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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. 
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A Assembleia Geral de Associados da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná realizada no dia 15 de dezembro último, além da apreciação 
e aprovação dos relatórios relativos à gestão 2008-2009, conforme abaixo, elegeu o novo Conselho de Administração da entidade. Para ocupar a presidência foi eleita 
Zélia Carneiro Baruffi, passando o ocupante atual para a vice-presidência. Além dos demais Coordenadores mantidos em seus cargos, um novo componente foi inte-
grado à equipe. Trata-se do confrade Marcelo Damasceno do Vale que assume a Coordenadoria de Marketing que estava vaga neste último biênio.

Do: Presidente

Aos: Srs. Sócios

Assunto: Relatório da Administração

Em atendimento ao que dispõe o Art. 21º, item “f ”, dos Estatutos da ADE-PR, apresentamos 
para sua apreciação o Relatório de Administração do exercício 01/01/08 a 31/12/09.

1° Contamos atualmente com 46 Associados, com diminuição de 6% em relação ao período 
anterior.

2° A homepage, que foi totalmente refeito em setembro de 2008, teve aproximadamente 
11.500 visitas, com média/mês de 479 e média dia de 15,7;

3° Mantivemos em todo o período a participação financeira e de apresentação em 25 progra-
mas “O Espiritismo na TV”, totalizando aproximadamente 04 horas e 20 minutos;

4° Mantivemos, até a sua extinção em agosto de 2009, a participação, com a URE-Leste, no 
programa  “O Espiritismo em palavras simples”, na Rádio Continental AM, num total de 
11 vezes;

5° Voltamos a participar das reuniões do Conselho Federativo Estadual e da URE-Leste, bem 
como continuamos nas  da URE-Norte.

6° Realizamos um almoço na S.E. Os Mensageiros da Paz em 2008 com excelente resultado 
financeiro;

7° O jornal Comunica Ação Espírita circulou regularmente (12 edições e 12.000 exemplares). 
Atualmente contamos com 44 assinantes, com aumento de 22% em relação ao período 
anterior. Durante oito meses (abril a dezembro de 2008), a título de experiência, ele foi 
colocado à venda em cerca de 10 bancas de revistas e jornais;

8° Realizamos uma Feira do Livro Espírita em abril de 2008;

9° Participamos da I Bienal do Livro do Livro de Curitiba em agosto/setembro de 2009 com 
resultados bastante modestos, mas marcando nossa presença  no evento;

10º Participamos do 4º Fórum Nacional de Espiritismo realizado em Curitiba em maio de 
2008 com a apresentação de Wilson Czerski “Os dez talentos nos tempos modernos”;

11° No segundo semestre de 2009 foi concluído o ressarcimento  ao Conselheiro Wilson Czer-
ski dos valores da ampliação do mezanino de sua loja comercial cujas instalações passaram 
a abrigar a sede da ADE-PR. Desde então a mesma está dispensada do pagamento de 
qualquer importância a título de aluguel ou equivalente.

12° Finalmente, é de se notar a indiscutível melhora nas finanças durante a atual gestão, propi-
ciando tranquilidade ao cumprimento de seus compromissos e permitindo a elaboração de 
alguns planos futuros.

Wilson Czerski

Presidente

Curitiba, 15 de dezembro de 2009.

Pela primeira vez em 14 anos, uma mulher vai dirigir a ADE-PR

Associação de Divulgadores do  
Espiritismo do Paraná (ADE-PR)

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA BIÊNIO 2008-2009

RECEITAS VALOR (R$)
Mensalidades Associados-Efetivos 16.040,00
Anúncios 3.095,00
Feira do Livro 2.863,10
Lucro do Almoço Beneficente da ADE-PR realizado em 26/04/2009 2.775,07
Doação de Associados p/ regularização junto à Receita Federal 2.231,33
Doação de Associado p/ despesas de Correio 2.041,28
Mensalidades Associado-Colaborador 1.900,00
Parceria ADE-Japão 1.330,38
Assinaturas do jornal 1.314,30
Rendimento de poupança 428,49
Venda de 20 livros na sede 301,50
Depósito não identificado 200,00
Lucro da I Bienal do Livro de Curitiba 198,23
Estorno de taxas e tarifas bancárias 153,10
Doação de Associado em venda de agendas 140,00
Venda de 06 livros “A Eficiência na Comunicação Espírita” 73,50
Venda de cartilhas “Doação de Órgãos p/ transplantes” 54,00
Venda de jornais em bancas 46,00
Outros 1.125,00
TOTAL 36.310,28

DESPESAS
Pagamento cota programa televisão 6.000,00
Serviço gráfico do jornal 8.410,00
Correio 6.664,48
Regularização junto à Receita Federal 2.231,33
Feira do Livro Espírita 2.099,09
Pagamento do mezanino (sede) 1.945,00
Tarifas Bancárias 693,42
Serviço de criação do novo website 600,00
Provedor de internet e registro de domínio 269,80
Papelaria 318,44
Cartório 118,60
Embalagens 114,00
Outros 1.295,84
TOTAL 30.760,00

DETALHES DO SALDO
Banco do Brasil C/C 1.131,59 Saldo DEZ/07 2.829,83
Banco do Brasil-poupança 6.979,83 Receitas 2008/2009 36.310,28
Caixa 268,69 Despesas 2008/2009 30.760,00
TOTAL 8.380,11 SALDO DEZ/09 8.380,11
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Pais e filhos e a escolha dos pais
A paternidade e a maternidade são sem-

pre decorrentes de vínculos pretéritos. O triân-
gulo constituído por pai, mãe e filho sempre re-
sulta de uma continuidade necessária para todos 
os envolvidos na nova constelação familiar, onde 
também irmãos e parentes próximos são, normal-
mente, ligações de encarnações anteriores. Nossas 
dívidas se fazem, muitas vezes, dentro do núcleo 
familiar e retornamos para corrigir as distorções 
antigas, no mesmo meio.

