
Questionado sobre o veículo de sua predileção para a difusão do conhecimento espírita, 
Astolfo Olegário de Oliveira Filho afirmou que, embora os demais como rádio, televisão, jornal e 
mesmo o livro - todas áreas em que atua ou já atuou -, tenham grande importância, a internet é o 
que possui o maior potencial de penetração por atingir também os não-espíritas. A revista eletrô-
nica que ele dirige há três anos é exemplo notório disso, tendo alcançado números impressionantes 
de downloads em quase uma centena de países.

Ele falou ainda sobre a necessidade de ampliar os debates nos Centros Espíritas sobre 
temas polêmicos como ortotanásia, união entre homossexuais e utilização de embriões huma-
nos para fins terapêuticos; a possibilidade de correção de al-
guns equívocos contidos nas Obras da Codificação através de 
notas de rodapé, por exemplo; a qualidade – ou falta de – em 

nossos jornais e literatura; o pagamento de taxas nos congressos; filmes e novelas e outros assuntos.

Confira a entrevista completa nas páginas centrais desta edição.
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Assinatura anual: 

R$ 18,00

Diretor da revista O Consolador diz que internet é 
a mídia mais promissora para divulgar o Espiritismo 

“O Livro dos Espíritos” inaugura 
seção Livros que eu recomendo 

Muitas produções literárias de ótima qualidade ficam 
obscurecidas pelo brilho de nomes de escritores famosos ou são 
impedidas de circular em certas instituições por exageros de 
seus dirigentes quanto à chamada pureza doutrinária ou meros 
caprichos pessoais. Este entrave causa sérios prejuízos a autores, 
leitores e a todo o Movimento Espírita.

Para reparar em parte este malefício, criamos uma 
nova seção neste jornal onde serão comentadas algumas destas 
obras, além, é claro, de outras tantas muito conhecidas como “O 
Livro dos Espíritos”, principal obra espírita e que já vendeu mais 
de quatro milhões de exemplares só no Brasil. 

Filme sobre Chico Xavier leva 3 
milhões aos cinemas 

Segundo o site Veja.com, em apenas cinco semanas 
de exibição, a cinebiografia dirigida por Daniel Filho sobre o 
maior médium brasileiro cujo centenário de nascimento é come-
morado neste ano, já foi assistido por 2.815.000 espectadores.

“Já estamos na era do espírito e o filme é o primeiro 
passo para alavancar as mentes e os corações das pessoas por 
um mundo mais humanizado”, postou David V. Furtado. “Eu 
não sou espírita – declarou Vitor Caruso Jr. -, mas adorei... Já 
havia lido a biografia do Marcel e gostado muito. (...) Daniel 
Filho foi bem feliz na adaptação... os atores que interpretam 
Chico estão excelentes...”.

Mais notícias sobre o filme e o aumento de venda 
dos livros espíritas por conta dele estão na pág. 10. 

Médicos alemães obtêm fotografia 
da alma na hora da morte
O feito teria acontecido num hospital de Frankfurt, 

Alemanha, com uma paciente de 32 anos de idade que de-
sencarnou durante uma cirurgia do coração. A foto, difusa e 
transparente, mostra o espírito da mulher saindo do corpo e 
elevando-se ao teto com os braços abertos. A mesma foi en-
caminhada para estudos no Vaticano, ainda ao tempo de João 
Paulo II. Para o cientista Frank Müller, a foto é autêntica, sem 
possibilidade de truques. (Pág. 12).

E leia também:  
• Celso Carneiro analisa as causas 

materiais e espirituais de catástro-
fes como as recentes enchentes e 
deslizamentos de terra no Rio de 
Janeiro e o terremoto do Haiti, bem 
como as previsões de fim do mundo, 
como a do Calendário Maia, com 
data marcada para 2012. (Pág. 03). 

• O assunto “fim dos tempos” tam-
bém foi tratado na revista Fideli-
dade Espírita, de março e, junta-
mente com outras citações, compõe 
a seção “O que dizem os outros 
jornais”. (Pág. 09). Esta mesma 
página traz o último artigo de Y. 
Shimizu, desencarnado no mês de 
março, resenhando o livro “His-
tória Triste”, de Patience Worth. 

• Na segunda parte de “Livraria Es-
pírita”, em Divulgar com Eficiên-
cia, abordamos os seguintes itens: 
auxiliares, atendimento, horário 
de funcionamento, relacionamen-
to com editoras e consignação.  
(Pág. 11).



COMUNICA“AÇÃO” ESPÍRITA  •  MAIO / JUNHO DE 2010PÁGINA 2 ANO XIV  •  NÚMERO 79 COMUNICA“AÇÃO” ESPÍRITA  •  MAIO / JUNHO DE 2010PÁGINA 2 ANO XIV  •  NÚMERO 79

A última entrevista que publicamos 
foi na edição n° 59, do bimestre janeiro-feverei-
ro/2007, portanto, há quase três anos. Voltamos a 
elas agora (pág. 06 e 07).

A qualidade de um periódico pode ser 
avaliada de várias maneiras, como o conteúdo das 
informações, sua apresentação gráfica, a compe-
tência demonstrada pelos seus jornalistas, criati-
vidade, etc. Há jornais destinados ao público em 
geral e há os especializados e cada um deles pos-
sui uma linha editorial.

Este que o leitor tem nas mãos é prio-
ritariamente direcionado ao segmento espírita e, 
dentro dele, por ser o órgão oficial de uma entida-
de especializada na divulgação e comunicação so-
cial espírita, privilegia temas relativos a esta área 
de atuação do Movimento Espírita, dedicando-
lhe, em média, 40 a 50% de suas páginas.

Porém, sempre procuramos diversificar e 
enriquecer cada edição com notícias, artigos, ma-
térias especiais, curiosidades. E entrevistas que, 
se bem conduzidas – aqui cabe o julgamento do 
leitor – são capazes de revelar muitas surpresas. 
Além de nomes famosos, alguns além das nossas 
fronteiras e justamente destacados em repetidas 
ocasiões, mas em número relativamente pequeno, 
há uma imensidão de quase anônimos.

E nem sempre porque fazem um tra-
balho “menor”. Às vezes é devido à natureza das 
atividades; outras porque, por modéstia, evitam a 
todo custo que seus nomes sejam associados mais 
diretamente a eles; outros, enfim, porque ainda 
não tiveram o merecido reconhecimento.

Mas temos por aí uma infinidade de 
personalidades cujo trabalho deveria ser mais co-
nhecido para que suas experiências pessoais ser-
vissem de aprendizado e incentivo a tantos quan-
tos apresentem potencial e interesse em assumir 
eles próprios parcelas desta imensa tarefa de con-
tribuir para a condução da Humanidade a uma 
condição de regeneração social.

Como frisamos, são 
homens e mulheres dedica-
dos, corajosos, persistentes, 
idealistas, possuidores de 
fabulosos valores morais e/
ou intelectuais, a despeito 
de ainda presos ao campo de 
lutas íntimas, que laboram 
pelo bem alheio. Atuam eles 
na mediunidade, na divulga-
ção, junto aos mais carentes 
de todos os tipos, na pesquisa 
científica, nas artes ou em to-
das elas.

Com a entrevista de Astolfo Olegário 
pretendemos retomar uma frequência mais pre-
sente em nossas futuras edições deste recurso de 
mostrar o perfil de tanta “gente que faz”. Coinci-
dentemente – sim, às vezes, ela existe – este editor 
também concedeu entrevista à revista eletrônica 
O Consolador (www.oconsolador.com.br), edição 
158, de 16 de maio, da qual é colaborador. Em-
bora pareça “uma troca de figurinhas”, não se tra-
ta disso uma vez que esta última foi realizada há 
cerca de seis meses e programada sua publicação 
justamente agora em que publicamos a do nosso 
entrevistado que atendeu uma solicitação de ape-
nas duas semanas atrás. 

Editorial

Entrevistas e entrevistados 

DIVULGAÇÃO DE LIVRO
O Instituto de Difusão Espírita 

pede-nos a divulgação da notícia de relan-
çamento, dado o centenário de nascimento 
do médium, do livro “Caminho Espírita”, de 
Francisco Cândido Xavier, “... de importante 
conteúdo, agora, totalmente reformulado em 
sua diagramação, tamanho e capa, além de 
constar com alguns adendos referentes e en-
trevistas realizadas com o autor”. Possui 224 
páginas e valor de R$24,00. Disponível nas 
livrarias ou pelo site www.idelivraria.com.br.

Agradecemos pelo envio de um 
exemplar. (A Redação). 

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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Celso Carneiro

A Terra vem sendo assolada por fatores 
climáticos dos mais diversos. Ora chuvas constan-
tes causando sérias inundações, não só em regiões 
mais desérticas, mas também em cidades grandes, 
como São Paulo, ocasionando mortes em grande 
escala, de jovens, idosos e crianças, além de desa-
brigar inúmeras pessoas, causando-lhes prejuízos 
incalculáveis e irremediáveis.

