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Muitas e diversif icadas homenagens 
estão sendo prestadas pelo Brasil afora neste 
mês de abril como forma de reconhecimento 
por tudo aquilo que fez em vida física e re-
presenta para o Espiritismo o médium Fran-
cisco Cândido Xavier que no dia 02 comple-
taria 100 anos.

Três f ilmes, documentários, congres-
so nacional, conferências, palestras, entre-
vistas e debates na TV, programas especiais 
como o Globo Repórter e a série “Arquivo 
N”, na Globo News com “Chico Xavier, en-
tre o enigma e a fé” (três partes), matéria em 
revistas de grande circulação nacional (Épo-

ca, de março), lançamento de selo e moeda, 
fazem parte destas comemorações.

A ADE-PR também não poderia dei-
xar de demonstrar o significado da data e, para 
tanto, preparou uma matéria especial (pág. 06 
e 07) na qual procura sintetizar – em vão, é 
verdade, dada a grandiosidade do homenagea-
do – a sua vida e obra.

De qualquer forma, para quem desco-
nhece pormenores de sua luminosa jornada ter-
restre, é boa oportunidade de aquilatar sobre o 
perfil pessoal e obras literárias produzidas graças 
à sua faculdade mediúnica.

Também nesta edição: 
• Na seção “Divulgar com Eficiência”, 

a primeira parte das recomendações 
para se criar uma livraria espírita: a 
ideia e sua viabilização, as qualida-
des exigidas de quem vai adminis-
trá-la, a escolha do local e se vin-
culada ou não a um centro espírita, 
os cuidados legais e as instalações.  
(Pág. 11).

• O jantar da SEMP e a programação 
do Núcleo Espírita Universitário – 
FIES estão na pág. 09; a íntegra do 
Planejamento Estratégico da ADE-
PR na 10 e a matéria do CAE publi-
cada no Anuário Espírita 2010 está na 
pág.12.

A Telepatia das plantas e a aparição 
do Espírito de Dante Alihieri ao filho 

Os temas acima e outros como a nova novela 
da Globo cujo enredo tem muito a ver com o Espiri-
tismo e a origem mediúnica do livro “A Cabana do Pai 
Tomás” estão na seção “O que dizem os outros jornais”.  
(Pág. 04). 

As relações entre obsessão e 
loucura, segundo o Espiritismo 

O artigo de Paulo Santos, embasado princi-
palmente no livro “Loucura e Obsessão” do autor espi-
ritual Manoel P. de Miranda e psicografia de Divaldo P. 
Franco, faz um alerta sobre preferências e condutas dos 
encarnados que dão azo à atração e influência perniciosa 
de entidades de baixa condição moral. Músicas estriden-
tes, festas permissivas, jogos e filmes violentos, abusos 
na internet são algumas dessas situações que tomam de 
assalto as mentes invigilantes e causam a vampirização.  
(Pág. 08). 

Gliquéria Yarentchuk recebe o 
prêmio “Observatório Espírita” 

Na cerimônia de entrega dos prêmios de 
destaque do ano na imprensa espírita realizada no dia 
06 de fevereiro em Campinas, a ADE-PR foi repre-

sentada pelo diretor da Editora O Clarim, Aparecido 
Belvedere. Já o repasse do troféu à autora do texto “O 
centenário de nascimento da poetisa Nair Westphalen”, 
Gliquéria Yarentchuk, foi realizado no dia 13 de mar-
ço durante o Planejamento Estratégico da ADE-PR.  
(Pág. 12). 

Desencarna o professor Y. Shimizu, 
um dos fundadores da ADE-PR 

No dia 12 de março separou-se do nosso con-
vívio o querido companheiro Shimizu, vítima de um 
fulminante enfarto. Cola-
borador deste jornal, mem-
bro do Conselho de Admi-
nistração da ADE-PR e um 
de seus fundadores, profun-
do conhecedor da literatura 
espírita, jornalista respon-
sável pelas publicações da 
Universidade Tecnológica 
do Paraná. A notícia de sua 
morte física está na página 
05 e recebe aqui a nossa ho-
menagem escrita no Edito-
rial, à pág. 02. 

Assinatura anual: 

R$ 18,00

Movimento Espírita Brasileiro comemora 
o centenário de nascimento de Chico Xavier

Registro em evento da ADE-PR em 16/08/03
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Em um mundo globalizado como o nos-
so, movido pela tecnologia da comunicação ins-
tantânea, de certo modo, estamos todos conecta-
dos a tudo, o tempo todo. A interação material, 
real ou virtual, é confirmada pelo chamado Efei-
to Borboleta, segundo o qual, o “simples bater de 
asas de uma borboleta pode provocar um furacão 
no outro lado do planeta”.

Esta edição do CAE é muito especial. 
Poderíamos destacar aqui, por exemplo, a impor-
tância do Planejamento Estratégico (pág.10) ela-
borado pela ADE-PR e que vai lhe ditar os rumos 
a serem seguidos pelos próximos cinco anos ou 
ainda os ecos da premiação que lhe foi outorgada 
pelo programa “Observatório Espírita”, da rádio 
WEB da ADE Campinas (pág. 12).

Mas preferimos fazer uma conexão 
emocionante entre as personalidades de Chico 
Xavier e Y. Shimizu, especialmente pelo que 
ambos representaram – e como individualida-
des imortais ainda representam – para o Espi-
ritismo e a ADE-PR.

Sobre o eminente médium de Ubera-
ba, ocupamo-nos nas páginas centrais para con-
tar um suprassumo da sua ‘vida e obra’. Trata-se 
de uma singelíssima homenagem àquele que nos 
legou exemplos superlativos de humildade, des-
prendimento, trabalho e amor ao próximo, além 

de uma monumental obra literária que já se apro-
xima de 450 títulos publicados e 50 milhões de 
exemplares vendidos, lidos, relidos e estudados, 
no Brasil e no Exterior.

Y. Shimizu, por sua vez, do pouco que 
seu modo reservado deixou transparecer, foi um 
intelectual, profissional perfeccionista, esposo de-
dicadíssimo, amigo discreto mas fidelíssimo e um 
espírita verdadeiro – e este adjetivo já diz tudo.

Em quinze anos de ADE-PR, dezenas 
de pessoas passaram pelo seu quadro de colabora-
dores mais diretos. Somente um antes dele, afas-
tou-se pela mesma razão: a desencarnação. Ele, 
um dos últimos fundadores remanescentes, foi o 
trabalhador não da primeira ou da última hora, 
mas de todas as horas.

Se não fez mais por absoluta indisponi-
bilidade de tempo, somou esforços permanentes, 
recursos financeiros sem pestanejamentos e prin-
cipalmente emprestou a sua solidariedade moral e 
amizade que foram vitais em momentos de crise 
da instituição e que não têm sido poucas ao longo 
desta década e meia.

Nesta edição publicamos aquele que, 
a nosso ver, poderia perfeitamente ser o último 
artigo da série “Subsídios para a melhoria da 
imprensa espírita” e “Filosofia espírita para co-

municadores”, este um trabalho ainda em fase 
intermediária. Para a próxima, reservamos a sua 
última “Resenha Literária”, isto porque, para esta 
coube-lhe a incumbência, a pedido deste Editor, 
elaborar um texto especial sobre justamente a li-
teratura produzida pela psicografia de Chico Xa-
vier. Daí a conexão entre os dois.

Ao sair da última reunião mensal da 
ADE-PR, exatamente uma semana antes de 
transferir-se para a dimensão espiritual, pres-
sionado por outros compromissos, sem contar 
com as informações facilitadas pela internet, 
Shimizu conseguiu concluir a resenha biblio-
gráfica e, ao contrário de outros arquivos im-
portantes, deixar à mão para que fosse encon-
trada e encaminhada à Redação.

Certamente que a matéria que se lê à 
página 07 foi o último escrito pelo amigo e com-
panheiro. Para nós é como ler uma prece de um 
discípulo ao seu mestre. Só faltou a dedicatória: 
“De Shimizu, na hora da partida, para Chico que 
o antecedeu em oito anos.” Luz e paz aos dois! 

Editorial

As figuras de Chico e Shimizu 

OpiniãO dO LeitOr
Agradeço a atenção e peço desculpas 

por esse atraso no pagamento, gostamos mui-
to dessa publicação e consideramos um jornal 
da melhor qualidade entre aqueles que conhe-
cemos pela seriedade com que os assuntos são 
abordados.

Muita paz a todos.

Marlene Silveira - Fortaleza-CE 

Acuso o recebimento do jornal. 
Gostei no atacado. Chamou-me a atenção 
seu artigo quando colocas que: “Deus prove o 
necessário à vida; quem vai herdar o planeta 
senão nós mesmos que aqui retornaremos pela 
porta da reencarnação. Isto dá  uma profunda  
reflexão. Parabéns pela visão futurista.

Geraldo Duarte - Guarapuava-PR 

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 VIII Y. Shimizu

Foram iniciadas no número precedente as 
reflexões referentes à questão da origem do conheci-
mento. Foi explicitado que a indagação sobre a origem 
do conhecimento suscita perguntas do tipo: “quais as 
fontes de onde promana? Onde o homem foi buscar 
os elementos do seu conhecimento? Quais os elemen-
tos que contribuem para formá-lo e em que medida?” 
(REALE, 1988, p. 65).

Essas indagações levam a formulação de 
respostas distintas conforme as correntes de pensa-
mento: racionalismo, empirismo, intelectualismo, 
apriorismo e intuicionismo.