Nossos filhos são espíritos. São espíritos 
com os quais já tivemos anteriormente impor-
tantes vínculos. Com relação à natureza destes 
vínculos, poderemos classificá-los em vínculos de 
afeto e de desafeto. Muitas vezes, as dificulda-
des vivenciadas por duas pessoas geraram entre 
elas um ódio mútuo ou outra ligação fortemente 
estreitada pelas energias deletérias de sentimen-
tos inferiores. São os vínculos criados pelo de-
safeto do passado. Uma vez estabelecida a troca 
recíproca das vibrações desestruturantes, cria-se 
um elo magnético que prenderá mutuamente os 
dois indivíduos. Não só o amor, mas o ódio une 
as pessoas. Uma união no sentido de dependência 
energética que em alguns casos chega a consequ-
ências extremas.

Espíritos ligados um ao outro requerem 
uma situação de terapêutica que, muitas vezes, 
só encontra a solução adequada pela anestesia do 
passado, apagando-se temporariamente as lem-
branças perturbadas através de uma nova encar-
nação. São comuns os “reencontros” do passado, 
no contexto familiar. Mas a encarnação, na sua 
função educadora, manterá os dois envolvidos 
próximos, criando condições para que haja um 
vínculo de amor entre ambos. Ao renascerem sob 
o mesmo teto no templo do lar, pelo instituto di-
vino da reencarnação, anestesiados pela sábia lei 

do esquecimento do passado, eles caminharão 
para o perdão recíproco, para o mútuo apreço 
que, inexoravelmente, desfará as cadeias do ódio.

Aquele bebê rosado (ou cor de chocola-
te conforme o caso), que agora o pai ou a mãe 
abraçam e acariciam emocionados, muitas vezes 
é uma vítima do passado que agora receberá a 
atenção e os cuidados que lhe eram justamente 
devidos. Pai e mãe podem se enternecer perante a 
figura doce, suave, de um bebê. A lei da reencar-
nação propiciou condições para que neste instante 
vítima e algozes se abracem, chorem de emoção 
e passem a desenvolver uma nova experiência: a 
experiência do amor.

Em determinadas reencarnações, pai e 
mãe é que foram as vítimas e o espírito que agora 
desce ao berço, o algoz do passado.

Outras vezes, o desentendimento maior 
se fazia entre dois do triângulo familiar e o ter-
ceiro se constituía no elemento de aproximação 
entre ambos. As circunstâncias são absolutamen-
te peculiares a cada caso, mas só pelo instituto da 
reencarnação e o véu do esquecimento do passado 
que podemos compreender a máxima cristã de 
amar os inimigos. No entanto, muitas encarna-
ções se fazem novamente como continuidade de 
vínculos afetivos pretéritos. Podemos subdividir 
as situações de ligações afetivas anteriores em dois 
grupos: os afetos harmônicos e os desarmônicos.

Analisemos inicialmente as situações de 
afeto harmônico. Espíritos afins, apresentando in-
teresses comuns, semelhanças de vibrações ener-
géticas, auras que se sintonizam suave e facilmen-
te. Antigos parentes, velhos conhecidos, desta ou 
de outras encarnações, que retornam ao convívio 
a fim de receber o amparo necessário para serem 
reconduzidos à tarefa maior da sua evolução. Os 
lares também recebem, portanto, espíritos afins 
que ampliarão os liames da amizade, fortificando 
as uniões anteriores.

A terceira situação mencionada é aque-
la em que a escolha dos pais é efetuada visando 
corrigir um distúrbio na área afetiva: um afeto 
desarmônico. Vinculações anteriores, neste caso, 
foram estabelecidas não pelo ódio, mas por um 
afeto egoisticamente criado. Situações onde duas 
pessoas mantiveram uniões, lesando uma terceira 

no seu equilíbrio emotivo, por exemplo, situações 
de ligações extraconjugais de longa duração e de 
aparente estabilidade. Duas pessoas que, embora 
tenham assumido compromissos com terceiros, 
passam a conviver sexualmente entre si durante 
uma existência, prejudicam o equilíbrio afeti-
vo de seus parceiros programados. Cria-se entre 
a dupla, uma interdependência energética onde 
ambos reciprocamente se alimentam das energias 
sexuais do novo parceiro. Estabelecem entre si 
um vínculo que carece de uma reestruturação em 
nível de valores espirituais mais de acordo com a 
Lei Universal.

