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René Descartes acreditava que a 
sede da alma no corpo físico residia na glân-
dula pineal ou epífise. Verdade que antes e 
depois dele, muitos filósofos e cientistas se-
quer admitem a hipótese da existência dela, 
creditando a capacidade humana de pensar 
e demais faculdades intelectuais, como meras 
excreções do cérebro, confundindo-se os efei-
tos com a causa.

Difícil dobrar a arrogância dos 
materialistas de todas as estirpes de que 
este órgão, embora extraordinário, é ape-
nas a base ou cabine de comando governa-
do por um ser transcendental, pré-existen-
te e sobrevivente ao corpo orgânico. Não 
surpreende, pois, que não só se tente jus-

tificar a genialidade de Einstein como se 
causada fosse por diferenças anatômicas de 
seu cérebro tão exaustivamente estudado, 
como atribuir-se a própria origem de sua vida 
biológica como fruto do acaso, conforme ma-
téria da revista Veja.

A chave, como sabemos, para 
entender o porquê de todas as diferenças 
físicas, intelectuais, morais e sociais, é a 
reencarnação. Só a pluralidade das exis-
tências na terra pode justificar as aparen-
tes anomalias com que nos deparamos ao 
nosso redor. O pré-requisito é justamente a 
existência e a imortalidade da alma agindo 
no corpo pelo cérebro e não este órgão por 
si mesmo.

Atualidades, pág. 06.

O cérebro de Einstein e o equívoco materialista

Diretor Administrativo da Abrade em 
Curitiba

A reunião mensal da ADE-PR do dia 17 de 
novembro contou com a presença de Marcelo 
Henrique Pereira, presidente da Associação de 
Divulgadores do Espiritismo do vizinho estado 
de Santa Catarina e membro do Colegiado Exe-
cutivo da Associação Brasileira de Divulgadores 
do Espiritismo.

Na oportunidade, além de se inteirar sobre to-
dos os assuntos da pauta da noite onde participou 
ativamente dos debates, Marcelo Henrique pôde 
falar sobre a situação atual daquela entidade na-
cional, bem como de seus projetos futuros.

A despeito das dificuldades vividas nos dois úl-
timos anos, inclusive com a transição do mode-
lo gestor, de presidencialismo para colegiado, e 
a própria composição deste, Marcelo demons-
trou confiança na superação dos problemas e nas 

possibilidades reais de conseguir a retomada da 
dinâmica observada na Abrade em tempos re-
centes.

Wilson Czerski, presidente da ADE-PR e tam-
bém membro do Colegiado Executivo, confir-
mou sua disposição de colaborar mais direta-
mente com a entidade a partir de 2010.

Fundado em Curitiba o NEU-FIES   

A exemplo de outras universidades como a de 
Londrina, aqui no Paraná, as Integradas ‘Es-
pírita’, de Curitiba formalizaram no dia 17 de 
outubro a constituição do Núcleo Espírita Uni-
versitário como mais um local para se debater e 
difundir o pensamento espírita. A matéria está 
na página 11.

Esta notícia serviu de base para o nosso Edito-
rial (pág. 02) que estende aos demais estabeleci-
mentos de ensino o campo de disseminação dos 
conceitos espíritas, propondo que o Movimento 

Espírita derrube as resistências internas e exter-
nas e colabore de modo efetivo no processo de 
transformação social.

O desafio de ser jornalista espírita
Com o texto desta edição, concluímos as resumi-
das orientações a serem observadas por aqueles 
que atuam na área da comunicação espírita pela 
imprensa escrita. Coluna em jornal leigo, bole-
tim e jornal espírita são os tópicos abordados. 
Divulgar com eficiência, pág. 05.

Fatos inusitados e emoção nas filma-
gens sobre a vida de Chico Xavier

Como já noticiado neste periódico (edição n° 74), 
em 2010 chegarão aos cinemas brasileiros três 
filmes que tratam sobre a vida e obra do médium 
Francisco Cândido Xavier. Durante as filmagens 
de um deles – “Chico Xavier” – episódios curio-
sos ocorreram em Uberaba e São Paulo. Vale a 
pena conferir. Pág. 12.

Assinatura anual: 

R$ 18,00

A ciência à procura da alma
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A transformação social começa 
nos lares e escolas 

A notícia da criação do Núcleo Espírita Uni-
versitário das Faculdades Integradas “Espírita” é um passo 
a mais na direção de irradiar o conhecimento disponibi-
lizado pelo Espiritismo para fora dos muros dos centros 
espíritas. Neste sentido a mídia desempenha um papel fun-
damental, sem dúvida. Mas não é o único meio. A inserção 
social do pensamento transformador da Doutrina Espírita 
faz-se também pela prática ou exemplificação individual.

Para que a mesma se acelere torna-se necessário 
a atuação fora dos limites físicos das instituições espíritas 
ocupando outros espaços, tornando possível, sem proseli-
tismo barato, o contato principalmente com seus funda-
mentos filosóficos de consequências morais.

Neste sentido, as instituições de ensino em ge-
ral, não só as universidades, podem perfeitamente servir 
de ponte entre aqueles que já dominam este conhecimento 
e os que o ignoram completamente. No caso específico do 
meio acadêmico a abertura de portas deve objetivar não só 
o debate entre os que lá já se encontram, mas oferecer opor-
tunidade de participação de toda a comunidade, espíritas 
ou não, de maneira democrática e alteritária.

O Movimento Espírita precisa estar sintoniza-
do com todos os temas que afligem o ser humano, seja na 
área do direito, da medicina, da ética ou da administração 
pública, enfim, da vida em sociedade. Possuímos grande 
quantidade de pessoas altamente gabaritadas que deveriam 
se oferecer para fazer palestras nas escolas e em centros co-
munitários. Não para falar de Espiritismo ou só dele, mas 
dos princípios morais em geral com eventuais noções de 
seus conceitos filosóficos fundamentais: Deus, reencarna-
ção, livre-arbítrio, lei de causa e efeito.

Temos que aspirar a implantação em caráter fa-
cultativo, se não for possível convencer as autoridades da 
área a adotar como disciplinas obrigatórias, programas que 
contemplem desde os primeiros períodos da vida escolar, 
a apreciação de temas como, por exemplo, a educação no 
trânsito e a correta conduta em relação ao meio ambiente ou 
contra a violência tão banalizada no nosso dia a dia.

Além de estarmos preparando cidadãos melho-
res para o futuro imediato, estas mesmas crianças e jovens 
acabarão levando para dentro de seus lares o que aprendem, 
alterando o próprio comportamento muitas vezes inade-
quado dos familiares. Aliás, a atuação junto às famílias é 
um trabalho que os espíritas poderiam efetuar de modo 
complementar, oferecendo não apenas auxílio material, 
mas também e principalmente, elementos pertinentes à 
educação preconizada por Allan Kardec. Não somente a 
intelectual que faz homens instruídos, mas a moral que faz 
homens de bem, ministrada não pelos livros, mas pela arte 
de formar os caracteres a partir da renovação dos hábitos, 
pois a educação nada mais é que o conjunto dos hábitos 
adquiridos. 

Editorial

OpiniãO dO LEitOr
Acuso o recebimento do Jornal supraci-

tado ano XIII, número 74 de Jul./Ago-09. Muito 
interessante o Editorial e outras matérias como: 
Chico Xavier vai ao cinema, Jornalismo Espírita 
e o Campo de Estudo da Filosofia. É nosso desejo 
sincero que nosso Pai Celestial continue dando-
lhes saúde, ânimo, e sabedoria para continuarem 
realizando o bom trabalho que têm realizado até 
a presente data.

Walmir Marchi – Santo Antônio do Descoberto - GO 

Associação de Divulgadores do 
Espiritismo de Campinas

I Prêmio “Observatório Espírita”

Os destaques da Imprensa Espírita em 2009   
Por motivo de adequação do calendário da 

ADE Campinas, o resultado e a entrega do I Prê-
mio “Observatório Espírita” – os destaques da im-
prensa espírita em 2009, ocorrerão em novas datas. 
Os vencedores serão conhecidos no dia 18/12/2009, 
durante o programa “Observatório Espírita”, que vai 
ao ar a partir das 20h30 pela Rádio Espírita Cam-
pinas, enquanto que a premiação ocorrerá no dia 
06/02/2010, a partir das 20h, na sede da União das 
Sociedades Espíritas - Intermunicipal de Campinas 
(USEIC).

Haverá  duas premiações: uma destinada 
aos textos veiculados na imprensa espírita e outra 
voltada aos periódicos. O prêmio “Textos” conta-
rá com as seguintes categorias: “popularização do 
espiritismo”, “ciência espírita”, “resgate histórico”, 
“entrevistas” e “espiritismo e sociedade”. O prêmio 
“Periódicos” tem categoria única, e será oferecido ao 
jornal, revista ou site espírita que apresentar o maior 
número de indicações na premiação “Textos”. Em uma 
primeira etapa, a direção do programa irá selecionar os 
três textos mais representativos de cada categoria.

A decisão final sobre os ganhadores ficará 
a cargo de uma comissão formada pelos seguintes 
membros: Therezinha Oliveira, professora, exposi-
tora e escritora, Rubens Toledo, jornalista e produ-
tor do programa de TV “A Vida Continua”, ambos 
da cidade de Campinas, Éder Fávaro, radialista e 
presidente da ADE São Paulo e Jeferson Betarello, 
radialista, escritor e membro da ADE São Paulo e 
da USE-Distrital de Pirituba (São Paulo). A lista 
completa de periódicos participantes dessa primeira 
edição, além de maiores informações a respeito do 
Prêmio, pode ser obtida no endereço www.radioes-
pirita.org.br.