Rino Curti, ao discorrer sobre o fenômeno 
do conhecimento, assevera que “o racionalismo (ra-
dical) terminou por manter-se em diversos sistemas 
filosóficos, com a característica essencial de atribuir 
exclusivamente à razão a possibilidade de construir o 
conhecimento”. [...] “O empirismo (radical), querendo 
reduzir a origem de todo o conhecimento aos senti-
dos, terminou por negar o papel da própria razão. [...} 
De modo geral, temos de atribuir a captação de dados 
à sensibilidade; mas, a construção de teorias é racio-
nal, permeada de conceitos inacessíveis à experiência”. 
(1991, p. 48).

Daí, pode-se inferir que a razão e a sensibi-
lidade podem ser entendidos como elementos do co-
nhecimento ou como instrumentos do conhecer. (Buí, 
1996, p. 98).

J. Herculano Pires afirma que “para a Filo-
sofia Espírita o homem é essencialmente um espíri-
to. A percepção é uma faculdade do espírito e não do 
corpo”. (1983, p. 34). Todavia, o espírito, quando na 
carne, emprega os órgãos do corpo físico para conhe-
cer; assim, encontra-se limitado pelas injunções dos 
órgãos dos sentidos e pelas condições de sua existên-
cia encarnada.

O Espiritismo acrescenta à sensibilidade e 
à razão uma terceira fonte de conhecimento: a revela-
ção do mundo espiritual por meio da mediunidade. O 

Espiritismo demonstra por meio das informações for-
necidas por entidades desencarnadas, trazidas através 
das faculdades mediúnicas de encarnados, generica-
mente chamados de médiuns, que existe um mundo 
paralelo a este, onde vivem essas entidades.

Essas informações fornecidas por via medi-
única, para serem aceitas, devem ser submetidas ao 
exame de vários critérios, como aqueles adotados por 
Allan Kardec. De acordo com J. Herculano Pires, 
“podemos resumi-los assim: 1º) escolha de colabora-
dores mediúnicos insuspeitos, tanto do ponto de vista 
moral, quanto à pureza das faculdades e da assistên-
cia espiritual; 2º) análise rigorosa das comunicações, 
do ponto de vista lógico, bem como do seu confronto 
com as verdades científicas demonstradas, pondo-se 
de lado tudo aquilo que não possa ser logicamente 
justificado; 3º) controle dos espíritos comunicantes, 
através da coerência de suas comunicações e do teor 
de sua linguagem; 4º) consenso universal, ou seja, 
concordância de várias comunicações, dadas por mé-
diuns diferentes, ao mesmo tempo e em vários lugares, 
sobre o mesmo assunto”. (KARDEC, 1957, p. 17).           

Como ressalta Rino Curti, “o método de 
construção do conhecimento no Espiritismo é o te-
órico-experimental e o hipotético-dedutivo...seguido, 
praticamente por todas as ciências de nossos dias. Isto 
significa que ele é fundamentado nos fatos, na expe-
riência , no raciocínio formal”. [...] Ciência, filosofia e 
religião espírita, portanto, tem o mesmo método de 
construção do conhecimento. Não poderia ser de ou-
tro modo. Não pode uma afirmar o que a outra nega: 
não haveria coerência”. (1991, p. 132).

Um ponto de vital relevância para o enten-
dimento do Espiritismo é o sentido relativista e pro-
gressista de sua Filosofia. O seu conhecimento é rela-
tivo e progressista, porquanto depende das condições 
em que ele é adquirido.  

Assim, consoante Deolindo Amorim, “o 
conhecimento depende de condições, porque é in-

dispensável que estejamos em situação capaz de per-
mitir procurar a verdade. Podemos, pois, apresentar, 
como simples ilustração, as seguintes observações: a) 
condições intelectuais: o analfabeto não pode ter as 
condições intelectuais do homem culto no estudo e 
na pesquisa; b) condições psicológicas: sob a influên-
cia de uma paixão, ninguém pode julgar com acer-
to; do mesmo modo, sem o espírito crítico, o nosso 
conhecimento pode ser muito prejudicado; c) condi-
ções físicas: certos defeitos físicos, como também in-
disposições orgânicas, influenciam nos julgamentos e 
raciocínios; d) condições circunstanciais: as circuns-
tâncias refletem no conhecimento, conforme sejam os 
preconceitos, as ideias predominantes em determina-
das épocas, os estados emocionais, os interesses e as 
conveniências” (2002, p. 21).

Comentando a resposta dos espíritos à 
Questão nº 18 de O Livro dos Espíritos: “o véu se 
levanta, para o espírito, na razão de seu progresso”, 
esse autor aponta “dois problemas inerentes à teoria 
do conhecimento: 1º) o relativismo, porque a Doutri-
na está dizendo que, para chegar a determinados pla-
nos do conhecimento, é preciso que o espírito possua 
faculdades especiais; 2º) o sentido progressivo, porque 
o véu de mistério se levanta à proporção que o espírito 
vai progredindo”. (2002, p. 21).

Referências:
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CURTI, Rino. Espiritismo e conhecimento. São Paulo: 
LAKE, 1991.
KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. São Paulo: 
LAKE, 1957.
PIRES, J. Herculano. Introdução à filosofia espírita. São 
Paulo: Paideia, 1983.
REALE, Miguel. Introdução à filosofia. São Paulo: 
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GNOSEOLOGIA ESPÍRITA – IV
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retaLhOs 
Da revista Harmonia – harmonia@

floripa.com.br (São José-SC, edição n°180) fizemos 
dois recortes. O primeiro faz parte do Editorial 
cujo título é “O livre exame” que, a certa altura, diz: 
“Os espíritas realmente estudiosos e interessados 
sabem distinguir o joio do trigo, ou seja, têm 
capacidade de lerem qualquer escrito e apontar-lhes 
erros, contradições e absurdos, quando em cotejo 
com mos fundamentos doutrinários... Assim, todos 
somos livres para ler aquilo que nos chega às mãos, 
procurando “reter a melhor parte” e selecionar 
aquilo que corresponda {às verdades espirituais”.

O outro recorte saiu do artigo “A insus-
tentabilidade de ser o que você é” assinado por Ma-
theus Laureano. Sobre o fato de tanta gente se re-
fugiar na internet sacrificando os contatos pessoais, 
ele coloca: “Os chats parecem confessionários para 
uns, um megafone para outros, uma máscara para 
a maioria”. 

CentenáriO de ChiCO Xavier 
A notícia está na revista Reformador – 

redacao.reformador@febrasil.org.br  (Rio de Janeiro 
– RJ, edição nº 2172, de março de 2010). O selo, 
com a imagem de Chico autografando um de seus 
livros e uma carta psicografada ao lado, será lançado 
no dia 02 de abril nas cidades de Pedro Leopoldo 
onde nasceu e morou por quase cinquenta anos e 
Uberaba para onde se transferiu em 1959. Em 
Brasília será lançado no dia 16 durante a abertura 
do 3º Congresso Espírita Brasileiro que tem o 
homenageado como tema central.

O selo terá uma tiragem de 600 mil uni-
dades no valor de R$1,05 (carta comercial) e o car-
tão-postal custará R$1,00.

Já  a Casa da Moeda, também por ocasião 
da abertura do Congresso referido acima, lançará a 
Medalha Comemorativa do Centenário de Chico 
Xavier. A mesma tem, basicamente, em seu anver-
so, a imagem do médium em atividade psicográfica 
e um “resplendor” ao fundo. No reverso, uma repre-
sentação de seus livros, uma frase e sua assinatura. 

a teLepatia das pLantas 
O artigo que, na verdade, tem o títu-

lo “Tudo se encadeia na natureza” é de Fernando 

Rosemberg Patrocínio, publicado originalmente na 
revista O Espírita, em 04/06/1992 e reproduzido 
no Tribuna Espírita – celc.pb@gmail.com (João 
Pessoa-PB, ed. n° 152, de nov-dez/2009).

Trechos: “... Cientistas e parapsicólogos 
que estudam o comportamento das plantas afirmam 
que elas sofrem estranhas dores, têm sentimentos, 
memória, gostam de música melódica e mais ainda: 
possuem percepção extrasenssorial em 1966, quan-
do Cleve Backster, especialista em interrogatórios, 
buscando o aperfeiçoamento do psicogalvanômetro 
– aparelho detector de mentiras – teve a feliz ideia 
de acoplar o dito mecanismo a... um filodendro. Ao 
regar a planta...verificou que a mesma emitia sinais 
de satisfação... nova ideia: ‘assassinar’ a planta... o 
polígrafo... deu um súbito salto...”

O articulista segue comentando sobre ou-
tras pesquisas reveladoras da influência do pensa-
mento humano na vida das plantas e conclui com a 
afirmação em “O Livro dos Espíritos” de que ‘tudo 
se encadeia na Natureza, desde o átomo primitivo 
ao arcanjo, pois ele mesmo começou por ser átomo’. 

dante aLighieri, vOLtOu 
É assim mesmo o título de outro artigo 

do mesmo jornal e data, também transcrição de 
outro periódico (revista Cruz das Almas Espí-
rita, Bahia, jul-dez/1997). Em síntese refere-se 
a uma narrativa de Boccacio na qual o escritor 
italiano, baseado no testemunho do próprio ad-
vogado do autor de “A Divina Comédia”, afirma 
que Alighieri, depois de morto, fez uma aparição 
especial ao seu filho Jacobo.