Vejamos como a espiritualidade procede 
nestes casos. O plano espiritual programa, atra-
vés das entidades encarregadas deste setor, uma 
reencarnação onde se deverá mudar o padrão 
energético-afetivo estabelecido entre os dois per-
sonagens em questão. A solução mais frequente-
mente utilizada é a manutenção da união entre 
ambos, mas não uma união conjugal. Reencar-
nam como pai e filha ou mãe e filho. A sabedo-
ria da lei universal encontra na reencarnação o 
lenitivo do esquecimento para a manutenção do 
vínculo afetivo, em moldes não lesivos aos en-
volvidos. Nesta nova existência a dupla passará a 
exercitar o amor desvinculado do envolvimento 
sexual, mas alicerçado pelas bênçãos do lar. Em 
determinadas situações, a intensidade da liga-
ção é tão expressiva que os elos do passado ainda 
exercem forte interferência na nova vida chegan-
do a suplantar o instinto maternal e filial. Surge, 
então, o Complexo de Édipo, onde o filho nutre 
pela figura materna a paixão do passado, ainda 
não anestesiada suficientemente por apenas uma 
reencarnação; o equivalente no sexo feminino, o 
Complexo de Eletra, quando a filha ainda guar-
da fortes reminiscências da vida anterior, tem a 
mesma explicação. Desvios estes que serão todos 
sanados senão nesta vida, em outra próxima, pelo 
trabalho das equipes de planejamento e escolha 
dos pais do espírito que renasce.

Seja qual for à situação do histórico 
cármico de nossas famílias, é evidente que a Lei 
Universal é sábia e sempre está nos ensinando que 
o amor é o único caminho.

* o articulista é médico pediatra, homeopa-
ta, ex-presidente da AME-SC e pres. do ICEF-SC

Ricardo Di Bernardi *  
rhdb11@terra.com.br
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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. 

Bibliografia:
LOCKE John. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2000. 

Y. Shimizu

Resenha Crítica
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Ao completar dois anos de circulação, na 
edição nº 12, de março-abril/1999, o ADE-PR Infor-
mativo, transformado há três anos no CAE, marcou 
a publicação da nossa primeira entrevista com perso-
nalidades do Movimento Espírita local e nacional. 
Maurício Roberto Silva assumira, pela terceira vez, a 
presidência da Federação Espírita do Paraná no iní-
cio daquele ano e falou de metas, dinheiro, co-gestão, 
além de fornecer, ao final, um rápido perfil, no “Jogo 
rápido”. Confira os principais pontos da entrevista.

Como meta fundamental de sua nova admi-
nistração, Maurício elegera “mais e melhor divulgar 
o Espiritismo”. A grave crise internacional, até certo 
ponto similar a que o mundo vive hoje, porém, com 
origem na Ásia, juntamente com mudanças na legis-
lação interna, segundo o entrevistador, ameaçava as 
atividades e mesmo a sobrevivência das instituições 
filantrópicas. O presidente tranquilizava  afirmando 
que a administração na FEP estava atenta à situação e 
agia preventivamente.

“Continuação ou renovação?”, foi uma das 
perguntas e ele respondeu que “continuidade com 
inovação”. Maurício falou também sobre a dinamiza-

ção do Movimento Federativo no interior do estado 
com a então recente criação das cinco Interregionais. 
Dos nove itens propostos no “Jogo Rápido”, definiu 
o 3º Milênio, que se avizinhava, como “Convenção 
Humana”, a ciência espírita como o “Fundamento da 
nossa fé” e a Política como a “ciência que poucos co-
nhecem”.

Várias notícias compuseram a página 02. O 
workshop de jornalismo que a ADE-PR promoveria 
no mês de maio para assinalar o encerramento da ges-
tão daquela diretoria; o lançamento do livro “Fazer o 
bem faz muito bem”, do escritor paranaense Miguel 
Meister, em parceria com o espírito de Vianinha; um 
almoço confraternativo previsto para abril e a Assem-
bléia Geral em junho.

A página 03 trouxe esclarecimentos sobre 
a instituição ADE-PR, sua origem, objetivos e atua-
ção, bem como as “10 maneiras de colaborar com ela”. 
Atualmente, a maioria delas perdeu o sentido seja pela 
mudança de atividades, seja por outros motivos. Mas 
duas ficaram: tornar-se Associado com contribuição 
mínima de dez reais mensais e uma singela, mas sin-
cera oração para que a ADE-PR consiga vencer os 

desafios e prosseguir divulgando a Doutrina Espírita 
com eficiência, levando pelo jornal, rádio, Tv, livro e 
internet a mensagem que consola e ilumina.

Hoje diríamos que novas maneiras de se co-
laborar com a ADE-PR surgiram: 1- fazer assinatura 
deste jornal, conforme instruções à página 02; 2- vei-
culação de anúncios também no jornal cujos valores 
são os seguintes: tamanho grande colorido – R$50,00; 
mesmo tamanho em P&B – R$40,00; tamanho pe-
queno em cores – R$25,00 e em P&B, R$20,00; 3- 
envio de matérias para o jornal e o site (www.adepr.
org.br) ou ao menos uma correspondência à Redação 
talvez agradecendo a cortesia de envio para sua casa 
espírita ou então para opinar sobre as matérias veicu-
ladas, sugerir, parabenizar, criticar; 4- se não der para 
ajudar em nada, ao menos não atrapalhar, não criticar 
gratuitamente o nosso trabalho, não boicoitar nossas 
iniciativas.