Aproveitamos para reforçar nosso agrade-
cimento pelo apoio, em particular pelo envio cons-
tante do “Comunica Ação Espírita” à nossa Associa-
ção, e manifestar nossos melhores votos pelos belo 
trabalho em favor da Imprensa Espírita. 

Nosso abraço, 

Dermeval Carinhana Junior

Presidente da Associação de Divulgadores do Espi-
ritismo de Campinas  

A divulgação do Espiritismo depende fundamentalmente da 
conscientização dos espíritas e simpatizantes apoiando iniciativas como esta. 
PARTICIPE! Faça sua assinatura. É muito fácil.

Veja: preencha os dados deste cupom, recorte-o e envie para nosso 
endereço constante do “Expediente”, nesta página, juntamente com o comprovante 
de depósito bancário no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) no Banco do Brasil, 
agência 3051-1 c/c 205.755-7 ou cheque nominal cruzado em nome da ADE-PR. A 
assinatura é válida por um ano.

É simples, não? Então, o que está esperando? Não deixe para depois. 
Se você concorda que este jornal tem qualidade e contribui de alguma forma para o 
seu bem-estar, ajude a mantê-lo com apenas R$ 1,50 (um real e cinquenta 
centavos) por mês. A ADE-PR agradece.

Dúvidas pelo e-mail ou pelo telefone: (0xx41) 3376-7594.

Sim, eu desejo uma assinatura do jornal “ComunicaAção Espírita”.

Conselho Editorial:
Gilberto Luiz Tomasi, 
Zélia Carneiro Baruffi

e Wilson Czerski.
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Filosofia Espírita para comunicadores VI Y. Shimizu

Ao iniciar o estudo das disciplinas filosóficas de 
maior relevância para o estudo da Filosofia Espírita, 
tomou-se como ponto de partida a Gnoseologia, ou 
seja, a Teoria do Conhecimento, e as indagações sus-
citadas nessa disciplina.

A primeira delas é a da possibilidade do conhe-
cimento. As posições assumidas pelos pensadores, 
quanto a essa questão, podem ser classificadas como 
dogmatismo gnoseológico, ceticismo e criticismo.

Levando em conta que muitos leitores do presen-
te artigo não tenham compulsado os números prece-
dentes deste periódico, torna-se forçoso repetir alguns 
conceitos já expostos em ocasiões anteriores, para me-
lhor entendimento destas explanações.

Foi dito no número anterior que o processo do 
conhecimento consiste na apreensão do objeto pelo 
sujeito, tendo como produto uma ideia ou imagem. 
Considerando esse processo, há diversos modos de 
encarar a questão: o dogmatismo gnoseológico, o ce-
ticismo e o criticismo.

O dogmatismo gnoseológico (para diferenciar-se 
do dogmatismo teológico) é aquela posição que afirma 
a possibilidade de o sujeito apreender todos os dados 
do objeto, resultando daí um conhecimento exato e 
verdadeiro sobre esse objeto.

O objeto do conhecimento, por sua vez, pode 
abranger quaisquer entes da realidade global, podendo 
se constituir de: entes materiais animados e inanima-
dos, energias, conteúdos de pensamento, fatos históri-
cos, instituições, comportamentos individuais e sociais, 
valores, entes transcendentais, e assim por diante. 

Assim, por extensão, o dogmatismo gnoseológico 
“é aquela corrente que se julga em condições de afir-
mar a possibilidade de conhecer verdades universais 
quanto ao ser, à existência e a conduta, transcendendo 
o campo das puras relações fenomenais e sem limites 
impostos a priori à razão.” (REALE, 1988, p. 119). 
Como assevera Miguel Reale, “de qualquer forma, o 
dogmatismo gnoseológico traduz, quase sempre, uma 

crença no poder da razão ou da intuição como instru-
mentos de acesso ao real em si” (1988, p. 120).

Esse dogmatismo gnoseológico, como já dito an-
teriormente, pode ser total ou parcial. Para o adepto 
do dogmatismo total não há barreiras para o conhe-
cimento humano, enquanto que o parcial admite uma 
série de restrições de ordem teórica e prática para se 
conhecer cabalmente o objeto. Atualmente, poucos 
pensadores admitem um dogmatismo total; a grande 
maioria esposa um dogmatismo parcial e mitigado, 
limitando-o a determinadas circunstâncias e condições.

O ceticismo, por sua vez, é a posição oposta ao 
dogmatismo. Como diz Hessen, para o cético “o co-
nhecimento, no sentido de uma apreensão do objeto, 
é impossível para ele”. (1987, p. 40). Por extensão, “o 
ceticismo afirma que nunca, sobre nenhum fato, ne-
nhum princípio, podemos ter uma certeza racional-
mente fundada” (CAROSI, 1963, p. 38-39).

O ceticismo é radical, quando nega totalmente 
a possibilidade de conhecer o objeto, o que redunda 
na impossibilidade de filosofar, por isso pouco aceito. 
Por outro lado, o ceticismo mitigado é aquele que nega a 
possibilidade de conhecimento de certos tipos especiais 
de objetos, e recebe nomes especiais como: subjetivismo, 
probabilismo, relativismo, pragmatismo e outros.

O subjetivismo afirma que a validade do conhe-
cimento se limita ao sujeito; o probabilismo assevera 
que não se pode ter certeza de conhecer o objeto, mas 
apenas uma probabilidade; o pragmatismo diz que o 
conhecimento do objeto se condiciona com a possi-
bilidade de ação no exercício da vida; e, finalmente, 
o relativismo sulinha que “toda a verdade é relativa, 
apenas tem validade limitada” (HESSEN, 1988, p. 47).

O criticismo tenta realizar uma síntese entre ce-
ticismo e dogmtismo gnoseológico. Ele partilha com 
o dogmatismo gnoseológico a confiança fundamental 
na razão humana; está convencido de que é possível 
o conhecimento. O criticismo examina todas as afir-
mações da razão humana e não reconhece limites o 

poder do conhecimento humano. Consoante Hessen, 
“o criticismo é a única posição justa”. (Hessen, 1988, 
p. 55).

A postura adotada pela maioria dos cientistas no 
século XIX foi a de considerar como objeto do conhe-
cimento apenas os entes materiais, rejeitando quais-
quer outros tipos de entes.  A partir das décadas finais 
desse século esses cientistas passaram a admitir como 
objeto também a energia em seus variados aspectos.

Allan Kardec, em meados do século XIX, ao en-
trar em contacto com os Espíritos através da mediu-
nidade, descortinou e revelou um mundo até então 
desconhecido da Ciência de então, podendo-se suma-
rizar essas descobertas da seguinte forma: a existên-
cia do Espírito, a sobrevivência desse Espírito após 
a morte do corpo físico, a existência de um mundo 
paralelo habitado por Espíritos desencarnados, a co-
municabilidade desses Espíritos desencarnados com o 
mundo dos encarnados e a reencarnação.

A Filosofia Espírita adota como pressuposto as 
descobertas da Ciência Espírita, integrando essas des-
cobertas às conquistas da ciência oficial. Desta ma-
neira, na questão da possibilidade do conhecimento, 
ela amplia o conceito de objeto, incluindo aí o mundo 
paralelo, denominado por muitos como “plano espiri-
tual”, adotando o método preconizado pelos criticis-
tas no exame e na aceitação das informações advindas 
da espiritualidade.

Referências:
HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento. 8. ed. 
Coimbra: Almedina, 1988.

PALHANO JÚNIOR, Lamartine. Teologia Espírita. Rio 
de Janeiro: Celd, 2001.

PIRES, J. Herculano. Introdução à filosofia espírita. São 
Paulo: Paidéia, 1983.

REALE, Miguel. Introdução à Filosofia. São Paulo: 
Saraiva, 1988. 

GNOSEOLOGIA ESPÍRITA – II
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A edição n° 17 do “ADE-PR Informati-
vo”, referente ao bimestre janeiro-fevereiro de 2000, 
trouxe na capa texto de Walter Baruffi sob título “O 
Fluido Cósmico Universal”. Já na página 02 constou, 
além do Editorial, o “Cantinho Científico”. Vejamos 
um pouco do que cada um deles tratou.

No Editorial o tema foi resumido na per-
gunta “Dinamização do Movimento Espírita: pressão 
ou persuasão?”. Embora dissesse respeito a um pro-
blema interno vivido à época pela Abrade – Associa-
ção Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, qual 
seja uma decisão a respeito da permanência ou não da 
instituição no Conselho Federativo Nacional, o fato 
é que os argumentos do editorialista seguem válidos 
ainda hoje e para outras situações.

Recortamos abaixo alguns trechos. Enten-
demos que se a liberdade é direito inalienável do ser hu-
mano, também deve sê-lo das coletividades e a dinâmica 
do movimento espírita como veículo que serve a um agente 
de transformação social... não pode prescindir da mesma. 
Os clamores por mudanças... o desejo de querer ser ouvido 
a qualquer custo... deve ser substituído pela busca do diá-
logo.... O raciocínio maniqueísta de que quem não concor-
da explicitamente com certas teses, necessariamente colide 
com o Codificador, não é espírita, etc, não reflete a verdade 
íntima de cada  um, ignorando circunstâncias, momento e 
dificuldades particulares.

É fato que mudanças sem conta ao longo da his-
tória da humanidade se deram em momentos dramáticos 
e nascidas de pressões, conflitos e lutas... Mas no meio es-
pírita não deveria haver mais espaço para ataques pesso-
ais, agressões verborrágicas, exigências antes de sugestões, 
anátemas que lembram tristes desvios sectaristas...