Na ocasião teria indicado uma parede 
da casa onde habitara e nela uma esteira decorati-
va, atrás da qual, num nicho, seriam encontrados 
os cantos recentes de sua obra. De fato, o filho e 
o advogado Pietro Giardine lá encontraram os 13 
cantos do paraíso. 

nOveLa COm temátiCa 
espírita 

É o que anuncia a Revista Internacional 
de Espiritismo – oclarim@oclarim.com.br (Ma-
tão-SP, ed. fev/2010). Pela Globo e com o título 
provisório de “Entre dois amores”, da autora Eli-

zabeth Jhin, terá, entre outros, a participação dos 
atores Humberto Martins, Nathália Dill, Alexan-
dre Nero e Susana Faini. Jayme Matarazzo Filho 
encarnará – sem trocadilhos – um personagem que 
após a morte fará várias aparições para demonstrar 
seu amor por uma jovem.

A produção prevista para o mês de janeiro 
e ambientada no Rio de Janeiro e Petrópolis, subs-
tituirá “Cama de gato”. 

Nota da Redação: A novela recebeu o tí-
tulo definitivo de “Escrito nas estrelas” e estreia no 
dia 12 de abril. Sobre o enredo, o Espírito que faz 
as aparições desencarnou em um acidente de au-
tomóvel. Para compor os três “lados” do triângulo 
amoroso (pai, filho desencarnado e a namorada do 
primeiro) na novela que tem por tema a obsessão e 
a lei de causa e efeito, os atores estudaram as obras 
de André Luiz.

A colônia espiritual Nosso Lar terá como 
cenário um campo de golfe próximo ao Jardim Bo-
tânico. Pela primeira vez uma mulher fará o papel 
de chefe do Umbral, instigando a vingança. A atriz 
Joanna Fomm estava sendo sondada para fazer o 
papel de chefe do Umbral e instigar a vingança per-
petrada pelo espírito do rapaz. 

Literatura uLtratumba 
Ainda da mesma edição da RIE, a repu-

blicação de um artigo do estudioso italiano Ernesto 
Bozzano, havida em fevereiro de 1936, e que cita a 
obra A Casa do Tio Tom ou mais conhecidamente 
no Brasil “A Cabana do Pai Tomás” como exemplo  
inequívoco da mediunidade psicográfica.

Escreve Bozzano que a autora, Henriet-
te Beecher-Stowe, teve como marido um professor 
que era vidente e ela mesma era sujeita a “crises fre-
quentes de ausência psíquica. Ao falar da obra que 
surgira pelas suas mãos, Henriette afirmava que o 
livro não havia sido escrito por ela. “Todas as cena 
do meu romance... se desenrolaram diante da mi-
nha vista e eu não fiz  senão descrever o que via”.

Dizia que não pudera impedir a morte 
da personagem Evangelina e que sabia também 
que Tom morreria. A outra pessoa, a autora-
médium disse que fora “Deus quem escreveu; ele 
que me ditou”.

O que dizem os outros jornais
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Yasuhiko Shimizu ou Prof. Shimizu 
como a maioria o conhecia, desencarnou no iní-
cio da madrugada do 12 de março, surpreendido 
em sua residência por um ataque cardíaco fulmi-
nante. Estava com 71 anos de idade e, até  onde 
se saiba, gozava de boa saúde.

Nascido a 21 de maio de 1938 no in-
terior de São Paulo, morou alguns anos no Rio 
Grande do Sul onde conheceu a esposa Cecília. 
No Paraná ocupou diversos cargos no então CE-
FET e atual UTFPR – Universidade Tecnoló-
gica Federal do Paraná de onde aposentou-se há 
pouco mais de um ano. Mas seguiu trabalhando, 
por necessidade, gosto ou ambas as coisas.

Na ADE-PR, desde a sua fundação em 
1995, ocupou também diversos cargos como se-
cretário, vice-presidente, presidente e atualmen-
te coordenador de Mídia. Mais que postos for-
mais, sua valiosa contribuição à entidade pôde 
ser sentida pelo espírito de lealdade aos princí-
pios espíritas, aos objetivos da instituição a que 
servia e aos companheiros, transformados em 
amigos com profundas ligações intelectuais, de 
solidariedade e de pura amizade.

Por maior que seja o estado de cons-
cientização a respeito do significado do fenôme-
no da morte biológica, a cristalina convicção so-
bre a sobrevivência dos que partem munidos de 
toda a sua bagagem espiritual, incluindo os laços 
afetivos, não há como deixar de sentir o vazio da 
ausência física e um sentimento de resignada e 
natural melancolia por não se poder mais desfru-
tar da companhia de pessoas tão estimadas e que 
enriqueceram tanto as nossas vidas.

O corpo de Y. Shimizu, que não tinha 
filhos, foi sepultado na tarde do mesmo dia 12 
em Campina Grande do Sul, cidade da Região 
Metropolitana de Curitiba, onde residia. Ao 
seu espírito nossas orações mais sinceras por 
um pronto despertar na dimensão espiritual, 
com paz e, certamente, a alegria pelo dever 
retamente cumprido na jornada carnal que 
acaba de concluir. 

Desencarna um dos 
fundadores da ADE-PR Em meados do ano 2000, na Austrália, 

um grupo de espíritas criou o “Movimento espíri-
ta da prece pela paz do nosso planeta”. A ideia era 
reunir num mesmo horário, todos os dias, o maior 
número de pessoas no mundo, para orar pela paz 
mundial. Este assunto foi o texto de cada da edição 
n° 19 do “ADE-PR Informativo”. Além dele consta-
vam as chamadas das outras matérias dispostas nas 
páginas seguintes.

O Editorial sem título fez um gancho do 
principal tema da entrevista com Sergio Hilmar Go-
mes sobre a assistência aos presidiários e um texto de 
Gilberto Tomasi sobre a reforma íntima. Colocava 
como pré  requisito para esta última empreitada, 
insistentemente lembrada nos Centros Espíritas, a 
autocrítica e depois força de vontade para superar o 
orgulho, a indiferença, a inércia.

Ao demonstrar as imensas dificuldades 
enfrentadas por todos aqueles que, mesmo já escla-
recidos a respeito do exercício responsável do livre-
arbítrio, buscam a prática dos princípios morais, 
pede compreensão para os que se deixaram envolver 
nas malhas da criminalidade e cumprem pena nos 
presídios.

Se por um lado, como ocorrera à época 
com uma juíza carioca, é  lícito duvidar de certas 
propaladas e repentinas conversões de reclusos a de-
terminadas denominações religiosas, é anticristão 
abandoná-los à própria sorte como se fossem rene-
gados da bondade de Deus. E arrematava o editoria-
lista com o que o Cristo espera de nós: Estive preso 
e viestes me ver, assim na primeira pessoa porque a 
qualquer um que se o fizesse era como se a ele pró-
prio, o Cristo, se estivesse fazendo.

Ainda na página 02, o “Cantinho Científi-
co” tratou da xenoglassia, aptidão mediúnica segun-
do a qual o indivíduo pode expressar-se oralmente 
ou pela escrita, em idiomas desconhecidos. Citou-se 
o memorável episódio do Pentecostes e informou-
se que o orientador Áulus, no livro “Nos Domínios 
da Mediunidade”, ensinou que para o fenômeno 
verificar-se, era necessário que o conhecimento da-
quela língua estivesse arquivado na memória extra-
cerebral, isto é, espiritual, do médium. Porém, no 
item 223 de O Livro dos Médiuns, afirma-se que 
isso nem sempre ocorre.

Na Revista Espírita de março de 1860, o 
espírito de uma alemã  surda-muda de nascença con-

versou em francês e resumiu a situação dizendo que 
a linguagem do pensamento é universal.

O texto citou Elizabeth D’Esperance que 
transmitia mensagens em latim e alemão e Andrew 
Jackson Davies como possuidores desta impressio-
nante faculdade. Também a filha do juiz Edmonds 
da Suprema Corte dos Estados Unidos falava nove 
ou dez idiomas apesar de conhecer só o inglês. A 
mãe de Gabriel Dellane escrevia com as duas mãos 
em línguas que lhe eram desconhecidas.

Nas páginas centrais Sérgio Hilmar, à 
época presidente da União Regional Espírita Norte, 
da capital, e um dos coordenadores do trabalho que 
se desenvolvia junto ao público recluso nas institui-
ções penais, concedeu entrevista. Disse que o medo 
e a falsa idéia de que os encarcerados não merecem 
atenção eram os motivos da escassez de voluntários. 
Forneceu detalhes do atendimento, das dificuldades 
de acesso, dos voluntários ao interior dos estabele-
cimentos e dos internos ao local das preleções e da 
decisão da FEP em assumir a organização da tarefa.

Numa das questões opinou que a principal 
causa da criminalidade no país devia-se à dureza dos 
corações, à má distribuição de renda e à impunida-
de e sobre os autores de crimes hediondos disse que 
o “processo educacional é quase sempre uma ques-
tão de tempo (às vezes, algumas vidas). Daí a nossa 
obrigação de tentar recuperar social e moralmente o 
infrator”.

Para encerrar, no JOGO RÁPIDO, ele-
geu a Região Amazônica como modelo de beleza; 
classificou o traficante como ‘queda lamentável’; 
como espíritas de sua admiração, mencionou Jonas 
Barbosa (ex-presidente da União Paraense) entre os 
desencarnados e Idalinda de Mattos Aguiar (agora 
também já desencarnada) e o livro escolhido foi “O 
Espírito e o Tempo”, de J. Herculano Pires.

À página 06, Walter Baruffi abordou a 
parte final do tema “Os malefícios do fumo” e na 07 
as notícias internas da ADE-PR. Na última página, 
notícias diversas e a primeira parte do texto “Refor-
ma Íntima”, de Gilberto Luis Tomasi, baseado na 
obra “Fundamentos da Reforma Íntima”, de Abel 
Glaser/Cairbar Schutel.