Concluindo a edição nº 12, na página 04, 
constou o artigo “Enfermidades”, de Walter Baruffi 
e a resenha literária de Y. Shimizu sobre a produção 
de livros, peças teatrais e CDs de Saara Nousiainen, à 
época, presidente da ADE-CE.

O tríplice aspecto do Espiritismo é um dos 
primeiros itens examinados em qualquer programa 
bem orientado de estudo sistematizado da Doutrina 
Espírita. O próprio Codificador inscreveu na capa de 
“O Livro dos Espíritos”, que se tratava de uma filo-
sofia espiritualista.

J. Herculano Pires, um dos defensores do 
aspecto filosófico da Doutrina, numa admirável sín-
tese, lembra que “Kardec partiu da pesquisa científi-
ca, originando desta a Ciência Espírita; desenvolveu, 
a seguir, a interpretação dos resultados da pesquisa, 
que resultou na Filosofia Espírita; tirou, depois, as 
conclusões morais da concepção filosófica, que leva-
ram naturalmente à Religião Espírita. É por isso que 
o Espiritismo se apresenta como doutrina de tríplice 
aspecto. A Ciência Espírita é o fundamento da Dou-
trina. Sobre ela se ergue a Filosofia Espírita. E desta 
resulta naturalmente a Religião Espírita” (1983, p. 23).

O mesmo J. Herculano Pires ressalta, 
adiante, que “no tocante ao aspecto filosófico, o de-
senvolvimento atual das investigações mostram a po-
sição acertada do Espiritismo como doutrina assiste-

mática, livre dos prejuízos de espírito de sistema” [...] 
Além disso, “a Filosofia Espírita se apresenta como 
antecipação das conquistas atuais do campo filosófico 
e abertura de perspectivas para o futuro” (1983, p. 25).

Destas afirmações de J. Herculano Pires, 
pode-se inferir a relevância do aspecto filosófico da 
Doutrina Espírita.

Entretanto, no acervo bibliográfico espíri-
ta, disponível em língua portuguesa, há um consi-
derável número de relatos científicos, evidenciando 
a realidade dos fatos espíritas (existência do espírito, 
sobrevivência do espírito após a morte do corpo, co-
municabilidade dos espíritos, reencarnação e outros), 
e de elevado conjunto de comentários de natureza 
religiosa (interpretação dos textos bíblicos, moral 
cristã, mensagens de consolação, etc.).

Todavia, em conseqüência da escassa for-
mação filosófica da maioria dos profitentes dedicados 
à tarefa da divulgação, esse aspecto da Doutrina tem 
sido poucas vezes abordado, salvo considerações de 
caráter ético.

Assim, o signatário se propõe a apresentar, 
nesta seção, a partir do presente número, com hu-
mildade e modéstia, algumas ponderações  de teor 
filosófico, a fim de subsidiar a elaboração de ensaios 
solidamente fundamentados que possam caracterizar 
com seriedade o Espiritismo como Filosofia.

A peculiaridade da Filosofia Espírita que 
diferencia das demais visões filosóficas é que estas 
últimas são reflexões de seus autores, enquanto que 
aquela, como afirma Jefferson José Bui, é uma filoso-
fia revelada pelos espíritos superiores, sendo, portan-
to, “impessoal, universal, escapa à maior parte dessas 
influências, diferenciando-se, também, das outras, 
porque ela não é uma escola filosófica ou um sistema 
filosófico” (1996, p. 18). 

Referências:
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Autorretrato

Filosofia Espírita para Comunicadores – I Y. Shimizu

A importância do estudo da Filosofia Espírita
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Resenha Crítica

Subsídios para a melhoria da imprensa – LVII 

Um dos recursos mais utilizados para divulgar 
os conhecimentos da Doutrina é a exposição por meio 
da tribuna da instituição espírita. Tamanha é a impor-
tância desse recurso que nesses últimos dois decênios, 
diversos compêndios e manuais foram publicados pelas 
editoras do País, tendo como objetivo o aprimoramento 
do expositor, tanto no aspecto técnico como no conteú-
do do seu discurso.

Rino Curti, autor de mais de duas dezenas de 
obras espíritas, quando foi coordenador do Centro de 
Estudos da Federação Espírita do Estado de São Paulo, 
tendo em vista o enriquecimento cultural e doutrinário 
dos expositores, publicou, nas décadas de 70 e 80, três 
excelentes compêndios denominados “O Divulgador 
Espírita”, pela Editora da FEESP, contendo informa-
ções sobre aspectos da Doutrina Espírita, dos sistemas 
filosóficos, das doutrinas religiosas, fatos históricos e outros 
dados para enriquecer as palestras proferidas pela tribuna.

Na década de noventa, outros compêndios e 
manuais foram colocados à disposição dos expositores, 
abordando, inclusive algumas orientações de natureza 
técnica da oratória.