Novas contribuições de dinamização, novos 
modelos administrativos só podem enriquecer a atuação do 
Espiritismo na sociedade, mas com moderação e critérios 

que deixem ao largo as discórdias divisionistas e só utilize-
se daquilo que puder somar...

A seção “Cantinho Científico” foi inaugu-
rada naquela primeira edição do ano 2000. O assunto 
tratado em apenas três parágrafos foi a fluidoterapia. 
Citava, por exemplo, as experiências da Dra. Eliza-
beth Rauscher sobre a aceleração no desenvolvimento 
de bactérias unicamente por força da energia irradia-
da pela imposição de mãos. Também a sensitiva russa 
Eugênia Djuna que, servindo-se do mesmo recurso, 
provocava o crescimento de cevada em dois recipien-
tes, sendo um deles regado com água normal e outro 
após fluidificação.

Mencionava a atuação da médium Elizabe-
th D’Esperance, estudada pelo sábio russo Alexander 
Aksakof durante 20 anos a qual era capaz de reavivar 
samambaias e outras plantas e a própria Djuna que 
obtivera curas de câncer de pele e recuperara os bati-
mentos cardíacos de uma rã, tudo às custas do próprio 
magnetismo humano.

O texto informava que havia sido observa-
da a interferência da energia desprendida durante a 
imposição de mãos no ciclo eletroencefalográfico que 
se alterava do Beta ou mais de 13 ciclos/seg para o 
Alfa, entre 07 e 13 ciclos. O professor Otto Rahn, da 
Universidade de Cornelle – USA também detectou 
a energia emitida a partir das pontas dos dedos sufi-
ciente para matar micro-organismos.

Foi incluída uma última anotação referente 
a estudos que apontavam para um prazo de validade 
de 24 horas para a água magnetizada. (*)

Na página 03, notícias sobre um curso de 
esperanto, o Clube do Livro Espírita, a reprodução de 
pequeno texto de “A Gênese” (item 20), em “Kardec 
afirma” e o artigo “O Incremento da Imprensa Espí-

rita Paranaense” que inventariava os jornais espíritas 
existentes no Estado. Eram eles: “Mundo Espírita”, 
de Curitiba; “O Imortal”, de Cambé; “O Universo 
Espírita”; “Laço Eterno”, de Foz do Iguaçu; “Folha 
Educar Bem” e “Documentos SBBE”, ambos da capi-
tal; e “Alvorada de Luz”, de Londrina, além do pró-
prio “ADE-PR Informativo”.

Fechando a edição o texto “Ser Espírita”, 
no qual o articulista elegia cinco pontos que, segundo 
ele, caracterizam a condição de espírita verdadeiro. 
São eles: ser cristão, adotar o “Fora da caridade não 
há salvação”, o estudo permanente das Obras Básicas, 
a compreensão teórica e prática dos Princípios Funda-
mentais da Doutrina e o entendimento claro do sig-
nificado da definição de Kardec “Reconhece-se o ver-
dadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos 
esforços que faz no combate às suas más tendências”.

(*) Essa informação transmitida pelo autor 
do texto numa palestra pública em certa Casa Espírita 
da Região Metropolitana de Curitiba, embora ampa-
rada pelas respectivas fontes, causaram discordância 
nos seus dirigentes e mesmo após esclarecimentos 
complementares, culminaram com a supressão do 
nome do palestrante da relação de seus convidados. 
De fato, passada uma década, nunca mais o palestran-
te lá voltou.

Fatos como este, em circunstâncias mais ou 
menos idênticas, repetem-se com frequência em vá-
rias Casas, numa demonstração clara de autoritaris-
mo, intolerância ao novo, excesso de zelo, antipatias 
pessoais e, às vezes, de renúncia ao uso da fé racioci-
nada simplesmente substituída pelo obscurantismo e 
teimosia. (NE)

Autorretrato

O presidente da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Para-
ná, nas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 21 do Estatuto Social da 
entidade e de conformidade com o artigo 13 do mesmo Estatuto, convoca todos 
os Associados para a Assembleia Geral Ordinária, conforme abaixo:

DATA:  15 de dezembro de 2009.

HORÁRIO: 19:30 horas (1ª chamada);  
  20:00 horas (2ª chamada)

LOCAL: Comunhão Espírita Cristã de Curitiba 
   Rua Major Fabriciano do Rego Barros, 1152 
   Curitiba – PR

Pauta:
1. Apresentação do Balanço Financeiro do ano de 2009, Demonstração da Re-

ceita e da Despesa do biênio 2008-2009 e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Apresentação e exame do Relatório da Administração 2008-2009;
3. Eleição dos novos membros do Conselho de Administração e Fiscal para o 

biênio 2010-2011;
4. Assuntos Gerais.

Curitiba, 14 de novembro de 2009.

Wilson Czerski 
presidente

Convocação para Assembleia Geral da ADE-PR
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Jornalismo Espírita - Final
Coluna em jornal leigo

Quando alguém decide escrever sobre Espi-
ritismo e consegue o espaço num jornal leigo, é funda-
mental mostrá-lo com equilíbrio nos seus três aspectos. 
Esse procedimento evita a visão distorcida do que ele 
seja realmente. Mas não basta só enquadrá-lo como filo-
sofia, ciência e religião, mas tratar de temas ou conceitos 
relativos a esses aspectos. Com esforço, pesquisa e até 
subsídios de outros autores, poderá proporcionar abor-
dagens que contemplem o Espiritismo como um todo.

Evitar o tom proselitista, a linguagem doutri-
nante e de religiosismo. Atualmente o leitor está mais 
receptivo às ideias espíritas desenvolvidas a partir de um 
enfoque cultural. Excessivas citações do nome de Jesus, 
de conceitos evangélicos em geral e a respeito das “van-
tagens” do Espiritismo não obtêm bons resultados.

Atenção desde a escolha do título. Constar nele 
o vocábulo “Espiritismo” ou correlatos, é uma questão de 
preferência pessoal, como de resto todo ele, mas há algu-
mas implicações. Se para muitos despertará logo o inte-
resse pela leitura e evidencia coragem e determinação do 
articulista em veicular diretamente a mensagem de que 
está sendo porta-voz, por outro lado, poderá afastar aqueles 
que, precipitadamente, a rejeitarão por preconceito e outros 
sentimentos negativos em relação à Doutrina.

Muitos preferem títulos com a conotação re-
novadora que o Espiritismo traz em seu bojo, associada 
ao Terceiro Milênio, o futuro, a fraternidade e outros 
tantos. Intencionam que o leitor sinta-se motivado a ini-
ciar a leitura e depois, fazendo bom juízo do texto, pros-
siga até o fim ou, então, dar um caráter mais ecumênico 
à mensagem.

A abordagem deve ser equilibrada quanto à 
profundidade do assunto, tornando-o compreensível a 
qualquer indivíduo, porém atendendo ao máximo à ob-
jetividade. O público a que nos dirigimos é constitu-
ído em sua grande maioria por pessoas que pouco ou 
nada conhecem do Espiritismo. Contudo, não devemos 
subestimar sua capacidade de entendimento, pois só o 
fato de serem leitores de jornal, já indica o nível de in-
formação que costumam buscar. Simplicidade e clareza 
aliadas à qualidade de conteúdo.

Temas da atualidade sob a ótica espírita são 
os preferidos: uma catástrofe natural, os avanços da me-
dicina, descobertas astronômicas, mudanças políticas 
e sociais, ocorrências de repercussão local despertam 
muito o interesse do povo. Pode-se também desenvolver 
séries de artigos sobre o mesmo assunto como mediuni-
dade, sexualidade, reencarnação, princípios básicos.

Boletim
Apesar de visar público mais restrito e en-

fatizar informações internas na forma de notícias, nada 

impede que seja distribuído para pessoas de fora e outras 
instituições. Se isso ocorrer e for pretensão de que seja 
lido e não apenas descartado, é preciso que traga algo 
mais em seu conteúdo. Em nada interessará a um leitor 
de Alagoas os nomes da nova diretoria de um centro 
espírita do subúrbio carioca ou o resultado financeiro do 
bazar beneficente de outro no Paraná ou ainda a agenda 
de palestras mensais de determinada união municipal 
paulista. Há que se contar também com algum assunto 
de interesse geral, um artigo, comentário sobre um li-
vro, uma pequena exposição doutrinária, etc.

Jornal
Todo jornal espírita deveria possuir um 

público-alvo e direcionar sua linha editorial para ele. 
Simpatizantes, iniciantes, pouco ou mais instruídos, co-
nhecedores mais profundos da Doutrina. Mas com essa 
postura ele corre sério risco de, afora outros motivos, 
fechar as portas por ficar sem público algum. Muitos 
jornais nossos sobrevivem unicamente às expensas das 
assinaturas e do idealismo - leia-se bolso - de seu pro-
prietário, pois sequer optaram, geralmente por infunda-
dos escrúpulos, de abrir espaço para anunciantes. Como 
os leitores já não são muitos e os assinantes menos ain-
da, a especialização equivalerá com toda probabilidade 
ao naufrágio empresarial, aliás, termo brilhante demais à 
característica amadorística com que nossos jornais são tra-
tados.

Por consequência, temos que procurar agradar 
a todos os gostos, ainda que parcialmente. Isto é, equilibrar 
notícias, artigos, entrevistas, matérias opinativas com aná-
lise, entretenimento, tudo em dose certa e principalmente 
com a máxima qualidade. Nos extremos de apenas um bo-
letim interno e um periódico com distribuição em bancas 
de revistas, esta segmentação é bem mais fácil.