Autorretrato
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Escrever sobre Chico Xavier não é tarefa fácil. 
São tantas as recordações que assolam nossa mente, lem-
branças vividas há tempos, quando da primeira vez em 
que o visitamos na pequena cidade mineira de Pedro Le-
opoldo. Admirávamos muito a sua pessoa, a conduta de 
seareiro do bem. Sabíamos quase tudo sobre ele através 
dos escritores que procuravam dar conhecimento ao pú-
blico da sua mediunidade e de pessoas que o conheciam 
pessoalmente.

Todos buscavam à sua porta o lenitivo para 
suas dores e através das psicografias recebidas dos entes 
queridos que haviam partido, vinha a sublime certeza da 
imortalidade da alma, o conforto para muitos pais que fi-
cavam a lamentar a morte prematura dos filhos. Através 
do Chico, ponte com a Espiritualidade Maior, a espe-
rança e a felicidade voltavam.

O desejo de conhecê-lo pessoalmente também 
tomou conta de nossa pequena família e um dia ruma-
mos a Pedro Leopoldo, cidade onde Chico, considerado 
o “Mineiro do Século” nasceu a 02 de abril de 1910. Via-
gem longa e exaustiva, porém em nossas fisionomias trans-
parecia a alegria de um desejo tão sonhado e que agora 
estava prestes a se concretizar. Finalmente íamos conhecer 
Chico Xavier cujo nome de batismo era Francisco de Paula 
Cândido substituído logo que escreveu seus primeiros livros.

Filho de um operário sem cultura, João Cândi-
do Xavier, e de uma lavadeira,  Maria João de Deus, cujo 
falecimento se deu em 1915 quando Chico contava cinco 
anos de idade. Ele e seus oito irmãos foram distribuídos 
por vários familiares e pessoas amigas. Chico foi morar 
com a madrinha onde foi muito maltratado. Mais tarde, 
com o novo casamento de seu pai, voltou ao convívio fami-
liar, juntamente com os irmãos, pois D. Cidália, assim se 
chamava a segunda esposa de seu pai, fez questão de reunir 
todos os irmãos novamente.

Segundo biógrafos, a mediunidade de Chico 
teria se manifestado pela primeira vez aos quatro anos de 
idade, quando ele respondeu ao pai sobre ciências, durante 
uma conversa com uma senhora sobre gravidez. Ele dizia 
ver e ouvir os Espíritos e conversava com eles. Aos cinco 
conversava com a mãe desencarnada. O pai empregou-o 
ainda pequeno como aprendiz numa indústria de tecela-
gem. De manhã até as 11 horas frequentava a escola pú-
blica, depois trabalhava na fábrica até as duas horas da 
madrugada. Mal aprendeu ler e escrever. Quando concluiu 
o pequeno curso da escola pública, empregou-se como cai-
xeiro numa loja e depois, como ajudante de cozinha. Em 

sua mocidade, o Dr. Rômulo Joviano, administrador da 
Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura deu ao jo-
vem uma função, tornando-se um pequeno funcionário 
público, onde foi aposentado por invalidez, com uma do-
ença incurável nos olhos. Mudou-se então para Uberaba, 
no final da década de cinquenta, a conselho médico.

As faculdades mediúnicas manifestaram-se 
ainda na infância. Aos 17 anos fundou-se o grupo espírita 
Luis Gonzaga, onde desenvolveu a psicografia e não mais 
parou. Um servidor humilde no sentido de desvalia pesso-
al, jamais se beneficiando materialmente com suas obras. 
Todos os direitos autorais foram cedidos graciosamente a 
instituições espíritas, notadamente à Federação Espírita 
Brasileira e a instituições de solidariedade social. Recebeu 
das autoridades públicas mais de cem títulos e assim se ex-
pressou: “O mérito não é para minha pessoa e sim para os 
Espíritos que revivem os ensinamentos de Jesus na sua ple-
nitude” e que ele não passava de um poste obscuro para a 
colocação do aviso de que Doutrina Espírita fora premiada 
com essas considerações públicas.

Várias instituições e programas espíritas de so-
lidariedade foram criadas inspiradas no seu exemplo: orfa-
natos, escolas para pobres, lares para deficientes, sopa dos 
pobres, campanhas do quilo, ambulatórios médicos, alfabe-
tização de adultos, bibliotecas, etc.

Chico Xavier psicografou cerca de 10 mil cartas 
de mortos para suas famílias e 451 livros, sendo que o pri-
meiro, publicado em 1932, foi “Parnaso de Além Túmulo”, 

com 256 poemas atribuídos a poetas mortos, entre eles 
João de Deus, Olavo Bilac, Guerra Junqueira e outros. 
Causou muita polêmica nas rodas literárias da época. 
Trinta e nove livros foram publicados após sua morte. 
Nunca admitiu ser o autor de nenhuma delas. Repassa-
va apenas o que os Espíritos lhe ditavam. Vendeu mais 
de 50 milhões de exemplares em português, com tradu-
ções em inglês, espanhol, japonês, esperanto, italiano, 
russo, romeno, mandarim, sueco e em braile.

Em 22 de maio de 1965 Chico Xavier e 
Waldo Vieira viajaram para Washington, Estados Uni-
dos, a fim de divulgar o Espiritismo no exterior. Com a 
ajuda de Salim Salomão Haddad, presidente do Centro 
Christian Spitrit Center, e sua mulher Phillis, estuda-
ram inglês e lançaram o livro “Ideal Espírita”, com o 
nome de The Word of The  Spirits.

Chico Xavier desencarnou aos 92 anos de 
idade em decorrência de uma parada cardíaca. Confor-
me relato de amigos e parentes, ele teria pedido a Deus 

para morrer em um dia em que os brasileiros estivessem 
muito felizes, pois ninguém ficaria triste com o seu pas-
samento. O país festejava a conquista da Copa do Mundo 
de futebol de 2002 no dia do seu falecimento. Chico foi 
eleito o Mineiro do Século XX, seguido por Santos Du-
mont e Juscelino Kubitschek. Uma de suas psicografias 
mais famosas e que teve repercussão mundial foi a do caso 
de Goiânia em que José Divino Nunes, acusado de matar 
o melhor amigo, Maurício Henriques, foi inocentado pelo 
juiz que aceitou como prova válida (entre outras apresenta-
das pela defesa) um depoimento da própria vítima, através 
de texto psicografado por Chico Xavier. O caso aconteceu em 
outubro de 1979, em Goiânia, GO. Assim o presumido espí-
rito de Maurício teria inocentado o amigo dizendo que tudo 
não passara de acidente.

Era esse extraordinário homem que estávamos a 
caminho para conhecer depois de passarmos por estradas 
poeirentas e fazendas. Fato interessante aconteceu. Haví-
amos saído de Curitiba muito cedo e depois de viajarmos 
um dia inteiro, paramos para descanso. No meio da noite, 
mamãe bastante agitada, disse-nos ter visto uma luz e dela 
surgir um homem bastante simpático e sorridente, trajando 
paletó marrom dando-lhe as boas-vindas. Intrigado com 
o que se passara, papai procurou acalmá-la, dizendo que 
talvez se tratasse de algum Espírito dali mesmo e que o 
fato dela possuir mediunidade tornava tudo muito natural. 
No dia seguinte, quando estávamos já com o Chico, bas-
tante emocionada, revelou-lhe o fato, afirmando que fora 
ele quem avistara na noite anterior, porém com outro traje, 
ao que Chico respondeu: “Ontem eu estava com o paletó 
marrom, dona Maria”. Pasmem: nós ainda não havíamos 
dito nossos nomes!  

Bibliografia:
Baccelli, Carlos A – Chico Xavier, Mediunidade e Coração.

Barbosa, Elias – No Mundo de Chico Xavier.

Tavares, Clóvis –Trinta Anos com Chico Xavier.

www.wikepédia.org.br – Francisco Cândido Xavier – Vida, 
Infância, Juventude, Psicografia, Divulgação no Exterior, 
Falecimento.

A vida e a... Zélia Carneiro Baruffi

Cena do filme “Chico Xavier”: a distribuição da sopa - caridade 
e amor ao próximo, marcas registradas na vida do médium.

Especial Chico Xavier
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Ao comemorar o transcurso do centenário de 
nascimento do mais ilustre médium brasileiro, Francisco 
Cândido Xavier, há numerosos aspectos de sua vida e de 
suas realizações a serem objetos de rememoração pelos es-
píritas brasileiros.

Embora numerosos médiuns brasileiros e es-
trangeiros tenham psicografado livros de variados teores, 
nenhum deles registrou a espantosa produção de 410 livros 
publicados (*).

De acordo com Carlos Peppe, professor apo-
sentado da Universidade Federal de Uberlândia, um dos 
maiores estudiosos da obra do homenageado, ele foi con-
siderado “ um médium absolutamente flexível, dotado de 
imensos recursos e tem sido fidelíssimo instrumento para 
os espíritos do Senhor. Sua obra psicográfica aborda assun-
tos referentes a todos os campos do conhecimento humano 
e, pela profundeza do conteúdo, ainda não foi devidamente 
analisada”. [...] “O impressionante é a variedade e a profun-
deza dos temas ventilados. Os espíritos que trabalharam 
com Francisco Cândido Xavier trouxeram uma contribui-
ção inestimável à Doutrina Espírita não só oferecendo-lhes 
mais amplo embasamento conceptual, como atualizando-
a, por compatibilizá-la com o avanço, o progresso do mun-
do atual “. (1983, p. 93 e 94).

