a consciência. Em “O que é o Espi-
ritismo”, Kardec afirma que as i-
deias inatas referem-se ao intelecto, 
os “conhecimentos adquiridos em 
precedentes existências e que per-
manecem em estado de intuição, 
para servirem de base à aquisição dos 

novos e independem do meio em que 
o homem se educa. O meio e a edu-
cação desenvolvem as ideias inatas, 
por isso essa última pode fornecer 
a instrução necessária, mas nunca o 
gênio quando este não exista”. Se as 
ideias inatas resultam de progresso 
intelectual de reencarnações anteri-
ores, o mesmo se dá com as virtudes 
pelo progresso moral.

Alguém propôs: “doutrinar é 
instruir; evangelizar é educar. Ins-
trução é ciência; educação é vida. 
Instrução desenvolve o intelecto; 
a educação a moral. Instrução en-
riquece a inteligência; a educação 
fortifica o coração. É por esta, mais 
do que pela instrução que se trans-
formará a Humanidade. Transmitir 
conhecimentos espíritas e evangéli-
cos é doutrinar, mas exemplificar os 
sentimentos que decorrem destes en-
sinamentos é evangelizar”.

Se apenas a educação formal, 
mera transferência de conhecimen-
tos, ou uma escola cara fosse garan-
tia de geração de bons cidadãos, não 
veríamos tantos jovens classe média 
vandalizando o patrimônio público 
e privado – e isso não só agora nos 
protestos recentes. Não teríamos 
notícias sobre playboys dirigindo 
carrões a 180 Km por hora e tirando 
vidas no trânsito. Não teríamos tan-
tos crimes de colarinho branco, tanta 
falcatrua, corrupção, tanta gente in-
teligente, mas imoral.

Seja um bom pai e uma boa 
mãe de verdade. Não seja ausente; 
não fuja à grave responsabilidade 
de educar e orientar seu filho sobre 
o que é certo e o que é errado. Não 
negue carinho, mas não impeça o 
seu crescimento emocional com sua 
superproteção. Não transija com a 
permissividade, equilibrando com-
preensão e cumprimento de regras 
sociais e morais claras e firmes.

Agrade o seu filho neste Dia 
das Crianças, mas não deixe de 
presenteá-lo diariamente com amor, 
bons exemplos e valores espirituais. 
Paternidade é uma importante mis-
são dada a homens e mulheres. Fra-
cassar nela representará infelicidade 
para você e para as almas colocadas 
por Deus sob a sua tutela. Você é res-
ponsável pelo futuro seu, delas e de 
um pedacinho do mundo.
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Vida em outros mundos: Ciência persegue comprovação de princípio espírita
Até outubro do ano passado já haviam sido descobertos 843 exoplanetas e há outros 2740 corpos celestes candidatos a receber a mesma classifi-

cação. O primeiro foi anunciado em 1989. Estima-se que haja 60 bilhões deles só na nossa Via Láctea, embora dos descobertos até agora, somente sete 
sejam potencialmente habitáveis.

Matéria publicada no portal UOL em 18 de abril passado relata que o telescópio Kepler da NASA identifi-
cou três planetas fora do nosso Sistema Solar que poderiam abrigar vida. Segundo a revista Science, em órbita da 
estrela Kepler-62 a 1200 anos-luz da Terra, dos cinco corpos encontrados, dois (Kepler-62E e 62F) estariam na 
chamada zona habitável e um terceiro, 70% maior que o nosso, faz parte do sistema da estrela Kepler-69, distante 
2600 anos-luz. 

A possível presença neles de uma atmosfera e água líquida na superfície alimenta as esperanças dos cien-
tistas de encontrar vida biológica. Aparentemente redundante essa adjetivação, para os espíritas não o é porque 
entende-se que a vida se expressa de várias formas, até mesmo como puramente espiritual.

Sob coordenação de William Borucki, o estudo revela que os dois exoplanetas da primeira estrela possuem 
massas bem próximas à da Terra e de composição rochosa ou de muita água em forma de gelo.