Muitos perdem tudo que foi produto de 
anos a fio de economias. E, não obstante isso, têm, 
ainda, de deixar seus lares inundados, correndo, pe-
las enchentes, riscos de várias doenças oportunistas 
como leptospirose e tantas outras provenientes de 
água parada poluída.

Tais desgraças estão ocorrendo em toda 
face da Terra. No Paraná, várias cidades permane-
ceram ilhadas pelo poder das águas, com desaba-
mentos de casas, carros soterrados no barro deixado 
pelas águas trêfegas dos rios inundados pelas chuvas 
intermitentes, um caos completo. Em praticamente 
todo país, observamos, aturdidos, acontecimentos 
que nos levam à reflexão no que tange aos desastres 
ocorridos não só na agricultura, nas catástrofes fí-
sicas, como no caso recentemente do Rio de Janei-
ro, deixando exposta a fragilidade da vida humana 
frente aos desígnios de Deus.

Quando não são as águas, é o calor exces-
sivo que mata ou o frio rigoroso que também gera 
tragédias como acontece nessa época nos E.U.A. 
Há poucos anos um tsunami atingiu a Ásia e parte 
da África. Ondas gigantescas atingiram edifícios, 
casas e hotéis da orla marítima, fazendo vítimas incal-
culáveis que pereciam nas águas turbulentas do mar.

No Haiti, recentemente, milhares de pes-
soas pereceram no terremoto que atingiu a popu-
lação de Porto Príncipe, destruindo propriamente 
quase toda a cidade. Pessoas e mais pessoas peram-
bulavam pelas ruas da cidade, de lá para cá, sem 
destino, com fome e sede. Crianças que perderam 
os pais, sem lares, ficaram a mercê do destino, no 
aguardo de quem as adotassem.

Quantas desgraças estão ocorrendo nos 
primeiros meses deste ano, anulando a expectati-
va habitual de um ano melhor. Essa é, sem dúvida, 
uma realidade da qual não podemos fugir, muito 
embora chocante.

Porém, se analisarmos essas tragédias, 
até costumeiras, só no aspecto da matéria palpável, 
paramos e nos perguntamos: “Onde está Deus que 
não atende essa parte da humanidade sofredora, 

desventurada e aflita?” Lembremos as palavras de 
Cristo: “Bem aventurados os aflitos” como um alen-
to para aqueles que sofriam desde a época do Mes-
tre. Por que as tragédias se sucedem? A resposta é 
simples, porque a Terra é um mundo de expiação e 
de prova e aqueles que aceitam o sofrimento serão 
ditosos no mundo espiritual porque todo sofrimen-
to é passageiro. A dor burila o espírito e recupera 
o homem equivocado do passado, agora expiando 
suas mazelas e sendo provado.

Dessa forma, analisando os infortúnios  
no aspecto espiritual, conclui-se que o remédio de 
sabor ruim cura o Espírito. Por isso que a Terra está 
sendo sacudida por catástrofes e alertas ao homem. 

“É  preciso que tudo se destrua 
para renascer e se regenerar, 
porque o que chamais destruição 
não é senão uma transformação 
que tem por objetivo a renovação 
e melhora dos seres vivos” -  
questão 728 de O Livro dos 

Espíritos. 

Um desses alertas é sobre o aquecimen-
to global, motivando países poderosos a se unirem 
para discutir o assunto e estabelecer normas para 
contê-lo. Também sabe-se que enormes montanhas 
de gelo, do Continente Gelado, já estão derretendo, 
podendo, destarte, alterar o equilíbrio da Terra se o 
homem não tomar providências urgentes para coi-
bir o desequilíbrio da Natureza.

O homem é, muitas vezes, um dos gran-
des provocadores desses desequilíbrios, visto que 
lança constantemente impurezas na Natureza, li-
xos nos rios, além de desmatamentos sem critérios. 
Tudo isso e outras atitudes equivocadas trarão, sim, 
consequências significativas para o próprio homem, 
tido como herdeiro do planeta.

De que maneira, então, entregá-lo aos 
seus sucessores? O homem é, indiscutivelmente, o 
artífice da sua própria desgraça, até, é claro, dos fa-
tores que fogem da sua vontade.

A Terra, por outro lado, por várias vezes, 
já foi ameaçada por grandes meteoros que se aqui 

caíssem causariam sua destruição. O Sol, por sua 
vez, algum dia poderá deixar de iluminar a Terra.

Enfim há fatores que fogem, evidente-
mente, do controle do homem. Kardec mesmo já 
afirmara que todo planeta tem seu começo e fim e a 
Terra não estaria fora dessa lei que rege o Universo.

Existem previsões referentes ao final do 
mundo, nenhuma chancelada cientificamente. Em 
dezembro do ano de 2.012, segundo o Calendário 
Maia, o mundo terá fim. Nostradamus, também fez 
várias profecias nesse sentido. Já houve uma quan-
tidade de ditos visionários que davam como certo o 
fim do mundo terreno no ano de 2000. Nada acon-
teceu, como outras tantas profecias falharam.

As destruições, isto sim, vão ocorrendo 
paulatinamente, dentro da programação divina 
para equilíbrio terreno. Então, onde está Deus? 
Está em nós, reside em nós, não no nosso corpo, 
mas no Espírito de cada ser encarnado. E o que é 
matéria diante do espírito imortal? Nada. A matéria 
tangível é para servir o Espírito enquanto encarna-
do. Não mais lhe servindo, este a abandona, vindo, 
futuramente, se preciso, a habitar novo corpo em 
busca do progresso espiritual.

Dessa forma as tragédias materiais não 
lhe afetam. Finda uma etapa, existem outras a se-
rem vividas. Os espíritos respondem a Kardec: “A 
alma  nada leva deste mundo. Nada mais do que a 
lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. 
Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, 
segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais 
pura, mais compreende a futilidade do que deixa na 
Terra”.

Veja-se, pois, que a destruição é uma lei 
da Natureza. Nas leis morais, capítulo Primeiro, 
do Livro dos Espíritos, na questão 728, a seguinte 
informação:  “É preciso que tudo se destrua para 
renascer e se regenerar, porque o que chamais des-
truição não é senão uma transformação que tem por 
objetivo a renovação e melhora dos seres vivos”.

Assim, compreendamos que as desditas 
terrenas do homem são necessárias para que este 
possa acelerar seu progresso, regenerando-o moral-
mente, e as mortes ocorridas em catástrofes não são 
nada diante da vida eterna do Espírito imortal e da 
beatitude reservada por Deus a todos seus filhos, 
após vencidas as provas inerentes à vida material.

O porquê das catástrofes
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Um velho amigo de meu pai no interior do 
Paraná não gostava de tomar cuidados quando todos 
saíam de casa. Sempre ‘esqueciam’ uma porta des-
chaveada ou uma vidraça erguida. A cerca era baixa, 
não tinham cães, vizinho à meia quadra. Achava que 
era desnecessário de se prevenir contra furtos. Lugar 
tranquilo, pessoas de bem. “Além do mais – dizia -, 
não há perigo nenhum. Deus protege!” Foi que um 
dia, para sua tristeza e arrependimento, ao retornar 
depois de um passeio no sábado à noite, descobriu que 
os amigos do alheio haviam feito uma limpeza geral 
na moradia. Carregaram o que puderam, os objetos 
de valor todos.

“Deus é fiel”. Mas os homens não. Nem 
as mulheres, como provam as pesquisas sobre hábi-
tos sexuais. Por isso a confiança – nos outros e em 
Deus – tem alto preço. Quem não fica de olhos bem 
abertos, um dia descobre que a maldade e a trapa-
ça não têm limites. A fé dos evangélicos sozinha já 
não salva. Nem a caridade dos espíritas. Invadem a 
“casa de Deus” e levam o crucifixo de ouro do Cristo 
e o carro do padre. Do Centro Espírita desaparecem 
com o computador, o som e até com livros. Que façam 
bom proveito!

Fé em Deus sem trabalho humano, ao me-
nos pelo seu próprio benefício é  fanatismo tolo. Re-
ligião não dá imunidade a ninguém. Todo o mundo 
está sujeito às “visitas” indesejáveis bem como ao des-
telhamento numa tempestade. Ninguém é especial.

E, de repente, constata-se que espírita tam-

bém é assaltado, pega câncer e morre de acidente. E 
que alguns são fariseus fingidos, colecionam defeitos, 
são cônjuges e pais muito distantes dos modelos suge-
ridos. Menos se espera, rasgam-se as fantasias, caem 
as máscaras e muitos reis veem-se nus. Por trás das 
cortinas, os bastidores revelam atavismos contunden-
tes, autoritarismo e arrogância de donos da verdade 
que ditam regras, determinam, proíbem e excluem, 
que se apossam do público, que riscam autores e li-
vros, que idolatram oradores e médiuns.