O acervo bibliográfico de Francisco Cândido 
Xavier está dividido em dois grandes grupos: as obras não 
literárias e as obras literárias propriamente ditas. As não 
literárias abrangem: a) dissertações de assuntos de natu-
reza filosófica, religiosa, científica e histórica; b) relatos 
descritivos da vida de espíritos desencarnados e do rela-
cionamento desses com os encarnados; c) comentários exe-
géticos de textos do Novo Testamento e das obras da Co-
dificação; d) orientações de natureza ético-evangélicas e 
sugestões de conduta ante situações existenciais concretas; 
e) pronunciamento de personalidades desencarnadas sobre 
determinados temas; f) respostas de mentores espirituais 
sobre questões concretas; g) coletâneas de mensagens de 
desencarnados a seus entes queridos, comprovando a sua 
sobrevivência post-mortem.

As obras literárias englobam: a) romances, em 
número de cinco; b) antologia de contos; c) coletânea de 
crônicas; d) antologia de poemas de renomados poetas, vi-
sando à comprovação da sobrevivência, pela manutenção 
dos seus estilos pessoais; e) coletânea de poemas didáticos, 
tendo como objetivo o ensino espírita; f) dissertações e co-
mentários de temas atuais em linguagem quase coloquial, 
destinado ao público jovem; g) livros infantis e para ado-
lescentes, criados especialmente para essa faixa etária.

Dentre centenas de espíritos que utilizaram os 
seus canais mediúnicos, merece destaque o autor desen-
carnado que adotou o nome Emmanuel, que além de ter 
sido mentor pessoal do médium, foi o supervisor de toda 
a equipe espiritual que se manifestava por seu intermédio.

Carlos Peppe afirma que os escritos de Emma-
nuel têm a peculiaridade de: a) concordar integralmente 
com os postulados da Codificação; b) ter utilidade imedia-
ta nas ações do dia a dia; c) sintonizarem ocasionalmente 
com as mais altas vibrações cristãs; d) apresentar um vo-
cabulário amplo, preciso e elevado; e) redigir num estilo 

de beleza inigualável e suave. A sua produção abarca mais 
de cem obras de sua autoria exclusiva, e participação em 
quase 150 livros como co-autor, autor de capítulos ou em 
antologia de textos.

O narrador ágil, cheio de descrições coloridas e 
capaz de provocar emoções profundas aparece nos seus ro-
mances autobiográficos: “Há Dois Mil Anos”, “Cinquenta 
anos Depois”, “Ave Cristo” e “Renúncia”. O biógrafo me-
ticuloso está presente em “Paulo e Estêvão”. O ensaísta de 
largo fôlego com visão histórica e antropológica transpa-
rece em “A caminho da Luz”, “Emmanuel”, “Roteiro” e 
“Pensamento e Vida”. O exegeta e hermeneuta de versícu-
los do Novo Testamento está presente em “Caminho, Ver-
dade e Vida”, “Pão Nosso”, “Vinha de Luz” e “Fonte Viva”. 
O pedagogo didata com vistas à complementação dos es-
tudos das obras da Codificação manifesta-se em “Religião 

dos Espíritos”, “Seara dos médiuns”, “Espíritos da verda-
de”, “Justiça Divina”, “Opinião Espírita” e “Estude e Viva”.

Ao lado de Emmanuel, André Luiz é o escritor 
espiritual mais lido e apreciado pelos espíritas brasileiros. 
É autor de 19 livros de sua lavra exclusiva e participa de 
numerosas antologias e coletâneas de mensagens. Seus tex-
tos revelam grande domínio da técnica narrativa, enorme 
capacidade de síntese nos ditos epigramáticos.

Desses livros, destaca-se a série de 11, que narra 
o trabalho desenvolvido pelos desencarnados nas colônias 
espirituais e nos postos avançados nas proximidades da 
crosta e as tarefas de auxílio aos encarnados nas institui-
ções especializadas, iniciando pelo mais conhecido, “Nos-
so Lar” até “E a Vida Continua...”. Outra vertente dos seus 
escritos está nas orientações de conduta, em forma de epi-
gramas: “Agenda cristã”, “Sinal verde”, “Resposta da vida”; 
e duas obras de teor científico, de compreensão um tanto 
dificultosa: “Evolução em dois mundos” e “Mecanismos da 
mediunidade”.

Completa a plêiade de autores que ditaram li-
vros em prosa: Meimei, Bezerra de Menezes, Albino Tei-
xeira, Irmão Jacob, Batuíra, Scheilla, José Petitinga, Lins 
de Vasconcelos e tantos outros.

Dos livros eminentemente literários são lembra-
das as produções de contistas e cronistas que empregaram 
as suas criações para ministrarem lições de inegável conte-
údo evangélico. Mencionam-se entre esses: Humberto de 
Campos (Irmão X), Hilário Silva, Neio Lúcio e dois que 
empregam linguagem mais apropriada ao público jovem: 
Augusto dos Anjos, Casimiro Cunha, Castro Alves, Cor-
nélio Pires, Maria Dolores, Marcelo Gama.

Coletâneas de mensagens de entidades desen-
carnadas destinadas aos seus parentes e entes queridos, 
contendo diversas informações, evidenciando as identida-
des dos comunicantes, foram organizadas e editadas por 
diligentes colaboradores. Dessas, aponta-se, por conter um 
exame analítico do seu conteúdo, a obra “A Vida triunfa”, 
organizado por Paulo Rossi Severino.

Referências 
Peppe, Carlos. Espiritismo - 2º século. Uberaba, Grifo, 1983.

Shimizu, Y. Literatura espírita XXIX. Mundo Espírita. 
Curitiba, março de 1996, p.10. 

(*) Nota da Redação: Alguns levantamentos indicam 412 obras 
publicadas quando ainda em vida e agora já mais 39 após a 
desencarnação do médium.

... obra de Chico Xavier Y. Shimizu

Especial Chico Xavier

Nosso Lar: 1,5 milhão de exemplares vendidos desde 
1944; apenas um dos quase 450 títulos já publicados
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“Consideremos a Terra de hoje um cam-
po de batalha, no qual a dor campeia desenfreada 
e as emergências se multiplicam, no que tange às 
áreas de socorro.” (Loucura e Obsessão, Manoel P. 
de Miranda/Divaldo Franco – FEB – 1990, p. 38).

Comportamentos aberrantes, gosto es-
tético duvidoso, músicas extravagantes e estri-
dentes, festas ruidosas, pornocultura, “games” e 
jogos violentos, filmes de “ação”, glamourização 
da violência e da morte. O que está acontecendo 
com a nossa civilização?

Com base em alguns apontamentos retira-
dos da obra em epígrafe, procuraremos demonstrar 
que a relação entre encarnados e desencarnados, ou 
seja, entre os mundos visível e invisível é bem mais 
próxima e perniciosa nos dias que correm, do que se 
possa imaginar. Vejamos:

“O vampirismo desenfreado constituía re-
curso de sustentação dos filiados à grei hedionda, 
na qual mediante fenômenos de ideoplastia, de tele-
mentalização e hipnose se consumavam programas 
da mais vil qualidade [...]”. (Cap. 5, Sombras e dores 
do mundo, p. 55).

Muito se fala, no meio espírita, dos fenô-
menos de obsessão, uma forma de atuação persis-
tente e perniciosa de um espírito sobre outros. No 
entanto o autor nos lembra também a ideoplastia, 
a criação de formas mentais pela fixação em de-
terminadas ideias. Cita a telementalização, que é 
uma forma de atuação mental à distância, de modo 
a influir no comportamento de alguém sem que a 
vítima perceba. Um tipo de telepatia de mão única. 
E não deixa de citar a hipnose, que normalmente se 
apresenta na forma de comportamentos previamen-
te condicionados por sugestão.

Convém lembrar que nos referimos aqui, 
exclusivamente ao mau uso das forças mentais, já 
que os mesmos processos podem ser e são muitas 
vezes usados para o bem, seja através da boa von-
tade das pessoas de qualquer crença, seja através 
das orações, de mentalizações positivas, do dese-
jo pelo bem-estar de alguém ou por qualquer ou-
tra forma, onde os componentes de pensamento e 
vontade são elevados.

“Ali estagiavam, à noite, sob coação, di-
versos indivíduos encarnados, que as drogas aluci-
navam – a elas conduzidos por sutilezas de inspira-
ção perniciosa produzida por comparsas do Além 
– e que, no contubérnio existente, encontravam es-

tímulo para divulgação, na Terra, dos estereótipos 
dos desconcertos morais e emocionais, que as suas 
“expressões artísticas” canalizavam.”

“Posturas exóticas, música estridente 
e primitiva, gestos selvagens e caracterizações 
aberrantes, em açodamento às manifestações do 
sexo ultrajado, naqueles redutos se originavam, 
recambiados para o palco do mundo, em bem ur-
dida propaganda para alcançar as mentes juvenis 
desarmadas dos recursos defensivos, a estimular-
lhes os instintos, anulando-lhes os mecanismos 
da razão...” (idem, p. 55-56).

Vemos que nem tudo que se pensa produ-
zir como genuína arte e cultura tem origem nos no-
mes que as assinam. Em muitos casos, aqueles que 
assinam, ou apresentam ao cenário do mundo, as 
suas peças supostamente autorais, vieram de regi-
ões inferiores do mundo invisível atendendo, como 
médiuns inconscientes, a interesses de degradação e 
controle mental do maior número possível de pesso-
as. Os jovens, em particular, são citados como alvos 
preferenciais e vítimas mais facilmente atingíveis.