O ponto final de um texto jornalístico não 
está, contudo, no papel, mas nos olhos do leitor. Cabe 
considerar a atitude do dirigente que se omite, não di-
vulga  os periódicos espíritas que recebe gratuitamente, 
não promove campanhas de assinaturas nem incentiva a 
criação de salas de leitura.

E a má vontade em disponibilizar esse tipo de 
publicação aos frequentadores decorre não só pela indi-
ferença, mas de ação consciente de sonegar informações 
a respeito do que se passa. É o exercício de uma temível 
e retrógada censura pela crença de que a tomada de co-
nhecimento de fatos e opiniões diversas daquelas que 
circulam no âmbito interno, acabem por desestabilizar 
o mando do dirigente.

Resulta dessa ação maléfica o bitolamento 
e a indução à preguiça de os indivíduos pensarem por 
si mesmos. Provoca o desinteresse, o alienamento em 
relação ao movimento, criando uma visão distorcida, 
incompleta do Espiritismo e de sua função social. Tal 
dirigente fere duplamente um dos princípios fundamen-

tais da Doutrina que é o da liberdade de pensamento: do 
leitor, privado da informação e do direito de raciocinar 
e obter suas próprias conclusões; e do autor que, embora 
expressando seu pensamento, vê-se impedido de alcan-
çar o primeiro, não completando, portanto, o processo 
da comunicação.

Conclusão
Atualmente o jornal é veículo de comunica-

ção não só informativo de fatos, mas analítico deles e, 
segundo pesquisas, possui mais credibilidade do que a 
própria televisão, talvez por não ser tão oligopolizado. 
Por outro lado, adapta dela as manchetes chamativas, o 
uso da força de imagens coloridas, recursos eletrônicos e a 
diagramação mais leve, tudo objetivando satisfazer o nível 
de exigência dos leitores que cresceu muito ultimamente.

Isso se deve ao próprio nível de informação 
geral, à globalização da mídia impressa e televisiva, da 
internet, da concorrência comercial e mudança de men-
talidade da população, armada de maiores expectativas, 
capacidade de discernimento e exercício de cidadania até 
para reivindicar melhores produtos e serviços. O movi-
mento espírita, se almejar efetivamente contribuir para a 
renovação da paisagem social do planeta, não pode ficar 
indiferente a essas mudanças. Precisa modernizar-se, 
aplicar os recursos técnicos disponíveis, reciclar con-
ceitos de divulgação para bem atender às necessidades 
manifestadas ou não das pessoas. Acompanha ou atola-
se no marasmo. Não é isso o que todos desejam para o 
Espiritismo, muito menos o que sonhava Allan Kardec 
quando o codificou sob orientação do plano espiritual.

O movimento espírita brasileiro reclama e a 
sociedade geral aguarda por uma imprensa escrita di-
nâmica, capaz de transmitir a mensagem da imortalida-
de e todas as suas correlações com competência, numa 
linguagem atual e cativante, provocando reflexão sobre 
a realidade espiritual do homem e a conveniência de al-
teração na sua postura, principalmente ética, diante da 
vida. Aos cultivadores do Bem, o lembrete de que, além 
de separar o joio, e da boa vontade para executar a tarefa, 
recomenda-se selecionar as sementes de trigo de melhor 
qualidade a fim de que, lançadas pela fraternidade no 
terreno fértil dos corações, centupliquem nesta transição 
evolutiva e saciem a fome espiritual da humanidade.
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Três matérias recentemente 
publicadas na revista Veja e que guar-
dam conexão entre si, chamaram-nos a 
atenção. Na edição de 21 de outubro, a 
matéria de capa trata dos estudos efe-
tuados sobre a anatomia do cérebro do 
físico alemão Albert Einstein que foi 
fatiado em 240 pedaços e espalhados 
por laboratórios dos Estados Unidos, 
Canadá, Inglaterra, Japão, Alemanha, 
Argentina e Índia.

Além do volume, cerca de 4 
centímetros cúbicos menor que a média 
masculina, e do peso, mais baixo em 70 
gramas, algumas das principais dife-
renças observadas foram: uma saliência 
no córtex motor apontada como de-
corrência do estudo de violino desde a 
infância; alterações nos sulcos cerebrais 
encontrados em uma a cada 500 pesso-

as e o lobo parietal, área 
responsável pelo racio-
cínio visual e matemáti-
co, 15% maior; o córtex 
mais fino e denso com 
maior concentração de 
neurônios, fato relacio-
nado à sua genialidade; 
grande concentração de 
células gliais no lobo 
parietal inferior que fa-
cilitam a comunicação 
entre vos neurônios, tor-
nando o raciocínio mais 
rápido; e neurônios do 
lado esquerdo do hipo-
campo, área relacionada 
com a memória recente, 
mais longos que os lado 
oposto, facilitando sua 
associação com o córtex 
frontal.

À pergunta “Será possível 
que a genialidade de Einstein foi re-
almente o resultado de uma forma-
ção extravagante de seu cérebro?”, o 
neuroanatomista Jackson Bettencourt 
da USP responde: “O grande entra-
ve para as pesquisas que tentam res-
ponder a essa questão é que até hoje 
não foi descoberta uma relação entre 
o formato e a composição do cérebro 
e os dotes intelectuais”.

Resposta prudente, por certo. 
Já no tempo de Allan Kardec (Revista 
Espírita julho de 1860, março de 1861 
e abril de 1862) buscava-se relacionar 
características de personalidade, inclu-
sive a propensão para atos criminosos 
ou tendências a certas doenças mentais, 
às configurações do crânio ou aos traços 

fisionômicos. Estes estudos de caráter 
científico eram chamados de Frenolo-
gia e Fisiognomia.

O corpo físico é modelado 
pelo perispírito ou corpo espiritual, o 
qual, por sua vez, obedece aos impulsos 
elaborados pelo corpo mental, além da 
interferência dos colaboradores espi-
rituais quando dos preparativos para a 
reencarnação do indivíduo.

Por mais que se tente encon-
trar no corpo físico, notadamente no 
cérebro, a sede das faculdades intelec-
tuais, emocionais e morais, estaremos 
nos deparando apenas com efeitos de 
causas que transcendem à matéria or-
gânica. Embora o encéfalo represente 
a cabine de comando, o comandante 
é a alma que antecedeu a organização 
dos elementos materiais e subsiste após 
a dissolução dos mesmos quando da 
morte biológica.

Se os cérebros humanos po-
dem apresentar diferenças notáveis 
entre si, estas “anomalias” são conse-
quências do arranjo das moléculas pe-
rispirituais que lhe serviu de matriz, 
expressando talentos ou deficiências 
potenciais à manifestação do espírito. 
Neste sentido, fácil entender o papel da 
hereditariedade onde, as combinações 
genéticas individuais não se dão alea-
toriamente, ao capricho do acaso, mas 
fruto de criteriosa seleção por parte dos 
responsáveis pela futura reencarnação, 
incluindo o interessado quando dispõe 
de condições evolutivas para isso.

Isso a propósito de outra refe-
rência a Einstein contida na matéria “O 
fim do mundo em 2012” (edição de 04 

de novembro) que trata das previsões ao 
longo da história a respeito da aniquila-
ção parcial ou total da vida no planeta. 
Apesar do acerto da reportagem quanto 
aos infundados temores por estas pro-
fecias tantas vezes desmentidas pelo 
próprio tempo, de repente escorrega ao 
afirmar, ainda que ‘do ponto de vista 
científico’ que “... a humanidade é fru-
to do acaso. Por um acidente, um peixe 
pré-histórico desenvolveu barbatanas 
que, à imitação de pernas ou patas, lhe 
permitiram enfrentar a gravidade da Ter-
ra e, assim, por acaso, viabilizou o desen-
volvimento de vertebrados fora da água”.

Para ratificar ‘A preponderân-
cia do aleatório sobre o determinado’, 
reduz o formulador da Teoria da Rela-
tividade ao acaso: “O espermatozoide 
que fecundou o óvulo que gerou Eins-
tein foi um produto do acaso, resultado 
de uma disputa entre espermatozoides 
resolvida por milésimos de segundo”. 
Esquecendo-se naturalmente que o 
próprio Einstein afirmou que “Deus 
não costuma jogar dados”.

Grave equívoco é considerar 
a ciência como fonte única do conhe-
cimento. Embora os grandes filósofos 
tenham se dividido sobre o assunto, 
muitos deles defenderam a coexistên-
cia entre determinismo e livre-arbítrio. 
Pouquíssimos reservaram espaço para o 
acaso ou pura fatalidade. O universo e a 
vida não são casuais, mas causais.

John Locke (1632-1704) ex-
plica: “... parece repugnante a ideia da 
matéria sem sentido que pudesse pôr 
em si mesma sentido, percepção e co-
nhecimento... Se alguém for descoberto 

Atualidades

O cérebro de Einstein, a alma e o acaso Wilson Czerski
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Para muitos colegas cientistas, a genialidade de Albert 
Einstein era fruto do acaso
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Uma Vida, Muitas Mãos
“Uma Vida. Muitas Mãos” é um livro “sui ge-

neris”, que chegou às mãos do signatário, encaminhado 
pela vice-presidente da ADE-PR, Zélia Carneiro Baruffi, 
como produto de uma iniciativa original, ímpar, inusitada, 
para ser lido e apreciado.