Por isso as perplexidades do caminho, as 
sombras e surpresas que derrubam a soberba e con-
vocam à prática da teoria, tão fácil e simples uma, 
tão difícil e rara a outra. Menos pior se buscam “a 
sua transformação moral e se esforçam para combater 
suas más inclinações” porque muitos só sabem recei-
tar isso para os outros.

Deus tudo prevê e provê e por isso mes-
mo não perde tempo com picuinhas e caprichos de 
suas crianças, nem com suas contrariedades, temores 
e maus humores. Sabe que em seus desígnios estão 
marcados a evolução e o crescimento intelecto-moral 
de suas criaturas. Para chegar lá elas têm que aprender 
a se virar sozinhas. Não podem ser eternos dependen-
tes, pidonchos de miudezas incapazes de fazer a sua 
parte.

Possuir fé em Deus não implica na acomo-
dação e aguardo das graças, de graça. Fé em Deus é 
crer porque se conhece as suas leis de amor e justiça, 
como esta, a de evolução. E a de Causa e Efeito que 

nos faz responsáveis por tudo ou quase tudo que se 
nos ocorrer. Sim, porque há também os determinis-
mos biológicos, sociais e o livre-arbítrio dos outros 
que interferem em nossa existência.

Como o ato do ladrão ou a chuva que causa 
prejuízos e sofrimento. Servem de provações, novas 
lições, causas de outros efeitos futuros, econômicos, 
morais, mas não necessariamente vinculadas ao pas-
sado. Ninguém nem nada determina que os corruptos 
ocultem dinheiro em meias e outros locais mais re-
cônditos e usem o nome de Deus e de Jesus para agra-
decer pela oportunidade de apropriação indébita. Lei 
divina alguma determina ou o destino fixa que uma 
criança de cinco anos seja estuprada e morta. Am-
bos os atos são resultado da canalhice e da crueldade 
humana que se manifestam no hoje. E repercutirão 
amanhã.

Muito menos a fé em Deus pode ser justi-
ficada na fanática promessa de paraíso dos homens-
bomba ou nos templos onde os vendilhões modernos 
exploram as carências e ignorâncias humanas, fazen-
do-as investir em barganhas por “felicidade já”, tro-
cando os poucos reais por muitos virtuais.

Daí  o acerto do mestre Allan Kardec ao 
assinalar em síntese que a fé  verdadeira é somente 
aquela capaz de enfrentar a razão, face a face, em 
qualquer época da humanidade. Muitos não sabem 
disso. E os que sabem, não usam a razão e por isso é 
como se não soubessem. E a sua fé é falsa. 

I – Que a médium italiana Eusápia Pala-
dino usando o seu dedo, o de Charles Richet, pai da 
Metapsíquica, ou de Myers (às vezes apenas sujo com 
pó de giz) escrevia no ar e aparecia a palavra na parte 
interna da jaqueta do primeiro, no lado debaixo tam-
po mesa ou numa folha interna de um bloco novo, à 
luz do dia?

Às vezes este fenômeno de pneumatofo-
nia ou escrita direta ocorria através de uma mão ou 
espírito inteiro materializado como com outra mé-
dium, Katie King. Também Henry Slade, em sessão 
de 09/02/1874 com Robert Dale Owen, uma mão e 
depois outra mão pequena. O mesmo foi observado 
com William Crookes e a Srta. Everitt. Com Slade 
a escrita era acompanhada de ruídos (arranhões) e 

“raps” no final como um aviso. Há a escrita em fogo 
e através de luzes. E também na pele, mas, ao contrá-
rio das estigmatizações, desaparecem logo. 

II – Que os fenômenos Hidesville, a 32 
quilômetros de Nova York pelos quais o espírito de 
um mascate assassinado no local comunicava-se com 
as meninas Kate e Margarete Fox por meio de um 
número convencionado de pancadas, foram estuda-
dos por comissões? Logo a seguir houve fenômenos 
com um reverendo metodista e um diácono. As mo-
ças mudaram-se para Rochester, porém os fenôme-
nos continuaram. 

III – Que a ossada de Charles Rosma, o 
mascate, foi encontrada sob uma parede demolida da 

casa alguns anos mais tarde. A informação da locali-
zação do cadáver estava errada. O espírito, provavel-
mente, tendo se desligado do corpo, desconhecia que 
este havia sido removido do porão.  

IV – Que na Revista Espírita de Allan Kar-
dec, de março de 1868, consta a seguinte explicação 
para as doenças que podem ser curadas pelo magne-
tismo humano ou espiritual. Quando há desarranjos 
moleculares ou em órgãos, o tratamento é mais lento 
e os fluidos são mais suaves. Quando há só um mal 
fluido (como uma poeira no relógio), basta um fluido 
enérgico para a expulsão do anterior e então as curas 
são instantâneas. O primeiro é de reparação e o se-
gundo de expulsão e muito raro, excepcional. 

E Deus não protegeu Wilson Czerski

Você sabia?
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O Clube do Livro desvinculado da ADE-PR, casos curiosos de pneumatografia, uma 
entrevista com o médico Laércio Furlan, o projeto da Rede Visão de  Televisão e as 
várias inserções espíritas na mídia leiga compuseram este periódico há dez anos Autorretrato 

A seguir um resumo das matérias e notícias 
publicadas na edição n°  20 do “ADE-PR Informa-
tivo”, referente ao bimestre julho-agosto de 2000. 
Na primeira página, além das chamadas das demais 
matérias, uma notícia importante: a desvinculação do 
Clube do Livro Espírita de Curitiba, até então depar-
tamento da ADE-PR.

Entre as razões para a decisão, a principal 
delas foi a queda acentuada do número de associados 
que, de cerca de 600, caiu para 125. Como a estrutura 
exigida para mantê-lo funcionando era muito onerosa 
(aluguel de sala comercial, telefone, funcionária, etc) 
a transferência de sua administração para um dos di-
retores que já possuía atividade comercial, permitiria 
suspender-se o atendimento ao público na sede da 
ADE-PR e, por consequência, ainda naquele mês de 
agosto, a mudança da própria sede.

Na página 02, além do Editorial que tratou 
também do mesmo assunto, ou seja, o Clube do Li-
vro, no “Cantinho Científico” o assunto foi a faculda-
de de pneumatografia, literalmente do grego pneuma 
= ar e grafia = escrita. Abrange as mensagens deixadas 
registradas por espíritos sem a participação direta de 
médiuns, inversamente ao que ocorre com a psicogra-
fia. São traços, caracteres, palavras, desenhos, frases 
inteiras obtidas em folhas de papel ou lousas coloca-
das em escaninhos hermeticamente fechados, com a 
presença ou não de lápis ou grafite.

Na obra “No Invisível”, Léon Denis fala 
sobre tais ocorrências na presença de senadores, ge-
nerais, com identificação positiva. Em outro trecho 
menciona 200 experiências desta natureza, incluindo 
nos museus do Louvre e de Versalhes, na abadia de 
Westminster, igrejas na França, Alemanha e Inglaterra.

Um dos mais célebres médiuns (nestes fe-
nômenos não é pela mão dele que o espírito escre-
ve, porém, ainda assim, há necessidade da doação de 

ectoplasma para que o comunicante possa atuar), foi 
Henry Slade. Sob os cuidados de Stainton Moses, 
recebia mensagens em chinês, grego, holandês, sue-
co, russo, português, espanhol, árabe e alemão. Slade 
também foi observado por Paul Gibier em 33 sessões 
consecutivas.

Entretanto, o texto mais longo que se tem 
notícia obtido às expensas da pneumatografia deu-
se  através da médium Evans, supervisionada pelo Sr. 
Owen, em 24/12/1892. Foram ao todo 1000 palavras 
em 15 minutos.

Na página 03, o terceiro artigo “Subsídios 
para a melhoria da imprensa espírita” tratando da te-
oria da comunicação e na 04 uma entrevista com o 
médico Laércio Furlan, à época já em seu segundo 
mandato como presidente da Associação Médico-
Espírita do Paraná.

Na oportunidade ele falou sobre a cam-
panha “Vida, sim à gravidez”, então em fase inicial, 
mas com repercussão muito positiva, inclusive junto 
à Federação Espírita Brasileira. Respondeu também 
sobre outros assuntos como planejamento familiar – 
iniciado, nas palavras dele, ainda no plano espiritu-
al e necessário também depois quando encarnados; 
clonagem humana – “... a Ciência Terrena caminha 
para esta nova forma de encarnação...” e cirurgias para 
mudança de sexo sobre as quais opinou ser contrário.

No JOGO RÁPIDO, definiu o homosse-
xualismo como “inversão sexual e oportunidade de 
experiência necessária para o espírito em corpo di-
ferente;” sobre barriga de aluguel disse que pode ser 
usada para a caridade ou por motivação comercial e 
citou como vultos de sua admiração Chico Xavier – à 
época encarnado - e Bezerra de Menezes como de-
sencarnado.