“Ases da informática moderna, que lide-
ram larga faixa de desavisados, pelos veículos da 
comunicação de massa, solicitando mais ampla, 
sempre infinita liberdade para o vulgar, o agressivo, 
o servil, eram, por sua vez, vítimas desses severos 
títeres do Mundo Espiritual inferior, que se locu-
pletavam na rapina de energia daqueles que se lhes 
vinculavam, espontaneamente.” (idem, p. 56).

A presença ostensiva da mídia em nosso 
dia a dia, tem sido objeto de discussões infindáveis, 
tanto na forma quanto ao conteúdo veiculado. Uma 
enxurrada de notícias contraditórias que mais con-
fundem que informam; uma inflação de imagens 
e sons que entorpecem os sentidos e dificultam a 
análise e correta interpretação dos acontecimentos.

Novamente, os mais jovens são as vítimas 
mais vulneráveis, pois que nasceram e cresceram 
num mundo onde esses componentes já são de seu 
cotidiano. É difícil para eles, os jovens, separar o 
que podemos chamar de joio do trigo, já que pra-
ticamente desconhecem o trigo. Necessitam de 
orientação adequada, sem proibições descabidas ou 
ausência de limites. A vida em si impõe limites que 
eles desconhecem, em consequência do que vêm 
nos falsos herois, nas celebridades do momento, 
nos personagens dos “games”, nos quais se inspiram 
para conviver, e na ausência ou inexistência de pais 
ou de uma família minimamente estruturada.

Não podemos encerrar esse breve esboço 
do ecossistema psíquico atualmente predominante 
no mundo, sem citar a obsessão, como elemento 
epidêmico na sociedade moderna. O autor do li-
vro citado nos lembra, em seus apontamentos, que: 
“Não desconhecemos que, nos casos de obsessão e 
vampirização espiritual, estamos lidando com per-
sonalidades desencarnadas psicopatas e portadoras 
de alta dose de insensibilidade emocional, que as 
tornam perversas, inclementes.” (idem, Cap. 9 – 
Novas luzes para a razão, p. 107-108).

O leitor ou leitora certamente compreen-
derá que esse assunto não tem como ser aprofunda-
do no espaço já um tanto longo desse artigo. Mas 
há farta literatura de fácil acesso, para que o en-
tendimento proporcione os elementos de defesa, de 
reação, contra a onda de degradação sociomoral que 
impera em praticamente todas as partes do planeta.

Não se trata de meras transformações 
culturais, compreensíveis na dinâmica de uma 
sociedade viva e saudável, mas também dos peri-
gos de uma deseducação que acontece em escala 
massiva, impedindo realizações positivas seja no 
campo pessoal ou grupal.

É o risco do colapso civilizatório, com a 
morte de valores humanos arduamente conquista-
dos ao longo dos séculos pelos esforços de pensa-
dores, sábios e filósofos, de educadores e condutores 
da humanidade, que prepararam a vida humana 
para ser melhor do que está.

Sugestão  bibliográfica: 

1. Loucura e Obsessão, Manoel P. de Miranda/
Divaldo P. Franco, FEB. 

2. Recordações da Mediunidade, Yvonne A. Perei-
ra, FEB. 

3. Depois da Morte, Léon Denis, FEB.

Loucura e obsessão Paulo R. Santos
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NEU-FIES anuncia programação

Subsídios para a melhoria da imprensa – LVIII 

Jantar da SEMP comemora 
dez anos de programa de Tv

Neste mês de março o programa “Es-
piritismo na TV” veiculado nos canais 05 da 
TVA e 72 da NET completa dez anos no ar. 
Para comemorar a data, a produção do mesmo, 
liderada por Rubens Côrrea, está promoven-
do um jantar a ser realizado no dia 23 de abril 
próximo, uma sexta-feira, no Restaurante Dom 
Antônio.

A renda obtida será utilizada na insta-
lação do Laboratório de Informática que aten-
derá crianças carentes e as do Departamento de 
Infância e Juventude da SEMP.

Os convites, ao preço de R$30,00 por 
pessoa, podem ser adquiridos nas Sociedades 
Espíritas Os Mensageiros e Capa dos Pobres. 
Maiores informações com a Sra. Iolanda pelo 
telefone 3333-8523. 

Como se sabe, o NEU-FIES oficialmente 
iniciou suas atividades no dia 17/10/2009, cujo pri-
meiro encontro se deu no Salão Chico Xavier das 
Faculdades Integradas “Espírita”. Ao iniciar-se este 
novo ano, estamos convidando os alunos, professo-
res e funcionários da instituição, bem como pessoas 
interessadas da comunidade, para o estudo, debate 
e pesquisa em torno de temas diversos – científicos, 
filosóficos, religiosos – conforme são explicados pe-
los Espíritos Superiores que orientaram Allan Kar-
dec na Codificação da Doutrina Espírita, bem como 
por outros estudiosos, encarnados e desencarnados, 
em diversas épocas, no âmbito espírita e não espírita, 
inclusive cientistas e pesquisadores de outras áreas do 
conhecimento. 

  Os encontros, com periodicidade mensal 
serão realizados sempre aos sábados, conforme o qua-
dro abaixo, na sede das FIES: Rua Tobias de Macedo 
Júnior, 333 – Santo Inácio - Barigui. 

A pauta dos assuntos será sempre elabora-
da em conjunto, por todos os participantes. Poderão 
ser convidados pesquisadores, cientistas, expositores 
da Doutrina Espírita ou membros de outros NEUs.  

E ser apresentados os resultados das próprias buscas, 
inquietações, questionamentos, pesquisas, leituras e 
experiências.

Sejamos todos bem-vindos para esta oportu-
nidade valiosa que temos de contribuir para que a nossa 
Casa Planetária – a Terra – possa ascender na hierarquia 
evolutiva e tornar-se o mais depressa possível um Mun-
do de Regeneração, um plano mais feliz!

No mês de abril o Encontro está marcado para 
o dia 10, no horário das 14:00 às 17:00 horas e o tema 
proposto é “Ciência e espiritualidade”, além de discus-
sões em, torno do próprio NEU como sua razão de ser, 
organização, intercâmbio e planejamento conjunto.

Nos meses seguintes estão marcadas so-
mente as datas: 08 de maio, 12 de junho, 10 de julho, 
14 de agosto, 11 de setembro, 09 de outubro, 13 de 
novembro e 04 de dezembro e o local é sempre o Sa-
lão Léon Denis. 
(*) professor das FIES, coordenador do NEU
e-mail: josemaia957@hotmail.com  
celular: (41) 8408–8828 

Concluindo os estudos acerca das questões 
relacionadas à gramática, serão abordados no presen-
te número as alterações resultantes do Acordo Or-
tográfico assinado em 1º de janeiro de 1990, e que 
passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2009.

O Acordo está organizado em 21 bases, 
focalizando os seguintes tópicos: alfabeto e grafia 
de nomes próprios estrangeiros (base 1), uso do h 
(base 2), grafemas consonânticos (base 3), sequên-
cias consonânticas (base 4), vogais átonas (base 5), 
vogais nasais (base 6), ditongos (base 7), acentuação 
gráfica (bases 8, 9, 10, 11, 12 e 13), uso do trema 
(base 14), uso do hífen (bases 15, 16 e 17), uso do 
apóstrofo (base 18), uso de letras maiúsculas e mi-
núsculas (base 19), divisão silábica (base 20) e grafia 
de assinaturas e firmas (base 21).

As alterações mais significativas oriundas 
desse acordo são os abaixo enumerados: 1) O alfa-
beto da língua portuguesa passa a conter mais três 
letras k, w, y, totalizando 26 letras. 

2) Os ditongos abertos éi, éu e ói são grafados 
com acento agudo somente quando eles aparecem na 
sílaba final ou quando são monossílabos tônicos; eles 
não são grafados quando aparecem em outras posições. 
Ex: jiboia, ideia, chapéu, lençóis, dói.

3) Não recebem acento agudo os ditongos 
ei e oi de palavras paroxítonas. Ex: estreia, paranoico.

4) Não recebem acento circunflexo as for-
mas verbais creem, deem, leem, veem e seus deriva-
dos. Ex: descreem, releem.

5) Não recebem acento circunflexo o pe-
núltimo o do hiato oo em palavras terminadas por 
oo. Ex: voo,

6) O trema é suprimido de todas as pala-
vras da língua portuguesa. Ex: linguiça.

7) Não se emprega o hífen nas palavras 
compostas em que o primeiro elemento termina em 
vogal e o segundo começa com uma vogal diferente. 
Ex: antiaéreo, autoescola.

8) Não se emprega o hífen nas palavras 
compostas em que o primeiro elemento termina em 
vogal e o segundo elemento começa por r ou s. Nesse 
caso, há duplicação do r ou do s. Ex: antissemita, 
contrarregra.

9) Os prefixos euro, indo, sino, afro, luso, 
franco, anglo e outros que indiquem países, etnias ou 
continentes não são ligados por hífen quando fun-

cionam como adjetivo. Ex: eurocomunista, franco-
fonia. Todavia, quando se liga com outro elemento 
de identidade paralela recebem o hífen. Ex: anglo-
americano, euro-africano.

10) Emprega-se o hífen nas palavras em 
que o primeiro elemento termina em vogal e com 
sufixo de origem indígena como segundo elemento. 
Ex: mogi-mirim.