Por enquanto Marte é o limite para os pés humanos
Se por um lado a ciência sonda as galáxias aqui mesmo da Terra ou próximo dela com poderosos telescópios, para saciar sua curiosidade intelec-

tual e talvez até de futura sobrevivência, abre outra frente de investigação com o envio de sondas não tripuladas que conduzem robôs exploratórios como 
o não por acaso batizado Curiosity que está em Marte desde agosto do ano passado. Não satisfeito, começa planejar uma viagem com deslocamento de 
humanos para o mesmo planeta vermelho. Detalhe: só de ida.

Segundo o mesmo portal de internet UOL, no dia 03 de agosto, reuniram-se na capital norte-americana os primeiros 40 candidatos dos Estados 
Unidos e Canadá, para assistir a uma apresentação na Universidade George Washington da missão privada que visa a colonizar o planeta daqui a alguns 
anos. A iniciativa é privada e sem fins lucrativos, da empresa Mars-One.

A ideia é estabelecer uma colônia fixa e definitiva em Marte em 2023, após uma viagem de sete meses a se iniciar no ano anterior, a um custo de 
seis bilhões de dólares. O abastecimento da mesma deve ocorrer de dois em dois anos. Marte não tem oxigênio e a sua temperatura média à superfície 
é de 63°C.

As inscrições terminaram no dia 31 de agosto e 202.586 pessoas de 140 países se candidataram à aventura, extravagante para uns, assustadora 
para outros, ida sem volta a Marte, a 56 milhões de quilômetros da casa terrestre. Destas, 10.000 são brasileiros. Somente quatro serão selecionados 
para a primeira viagem.

Enquanto isso a sonda Voyager I, após 36 anos de viagem, na quinta-feira, 12 de setembro, rompeu as fronteiras que separam o nosso sistema solar 
e a região chamada de interestelar. A sonda, lançada em 05 de setembro de 1977 com a missão de investigar Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, calcula-se 
já tenha percorrido 19 bilhões de quilômetros ou 123 vezes a distância entre a Terra e o nosso Sol.

Estes também recomendamos
Registramos o recebimento em nossa Redação de dois livros do escritor mineiro Paulo Neto. Trata-se de “Espiritismo – princípios, práticas e 

provas”, de 2010 e “Os espíritos comunicam-se na Igreja Católica”, de 2012, editados ambos pelo GEEC – Grupo Educação, Ética e Cidadania, de 
Divinópolis-MG.

O primeiro resulta de amplo material pesquisado para a apresentação de palestra proferida pelo autor na PUC, unidade do Serro, a acadêmicos de 
Direito e Administração de Empresas, na disciplina ‘Cultura religiosa’ e faz um retrato panorâmico dos fenômenos espíritas e do próprio Espiritismo  
desde a mediunidade de um sacerdote egípcio 4.000 a.C. até a Transcomunicação Instrumental atual.

O maior destaque fica por conta do capítulo “Evidências da comunicação com os espíritos”, contendo dezenas de ilustrações de pessoas, docu-
mentos e fenômenos como as materializações.

“Os espíritos comunicam-se na Igreja Católica”, com prefácio de Sonia Rinaldi, apresenta 20 casos de padres e freiras que tiveram experiências 
na área da fenomenologia mediúnica, seja na qualidade de médiuns propriamente ditos, seja porque se manifestaram publicamente a favor da veracidade 
dos mesmos ou, ainda, que se envolveram com a pesquisa deles.

No primeiro caso temos, por exemplo, Irmã Maria da Cruz, Maria Faustina Kowaslka, Irmã Ana Felícia e os documentos surpreendentes que se 
encontram no Museu das Almas do Purgatório no Vaticano. Entre os estudiosos estão os padres Landell de Moura, Agostino Gemelli, Léo Schmidt, 
Miguel Martins Fernandes e François Brune.

Os contatos com o autor podem ser feitos através do e-mail paulosnetos@gmail.com ou tel. (31)3296-8716.
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