Na página 05 ocupou-se de uma iniciativa 
de Alamar Régis e a sua Rede Visão de Televisão, 

passo seguinte ao lançamento em março de 1996, da 
revista Visão Espírita, uma das primeiras a se fazer 
presente nas Bancas comuns de todo o país.

Na página 06, um artigo de Walter Baru-
ffi sobre a hipertensão arterial e na 07 em “Notícias 
ADE”, a informação oficial de mudança de sede da 
ADE-PR para as instalações da Comunhão Espíri-
ta Cristã de Curitiba e a veiculação de matérias de 
cunho espírita na mídia leiga.

Informava então que no dia 12 de maio da-
quele ano (2000) o programa Globo Repórter aborda-
ra o assunto mediunidade. De igual forma, a revista 
Isto É de 24 de maio trouxera matéria de capa e oito 
páginas tratando da Transcomunicação Instrumental, 
com destaque para os números de 900 no Brasil e 10 
mil no mundo de estudiosos do assunto.

A última página da edição 20 do nosso pe-
riódico seguia com as notícias espíritas na mídia leiga, 
relatando que no dia 02 de junho, o canal Discovery de 
TV a cabo havia apresentado o programa “Mistérios 
da Ciência” sobre vários casos de reencarnação bem 
documentados e debatidos por psicólogos e pesqui-
sadores. Ainda mencionava o texto do “ADE-PR In-
formativo” uma nota em tom de crítica na revista Veja 
sobre o livro “Aborrecente, não. Sou adolescente”, psi-
cografado pela médium Vera Lúcia Marinzeck.

E, fechando a edição, Gilberto Tomasi 
trouxe a segunda parte do artigo “Reforma Íntima” 
que ele arremata da seguinte forma: Interagindo e não 
se excluindo, tais dons aumentam as chances de elevação 
da força de vontade do homem no campo da reforma ínti-
ma. A força de vontade de cada um decorre da sua razão e 
do seu sentimento. Quanto mais harmônicos e equilibrados 
forem a razão e o sentimento, maior será a possibilidade 
de consolidar a sua força de vontade, facilitando assim o 
início do processo de sua reforma íntima.
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CAE  - Talvez fosse mais fácil perguntar em que área 
ou tipo de atividade espírita você ainda não atuou, mas, 
em todo caso, conte-nos sobre as diversas experiências 
que já teve oportunidade de vivenciar no Movimento 
Espírita. 

ASTOLFO - Nascendo em família espírita, participei 
praticamente de todos os tipos de atividade que um 
Centro Espírita realiza, desde a evangelização até a 
direção de sessões mediúnicas. Exerci os cargos de 
dirigente de Mocidade Espírita, de grupos públicos, 
de grupos mediúnicos, de grupos de estudo e de 
instituições espíritas. Fui presidente do Nosso Lar e da 
Comunhão Espírita Cristã de Londrina, bem como da 
União Regional Espírita da 5ª Região, que tem sede em 
Londrina. Hoje, além de coordenar alguns grupos de 
estudo e participar de dois grupos mediúnicos, tenho 
também a meu cargo um grupo de pré-adolescentes na 
Escolinha de Evangelização da Comunhão Espírita 
Cristã, localizada numa das áreas mais carentes de 
Londrina. Na atividade de divulgação, já escrevi 
programas espíritas para rádio e atuei em programas 
espíritas na TV. Faço palestras e ministro seminários. Dessa 
atividade acabou resultando um livro, intitulado 20 Lições 
sobre Mediunidade. Sou editor e colunista do jornal O 
Imortal e as mesmas atividades realizo na revista eletrônica 
O Consolador, de que sou também diretor de redação. 

CAE - Entre jornal, rádio, televisão, livro e internet, 
qual o meio de sua preferência e por quê?  
ASTOLFO - Gosto de todos os meios citados, embora 
no momento me dedique mais ao jornal O Imortal e 
à revista eletrônica. Do ponto de vista da penetração 
da mensagem que podemos veicular fora dos Centros 
Espíritas, creio que a internet é, indiscutivelmente, o meio 
mais promissor, porque se dirige a todas as pessoas e pode 
ser lida em todos os lugares do mundo, diferentemente 
do que se dá com os jornais espíritas impressos, que 
geralmente circulam apenas no meio espírita e padecem 
do grave problema relacionado com sua distribuição. 
Os correios no Brasil voltaram a funcionar tão mal que, 
quando um jornal chega à casa do leitor, praticamente 
todos os eventos nele anunciados já ocorreram. 
CAE - O que ocorreu com o programa Reflexão 
Espírita, apresentado por tanto tempo na TV?  
ASTOLFO - O programa Reflexão Espírita enfrentou 
problemas crescentes com relação ao seu custeio, quando 
apresentado na TV aberta. Esse fato, acrescido da 
dificuldade natural de se produzir um programa a cada 
sete dias, fez com que o programa se tornasse mensal e, 
em seguida, feito somente para circulação na internet. Como 
me afastei do programa no início de 2007, devido à criação 
da revista eletrônica, não posso precisar se ele foi extinto ou 
se apenas aguarda um tempo para voltar a ser produzido. 

CAE - Gostaríamos que falasse sobre a revista 
eletrônica O Consolador  - detalhes da criação, 
data de início, equipe, visitação/leitores, tradução e 
repercussão no exterior. 

ASTOLFO - A revista O Consolador, escrita 
especialmente para a internet, surgiu em 18 de abril de 
2007. A data foi escolhida propositadamente. No início 
éramos apenas dois: José Carlos Munhoz Pinto e eu, mas 
logo apareceram voluntários de várias partes do Brasil 
e do exterior, o que tornou possível manter com certa 
facilidade as edições semanais, que já chegaram a mais de 
150 edições, cada qual com 32 matérias diferentes, entre 
entrevistas, reportagens, artigos doutrinários, estudos 
sistematizados, cartas de leitores e seções fixas diversas. 
Das 32 matérias, seis são apresentadas também nos 
idiomas inglês e espanhol. Na edição de aniversário da 
revista, que circulou em 11 de abril de 2010, divulgamos 
os números apurados nos primeiros 36 meses de 
existência da revista. Ei-los: 

CAE - Em um mundo de rápidas transformações nos 
campos tecnológico, social, cultural, da medicina, 
entre outros tantos, o caráter progressista do 
Espiritismo preconizado por Allan Kardec está sendo 
respeitado ou você percebe uma certa estagnação de 
conceitos e práticas? 

ASTOLFO - Diria que a obra kardequiana continua 
firme e incólume, apesar do avanço vertiginoso das 
ciências nestes 153 anos desde que surgiu a primeira 
edição d´O Livro dos Espíritos. Mas é inegável que 
certos equívocos existentes nos textos publicados por 

Radicado há 47 anos em Londrina, para onde se mudou 
em janeiro de 1963, Astolfo Olegário de Oliveira Filho, 
filho de Anita Borela de Oliveira e Astolfo Olegário 
de Oliveira, nasceu em 22-6-1944 na cidade de Astolfo 
Dutra, Minas Gerais.
Formado em Ciências Econômicas e ex-professor de 
Matemática, trabalhou em diversas empresas comerciais, 
bem como no Banco do Brasil, no Instituto do Açúcar 
e do Álcool e no Ministério da Fazenda, em que se 
aposentou como auditor da Secretaria da Receita Federal.
Nascido em lar espírita, desde cedo participa do 
movimento espírita, inicialmente em sua cidade natal, 
onde frequentou, em criança, as aulas de evangelização 
infantil e foi depois presidente da Juventude Espírita da 
Cabana Espírita Abel Gomes.
Aos 18 anos, já morando em Londrina, integrou-se nas 
atividades da Mocidade Espírita do Centro Espírita 

Nosso Lar, que se chamava na época União Espírita de 
Londrina, iniciando ali uma longa história de atuação 
espírita.

No momento, além de proferir palestras e ministrar 
cursos e seminários, Astolfo Olegário atua no Centro 
Espírita Nosso Lar e na Comunhão Espírita Cristã de 
Londrina, instituição por ele fundada em abril de 1987 
com um grupo de amigos.

É autor do livro 20 Lições sobre Mediunidade, publicado 
pela Editora Leopoldo Machado, editor do jornal 
espírita O Imortal e diretor de redação da revista espírita 
eletrônica O Consolador – www.oconsolador.com – que 
ele fundou com seu amigo José Carlos Munhoz Pinto em 
18 de abril de 2007. A revista, como visto, completou em 
abril de 2010 três anos de existência. 

Entrevista com Astolfo O. de Oliveira Filho 

Astolgo Olegário de Oliveira Filho (à esq.):  
versatilidade nas lides espíritas.