11) Utiliza-se o hífen, obrigatoriamente, 
nas palavras compostas que designam espécies bio-
lógicas. Ex: couve-flor

12) Utiliza-se o hífen em casos de palavras 
compostas em que o primeiro elemento é o prefixo 
bem ou mal e o segundo elemento começar por vogal 
ou h. Ex: bem-humorado.

Referências:
BECHARA, Evanildo. A nova ortografia. São Paulo: 
Nova Fronteira, 2009.

INST. ANTONIO HOUAISS. Escrevendo pela nova 
ortografia. S. Paulo: Publifolha, 2009.

Y. ShimizuREDAÇÃO DO TEXTO JORNALÍSTICO – XX

José  Maia (*)
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Durante todo o dia 13 de março, estiveram reunidos nas 
instalações da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz, em Curi-
tiba, os membros do Conselho de Administração da ADE-PR para 
a realizar o novo Planejamento Estratégico da entidade. Esta é a ter-
ceira edição do evento em menos de 15 anos, sempre com abrangên-
cia mínima de cinco anos, numa clara demonstração de preocupação 
de seus dirigentes, do passado e do presente, em oferecer caminhos 
seguros para o futuro da mesma.

Como se sabe este tipo de planejamento constitui-se numa 
valiosa ferramenta de administração de empresas e quaisquer ou-
tras entidades desejosas de maximizar resultados, de lucro ou não. 
E embora a comum ausência de profissionais para desenvolver certas 
atividades e o caráter de voluntariado de que estas se revestem nas 
instituições espíritas, o fato é que se nem sempre é possível realizar 
todos os objetivos ou alcançar integralmente as metas prefixadas, 
muito pior atuar sem planejamento algum. Como afirmou Kaoru 
Ishikawa “É preferível fazer aproximadamente hoje do que exata-
mente nunca”.

Mas para se ir a algum lugar é necessário antes se saber 
aonde se quer chegar. Ao determinar o porquê de sua existência em 
termos de Valores, Missão, Visão, Objetivos e Estratégias, define 
melhor a sua própria identidade. Para Peter Drucker, um dos pais da 
Administração Moderna, “o planejamento não diz respeito a deci-
sões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes”.

Entre outros pontos a ser observados está o reconhecimen-
to das próprias fraquezas, mas também de suas qualidades e po-
tencialidades. Porém, não é apenas uma autocrítica, pois além do 
ambiente interno, considera também o externo e tudo o que ele re-
presenta em termos de “ameaças” e “oportunidades”.

Conforme recomenda o ciclo PDCA (Plan, Do, Check e 
Action -  planejar, fazer, verificar e agir corretivamente), decidiu-se 
que se fará reuniões trimestrais de avaliação, visto ser a falta desta 
uma das principais causas do fracasso deste tipo de planejameto, sen-
do a primeira delas marcada para 29 de maio. Nesta data, ocorrerá a 
finalização da primeira etapa propriamente dita, com a apresentação 
pelos diversos envolvidos dos detalhamentos das AÇÕES, ou seja, 
o 5W2H: (What, Why, Who, When, Where, How e How Much  
- O que, Por que, Quem, Quando, Onde, Como e Quanto Custa?).

De resto vale lembrar as definições já obtidas nas edições 
anteriores (1999 e 2004) que permanecem praticamente inalteradas.

VALORES: “Nortear-se pelos princípios fundamentais 
da Doutrina Espírita e o amor ao próximo”;

MISSÃO: ‘’Promover a Comunicação Social Espírita de 
forma ética, fraterna e alteritária, visando o constante aprimora-
mento moral do ser humano”;

VISÃO: “Adquirir Representatividade na área de Co-
municação Social Espírita em todo o Estado do Paraná até 2020”.

Os Macro-Objetivos (5); METAS (28) e AÇÕES (34) 
estão descritas abaixo na íntegra. Participram da atividade os conse-
lheiros Alessandra Baruffi, Moacyr Jacomello Corso, Roberto Bor-
ges P. do Nascimento, Wilson Czerski e Zélia Carneiro Baruffi. 

ADE-PR elabora seu novo Planejamento Estratégico 
• MACRO-OBJETIVOS
• METAS
• AÇÕES
1. Reavaliar as atividades atuais de mídia e dos 
meios em geral de divulgação, melhorá-las se 
necessário e buscar novas oportunidades.
1.1. Associar-se ao canal de TV Comunitária
1.1.1. Contatar inicialmente o Sr. R... e, se for o 
caso, depois os responsáveis pela organização.
1.2. Tentar viabilizar a criação de programa radio-
fônico próprio ou em parceria.
1.2.1. Contatar emissoras de rádio locais para 
levantamento de possibilidades de veiculação de 
programas espíritas e respectivos dias, horários e 
custos.
1.3. Criar projeto para programa de rádio via 
internet com parcerias ou de forma independente.
1.3.1. Contatar ADE-Campinas e outras insti-
tuições/pessoas responsáveis por programas já 
existentes.
1.4. Manter o site sempre atualizado e incluir 
novas seções como o Banco de Informações da 
Imprensa e Literatura Espírita e leiga.
1.5. Analisar possibilidades de inserção de encar-
tes espíritas em jornais leigos.
1.6. Buscar inserções de matérias em periódicos 
espíritas e leigos.
1.7. Apoiar todas as atividades do movimen-
to espírita voltado para a difusão doutrinária à 
sociedade.
1.7.1. Buscar maior integra-ção com entidades e 
pessoas da área.
1.7.2. Divulgar as atividades do Movimento pelos 
canais disponíveis .
1.8. Apoiar especialmente trabalho de jornalistas e 
escrito-res espíritas.
1.8.1. Contatar editoras, divulgando trabalhos 
pelos canais disponíveis
1.9. Verificar viabilidade de promover evento sobre 
diversas áreas de divulgação.
1.10. Estudar possibilidade de distribuir mensa-
gens nos cemitérios.
1.11. Comemorar o 15º aniversário de fundação.
2. Expandir as atividades no Estado.
2.1. Buscar Representantes nos Municípios.
2.1.1. Enviar correspondência a todos os presi-
dentes de Casas Espíritas do Paraná, visando a 
apresentação da ADE-PR.
2.1.2. Identificar lideranças espíritas locais nos 
municípios do estado do Paraná.
2.2. Propor participação em eventos de terceiros.
2.2.1. Preparar apresentação institucional  padrão 
a ser apresentada em eventos.

2.2.2. Preparar apresentações das diversas áreas da 
divulgação/Comunicação Social Espírita, usando 
como subsídio inicial a obra “A Eficiência na 
Comunicação Espírita”
2.2.3. Analisar possibilidade de participação em 
seminários desenvolvidos pela FEP no interior do 
Estado.
2.2.4. Analisar a viabilidade de promover visitas 
e seminários no interior do estado priorizando as 
cidades polos.
2.3. Analisar a viabilidade de apresentação de 
teatro de cunho espírita em escolas.
3. Aumentar a receita.
3.1. Tornar o jornal autossuficiente
3.2. Aumentar número de Associados.
3.3. Realizar mini-feiras do livro em Ruas da 
Cidadania, shoppings, etc.
3.4. Promover eventos tipo jantar/almoço benefi-
cente.
3.5. Elaborar projeto de instalação de banca do 
livro, livraria ou distribuidora.
3.6. Buscar parcerias que gerem receitas.
3.7. Apresentar propostas de aquisição da sede 
própria.
4. Aumentar o intercâmbio com outras instituições.
4.1. Procurar estabelecer parcerias com a FEP/
UREs.
4.2. Agendar reunião com o presidente da FEP.
4.3. Propor a criação de um Fóum Estadual das 
Entidades Especializadas.
4.4. Apoiar campanhas diversas que visem o bem-
estar social (contra violência, ecologia, cidadania, 
etc).
4.4.1. Propor  e agendar palestras, bate-papos, etc 
em escolas de ensino fundamental sobre temáticas 
relativas aos potenciais intelecto-morais do ser 
humano.
5. Adotar procedimentos legais, administrativos e 
organizacionais necessários ao seu pleno funcio-
namento.
5.1. Nomear pessoas que preencham as Coorde-
nadorias atualmente vagas, a saber: Financeira, 
Mídia, Integração e Informática.
5.1.1. Contatar pessoas dispostas a colaborar nas 
respectivas áreas.
5.1.2. Associar estas pessoas, se já não perten-
cerem ao quadro associativo e prepará-las para a 
tarefa.
5.2. Executar os procedimentos obrigatórios 
relativos a alvará  e atualização de endereço junto 
à SRF condicionados à definição da permanência 
ou não na atual sede.
5.3. Atualizar o cadastro dos membros do Conse-
lho da Administração e distribuir aos mes-mos.
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Nesta seção já tratamos rapidamente so-
bre o tema, bem como sobre Banca do Livro, mas 
julgamos interessante voltar a ele para apresentar 
mais detalhes com base num trabalho elaborado 
por um grupo de pessoas cujos nomes aparecerão 
ao final do tópico a ser dividido em duas ou mais 
edições. Este trabalho compõe um Manual sobre 
Livraria Espírita disponível no site da Petit Edito-
ra (www.petit.com.br) e que pode ser consultado, 
inclusive para download por qualquer pessoa in-
teressada. Aqui a apresentação, devido o espaço, 
faz-se extremamente condensada.

No Brasil, além dos cerca de 10 mil cen-
tros espíritas, cada um deles um local potencial 
para se fazer funcionar uma livraria, há a possibi-
lidade de se abrir livrarias independentes. Gran-
de número do primeiro grupo já as possui e são 
responsáveis por significativo porcentual do total 
de milhares de livros espíritas que são vendidos 
anualmente no país. Mas pode ser vendido muito 
mais, especialmente fora dos Centros, pois ali os 
não espíritas não frequentam.