Trata-se de um romance criado, elaborado e re-
digido pelos integrantes do ESDE – Estudo Sistematizado 
da Doutrina Espírita, ministrado pela SEMP - Sociedade 
Espírita Mensageiros da Paz, de Curitiba-PR, um enti-
dade tradicional do movimento espírita paranaense, com 
grande credibilidade e extensa folha de serviços prestados 
à causa doutrinária. Foi publicado no primeiro semestre 
de 2009, pela Editora Gráfica Everest, de Curitiba, com 
110 páginas.

Um romance espírita elaborado e redigido por 
13 pessoas, cada um com sua base cultural, seu acervo 
vocabular, sua capacidade peculiar de raciocinar, sua ma-
neira pessoal de sentir e perceber o mundo, suscitou uma 
grande curiosidade e uma certa descrença quanto à viabilidade de produzir um texto coerente, 
integrado e agradável, capaz de prender a atenção e o interesse do leitor.

Qual não foi a surpresa, ao deparar com uma estória bem estruturada, com enredo con-
duzido de um modo coerente, inserindo os ensinamentos doutrinários de forma correta e mitigada, 
redigida numa linguagem simples e agradável, com poucos períodos longos, sem os cacoetes e 
repetições típicas de principiantes nas tarefas de redação.

A obra em apreço foi organizada por Maria de Fátima Leite e foi dividida em três partes, 
denominadas respectivamente como Portal dos Anjos, Portal de Pedra e Portal Cósmico.

A primeira parte, integrada por oito capítulos curtos, teve como autores: Vilmara Bello, 
Eva Monteiro Cardoso, Marita C. Pianaro, Silvana Calabrese do Carmo, Márcia Regina Abreu, 
Rogério Paolini, Clevina Magali Meismer, Hildebrando Barreto, e abrange desde o nascimento da 
protagonista até sua primeira experiência terapêutica espírita.

Os cinco capítulos subsequentes, ocupando a metade do livro, constituem a segunda 
parte, tendo sido redigidos por: Maria de Fátima Leite, Eva Monteiro Cardoso, Mauro Matos 
Canone, Rogério Paolini e Mara Thaís, relata a ida da personagem central para Curitiba, seus 
estudos, seu desempenho como enfermeira de uma clínica, e sua iniciação na vivência do contexto 
espírita.

A parte final do relato, elaborada como um único capítulo, foi redigida por Carlos Au-
gusto Sandrini, e contém a narrativa dos eventos conclusivos do enredo, concluída com a consti-
tuição da casa espírita na cidade natal da protagonista.

O livro contém, ainda, diversas páginas com 
mensagens para suscitar reflexões nos leitores, de au-
toria de: Iolanda G.R. Silva, Maria de Fátima Leite, 
Eva Monteiro Cardoso, Mara Thaís, Marita Pianaro, 
Silvana Calabrese do Carmo, Rogério Paolini e Sônia 
Cabral Merlin.   

O livro deixa uma ponta de curiosidade: será 
que o enredo é inteiramente fictício ou se trata de um 
relato de caso real, com alguns detalhes modificados 
para impedir a identificação, como acontece em muitos 
romances psicografados?

como insensatamente arrogante, a ponto de supor que unicamen-
te o homem é cognoscente e sábio, embora o produto de mera ig-
norância e acaso, e que todo o resto do universo produziu-se apenas 
por este cego e puro acaso...”

De idêntico modo, na questão 8 de O Livro dos Espí-
ritos, Kardec é categórico: “Um acaso inteligente não seria mais 
o acaso”. O espermatozoide que originou Einstein estava, por 
assim dizer, marcado, abrigando uma carga magnética muito es-
pecial capaz de vencer a corrida com os outros milhões de con-
correntes para fecundar o óvulo e propiciar, juntamente com os 
recursos do gameta feminino, as condições de desenvolvimento 
de todas as faculdades que ele necessitava para o desempenho de 
sua grandiosa missão. Com todos nós ocorre o mesmo maravi-
lhoso processo, exceto nas reencarnações de almas mais primiti-
vas, dependentes quase totalmente dos determinismos biológicos.

Voltando à primeira edição de Veja citada, examine-
mos algumas ideias expostas no livro “A Hipótese Espantosa: a 
Ciência em Busca da Alma”, do físico Francis Crick, descobri-
dor com James Watson, da hélice da molécula do DNA. Crick, 
valendo-se do conhecimento de que ‘o volume de informações 
encapsuladas na molécula de DNA é insuficiente para criar algo 
tão complexo quanto o cérebro humano, é válida a hipótese de 
que a mente humana deveria ser muito mais do que apenas o 
somatório de reações químicas e elétricas’. Sua hipótese é de que 
o cérebro humano não seja apenas a sede da alma, do intelecto e 
dos sentidos, mas a própria alma.

Alguns neurologistas chegaram a sugerir que o cérebro 
humano é um ser vivo dotado de razão e livre-arbítrio, um hos-
pedeiro do corpo e manteria com ele não uma relação simbiótica, 
mas de dominação. E Crick gostava de pensar assim.

Fazendo um trocadilho anatômico, diríamos que isso, 
sim, é que é trocar os pés pelas mãos, no caso a alma pelo cérebro, 
confundindo o efeito com a causa e complicando o que é simples.

A compreensão do mundo e o autoconhecimento so-
crático exigem que as mentes humanas tenham a coragem de se 
despir dos preconceitos intelectuais e da soberba. Rejeite-se os 
arroubos da fé cega, mas também os saltos no abismo do ceticis-
mo niilista. 
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Resenha Crítica
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Muitas coisas que vivenciamos no momento 
presente acontecem pelo fato de alguém, no passado, 
ter dado início a algum empreendimento, colocado 
em prática alguma ação.

Estou em Fortaleza, próspera capital que 
sedia neste momento, uma série de eventos. Ainda 
no aeroporto de Natal encontrei um amigo que des-
locava seu corpo, levando junto muita alegria, para 
presenciar aqui um evento musical. Saindo do avião 
encontro duas professoras da UFRN que estão parti-
cipando de um encontro de Comunicação. A capital 
alencarina fervilha de congressos e mostras, provando 
que está viva e ativa no cenário turístico, científico e 
cultural brasileiro.

De minha parte, a vinda para cá, começou 
quando no rescaldo dos atentados do 11 de setem-
bro, em 2001, o comerciante e hoteleiro cearense Luis 
Eduardo Girão, estava em São Paulo se recuperando 
de uma síndrome de pânico, ocasionada, segundo ele, 
“pelo alto grau de estresse que eu levava em minha 
vida profissional sem ainda ter “despertado” para uma 
realidade espiritual, em que fui forçado a refletir após 
a perda prematura de um amigo e colega de trabalho 
aos 38 anos, com câncer.”

Girão então foi assistir à peça “O Cândido 
Chico Xavier” encenada pela Cia. do Caminho, do 
Rio de Janeiro. Até então, ele era muito materialista, 
só pensava em resultados financeiros, metas empre-
sariais etc. A peça chegou nesse entroncamento e o 
marcou muito e, segundo Girão, “me fez chorar após 
anos sem saber o que era se emocionar. A vida simples 

do Chico, dedicada incondicionalmente ao próximo, 
me tocou muito. Ele tinha tudo para ser um milioná-
rio, ter tudo o que queria em termos de matéria, mas 
abdicava de tudo para ajudar as pessoas. Além disso, 
suas mensagens de vida após a morte me confortaram 
muito. Deram-me um norte sobre o verdadeiro senti-
do da vida. E para mim, aquela peça foi o começo de 
uma nova vida.”

A mudança impulsionou Girão a promover 
em Fortaleza a Mostra Brasileira de Teatro Transcen-
dental que chega este ano a sua sétima edição.

As muitas produções teatrais encenadas no 
Theatro José de Alencar, vários municípios do inte-
rior e locais variados como terminais de ônibus e na 
Casa Amarela Eusébio Oliveira já foram presenciadas 
por 109 mil pessoas até o ano passado, repassando a 
quantia de R$ 532.466,00 e de 47 mil toneladas de 
alimentos para 35 instituições filantrópicas reconhe-
cidas pela sociedade no trabalho social.

E o Luis Eduardo Girão não parou na Mos-
tra Brasileira de Teatro Transcendental. Embriagado 
com a energia do bem e acreditando que através de 
uma conduta ética podemos mudar para melhor o ce-
nário em que nossa sociedade se encontra, fundou a 
ONG Estação da Luz (www.estacaoluz.org.br) que 
trabalha com vários projetos como: Capoeira, Estação 
On-Line, Estação Vida e Esporte, Tocando a Vida, 
Reciclando Atitudes, Semana em Favor da Vida, Fil-
me Bezerra de Meneses – O diário de um Espírito, 
Semana Chico Xavier e a Escola Professor Clodomir 
Teófilo Girão, um projeto ousado e pioneiro, com me-
todologia baseada no Programa Sathya Sai de Educa-
ção em Valores Humanos utilizada atualmente, em 
apenas cinco escolas no Brasil.

Girão também faz parte do MovPaz, do 
Brasil Sem Aborto, assinou contrato com a Globo 
Filmes para produzir película sobre Chico Xavier e, 
fundou e mantém a Agência da Boa Notícia – A Paz 
Pela Comunicação, que veicula diariamente através 
do portal www.boanoticia.org.br notícias do bem, 
criando através desta fantástica invenção o Prêmio 
Gandhi de Comunicação.

O começo das mudanças no jovem Gi-
rão promoveu uma avalanche de mudanças na vida 
de muitas outras pessoas. Crianças estão recebendo 
educação, famílias o pão e pessoas diversas benefícios 
incalculáveis.