Especial

Itens Número
Continentes alcançados pela revista 5
Países que já acessaram O Consolador 95
Downloads de textos publicados 657.790
Impressões de páginas da revista 3.488.187

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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Kardec deveriam ser sanados, atendendo ao que o próprio 
Codificador do Espiritismo escreveu, visto que o ensino 
espírita tem de acompanhar o progresso científico, sob 
pena de ocorrer com o Espiritismo a mesma estagnação 
que se verificou com a religião católica. Não se concebe, 
por exemplo, que O Livro dos Médiuns divulgue ainda 
a informação dada por Erasto acerca do fenômeno de 
transporte, ignorando as lições de Ernesto Bozzano e 
Áulus/André Luiz, conceitualmente divergentes do que 
o citado livro apresenta. Claro que não se pode riscar ou 
apagar o que Kardec escreveu. Basta, em casos assim, 
que se aponha uma nota de rodapé explicativa, como se faz 
normalmente nas obras científicas, clareando a informação 
superada e explicando por que tal equívoco ocorreu.   

CAE - Questões como união entre homossexuais, 
ortotanásia, uso de embriões para fins terapêuticos 
e outros temas polêmicos não deveriam ser mais 
debatidos nos centros espíritas e até fora deles para 
se obter uma posição do Espiritismo a respeito ou o 
consenso não é possível de ser alcançado e o que deve 
prevalecer é o livre-arbítrio individual? 

ASTOLFO - Sim. Há falta de um maior debate desses 
assuntos nos Centros Espíritas. E o curioso é que eles 
têm sido tratados pelos periódicos espíritas. A revista O 
Consolador e o jornal O Imortal são exemplos de periódicos 
que em diversas ocasiões têm focalizado esses temas.  

CAE - Em relação especificamente ao Movimento 
Espírita, ele tem cumprido satisfatoriamente o seu 
papel de propulsor do conhecimento espírita na 
sociedade? O que se pode fazer para dinamizá-lo e 
torná-lo mais eficiente? 

ASTOLFO - Penso que o Movimento Espírita reflete 
o comportamento dos que o dirigem e, provavelmente 
por isso, não tem atuado, como devia, fora das quatro 
paredes da Casa Espírita, promovendo eventos mais para 
espíritas, em circuito fechado, de difícil acesso aos que 
não são espíritas. Um exemplo óbvio desse fato são os 
nossos Congressos Espíritas, cada vez mais sofisticados, 
com taxas de inscrição elevadas e realizados em locais a 
que apenas os que dispõem de recursos têm acesso. Creio 
que o uso da mídia em geral e a realização de eventos em 
locais acessíveis ao grande público, não apenas na Casa 
Espírita, podem contribuir para a dinamização citada em 
sua pergunta. 

CAE - Como vê a qualidade dos periódicos espíritas 
atualmente em circulação? 

ASTOLFO - Existem jornais e revistas espíritas muito 
bem diagramados e impressos. O que me parece faltar 
na maioria deles é a discussão de temas importantes 
que têm sido deixados de lado. Cito por exemplo as 
informações duvidosas contidas em uma série de obras 
ditas mediúnicas que vêm infestando o mercado editorial 
brasileiro especialmente a partir da desencarnação de 
Chico Xavier. 

CAE - E quanto à nossa literatura, como assegurar-se 
sobre o que está de conformidade com os princípios 
gerais espíritas e o que deveria ser alijado? Indo 
além, você acha que cabe a alguém exercer o papel de 
“vigilante” da qualidade dos livros determinando, por 
exemplo, o que pode e o que não deve ser oferecido nas 
livrarias dos Centros? 

ASTOLFO - A qualidade dos livros espíritas publicados 
nos últimos anos é algo que só se pode lastimar. 
Evidentemente, não cabe a ninguém o papel de censor 
e é estapafúrdia qualquer coisa parecida com a ideia de 
termos em nosso meio um índex – nome aplicado ao 
catálogo de livros cuja leitura era proibida pela Igreja. 
O que falta no caso, para o aprimoramento dos livros 
publicados, é, em primeiro lugar, o bom senso dos 
autores, encarnados ou não, complementado pelo bom 
senso dos editores. A imprensa espírita deve ter também, 
a meu ver, um papel fundamental nesse processo. 
Como o livro é uma forma de divulgação pública dos 
ensinamentos espíritas, ele se sujeita obviamente a 
uma análise, a uma crítica pública, tarefa que incumbe 
à imprensa espírita, que não tem cumprido, nesse 
particular, o seu dever e o seu papel. 

CAE - Em Londrina e região também se nota o 
fenômeno de esvaziamento no movimento dos jovens 
espíritas? Como resolver o problema de substituição 
nos impedimentos dos veteranos? 

ASTOLFO - Não. A questão relacionada com a evasão 
dos jovens espíritas me parece mais geral e não localizada. 
Alguns entendem que o fato se radica em duas causas. 
Em primeiro lugar, na dicotomia do comportamento dos 
pais espíritas, que agem de formas diferentes conforme 
o ambiente em que se encontram. Em segundo lugar, 
os métodos adotados nas explanações e nas reuniões 
de que jovens participam, os quais só atraem os que 
continuariam a participar da Casa em qualquer situação, 
devido certamente a um preparo anterior para isso. Creio 
que a solução para o problema esteja no fortalecimento da 
Escolinha de Evangelização Infantil, porque aprendi com 
meu saudoso pai que somente uma coisa prende alguém 
ao Espiritismo – a convicção. 

CAE - Você assistiu ao filme Chico Xavier? O que achou?  

ASTOLFO - Assisti, ao lado de minha esposa, que não 
conseguiu segurar as lágrimas durante o tempo todo. O 
filme é excelente e merece as críticas elogiosas que tem 
recebido. 

CAE - O confrade Alamar Regis vem insistindo 
que instituições ou empresas se o rótulo de espíritas 
como a Rede Globo, por exemplo, têm feito mais pela 
divulgação do Espiritismo do que os próprios espíritas. 
Você concorda? 

ASTOLFO - Não concordo. O que a Rede Globo faz, 
com seus programas e novelas, é atrair a atenção para 
os temas espíritas, mas evidentemente não se aprende 
Espiritismo em nenhum desses programas. Os livros 

espíritas, sim, eles é que têm feito pelo Espiritismo a 
tarefa de disseminar o conhecimento espírita. Refiro-me, 
no entanto, aos livros basilares e não a essa enxurrada de 
obras que mais confundem que instruem.  

CAE - Qual a importância de produções cinematográ-
ficas como o sucesso Bezerra de Menezes – o diário de 
um espírito, em 2008, e os diversos lançamentos que 
estão ocorrendo agora no centenário de Chico Xavier? 

ASTOLFO - A importância é enorme, sobretudo se 
os filmes que estão sendo anunciados forem realmente 
fiéis aos ensinamentos espíritas, sem as distorções típicas 
das produções de Hollywood e de algumas novelas 
apresentadas na TV brasileira, quando escritas por quem 
não é exatamente do ramo. 

CAE - Qual a razão para os estimados 30 milhões de 
simpatizantes da Doutrina Espírita não se juntarem 
efetivamente aos 2,5 milhões que assim se declaram 
oficialmente? 

ASTOLFO - É claro que o número de espíritas 
praticantes é maior do que o revelado pelo Censo, 
mas existem inúmeras razões, especialmente de 
ordem cultural, que concorrem para que, na hora da 
entrevista, o indivíduo prefira omitir-se. Mas o fato não é 
exclusividade dos espíritas. Com os umbandistas dá-se o 
mesmo. O número deles é infinitamente maior do que o 
apontado pelas estatísticas. 

 JOGO RÁPIDO. Para encerrar, uma definição para 
cada termo abaixo, por favor: 

Um sonho: Ver um dia o Brasil se tornar, de fato, coração 
do mundo e pátria do Evangelho. 

Uma virtude: A humildade, mãe de todas as virtudes. 

Um defeito que mais o aborrece: A ingratidão.   

Uma alegria: Sentir, a cada semana, que os compromissos 
do período foram cumpridos. 

Um livro: Um companheiro fiel de todas as horas. 

Um vulto espírita encarnado e outro desencarnado: 
Divaldo Franco e Cairbar Schutel. 

Divulgação espírita: A maior caridade que podemos 
fazer ao Espiritismo. 

Londrina: Cidade em que pude realizar meus sonhos. 

Uma frase: “À maneira que nos desenvolvemos em 
sabedoria e amor, consideramos a perda dos minutos como 
sendo a mais lastimável e ruinosa de todas.” (Abel Gomes).

Y. Shimizu

Especial
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Com esta nova seção desejamos oferecer 
a oportunidade dos nossos leitores conhecerem um 
pouco mais sobre a literatura espírita. Os comentários 
das obras em apreço não seguirão nenhuma metodologia 
especial. O único critério fundamental é ter sido lida por 
este articulista e despertado nele um interesse elevado.

Muitas vezes, obras de relevante valor são 
pouco divulgadas devido a problemas de marketing 
ou distribuição. Ou porque são “sufocadas” pela ava-
lanche de romances ou pela produção de autores con-
sagrados. Ou, ainda, simplesmente porque o excessi-
vo zelo doutrinário e caprichos pessoais impedem que 
as pessoas tenham livre acesso a elas.