Uma primeira observação a quem preten-
de criar uma LE. Os detalhes determinam o su-
cesso ou o fracasso. Não se pode desprezar mesmo 
os pequenos. Tem que haver comprometimentos 
morais (responsabilidade, verdade, amor, respeito, 
tolerância) e comprometimentos sociais (legais, p. 
ex.). Deve ser encarada como uma pequena empre-
sa. Sua finalidade não deve ser confundida com a 
prática da caridade.

Outra exigência é o conhecimento do 
ramo, ter afinidade com livros. Por isso, ideal é que 
seja administrada por três ou quatro pessoas, se fizer 
parte de um Centro. Não deve haver rodízio entre 
elas por atrapalhar projetos de longo prazo e mesmo 
os do dia a dia. Se necessária alguma substituição, 
ministrar treinamento prévio.

Num primeiro momento, o interessado ou 
idealizador do projeto, se numa cidade pequena com 
mais de um centro espírita, deveria procurar o mais 
próximo do centro da cidade e tentar convencer seus 
dirigentes a instalar uma LE. Se a proposta não for 
aceita, tentar outras. Se receber recusas em todos 
eles, pode tentar abrir ele próprio. E aí decidirá obri-
gatoriamente pelo centro da cidade. Ainda assim, 
deverá envolver os outros centros espíritas no projeto, 
falando das intenções e pedindo apoio à divulgação.

Se for inviável a sua ação individual, 
pode trabalhar no sentido de sugerir alguma li-
vraria comum a comercializar livros espíritas. Se 

não houver na cidade este tipo de estabelecimento, 
tentará convencer alguma papelaria, esgotando to-
das as possibilidades.

Para evitar a improvisação, deve-se, entre 
outros cuidados, definir objetivos entre, por exemplo: 
vender muitos livros; ser uma excelente livraria espí-
rita; ser um ponto de referência na cidade; procurar 
ter os mais importantes livros espíritas. 

Se for num Centro Espírita, a frente 
da livraria deve dar para a calçada 
com duas portas, ficando sempre 
aberta para o público, uma com 
acesso pela rua e a outra pelo 
interior do Centro 

Do mesmo modo quanto aos administra-
dores: necessário que entendam de livros (ideal). 
Se não entender de livros, precisa ter administrado 
algum negócio. Se não entender de livro nem de 
administrar negócio, precisa ser bastante ativo e 
ter a mente aberta.

Destes serão esperadas, pelo menos em al-
gum grau a presença das seguintes qualidades: au-
toconfiança; automotivação, comunicação, criativi-
dade, energia, flexibilidade, iniciativa, integridade, 
liderança, capacidade de negociação, perseverança, 
persuasão, planejamento, relacionamento interpes-
soal, resistência a frustrações.

Uma das primeiras providências efetivas 
é contratar um contador para efetuar a abertura da 
firma (microempresa). Depois contatar as editoras e 
solicitar catálogos e lista de preços, solicitando que 
elas o mantenham sempre informado sobre os lança-
mentos. E paciência para aguardar o retorno do capi-
tal investido. A livraria, além dos objetivos de divul-
gação doutrinária, deve visar o lucro, possibilitando 
investimento em outros departamentos dos centros 
espíritas. Caso lhe falte a experiência com livro, an-
tes de partir para a instalação da livraria, promova 
uma ou mais Feira do Livro Espírita na praça da sua 
cidade ou no próprio Centro Espírita.

O local propriamente dito seria desejável 
num grande salão que expusesse muitos títulos, 
mas a ausência de espaço ideal, não deve ser obstá-

culo. Se dispusermos somente de uma parede com 
prateleiras para expor alguns livros para começar, 
já valerá a iniciativa. Se for num Centro Espírita, 
evitar instalar no fundo do mesmo. Recomenda-
se que a frente da livraria dê para a calçada e que 
tenha duas portas, para que a mesma esteja sempre 
aberta para o público, uma para acesso pela rua e 
a outra pelo interior do Centro. Nos dias de ativi-
dades do Centro, o expediente deverá ir até o final 
das mesmas. No entanto, a livraria deve ter um 
funcionamento diferenciado, como uma loja.

Se a livraria for independente de um 
Centro Espírita, o ideal é no centro da cidade, de 
preferência na praça principal onde há grande con-
tingente de pessoas. Do ponto de vista legal deverá 
atender a todos os requisitos necessários ao fun-
cionamento de uma empresa comum como alvará, 
CNPJ, inscrição no INSS, etc.

No caso de uma LE vinculada a uma ins-
tituição, o estatuto e o regulamento interno da insti-
tuição deverão prever a existência do departamento 
do livro. Ela poderá funcionar com moderação na 
divulgação externa. Neste caso não deverá ser regis-
trada como uma empresa comercial, ficando isenta 
de Imposto de Renda e usando o CNPJ da institui-
ção. Embora questionável quanto à legalidade, tem 
sido tolerada pelo fisco por se tratar de instituição 
filantrópica e tem sido adotado pela maioria das LEs 
de pequeno e médio porte.

Definido o local, cuida-se das instala-
ções: prateleiras (de madeira clara envernizada 
ou em fórmica, com no máximo 1,70 m.), balcão, 
computador, etc. Simplicidade e bom gosto. O 
teto também deve ser claro e sem ser chamativo. 
O chão com piso discreto, não escorregadio ou 
ruidoso, mas não acarpetado.

Na pintura, utilize em maior escala o 
bege bem clarinho e coloque alguns detalhes em 
azul-claro. Iluminação em predominância a luz 
branca e coloque algumas lâmpadas quentes para 
equilibrar o ambiente. Procure jogar luzes dire-
cionadas nos livros, principalmente naqueles mais 
importantes da Doutrina Espírita. Os expositores 
centrais não devem ser muito altos para permitir a 
visão geral da livraria. 

Divulgar com Eficiência 

Livraria Espírita  (parte 1) Wilson Czerski
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Flagrantes
1. A presidente da ADE-PR, Zélia Carneiro Baruffi e  

os oradores Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira  
durante a XII Conferência Estadual Espírita –  
“Vida, Desafios e Soluções”, no dia 13 de março.

2. Gliquéria Yarentchuk (dir.) recebe das mãos da presidente da ADE-PR o prêmio “Observatório Espírita”, promovido pela ADE-Campinas, pelo artigo 
“Centenário de nascimento da poetisa Nair Westphalen” – categoria “Resgate Histórico”, publicado neste jornal na edição janeiro-fevereiro de 2009.

Saúde e Doença 

Mens sana in corpore sano já proclamava um 
sábio antigo. Num mundo cuja habitabilidade está con-
dicionada a leis biológicas, a alternância entre o estado 
de saúde perfeita e ausência dela é plenamente natural.

Sob um olhar mais abrangente que ultrapas-
sa os estreitos limites da presente existência material, 
incorporando à vida o conceito da reencarnação, enten-
demos que os principais comandos que administram a 
dinâmica orgânica procedem do espírito imortal.

É da sua essência milenar que jorram para o 
corpo as energias que determinarão as condições gerais do 
funcionamento do veículo carnal que lhe serve de instru-
mento para atuar diretamente no mundo denso.

Estas energias correspondem aos próprios 
conteúdos de pensamentos, atos e emoções armazena-

dos ao longo das diversas existências corporais e mais 
particularmente da última.

Este fluxo energético aliado ao exercício 
do livre-arbítrio antes do nascimento é que criará 
a forma ou modelo sobre o qual o novo copo físico 
se estruturará a partir da bagagem genética herdada 
dos pais biológicos.

Porém, ao logo da vida o indivíduo conti-
nuará atuando sobre si mesmo, edificando ou lesan-
do o patrimônio recebido. Evitará enfermidades ou 
as precipitará; atenuará ou criará gravames que lhes 
dificultarão os passos conforme a orientação que im-
primir à conduta diária.

Sua felicidade ou desdita só pode ser atribu-
ída a si próprio ainda que vez por outra leis maiores ou 
necessidades superiores das coletividades possam tam-
bém recair sobre sua cabeça em convite de sacrifício 
pessoal ao bem comum, ao avanço da ciência ou de um 
novo desabrochar da solidariedade. 

CAE citado no  
Anuário Espírita 2010 

Mais uma vez este jornal teve um de seus 
textos transcrito no “Anuário Espírita”, agora na edi-
ção 2010. Com suas cerca de 300 páginas, publica-
do há décadas pelo Instituto de Difusão Espírita de 
Araras – SP, constitui-se único no gênero por reunir, 
além de uma série de artigos especiais, notícias sobre 
o movimento espírita nacional e internacional, curio-
sidades mediúnicas, comentários sobre filmes e livros 
não espíritas, mas que abordam a temática espírita, 
mensagens, obituários de lideranças, etc.

E foi justamente na seção “Notícias – In-
ternacional” que a matéria do CAE foi inserida. 
À página 145, reproduz a matéria “ADE-Japão e 
Grupo de Estudos de Ueda em Nova Sede”, ori-
ginalmente publicada na nossa edição nº 68 de se-
tembro-outubro de 2008.

Instituto

Prof. Wilson Picler
de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Educacional

Instituto

Prof. Wilson Picler
de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Educacional

O instituto Wilson Picler apoia a ciência e espiritualidade e parabeniza a ADE-PR e seu jornal “Comunica Ação Espírita”.
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