Estou aqui feliz, vendo a continuidade de 
uma obra benemérita do bem. Girão gira a roda da 
vida e inclui muitas outras pessoas no universo do 
voluntariado. É um operário a serviço da ética e dos 
bons costumes.

Estou aqui observando tudo, consolidando 
minha disposição de servir e de amar a todos. Ontem 
fui ao Theatro José de Alencar e assisti encenação da 
peça “O Amor Jamais Te Esquece”, com a companhia 
paulista “Operários do Palco”. Foram aplaudidos de 
pé nas duas apresentações. O diretor e ator Marco Ni-
colatto é outro cidadão do bem circulando pelo planeta.

Nicolatto põe fé em Léon Denis, quando 
ele afirma que, “as obras verdadeiramente belas e im-
portantes tornaram-se raras entre os modernos, seja 
nas letras ou mesmo no teatro. Este poderia ser um 
poderoso meio de educação intelectual e moral, pela 
elevação dos pensamentos, dos sentimentos e pelos 
nobres exemplos postos diante do público.”

Marcos balançou a cabeça afirmativamen-
te e colocou o corpo em movimento. Arregaçou as 
mangas e adaptou para o teatro a trilogia do espírito 
Lucius, na psicografia de André Luiz Ruiz. “O Amor 
Jamais te Esquece” retrata entre outras emoções, o 
amor de Jesus por Pilatos, antes e após o drama da 
crucificação.

Estou aqui arrepiado por fortes emoções. 
O amigo Fernando Lobo me guia pelos caminhos do 
bem, mostrando as instalações físicas das maravilhas 
criadas por Girão e seus voluntários. As peças refor-
çam dentro de mim os valores humanos, enquanto 
que o Luis Eduardo Girão e seus muitos projetos con-
solidam em meu ser, a certeza que tudo que começa 
com amor, continua com amor e, terá no fim o amor, 
energia divina que nos move e nos impulsiona cada 
vez mais para uma vida ética e feliz.

*Escritor e jornalista em Natal/RN (escritorflaviorezende@gmail.com)

Um começo, um meio e um fim Flávio Rezende*

VOCÊ SABIA? - I
O escritor Vitor Hugo teve as primei-

ras experiências com as mesas girantes, que 
chamaram a atenção de Kardec, durante o seu 
exílio na Ilha de Jérsey em setembro de 1853. 
Não acreditou no início, mas mudou de opi-
nião quando a mesa soletrou ‘Leopoldine’, filha 
morta afogada, em 07/12/1843. Nessas sessões: 
André Chunier, poeta guilhotinado, terminou 
um poema. Às vezes se manifestavam Ésquilo 
e Shakespeare. Isso se deu em 11/09/1853 com 
a médium Delphine Girardin. Em 29/06/1855 
a própria médium, então residindo em Paris 
onde se tornara uma das auxiliares de Kardec, 
desencarnou. Mas em dois anos e meio, mes-
mo sem ela, as sessões se repetiram na casa de 
Vitor Hugo.

Luis Eduardo Girão é empreendedor social em Fortaleza
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Subsídios para a Melhoria da Imprensa – LII

Conforme foi dito no número preceden-
te, um dos equívocos de natureza gramatical mais 
frequente em textos jornalísticos é a questão da 
concordância.

Foi, então, abordada a concordância 
nominal. Aqui, no presente número, serão en-
focados os principais problemas atinentes à con-
cordância verbal.

De acordo com Eduardo Martins, a re-
gra básica da concordância verbal diz que “o verbo 
concorda com o sujeito em número e pessoa”. Ex: 
As vassouras removeram os entulhos. Há, contu-
do, diversos casos particulares que exigem a aten-
ção do redator.

O sujeito composto, como norma, leva o 
verbo para o plural, esteja o verbo antes ou depois 
do sujeito. Ex: O pai e o filho assaltaram um su-
permercado. Eu e ela fizemos as cartas.

Todavia, o verbo pode ficar no singu-
lar: a) quando ele está antes do sujeito composto; 
(porém quando tais sujeitos são nomes próprios o 
verbo vai para o plural). Ex: Aqui passa o ônibus 
e o automóvel. Chegaram hoje Paulino e Jorge.  
b) quando os dois sujeitos estiverem ligados pela 
preposição com, se o primeiro prevalecer sobre o 
segundo (neste caso, recomenda-se colocar o se-
gundo entre vírgulas). Ex: O prefeito, com seus 
secretários, adentrou o recinto da Câmara Muni-
cipal.  c) quando os sujeitos são compostos por ora-
ções ou verbos no infinito. Ex: Beber e comer com 
moderação conserva a saúde. d) quando os sujeitos 
são termos sinônimos. Ex: Um aceno, um gesto 
bastava. (2001, p. 75 e 76).

Dad Squarisi diz que em casos de sujei-
to composto: a) quando o verbo vem antes do su-
jeito composto, ele pode concordar com o sujeito 
mais próximo. Ex: Passará um auto e uma moto. 
b) quando os núcleos são ligados pela conjunção 
com (com valor de e), nem, não só... mas também, 
tanto... quanto, um e outro, o verbo vai para o plu-
ral. Ex: Nem ele nem ela estiveram lá. c) quando 
os núcleos são ligados pelas conjunções ou...ou:  se 
indicar exclusão ou sinonímia, o verbo vai para o 
singular;  porém, se indicar inclusão, o verbo vai 
para o plural. Ex: Ou Pedro ou Paulo virá ao Brasil 

para o desfile. Ex: (Ou) furto ou roubo são ambos 
crimes (2005, p.84 e 85).

Luiz Sacconi lembra que quando apare-
cem entre os sujeitos as palavras como, menos, ex-
ceto, bem como, assim como, tanto quanto, o ver-
bo concorda com o primeiro elemento. Ex: Todos, 
menos você, me cumprimentaram (1990, p. 354).

Dad Squarisi afirma, ainda, que nos ca-
sos em que o sujeito é representado por um ou ou-
tro, nem um nem outro, ou por um termo coletivo, 
o verbo fica no singular; (mas, se o sujeito for um e 
outro o verbo vai para o plural). Ex: Um ou outro 
pode ser um salafrário. Nem um nem outro apare-
ceu em casa (2006, p. 85).

Luiz Sacconi alerta que nome próprio 
terminado em “s” (com a ideia de singular) sem a 
companhia de artigo leva o verbo ao singular, en-
quanto que quando acompanhado de determi-
nante plural remete o verbo ao plural. Ex: Ama-
zonas é um rio caudaloso. Os Estados Unidos 
eram uma nação economicamente desenvolvida. 
Meus óculos estão aqui.

Ele diz que coletivos partitivos (a maio-
ria de, metade de, grande parte de etc.) seguido de 
nome no plural pode deixar o verbo no singular ou 
no plural. Ex: A maioria das mulheres gritaram de 
medo (1990, p. 348). Mas, ressalta que a expres-
são “um dos que” exige o verbo no plural.  Diana 
é uma das mulheres que compareceram ao pleito 
(1990, 351).

Com os verbos ser e parecer, a concordân-
cia se faz de preferência com o predicativo. Contu-
do, quando o sujeito for pessoa, o verbo concorda 
com ele. Ex: Tudo são apenas sentenças. Jarbas não 
é dois funcionários.

Todavia, o verbo ser fica no singular: a) 
quando se deseja fazer prevalecer a importância do 
sujeito sobre o predicativo. Ex: Meu prazer é os 
meus filhos. b) quando o predicativo é constituído 
por termos como muito, pouco ou bastante. Ex: 
Vinte reais é muito (1990, p. 357).

Nailor Gondim explicita que nesses ca-
sos, quando o predicativo é um substantivo no plu-
ral, o verbo vai para o plural. Ex: Tudo são ilusões.

Ele diz, também, que o verbo vai para o 
plural quando o sujeito é indeterminado. Porém, 
vai para o singular se for empregado o pronome se. 
Ex: Não se vive de migalhas. Estavam aplaudindo 
o cantor (1993, p. 106).

Ainda é Sacconi que explica: quando 
ocorre um verbo transitivo direto + se + sujei-
to paciente, o verbo normalmente concorda com 
esse sujeito. Ex: Alugam-se roupas. Vende-se este 
caminhão. Os verbos sem sujeito (impessoais) são 
usados sempre na 3ª pessoa do singular. Ex: Chove 
muito nesta capital. Faz verões tórridos no estados 
do nordeste.(1990, p. 345 e 346)

Eduardo Martins chama a atenção para 
os casos: a) em que o verbo, complemento, apos-
to ou oração dependente está antes do sujeito, mas 
que a concordância deverá ser com o sujeito. Ex: 
Os atestados indicam assinalada uma hipoteca. Fi-
cou evidenciada uma luxação. b) em que o núcleo 
do sujeito fica distante do verbo, mas que a concor-
dância se efetua com esse núcleo. Ex: Os prepara-
tivos para a festa de formatura exigiam muitas pes-
soas. c) em que o núcleo do sujeito está no singular, 
acompanhado de uma expressão preposicionada 
no plural, que modifica ou completa o sentido, o 
verbo fica no singular. Ex: O preço dos ingressos 
foi aumentado a partir de ontem (2001, p. 79).  
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REDAÇÃO DO TEXTO JORNALÍSTICO – XV Y. Shimizu
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VOCÊ SABIA - II
• O médium americano Jason Leen psicografou a le-

tra de 13 músicas e fez profecias transmitidas por 
John Lennon, isso em 1981 e 1982 e publicadas 
no livro “Paz, afinal” somente em 1989 conforme 
pedido do ex-Beatle. Nele Lennon fala da queda 
muro Berlim, Guerra do Golfo, descoberta de cin-
co novos chacras e detalhes conhecidos só por ele e 
Yoko (Revista Manchete, nº 2041, 25/05/91).