Enfim, fica claro que os títulos menciona-
dos no decorrer das edições atendem, em princípio, 
tão-somente ao gosto particular deste articulista, quer 
seja pelo conteúdo, estilo do autor ou outras razões.

Como este jornal não é disponibilizado ex-
clusivamente aos espíritas, optamos por iniciar a série 
pela obra magna do Espiritismo que é O Livro dos Es-
píritos. Acrescente-se que mesmo entre aqueles, este 
livro é pouco lido, menos ainda estudado, o que é de 
se lamentar profundamente. Daí a nossa afirmação 
categórica de que é impossível alguém se considerar 
espírita caso não tenha ao menos uma vez na vida lido 
esta obra integralmente.

Para os não espíritas, a sua leitura permitiria 
obter informações suficientes não só para apreender 
um conhecimento útil para si quando se dispõe para 
isso, mas contribuiria também com os que falam ou es-
crevem mal do Espiritismo sem o menor embasamento.

Mas por que esta obra é tão importante? 
Allan Kardec, seu autor e sistematizador da Doutrina 
Espírita, levou cerca de três anos para elaborá-lo. Em 
1854, pela primeira vez ouviu falar dos fenômenos 
espíritas. Em maio do ano seguinte presenciou uma 
reunião em que eles eram produzidos. Em 18 de abril 
de 1857, saiu a primeira edição, com 501 perguntas e 
respostas, seguindo a maiêutica de Sócrates, em 24 
capítulos, 176 páginas e tiragem de 1200 exemplares.

Para chegar a isso contou com a colabora-
ção de cerca de dez médiuns, destacando-se três de-
las: as irmãs Julie e Caroline Baudin, então com 14 e 
16 anos, respectivamente, que receberam pela psico-
grafia quase a totalidade das questões e Ruth Celi-
ne Japhet através da qual os Espíritos procederam às 
revisões dos textos. Participou ainda Aline Carlotti, 
de 18 anos, integrante do grupo com o qual Kardec 
referendou em definitivo as questões.

A segunda edição, tida como a definitiva, foi 

publicada em 16 de março de 1860 e já contava com 
as atuais 1019 perguntas, embora se considerarmos 
todas aquelas que possuem outras complementares, 
chegaremos a um total de 1212. Algumas editoras in-
serem estas últimas assinaladas apenas por travessões 
sequentes às principais; outras as nomeiam por letras 
(Ex. 236, 236 a, 236b, 236c...; 808, 808a).

O Livro dos Espíritos, que até 2003 já havia 
vendido quatro milhões de exemplares, é o livro es-
pírita mais importante entre os cerca de 4.000 títulos 
hoje existentes no Brasil. Essencial a todo estudioso 
sério, espírita ou não, contem todos os fundamentos, 
as bases do pensamento espírita e, para uma obra pu-
blicada há mais de século e meio, ao tratar de uma 
imensa diversidade de temas morais, sociais, filosó-
ficos, econômicos e científicos, pode-se dizer que se 
mantém muito atual. 

É o livro espírita mais importante, 
essencial a todo estudioso sério 
porque contem todos os fundamentos 
do pensamento espírita. Publicado 
há mais de século e meio, trata de uma 
imensa diversidade de temas morais, 
sociais, filosóficos, econômicos e 

científicos.

Porém, se os mesmos Espíritos fossem res-
ponder hoje a Kardec sobre aqueles mesmos temas, o 
fariam de forma algo diferente, aprofundando alguns 
deles, deixando outros de fora por não representarem 
relevância para o mundo de hoje e incluindo vários 
outros com os quais, à época, nem se imaginava que a 
humanidade se ocuparia.

Para os puristas que se negam a aceitar a ne-
cessidade de reavaliação parcial do conteúdo de O Li-
vro dos Espíritos, não para alterá-lo, mas para ampliar 
os ensinamentos que lá se encontram, sem tomá-lo 
por fonte única e absoluta do conhecimento espírita, 
citamos apenas três declarações do próprio Kardec, 
referindo-se ora ao Espiritismo como um todo, ora 
especificamente à obra citada.

Em O Livro dos Médiuns, item 343, encon-
tramos: “Muitas pessoas pensam que O Livro dos Es-
píritos esgotou a série de questões de moral e filosofia. 
Isso é um engano”. Na Revista Espírita de julho de 
1866, pág. 221, ele diz: “O Livro dos Espíritos não é 
um trabalho completo do Espiritismo; apenas apre-

senta as bases e os pontos fundamentais que se deve de-
senvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação”.

Já em A Gênese, cap. I, o clássico reconheci-
mento da limitação dele, Kardec, que havia assumido 
a missão de observar, analisar e organizar o edifício 
doutrinário do Espiritismo, bem como dos próprios 
Espíritos que, como ele sagazmente concluíra, não 
são possuidores do conhecimento integral e, portan-
to, apenas falam do que sabem. Kardec assim se ex-
pressa: “O Espiritismo, marchando com o progresso, 
jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas 
demonstrarem estar em erro sobre um certo ponto, ele 
se modificaria sobre esse ponto; se uma verdade nova 
se revelar, ele a aceitará” (Lake, 13ª ed.).

Então recomendo O Livro dos Espíritos por-
que ele é fonte de uma imensidão de temas relaciona-
dos com diversas áreas do conhecimento. Fala sobre 
Deus, o espírito e a matéria, a formação dos mundos 
e dos seres vivos, das diversas raças e pluralidade dos 
mundos; fala da origem e natureza dos espíritos, do 
perispírito ou corpo sutil da alma, das diferentes or-
dens de espíritos, da morte a da vida após ela, inclusi-
ve das crianças, sexo, parentesco, semelhanças físicas 
e morais, das ideias inatas.

Informa sobre os sofrimentos dos espíritos, 
da comemoração dos mortos, do retorno à vida carnal 
pela reencarnação, da loucura, infância, simpatias e 
antipatias, do esquecimento das vidas passadas; tra-
ta do sono e dos sonhos, da telepatia, sonambulismo, 
bem como dos possessos, dos pactos e uso de talismãs, 
bênçãos, maldições, dos espíritos durante os comba-
tes, dos anjos guardiães.

Depois adentra a vida moral. A lei natural, 
o Bem e o Mal, a prece, os cultos exteriores; a lei do 
trabalho; analisa questões como as do celibato, con-
trole de natalidade, aborto, o necessário e o supérfluo 
e o gozo dos bens terrestres e as autoflagelações.

Aborda as catástrofes naturais, guerras, a 
violência; estuda os laços de família;  ensina sobre os 
povos degenerados, a legislação humana. O por quê 
das desigualdades sociais e de riqueza e suas prova-
ções, os direitos da mulher. Examina o livre-arbítrio, 
a fatalidade, o conhecimento do futuro. Há a lei de 
justiça, amor e caridade que dependem das virtudes 
ou vícios, as paixões, o egoísmo, a grande chaga moral 
da humanidade.

Na última parte trata da felicidade, perda 
dos seres amados, uniões antipáticas, medo da morte, 
suicídio. E a vida futura, a natureza das penas e gozos 
da alma, expiação, arrependimento, etc.

Precisa dizer mais?

Wilson Czerski Livros que eu recomendo
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O que dizem os outros jornais
Praticamente sem exceção, os periódicos 

espíritas do mês de abril, ao menos aqueles que a 
Redação do CAE costuma receber, tiveram alguma 
manchete relacionada ao centenário do médium Chi-
co Xavier na primeira página, acompanhada de foto e 
seguida de matéria interna – quando não na própria 
capa – mais ou menos extensa, sobre o relevante assunto.

Assim sendo, quem teve a oportunidade de 
ter em mãos alguns destes jornais, revistas ou bole-
tins, pôde, com certeza, colher valiosas informações 
sobre a vida e obra do homenageado. O próprio CAE, 
na edição anterior, dedicou suas páginas centrais ao 
tratamento do assunto e, por essa razão, deixaremos 
de repetir aqui o escrito e lido de todas estas fontes.

Passemos a alguns outros temas. 

Inteligência e Moral 
Com este título, o jornal Opinião – impren-

salivre@imprensalivre.net (Porto Alegre – RS, ed. 
n°173, de abril/10), tomando por mote a prisão de 
“um governador de uma unidade da Federação” fla-
grado em ato de corrupção, recorda os ensinamentos 
dos Espíritos em O Livro dos Espíritos sobre o des-
compasso do progresso intelectual e moral do homem 
(questão 791).

Ou seja, muitas vezes, causa perplexidade 
ao cidadão comum, mas honesto e cumpridor de seus 
deveres, o fato de indivíduos de elevada posição so-
cial ou econômica praticarem atos tão condenáveis. 
Como subtítulo, o editorialista reproduz uma frase do 
ministro Carlos Ayres Brito, presidente do Supremo 
Tribunal Federal, a propósito do episódio: “Há quem 
chegue às maiores alturas só para fazer as maiores 
baixezas”. 