Dentre esses, podem-se mencionar: “Cari-
dade do verbo”, de Luiz Signates, publicado pela Edi-
tora da FEEGO, em 1991 (resenhado pelo signatário 
no jornal Mundo Espírita, de março de 1992); “Como 

melhorar sua comunicação”, de autoria de Ivan René 
Franzolim, publicado pela Editora EME, de Capivari, 
em 1991; “O expositor espírita”, elaborado e publicado 
pelo Centro de Treinamento e Estudos, da Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul; “Oratória a serviço do 
espiritismo”, de Therezinha Oliveira, publicado pela 
Editora EME, em 1995; “Guia orientativo ao exposi-
tor espírita”, organizado por Carlos Eduardo da Silva, 
contendo quase 150 resumos e roteiros de exposição de 
temas doutrinários, publicado pela Editora da FEESP, 
em 1996; “Caminhos da divulgação espírita”, de Alberto 
Souza Rocha, publicado pela Editora Lachâtre (resenhado 
pelo signatário no jornal Informativo ADE-PR, de no-
vembro / dezembro de 1999);

A presente década mostra-se ainda mais rica 
em livros orientativos para os expositores que empregam 
a tribuna para ministrar conhecimentos espíritas. As-
sim, figuram nas estantes das livrarias espíritas: “Expo-
sitores espíritas”, de Rubens Braga, publicado pela Edi-
tora EM,. em 2000; “Curso para expositor na sociedade 
espírita”, organizado por Clodoaldo de Oliveira Mello, 
publicado pela Editora da FEESP, em 2003; “Oratória 
espírita”, de José Carlos Leal, publicado pela Editora 
CELD, em 2003.

Foi lançado, recentemente, pela Editora 
EME, a obra “Comunicação espírita”, de autoria de 
Therezinha Raditec, com 160 p. A autora é graduada em 

Música, em Pedagogia 
e em Fonoaudiologia. 
Durante muitos anos 
militou na USEERJ. 
Atualmente é presiden-
te da ADARTE Asso-
ciação Difusora de Arte.

Ela apresen-
ta um roteiro completo 
‘de como fazer’ e ‘como 
aprimorar’ as palestras 
promovidas pelos ex-
positores. Discorre, en-
tre outros tópicos, so-
bre os atributos do bom 
expositor, passos para 
a elaboração da exposição, a estrutura da exposição, a 
voz do expositor, normas de higiene bucal, a bilbiote-
ca do expositor, recomendações gerais aos expositores 
e providências necessárias para o aperfeiçoamento dos 
expositores.

Além de todas as obras citadas, mencione-se 
“A Eficiência na Comunicação Espírita”, trabalho ela-
borado pela equipe da ADE-PR, publicado pela DPL- 
Editora, em 2001, na qual um dos mais caudalosos capítu-
los trata justamente da oratória espírita. (NE) 

Em consequência de uma confusão na entre-
ga da matéria para a edição, foi publicado no número 
correspondente aos meses de novembro / dezembro úl-
timos a repetição do Subsídios LII, inserido no número 
71 (correspondente aos meses de janeiro / fevereiro de 
2009), pela qual solicitamos escusas. 

Concluímos no presente número a série de 
matérias sobre regência verbal, aqui exa- minando as 
questões referentes à regência dos verbos iniciados pelas 
letras Q a V.

Q ) 61) Querer: t.d. (desejar); t.i. (estimar, 
amar); preposição: a. Ex: ela queria bem ao namorado.

R) Raciocinar: t.i. (pensar, ponderar); prepo-
sições: em, sobre; Ex: ele raciocinou sobre os procedi-
mentos adotados. 63) Reagir: t.i. (opor uma ação, resis-
tir); preposições: a, contra; Ex: ele reagiu às investidas 
dos marginais. 64) Reclamar: t.d.:  (exigir); t.i. (protes-
tar, clamar); preposições: contra, de, por; Ex: ele recla-
mou contra as decisões injustas. 65) Recuar: t.i. (retro-
ceder, voltar atrás); preposições: de, a, para, até; Ex: ele 
recuou até o riacho estreito. 66) Recusar: (não aceitar); 
t.d. de objeto e t.i. de pessoa; preposição: a; Ex: ele recu-
sou o cargo ao diretor. 67) refugiar-se: t.i. (esconder-se, 
proteger-se); preposições: em, de; Ex: ele se refugiou da 
intempérie; João se refugiou numa gruta. 68) Reparar: 
t.d. (consertar); t.i. (prestar atenção, observar); prepo-

sição: em, como; Ex: ele reparou na moça; ele reparou 
como ela se vestia. 69) Responder: t.d. (dar respostas 
grosseiras); t.i. (dar resposta); preposição: a; Ex: ela res-
pondeu ao namorado. 70) Ressentir-se: t.i. (magoar-se); 
preposição: de Ex: ele se ressentiu da sua ofensa. 71) Re-
tirar: t.d. (afastar); Ex: ele retirou o filho do tumulto; t.i. 
(fazer sair); preposição: de; Ex: ele se retirou do local do 
conflito. 72) Rezar: t.d. (celebrar); Ex: ele rezou a missa; 
t.i. (orar); preposição: a; Ex: ele rezou a Deus.  