• Jorge Andréa informa que o duplo-etéreo é consti-
tuído pelas irradiações perispirituais e físicas, pre-
dominando as últimas, as  neuropsíquicas. Persiste 
por dias ou meses após a desencarnação. (Revista 

Internacional de Espiritismo, novembro/1994).

• Sobre as mesas girantes, Líbio Magalhães diz que 
as mesmas já eram conhecidas no Taoísmo de La-
ot-Sé. Os chineses usavam-nas há séculos no Ti-
bet e os Lamas também. Constava de uma mesa 
com areia ou cinza e uma flecha suspensa no teto. 
Também há menção delas em vários lugares gregos 
atestados por Plutarco e outros e em Roma por Cí-
cero, Plínio e Sêneca. O Xintoísmo admite que os 
espíritos governam os vivos, interferem sobre seus 
pensamentos, etc (Revista Internacional de Espiri-
tismo, fevereiro/1996).

Protetores*
Os estudos espíritas demonstram que o 

mundo espiritual ou extrafísico não é algo abstrato, 
não é apenas um lugar incerto povoado por fantas-
mas errantes, inativos ou enclausurados. O mundo 
espiritual é uma sociedade organizada, aliás, muito 
bem organizada que interage com a nossa a dos en-
carnados, permanentemente.

Sabemos, por exemplo, que a maioria das 
concepções humanas transformadas em manifesta-
ções da inteligência pelas artes e ciências, representa 
apenas pálidas cópias do que já existe por lá. Grande 
parte disso e a nossa vida como um todo tem a ver 
com a influência dos espíritos.

Primeiramente há o espírito protetor in-
dividual que na condição de cooperador de Deus, 
recebe a missão de proteger e auxiliar especifica-
mente um indivíduo durante toda a sua existência. 
Depois temos outros espíritos protetores e familiares 
que também apóiam nossas iniciativas construtivas 
no bem e, estes últimos, pela intimidade afetiva que 
têm conosco, contribuem até mesmo com o nosso 
bem-estar material.

A seguir vêm os espíritos simpáticos atraí-
dos pela força de nossos pensamentos e sentimentos 
cujo caráter, obviamente, guarda correlação com a 
natureza boa ou má daquele que exerce essa atração.

Dentro deste raciocínio e baseados em ou-
tras informações retiradas da obra fundamental do 
Espiritismo que é “O Livro dos Espíritos”, consta-
tamos que também as reuniões de pessoas como as 
famílias, sociedades, cidades e nações possuem en-
tidades que se dedicam a zelar pelos seus destinos.

Mas, se costuma-se dizer que a cada povo 
tem o governo que merece formado por administrado-
res encarnados, não é menos verdade que também os 
desencarnados que se propõem a participar da vida e pro-
gresso das coletividades atendem ao regime de afinidade.

Igualmente atraídos pelas disposições da 
maioria, aproximam-se e colaboram ou aproveitam 
para disseminar os mais intensos níveis de perturba-
ção e desordem social que atingirá principalmente os 
mais invigilantes e distanciados do bem.

Assim, a ideia de existência de entidades 
protetoras cognominadas de santos padroeiros ou 
outros não está fora dos princípios espiritistas, con-
tudo, há que se considerar diferenças substanciais 
no entendimento da origem deles não como seres já 
criados especiais, mas espíritos que, como quaisquer 
outros, trilharam e trilham os caminhos evolutivos 
comuns, além do tratamento que se lhes oferece, 
reconhecendo-se que no Espiritismo, as demonstra-
ções de fé devem ser sempre apoiadas na lógica e na 
razão, não havendo espaço para imagens, cultos ex-
teriores, rituais ou autoflagelações que estabeleçam 
conexões com a superstição ou fanatismo.

*Editorial do programa radiofônico, agora extin-
to, “Espiritismo em palavras simples”, da Rádio Continental-
AM – 1270MHZ, do dia 28/06/09 apresentado pela equipe da 
ADE-PR e URE-Leste.

O educador e escritor Marcus De Mario, 
na Revista Internacional de Espiritismo - oclarim@
oclarim.com.br (Matão-SP, nov-09) expõe sobre um 
dos papéis da comunicação espírita que é a educação. 
Diz, a certa altura: “... a comunicação só é boa quan-
do filtrada pela ética, pelo compromisso moral com a 
verdade e a instrução. (...) Instrumentalizar o homem 
para melhor viver, respondendo às suas indagações, 
esclarecendo-o quanto a finalidade da vida, é o obje-
tivo da comunicação social espírita, ou seja, um obje-
tivo educacional.

Mais adiante, o articulista cita seis reco-
mendações ao comunicador espírita para atingir esta 
finalidade educativa. 1 – Fazer apreciação razoável 
dos fatos, e das consequências que deles decorrem; 2 – 
Ter como objetivo sempre chegar à verdade; 3 – Aco-
lher todas as observações sobre o assunto; 4 – Discutir 
os assuntos sem se desviar da ética; 5 – Estudar o es-
piritismo e fazer da Doutrina sua base no mundo da 
informação; 6 – Fazer abstração das próprias idéias, 
procurando expor o pensamento da Doutrina.

Educação: a finalidade nobre da comunicação

Aqui o nosso registro por conta do recebi-
mento da edição n° 25, referente ao mês de outubro, 
do jornal editado pela ADEMA ou Associação de 
Divulgadores do Espiritismo de Maringá.

Há cerca de três anos tomamos conheci-
mento desta instituição dedicada à divulgação do Es-
piritismo tal como a nossa própria. Por razões óbvias, 
visitamos seu site (www.ademaespirita.org.br) e tenta-
mos contato pelo e-mail maringaespirita@gmail.com 
, contudo, estranhamente, não obtivemos qualquer 
resposta. Agora estamos fazendo nova tentativa e por 
enquanto nada de retorno. Alô, ADEMA! Vamos 
dialogar?

Quanto ao jornal, o mesmo tem o formato 
tabloide como o nosso CAE, oito páginas coloridas 

e boa apresentação. A tiragem é de 5000 exemplares 
cuja distribuição nos despertou a atenção: 1500 para o 
público em geral em certa livraria espírita da cidade; 
igual quantidade é remetida para as Casas Espíritas 
da região, penitenciárias, anunciantes e colaboradores 
e 2000 – eis o diferencial – como encarte dos jornais 
“O Diário” e “Jornal do Povo” de Maringá. Uma ideia 
a ser copiada, talvez até pela própria ADE-PR.

O endereço postal da ADEMA é Rua Ar-
thur Thomas, 576 – sala 2 – Maringá-Pr CEP 87013-
250 e telefone (44) 3226-9992.

A ADE-PR deseja que as atividades da co-
irmã do norte do estado sejam profícuas em prol da 
divulgação da Doutrina Espírita no meio social.

“Maringá Espírita”, o jornal da ADE-Maringá

O que dizem os outros jornais

Aviso aos Assinantes
A partir de janeiro de 2010 o valor da assinatura anual do “Comunica Ação Espírita” terá o custo de 

R$18,00. Este é o primeiro reajuste em quatro anos. Contamos com a compreensão de todos.
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Realizou-se no dia 17 de outubro de 2009, 
sábado, às 17:00 horas, no Auditório Chico Xavier 
do Campus Universitário das Faculdades Integradas 
“Espírita”, o 1º. Encontro do Núcleo Espírita Univer-
sitário (NEU-FIES), criado recentemente. O evento 
havia sido marcado para 15 de agosto último e fora 
adiado em razão do surto da gripe A. A Coordenação 
Provisória enviou convite a mais de uma centena de 
pessoas, entre alunos, professores e funcionários das 
FIES, representantes de instituições diversas, como a 
Federação Espírita do Paraná (FEP), a Associação de 
Divulgadores do Espiritismo no Paraná (ADE-PR), 
a Associação Médico-Espírita do Paraná (AME-PR), 
a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas (SBEE), 
a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas 
(ABRAME), a Associação dos Educadores Espíritas 
do Paraná e outras. Alguns confirmaram presença e 
efetivamente compareceram. Outros justificaram sua 
ausência, motivada por viagens e compromissos agen-
dados anteriormente.

Estiveram presentes alunos, professores e 
funcionários das FIES e espíritas de outras institui-
ções, como o Presidente da Associação Médico-Espí-
rita do Paraná, Dr. Laercio Furlan, que fez emocio-
nante pronunciamento relacionado com a realidade 
do NEU da Universidade Estadual de Londrina, que 
ele conhece, e com a permanente campanha contra o 
aborto e pela vida, desenvolvida há longos anos pela 
AME-PR. Ao final do evento, também o Dr. Laércio 
proferiu sentida prece.

O encontro foi aberto pelo Diretor Acadê-
mico das FIES, Prof. Rodolpho da Cruz Rolão, que 
abordou a importância dos estudos espíritas na co-
munidade universitária, como forma de compreensão 
mais ampla da realidade objetiva e espiritual em que 
vivemos. Com exemplos ilustrativos do cotidiano, o 
Diretor ressaltou o Espiritismo na sua condição de 
Consolador Prometido por Jesus, a merecer atual-
mente o estudo sério das pessoas, sobretudo de pes-
quisadores, estudiosos, cientistas e dos acadêmicos, 
de modo geral, com base nas obras de Allan Kardec, 
o Codificador da Doutrina Espírita.