Um novo santo 
Do mesmo jornal, na seção “Opinião e tópi-

cos”, Milton Medran Moreira discorre sobre o proces-
so em andamento para beatificação – primeiro passo 
para a transformação em santo católico – do papa João 
Paulo II. Comenta sobre os requisitos de comprova-
ção de realização de milagres, depois de morto, e de 
posse, quando vivo, de ‘virtudes heroicas’.

Pois bem. Uma destas demonstrações teria 
sido, segundo divulgado recentemente, o hábito de 
autoflagelação do ex-pontífice. O articulista conecta 
a notícia com o que dizem os Espíritos na obra acima 
mencionada: “Os únicos sofrimentos que elevam são 
os naturais porque vêm de Deus”, recorda ele. Sofri-
mentos pedagógicos e restauradores que a vida nos 

traz “sem que precisemos correr atrás deles’, explica 
Medran.

A diferença entre ambas as doutrinas é que, 
finaliza ele, para os católicos, o sofrimento serve para 
regenerar o ser humano, permitindo sua “comunhão 
com os santos”, enquanto o Espiritismo propõe o 
aperfeiçoamento para obter a felicidade. 

O fim dos tempos à  
luz do Espiritismo 

Praticamente todas as 28 páginas da revista 
Fidelidade Espírita – atendimentorevistafidelidade@
hotmail.com (Campinas – SP, ed. n° 90, de março/10) 
é dedicada ao tema acima, chamada de capa. Divi-
dido em vários artigos como “Fim dos tempos, fim 
do mundo?”, “As centúrias de Nostradamus”, “Co-
nhecimento do futuro”, Jesus e o fim dos tempos”, 
“Ouvirei falar de guerra e rumor de guerra, afirmou 
Jesus”, “A nova vinda de Jesus”, “Alegóricas predições” 
e “São chegados os tempos”, todos eles são assinados 
por Therezinha Oliveira e ali reunidos por Emanuel 
Cristiano.

Relata o conhecido escritor Hermínio Correia 
de Miranda que na década de noventa recebeu de uma 
amiga o romance “História Triste”, em três volumes, de 
autoria de Patience Worth, recebido mediunicamente por 
Pearl Lenore Curran.

A autora do livro, que adota o pseudônimo 
Patience Worth (mérito da paciência), de acordo com as 
parcas informações fornecidas em suas comunicações, era 
natural de Dorsetshire, na Inglaterra, na primeira metade 
do século XVII, tendo trabalhado nos campos de sua terra 
natal até atingir a maioridade; emigrou ainda jovem para 
os Estados Unidos, onde viveu o restante de sua existência 
encarnada. Durante mais de um quarto de século, a partir 
de 1913, ditou nove romances, um drama e uma coleção 
de provérbios e aforismos e um número extraordinário de 
composições poéticas de todas as espécies.

A médium, Pearl Lenore Curran, viveu do úl-
timo quartel do século XIX à primeira metade do século 
XX, em Saint-Louis, Missouri, nos Estados Unidos. 
Aos 30 anos de idade, em julho de 1913, começou a 
receber mensagens mediúnicas ditadas por Patience 
Worth, em sessões de trabalhos mediúnicos pelo mé-
todo da tábua ouija.   

Ditou um extenso romance num dialeto falado 
na Inglaterra no século XVII, integrado quase que so-
mente por vocábulos de origem anglo-saxônica, com pou-
quíssimos termos de origem latina ou grega, empregando 
formas de expressão e modismos do período elisabetano. 
A obra recebeu o nome “História Triste”, publicado nos 
Estados Unidos, em 1917, em 3 volumes, traduzido com 
muitas dificuldades pelo conhecido escritor Hermínio C. 
Miranda, e publicado pela Editora Lachâtre, de São Pau-
lo, em outubro de 2009, com mais de 820 páginas.

“A História Triste”, ambientado na época de 
Jesus, na Palestina, descreve com precisão os hábitos, cos-
tumes, características étnicas e linguísticas dos habitantes 
daquela localidade, as religiões dominantes, a geopolítica, 
a economia e os preconceitos vigentes na época..

O primeiro volume denominado “Panda” relata 
o nascimento e a infância do personagem central da nar-
rativa, Hatte, filho natural do imperador Tibério César e 
da dançarina Téia, nascido nas proximidades de Belém, 
quase que na mesma hora em que nasceu Jesus.   

A fase que antecede a vida pública de Jesus é 
o objeto do segundo volume que recebe o nome “Hatte”. 
Aqui são relatadas a inquietação dos romanos e dos judeus 
e as peripécias dos integrantes dessa narrativa.

A vida pública de Jesus aparece com bastante 
nitidez no terceiro volume que recebe o seu nome “Jesus”, 
até o trágico momento de sua crucificação e os eventos 
relacionados com o personagem central Hatte, executado 
ao lado do Mestre como um dos ladrões.

Há, ainda, o volume complementar “O mistério 
de Patience Worth – a história do mais extraordinário ro-
mance mediúnico”, também publicado pela Editora La-
châtre, com 108 páginas. A primeira parte é de autoria de 
Hermínio C. Miranda, contendo a narrativa do caso Pa-
tience Worth, de como esse romance veio às suas mãos, as 
numerosas dificuldades encontradas para a sua tradução. 
A segunda parte contém o ensaio “Um extraordinário 
caso de psicografia”, do conhecido pesquisador italiano 
Ernesto Bozzano, traduzido ao vernáculo por Francisco 
Klors Werneck, inserido no livro “Literatura de além tú-
mulo”, publicado pela Editora Eco, do Rio de Janeiro, em 
1976.

(*) Conforme noticiamos na edição passada, o 
articulista e membro da ADE-PR desencarnou no dia 12 
de março de 2010, ocasião em que já havia preparado o ar-
tigo acima, merecendo a sua publicação como despedida 
deste periódico. (NR)

Y. ShimizuO singular romance de Patience Worth 
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Em 2008, foi o sucesso além do esperado de 
“Bezerra de Menezes - O Diário de um Espírito”, uma 
produção despretensiosa vista por 505 mil brasileiros. 
Agora, “Chico Xavier, O Filme”, dirigido pelo ateu 
Daniel Filho, em cerca de três semanas foi assistido por 
mais de 2,7 milhões de brasileiros. Como se sabe, outros 
projetos menores vêm por aí, tocados por produtores e di-
retores espíritas, mais interessados na divulgação de boas 
mensagens do que em lucrar.

O fenômeno reflete-se também no merca-
do editorial: a biografia “As Vidas de Chico Xavier” 
(Planeta), do jornalista Marcel Souto Maior, na qual 
o filme é inspirado, está sendo reimpressa com uma 
tiragem de 30 mil exemplares, tamanha a procura nas 
lojas. O livro está em quinto lugar nas listas dos mais 
vendidos, na categoria ‘não-ficção’ e será relançado 
pela Leya em junho. Em segundo lugar, aparece outro 
de Souto Maior, “Chico Xavier - A História do Filme 
de Daniel Filho” (Leya), com fotos e lances interes-
santes do set.

Segundo Geraldo Campetti, diretor-exe-
cutivo da Federação Espírita Brasileira que dita 88 
dos 412 livros psicografados por Chico Xavier, além 
do crescimento das vendas dos livros por causa do 
filme, aumentou também a procura de pessoas às 
Casas Espíritas.

Nosso Lar, best seller que já vendeu dois mi-
lhões de exemplares também virou filme e estreia em 
setembro tendo no elenco Othon Bastos e Rosanne 
Mulholland e direção de Wagner de Assis. (**)

Para o empresário Luiz Eduardo Girão, 
produtor de “Bezerra de Menezes” e co-produtor de 
“Chico Xavier”, não se trata de uma onda passageira. 
“É um gênero que veio para ficar. O Brasil vai acabar 
exportando esses filmes. O verdadeiro Pré-Sal brasi-
leiro é essa literatura espírita”, diz ele, que cita os livros 
da médium Zibia Gasparetto (12 milhões de exem-
plares vendidos) como fontes de inspiração para novos 
roteiros. Dois deles já estão sendo desenvolvidos para 
o cinema: “Ninguém é de Ninguém” e “Pelas Portas 
do Coração”.

Dirigido pelos cearenses Glauber Filho - 
que assina também “Bezerra de Menezes” - e Halber 
Gomes, “As Mães de Chico” começou a ser rodado no 
mês passado em Guaramiranga, a 110 quilômetros de 
Fortaleza e tem seu lançamento previsto para o fim do 
ano. Mais uma vez, Nelson Xavier vive Chico.

Além destes, em junho deve chegar às telo-
nas “E a Vida Continua”, filmado em Itapira (SP), com 
direção do ator Paulo Figueiredo e baseado na obra 
homônima de Chico. E no teatro, a peça “O Advoga-

do de Deus” tem texto de Zibia Gasparetto e é apenas 
um dos dez espetáculos baseados em obras espíritas 
previstos para 2010. 