S) 73) Saber: t.d. (conhecer); Ex: ele sabe ge-
ografia; t.i. (ter conhecimento de); preposição: de; Ex: 
ele sabe da história do acidente. 74) Sair: t.i. (afastar-se); 
preposições: a, de para, por; Ex: ele saiu de casa. 75) 
Servir: t.d. (prestar serviço, pôr sobre a mesa); t.i. (ser 
útil); preposição: a; Ex: este talher não serve a ti. 76) 
Simpatizar: t.i. (agradar-se); preposição: com. 77) Soli-
citar: (pedir); t.d. de objeto e t.i. de pessoa; preposições: 
a, de; Ex: solicitei uma mesa ao chefe. 78) Subir: t.i. (ir 
para cima, promover-se); preposições: a, até, de, para; 
Ex: ele subiu aos céus; ele subiu de escriturário a chefe. 
79) Suceder: t.i. (entrar no lugar de); preposição: a; t.d. 
pronominal (vir depois); Ex: ele sucedeu a seu pai no poder

T) 80) Teimar: t.i. (insistir); preposições: com, 
em; Ex: ele teima em sair  na chuva.

81) Temer: (recear); t.i. (ter cuidados); prepo-
sição: por; Ex: ele teme por seu filho. 82) Ter- minar: 

t.d. (concluir); t.i. (dar a demarcação); preposições: em, 
por; Ex: o contrato termina em julho; t.i. auxiliar; pre-
posição: de; Ex: ele terminou de escrever.

V) 83) Visar: t.d. (passar o visto); t.i. (ter em 
vista, ter como objetivo); preposição: a;  Ex: t.i. auxiliar 
(pode dispensar a preposição); Ex: ele visava ao cargo; 
Este contrato visa (a) alcançar a cifra dos 20 milhões. 
84) Viver: t.d. (existir); t.i. (conviver, sustentar-se); pre-
posição: com, de; Ex: ele vive com os ricos; ele vive de 
frutas.

Obs: t.d. = transitivo direto; t.i. = transitivo 
indireto; t.d.i. = transitivo direto e indireto.
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No orçamento doméstico ou na administra-
ção das empresas, um conceito básico é o do equilí-
brio entre receita e despesa. Um negócio só se torna 
minimamente viável quando a soma dos numerários 
que entram iguala a somatória de saídas. Se as receitas 
superam as despesas, surge a poupança ou o lucro que 
pode ser canalizado para a aquisição de bens ou ser-
viços para proporcionar mais conforto ao lar ou servir 
de capital a ser reinvestido para aumentar o tamanho 
do negócio, no caso das empresas. Se, pelo contrário, 
as despesas forem maiores e não se puder contar com 
novos créditos na forma de empréstimos ou financia-
mentos, a falência estará a caminho para as últimas e 
o não atendimento das necessidades, mesmo as mais 
básicas, ocorrerá nos grupos familiares.

Outro conceito muito em voga atualmente, 
este em âmbito planetário com preocupações ecológi-
cas, é o de desenvolvimento sustentável. É consenso 
de que não se pode mais explorar indefinidamente os 
recursos naturais da Terra, a começar pelo seu bem 
mais precioso que é a água. Nem se comprometer ir-
responsavelmente a qualidade do ar e do meio am-
biente em geral.

Em uma vida globalizada onde praticamen-
te qualquer ação humana, até nas regiões mais remo-
tas do planeta como o Ártico ou as longínquas ilhas 
do Pacífico, repercute de algum modo sobre todos os 
demais seres vivos, impossível fechar os olhos para 
tais realidades. E a Terra está chegando à exaustão, 
mas o homem parece pouco disposto a mudar o es-
tilo de vida, cada vez mais insaciável, consumista e 
ambicioso.

A prova disso foi a falta de acordo em de-
zembro último na Conferência de Copenhague so-
bre Mudanças Climáticas. Uns não querem abrir mão 
da hegemonia econômica que já detêm. É o caso dos 
países desenvolvidos que veem na limitação de emis-
são de gases na atmosfera um entrave à sua produção. 
Mas outros, como os emergentes, também se sentem 
no direito de reivindicar mais espaço no cenário mun-
dial e diminuir a distância que os separa daqueles que 
apresentam níveis invejáveis de bem-estar material. E 
o que dizer dos terceiromundistas sonhando com a 
fuga da miséria que lhes permitiria desfrutar de con-
dições mínimas de vida digna para seus povos?

Nossa equação de receitas e despesas está 
em desequilíbrio. O que produzimos hoje só é sufi-
ciente para atender satisfatoriamente as necessidades 
de 5,1 bilhões de pessoas e, no entanto, já somos 6,8 
bilhões. Por isso, um bilhão de indivíduos passa fome 
e vastas regiões carecem de melhores condições de 
saúde, higiene, educação, etc.

Muita gente acha que a solução pode es-
tar no controle da natalidade. A China já faz isso de 

modo arbitrário há bom tempo, proibindo os casais de 
terem mais do que um filho. Em certos países a taxa 
de reposição da população já está com déficit, mas na 
maior parte dos continentes africano e asiático o nú-
mero de filhos por casal é muito alto. A cada dia a 
diferença entre nascimentos e mortes é de 213.000 
pessoas. Como sustentá-las e como pensar em 2050 
quando saltaremos para 9,2 bilhões de pessoas?