O Prof. José Maia, Coordenador Provisó-
rio do NEU-FIES, fez um breve retrospecto históri-
co sobre a Doutrina Espírita, as principais obras que 
constituem a sua rica literatura, como as que formam 
o Pentateuco Kardequiano e são os pilares da Codi-

ficação Espírita, de Allan Kardec, passando também 
pela portentosa contribuição de Francisco Cândido 
Xavier e Divaldo Pereira Franco, cujos mentores 
espirituais (respectivamente, os Espíritos Emma-
nuel, André Luiz  e Joanna de Ângelis) ditaram 
centenas de livros que são fonte sobre todas as áreas 
do conhecimento.

Dentre essas obras, foram destacadas al-
gumas que certamente formarão base sólida para o 
programa de estudos do NEU-FIES: Evolução em 
Dois Mundos (André Luiz), O Consolador (Emma-
nuel), A Caminho da Luz (Emmanuel), Atualidade 
do Pensamento Espírita (Vianna de Carvalho), além 
de obras de eminentes pesquisadores, como Animis-
mo e Espiritismo (Alexandre Aksakoff), Hipnotismo 
e Mediunidade (Ernesto Bozzano), Fatos Espíritas 
(William Crookes), A Reencarnação no Brasil (Her-
nani Guimarães Andrade) e muitos outros.

O Coordenador enalteceu também a con-
tribuição notável de Programas de Estudos Espíritas 
que se realizam há mais de trinta anos, notadamente 
os Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita, pu-
blicados em forma de livros e apostilas pela Federação 
Espírita Brasileira e hoje adotados pela maioria das 
instituições espíritas, em nosso país e no exterior. Ao 
final de sua fala, o Prof. Maia recordou alguns resul-
tados da pesquisa “O Espiritismo na Academia”, que 
culminou com a implantação do projeto do NEU-
FIES. Esses resultados foram anteriormente divulga-
dos pelas FIES e abordaram, por exemplo, questões 
relacionadas com os sujeitos da pesquisa: perfil dos 
interessados, conhecimento de livros espíritas, parti-
cipação em eventos, importância de conteúdos espí-
ritas como contribuição para o conhecimento técni-
co-científico, percentual de participação na pesquisa 
segundo os cursos, as áreas específicas, etc.

Em sua exposição, o Coordenador discorreu 
também sobre a trajetória das Faculdades Integradas 
“Espírita”, cujo embrião se deu por meio da Escola 
André Luiz, que neste ano completou quarenta anos. 
Em especial, ele destacou o pioneirismo e intensos es-
forços do abnegado casal Prof. Octávio Melchiades 
Ulysséa, falecido em junho último, e sua esposa Pro-
fa. Neyda Nerbass Ulysséa, atual Diretora-Geral da 
Instituição. A criação do NEU esteve entre as últimas 
preocupações do fundador das FIES, em conjunto 
com o Diretor Acadêmico, Prof. Rolão.

Embora a tarde chuvosa e o pequeno nú-
mero de participantes, o 1º. Encontro do NEU-FIES 
deixou plantada oficialmente a semente do início dos 
seus trabalhos, que se iniciaram com uma pesquisa na 
comunidade acadêmica das FIES. Naquela oportu-
nidade, cerca de 109 pessoas, entre alunos, professo-
res e funcionários, haviam manifestado o interesse de 
participar do Núcleo, que funcionará possivelmente 
uma vez por  semana, nos três turnos (manhã, tarde 
e noite).

O grupo do turno da tarde funcionará numa 
sala de aula do prédio central do campus. Para os gru-
pos da manhã e da noite, a Coordenação do NEU está 
efetuando entendimentos com órgãos decisórios das 
FIES, uma vez que nesses dois períodos é intensa a 
ocupação das edificações com o ensino de graduação.

O NEU-FIES, que  já está na internet 
(Google) desde o início do ano, vem mantendo in-
tercâmbio com outros NEUs, existentes em diversas 
universidades brasileiras. Notadamente o da Univer-
sidade das Américas, de Foz do Iguaçu, tem contri-
buído com matérias e ideias que serão oportunamente 
publicizadas.

Matérias, sugestões, ideias, questões pode-
rão ser enviadas ao NEU-FIES no seguinte endereço 
eletrônico: neu@unibem.br e também ao Coorde-
nador Provisório: josemaia957@hotmail.com. Será 
mantida correspondência constante, principalmente 
pela internet, com todos os participantes do Núcleo.

NEU-FIES é aberto a todos os interessados 
em estudar a Doutrina Espírita em seu tríplice as-
pecto (Ciência, Filosofia e Religião), especialmente os 
alunos e professores da graduação e da pós-graduação 
das FIES. Também funcionários da instituição ma-
nifestaram esse interesse, na pesquisa referida, bem 
como professores e funcionários da Escola André 
Luiz e da Escola Rural Onofre Soares, ambas campos 
de aplicação das FIES e mantidas pela instituição.

O convite para o início dos trabalhos do 
NEU-FIES, assinado pela Profa. Neyda Nerbass 
Ulysséa, Diretora-Geral, pelo Prof. Rodolpho da 
Cruz Rolão, Diretor Acadêmico, e pelo Coordenador 
Provisório, Prof. José Maia, enfatiza ser objetivo do 
novo órgão das FIES propiciar à Juventude a inte-
riorização de valores humanos, sob a luz dos ensinos 
de Jesus, mediante o estudo e a prática da Doutrina 
Espírita, com base nas obras de Allan Kardec e em 
outras que lhes são complementares.

Criado o Núcleo Espírita Universitário da FIES de Curitiba
José Maia
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Dois momentos do ator Nelson Xavier no papel de médium Chico Xavier: 
representando o médium e recebendo flores e o carinho de populares

O diretor Daniel Filho durante gravações em 

Uberaba em agosto passado.

Curiosidades sobre as filmagens  
do filme sobre Chico Xavier

As gravações do filme sobre a vida do médium Chico Xavier foram 
marcadas por vários casos que, certamente, são uma história a parte. As filmagens 
tiveram uma atriz vendo o médium, figurante incorporando um espírito e outros 
mistérios, como a chuva que parava misteriosamente a cada novo dia de gravação. 
Nelson Xavier, ator que interpreta o papel principal, conta que sua ligação com 
Chico foi muito além do sobrenome igual. “Eu senti a presença dele o tempo todo. 
Foi o único personagem que eu pedi para fazer e, hoje, acredito em tudo o que ele 
disse e viveu. Cada vez que penso nele me comovo, disse Nelson, se emocionando 
novamente.

O ator lembra que há muitos anos, estava num churrasco quando um 
rapaz sentou ao seu lado e perguntou se ele iria fazer o papel do espírita. “Eu disse 
que não. Aí ele me respondeu que um passarinho havia dito isso para ele e que ele 
era espírita. Esse foi um dos sinais mais significativos para mim”. Nelson acredita 
que Chico o escolheu: “Ele me acompanhou durante todo o percurso.

Segundo a atriz Renata Imbriani que participou das filmagens, Chico 
realmente estava perto de Nelson. Ela, que é kardecista, conta que viu o espírito 
do médium durante uma gravação. “Estava aguardando a minha vez de entrar em 
cena e o Nelson estava gravando. De repente, vi uma porta entreaberta de onde 
saiu uma luz muito grande. Era o Chico. Ele apoiou o braço direito do Nelson e 
ficou todo o tempo energizando ele. O incrível é que quando ele toca o Nelson 
ele fica até com a fisionomia igual a do Chico”, conta Renata que interpreta uma 
mulher que perdeu o filho.

Segundo a atriz Rosi Campos, o clima das filmagens foi marcado por 
uma emoção que parecia estar à flor da pele. “Todos que estavam no filme queriam 
muito estar lá. Isso criou um clima muito especial nas filmagens. Você se apaixona 
pela pessoa que ele foi. Foi muito emocionante.

O filme deve ser lançado em 2 de abril de 2010, quando Chico Xavier 
faria 100 anos.

Emoção no jardim de Chico
No último dia das gravações, Nelson Xavier teve uma crise de choro. 

Depois, foi para o jardim, sentou num banco e, talvez sem saber, fez o que Chico 
costumava fazer ali mesmo: apoiou as mãos sobre as pernas e olhou para o céu. 
“Essa cena foi emocionante. Era o jardim dele, as rosas dele”.  Até o tempo deu 
uma forcinha.

Em Uberaba fazia um frio horrível e o diretor Daniel Filho disse para 
ninguém se preocupar porque no dia seguinte faria sol. Não deu outra. Fenô-
meno parecido aconteceu em São Paulo, quando chovia muito forte em toda a 
cidade. Só não caiu um pingo no local da filmagem. 

Houve também uma visita inesperada – talvez nem tanto - em reunião 
espírita. Segundo o diretor, teve uma filmagem de uma reunião espírita, em que, 
de repente, uma senhora recebeu uma entidade. “Paramos a filmagem e espera-

mos a senhora se recompor”.  E uma pomba branca 
como a mostrar o caminho. 

A atriz Renata Imbriani conta que antes de 
sair para gravar começou a rezar pedindo proteção. 
De repente, uma pomba branca entrou na casa e parou 
bem na frente dela. “Ela só foi embora quando eu saí. 
Pensei: estou no caminho certo. O tempo inteiro senti 
uma energia muito forte e tranquilizadora”. 

Baseado em texto de Patrícia de Paula, jor-
nal “Extra”, online. (NR)

Im
ag

em
: I

qu
e E

ste
ve

s

Im
ag

em
: D

ie
go

 A
ra

gã
o

Im
ag

em
:  

w
w

w.
ch

ico
xa

vi
er

ofi
m

e.
co

m
.b

r