Não se nega o direito e mesmo dever da 
sociedade incluir em suas prioridades a oferta de re-
cursos que possibilitem aos indivíduos estabelecer a 
quantidade de filhos que desejam e se julgam capazes 
de criar. Isto contribuiria, certamente, para uma di-
minuição do desequilíbrio. Mas a raiz do problema 
não esta e sim o excesso de consumo.

Em artigo recente no jornal Correio do Bra-
sil, o Frei Beto definiu a situação com a frase “Consu-
mo, logo existo”. E é assim mesmo. Consumo desen-
freado e desnecessário. Queremos sempre mais, tudo 
que é novidade mesmo que o objeto que possuímos 
ainda funcione perfeitamente. É assim com o com-
putador, com o celular, com as sucessivas gerações de 
MP (som). Se possuímos um automóvel para a famí-
lia, logo achamos que precisamos de dois. Ou três. 

E cada vez mais sofisticados, com mais tecnologia, 
materiais, custos e, principalmente, emitindo muito 
mais gás carbônico na atmosfera. O mesmo com os 
televisores, um em cada peça da casa, tela LCD, sinal 
digital... Roupas e calçados abusamos, ostentamos e 
pouco usamos. Logo descartamos.

Há alguns anos atrás – pouco deve ter mu-
dado – um americano jogava no lixo 27% dos alimen-
tos que adquiria. Com 25% disso 20 milhões de pes-
soas poderiam ser alimentadas. Se na Somália dois 
milhões passavam fome, 66% dos americanos esta-
vam acima do peso.

A indústria da reciclagem ainda é relativa-
mente pouco eficiente e utensílios que antigamente 
eram mandados para o concerto, hoje vão diretamen-
te para o lixo porque não compensa o custo do reparo 
se comparado a um novo que acaba por substituí-lo. 
Acha que tem pouca importância? Pois saiba que para 
produzir um quilo de aço gasta-se 280 litros de água. 
Para um microchip são 32 litros, um quilo de papel 
gasta 325 e uma camiseta 2700 litros, o mesmo que 
para se obter um litro de álcool.

Neste sentido, muito podemos fazer indivi-
dualmente, a começar pelo próprio exemplo de evitar 
a todo custo o desperdício de água, energia elétrica, 
alimentos, roupas e calçados e tudo o mais. Utilize o 
verso do papel, produza menos e separe o lixo. Com 
isso estamos passando valiosa lição automática aos 
nossos filhos, tornando-os também cidadãos cons-
cientes e responsáveis. Nós espíritas temos que enfati-
zar esses cuidados em nossas palestras e para os assis-
tidos em geral. Temos que levar essas ideias às escolas, 
mostrando com o viés espiritual, não necessariamente 
espírita, a questão.

Quem vai herdar o planeta senão nós mes-
mos que aqui retornaremos pelas portas da reencarna-
ção? Como iremos encontrá-lo se não zelarmos pela 
sua limpeza, salubridade e performance de manuten-
ção da vida?

Quem tiver dúvida, dê uma olhadinha, 
principalmente, nas questões 704 a 707 de O Livro 
dos Espíritos, que tratam da Lei de Conservação. 
Deus impõe a necessidade de viver, mas fornece os 
meios e estes não faltarão aos homens desde que eles 
contentem-se com o necessário e deixem de lado o su-
pérfluo, é o que aprendemos. A escassez de uns, afir-
mam, deve-se ao egoísmo de outros. E Kardec tam-
bém comenta: “Há para todos lugar ao Sol, mas com 
a condição de  aí tomar o seu, e não o dos outros. A 
Natureza não poderia ser responsável pelos vícios da 
organização social e pelas consequências da ambição 
e do amor-próprio”.

Deus provê o necessário à vida, mas o
supérfluo está levando o planeta à exaustão

Um americano joga no lixo 27% 
dos alimentos. Com isso 80 
milhões de pessoas poderiam ser 
alimentadas. Se na Somália dois 
milhões passam fome, 66% dos 
americanos estão acima do peso.
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São dois títulos de matérias veiculadas na Revista Internacional de Espiritismo – ocla-
rim@oclarim.com.br – (Matão-SP, edição n° 11 de 2009). Na primeira, Ricardo Orestes Forni, 
tal qual este jornal em sua edição anterior, comenta sobre a matéria da revista Veja de 21 de 
outubro passado que trata do estudo do cérebro do grande cientista alemão, fatiado e distribuído 
para vários laboratórios no mundo.

Cita, por exemplo, a questão 25 de O Livro dos Espíritos onde nos é ensinado que 
Espírito e matéria são distintos e a união de ambos é que permite a manifestação da inteligência 
do primeiro através da segunda, isto é, o corpo. No mesmo sentido transcreve a autora espiritual 
Joanna de Ângelis em “Vida: desafios e soluções”, psicografia de Divaldo Pereira Franco: “... essa 
mente não é fruto de elaboração própria, procedendo de uma fonte geradora que o antecede e 
sucede ao processo do conjunto neuronial”.

Para finalizar, o articulista retorna ao Livro dos Espíritos, questão 71 que responde à 
indagação de Kardec sobre a possibilidade de a inteligência ser um atributo do princípio vital: 
“Não, pois as plantas vivem e não pensam, têm apenas vida orgânica. A inteligência e a matéria 
são independentes, pois um corpo pode viver sem órgãos materiais; é necessária a união com o 
espírito para intelectualizar a matéria animalizada”.

Mais adiante, a matéria assinada por Marcus De Mario, guarda estreita relação com a 
acima. É a questão da associação que a ciência faz entre genes e comportamento humano, inclu-
sive moral, a chamada tese das origens biológicas da personalidade. Tal como ocorre com as en-
fermidades que seriam resultantes da interação da carga genética herdada dos pais e o ambiente 
social do indivíduo, ativando em alguma época da vida certas predisposições latentes, para os 
cientistas, vícios como o alcoolismo ou expressões de otimismo como também de seu oposto, o 
pessimismo e – um passo mais – a depressão, seriam determinados por características genéticas.

O corpo não pensa, o cérebro não cria, afirma Marcus. São instrumentos da alma 
imortal. “A mente pertence à alma, o cérebro não sonha, não pensa”. Ao se ler o artigo todo, 
conclui-se que, de fato, não se nega a influência dos genes nem do ambiente na formação da per-
sonalidade. O erro é ignorar a constituição integral do ser e o princípio da reencarnação, causa 
verdadeira e profunda, enraizada no passado, dos conteúdos psíquicos, emocionais e intelectuais 
que emergem no presente.

Filmes são destaque no 
centenário de Chico Xavier

Entre os diversos eventos e homenagens que 
ocorrerão pelo Brasil inteiro neste ano que marca o cen-
tenário de nascimento do maior médium brasileiro, o mi-
neiro Francisco Cândido Xavier, os filmes, certamente, 
constituirão destaque todo especial e desde já é notícia.

Como já divulgamos em edições anteriores, 
uma das produções mais esperadas é Chico Xavier com o 
ator Nelson Xavier fazendo o papel principal e direção de 
Daniel Filho. O lançamento está marcado para o dia 02 
de abril, data de nascimento do cinebiografado.

O longa, produzido pela Globo Filmes des-
creve a trajetória do homem que recebeu 419 livros pela 
psicografia tratando dos mais diversos assuntos como 
ciência, poesia, mensagens de consolo, etc durante qua-
se oito décadas de exercício da mediunidade em Pedro 
Leopoldo, cidade onde nasceu, e depois em Uberaba na 
qual viveu até o final da vida, em 2002. Completam o 
elenco Paulo Goulart, Christiane Torloni, e Tony Ra-
mos. O paranaense Paulo Goulart é espírita e membro 
da SBBE – Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, 
em Curitiba, há 40 anos.

Para quem estiver curioso ou não consegue 
controlar a ansiedade, já pode ver o trailer de Chico Xa-
vier na internet. Com duração de dois minutos, o resumo 
está disponível desde o dia 24 de dezembro no endereço 
www.100anoschicoxavier.com.br .

Nosso Lar tem direção de Wagner Assis, da 
Cinética Filmes, é baseado na obra homônima, do autor 
espiritual André Luiz, lançada em 1944 e que já vendeu 
1,5 milhão de exemplares. Na adaptação o filme mostra 
os primeiros anos de André que foi médico quando en-
carnado, após chegar à colônia espiritual Nosso Lar.

Outra novidade será As Mães de Chico, de 
Glauber Rocha Filho, o mesmo produtor de “Bezerra de 
Menezes, o diário de um espírito” que com uma orça-
mento baixíssimo de 2,7 milhões de reais, foi assistido 
por 500 mil pessoas em 27 semanas de exibição nos ci-
nemas. As Mães de Chico narram histórias de mulheres 
que receberam cartas de seus filhos mortos.

Mas não é só. Vem aí também E a Vida Con-
tinua, de Paulo Figueiredo e o documentário As Cartas, 
de Cristina Grumbach que reúne relatos de pessoas que 
receberam textos psicografados de teor de consolo, escla-
recimento e esperança.

O que dizem os outros jornais

Psicografia para ser lida com espelho
A revista Reformador – redação.reformador@febrasil.org.br (Rio de Janeiro, edição 2.170, de ja-

neiro de 2009) reproduziu uma mensagem original psicografada por Chico Xavier em 04 de abril de 1937 na 
sede da União Espírita Mineira recebida em inglês e de trás para frente, ou seja, da esquerda para a direita. 
Sua leitura só é possível com o uso de espelho. Tal fenômeno é denominado de xenoglossia invertida.

Fotografias de Espíritos
Título da matéria publicada na revista Cultura Espírita – www.clubedearte.org.br (Rio de Janeiro, 

edição 09, de dez/2009). Após comentar que o fenômeno era comum e foi bastante estudado na segunda 
metade do século XIX, refere-se a um caos recente ocorrido no Piauí envolvendo o Juiz de Direito José 
Olindo Gil Barbosa, da comarca de Altos, naquele estado.

Uma fotografia tirada por ele com o telefone celular (não fornece outros detalhes) mostrava a fi-
gura de uma mulher falecida havia três anos com fisionomia de tristeza. No final, as palavras do juiz, antes 
cético: “A mensagem que eu daria a todos é que a vida atual nada mais é do que uma simples passagem, um 
final de semana na existência humana”.

Einstein e seu cérebro e o gene do otimismo
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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)
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