* Baseado em matéria do ParanáOnline de 03/05/10

** Nosso Lar, que chegou a ficar em 3° lugar na lista “Os mais 
vendidos” da revista Veja, categoria “Autoajuda e Esotéricos”, 
estava em 4° na edição de 12 de maio e há cinco semanas 
consecutivas, coincidindo com a chegada do filme aos cine-
mas. Na mesma categoria, em 10° lugar e figurando na lista 
no mesmo período o título “O Homem que falava com Espí-
ritos”, de Luis Eduardo Souza. Já na categoria “Não ficção”, 
mais duas presenças: “As vidas de Chico Xavier”, de Marcel 
Souto Maior, que inspirou o filme, voltando à lista, em 2° 
lugar e 52 presenças ao todo e “Chico Xavier - a história do 
filme de Daniel Filho”, este em 4° lugar e seis semanas ao 
todo na lista. (NR)

Os produtores de “Chico Xavier” repetem, fei-
to mantra, que não fizeram um filme espírita. “Tomei 
cuidado para que não fosse doutrinário”, diz o diretor 
Daniel Filho. “O filme, antes de qualquer denominação 
que possa segmentá-lo, é uma cinebiografia de uma das 
personalidades mais conhecidas e queridas dos brasilei-
ros. Foi feito para ser visto por todos que gostam de uma 
belíssima história de vida”, emenda Carlos Eduardo Ro-
drigues, diretor da GloboFilmes. Daniel Filho diz, in-
clusive, que buscou colocar no roteiro todas as perguntas 
que ele próprio, não espírita, faz a si.

Mas, intenções à parte, “Chico Xavier”, cons-
truído sob uma atmosfera de fé e marcado pela adesão 
emocional ao personagem, é um filme que requer, do 
espectador, um pacto que passa pela crença. Das cartas 
enviadas pelos desencarnados -- a palavra morte não é 
utilizada -- às aparições do espírito do médico Bezerra de 
Menezes são muitas as cenas retocadas pelo sobrenatural.

Os fios da história são puxados a partir da en-

trevista que Xavier, morto em 2002, aos 92 anos, conce-
deu ao programa “Pinga Fogo”, da TV Tupi. O vaivém 
no tempo abarca três fases: infância (Matheus Costa), 
início da vida adulta (Ângelo Antônio) e maturidade 
(Nelson Xavier).

Esse projeto era acalentado desde 2004, 
quando o distribuidor Bruno Wainer comprou os 
direitos da biografia “As Vidas de Chico Xavier”, de 
Marcel Souto Maior. Conseguiu, rapidamente, a ade-
são da GloboFilmes e da Sony. Mas faltava ao filme 
uma alma. Ou duas: roteiro e diretor. “Por divergên-
cias de visão, não chegávamos a um acordo sobre o di-
retor”, conta Wainer. Nome vai, nome vem, chegou-se 
a Daniel Filho, até então apenas produtor. Com essa 
solução teve início outro problema: o roteiro. Foram 
tantas as versões que até um thriller surgiu.

“Tentei fazer com que tivesse o tom do li-
vro. O filme tem o ponto de vista do Chico, quando 
ele conta o que apenas ele via, ouvia e sentia”, diz Fi-

lho. É esse ponto de vista que, esperam os produtores, 
pode garantir ao filme um público mais amplo. “O 
filme do padre Marcelo [“Maria, Mãe do Filho de 
Deus”] tinha um aspecto doutrinário. “‘Chico’ não 
tem”, compara Braga, da Sony.

O interesse da distribuidora hollywoodiana 
no projeto é, digamos, anterior ao próprio projeto. “Os 
livros religiosos são tão bem vendidos que sempre me 
perguntei por que não viravam filme.” A prova de que 
esse filão adormecido tinha potencial veio com “Bezerra 
de Menezes” que, lançado sem alarde, fez quase 500 mil 
espectadores.

Mas será que quem rejeita o espiritismo verá 
“Chico Xavier”? Braga assinala que filmes “sobrenatu-
rais” costumam fazer sucesso no Brasil. “Filmes como 
Ghost e ‘O Sexto Sentido’ fizeram especial sucesso aqui.”  

* Baseado na matéria de Ana Paula Sousa, Fo-
lhaOnline de 26/02/10 

Filme sobre Chico Xavier busca os não espíritas *

Onda espírita no cinema aumenta venda de livros *
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A decoração não deve atrapalhar a circu-
lação das pessoas. Reserve um espaço, em um can-
to, próximo à porta de entrada para colocar alguns 
cartazes de lançamentos e avisos de eventos.

Para identificar as seções de livros, as pla-
cas indicativas e de alerta, utilize um único padrão 
de cor e de letras. Evite utilizá-los escritos a mão. 
Catálogos, tabelas de preços, folhetos etc. deverão 
estar bem organizados, dentro de uma gaveta, nun-
ca em cima do balcão.

O acesso à livraria deve ser o mais cômo-
do possível. Evite degraus. Se houver possibilidade, 
providencie um estacionamento próximo da livraria 
ou do Centro Espírita. Instale um sistema de som 
ambiente, com música suave, tipo new age, instru-
mental, em volume médio. Se possível instale um 
ar condicionado.

Procure expor num lugar visível uma pla-
ca com o nome e o logotipo da livraria.   

Aliás, recomenda-se que o nome seja cur-
to e de fácil memorização e o logotipo claro que 
facilite a leitura. Se sua livraria possuir uma parte 
superior (mezanino), ela deverá ser mais iluminada 
que a parte de baixo. Dessa forma você sutilmente 
convida o leitor a subir até ela.

Cuidado com ruídos estranhos no am-
biente: telefones, rua, impressora etc e com odores 
de comida, banheiros. O caixa, quando for uma 
livraria anexada ao centro espírita, deve estar no 
meio de uma das laterais. Se for uma livraria inde-
pendente, deve ficar na entrada. Não deixe lâmpa-
das queimadas. As limpezas deverão ser feitas fora 
do horário de expediente. 

Auxiliares.
Sempre haverá a necessidade de alguém. 

Se for livraria independente, provavelmente ha-
verá uma administração familiar, contando com o 
seu trabalho e da esposa ou filhos. Mas se você for 
um empreendedor, partindo para um negócio pro-
priamente dito, provavelmente vai querer contratar 
funcionários. Nesse caso, se for uma livraria anexa 
a um Centro Espírita, você será um voluntário ab-
negado e fará de tudo para que a livraria dê certo e 
necessitará de outros voluntários como auxiliares.

Seu auxiliar precisa ter boa dicção e ca-
ligrafia, não falar errado ou utilizar gírias, muito 
menos palavrões. Falar naturalmente, com tran-

quilidade e educação. 

Deve receber treinamento para ter um 
mínimo de conhecimento do que está fazendo. 

Não poderá mascar chicletes, fumar, gri-
tar, dar gargalhadas, batucar, assobiar no interior 
da livraria.

Deve estar sempre bem-arrumado. Se 
mulher, não utilizar roupas extravagantes ou sen-
suais. Evitar comentários de si ou sobre os leitores 
que frequentam a livraria e será o responsável pela 
limpeza dos livros.  

Atendimento.
Semelhante ao atendimento da loja que 

você gosta de ir sempre, quase personalizado, com 
calor humano, sorrisos, sinceridade e atenção. Há 
quem discorde que em nosso movimento espírita 
deve-se copiar as empresas puramente comerciais, 
com suas avançadas técnicas de venda. Contratam 
eles competentes profissionais e treinam os fun-
cionários para bem atender o público que entra em 
seus estabelecimentos. Isso é um equívoco.

Evite monopolizar a conversa com o lei-
tor. Perguntas oportunas e objetivas, auxiliam na 
descoberta das necessidades dos outros. Evite in-
terrompê-lo e não antecipe conclusões. A função 
básica dentro da livraria é orientar na escolha dos 
livros ou de informações doutrinárias, mas forneça 
também subsídios úteis, como informações sobre 
localização dos títulos dentro da livraria, preços, 
autores, nomes e endereços de instituições, bem 
como dias e horários de reuniões públicas e de es-
tudos, não só da sua casa.

Nossos “leitores” serão sempre: “senhor ou 
senhora”. A palavra “você” não deve ser utilizado 
até o momento em que ele dê liberdade para isso. 
Ele não gosta de atendentes indiferentes. Numa si-
tuação de confronto, manter sempre a calma e nun-
ca retrucar a um leitor, principalmente se ele estiver 
fazendo alguma reclamação. 

Problemas graves deverão ser repassados 
ao administrador que tem autoridade e competên-
cia para resolvê-los.

Procure conhecer seus leitores pelo nome 
e preferências literárias, ofertando-lhes as novida-
des. Aceite encomendas, anote o telefone e avise 
quando estiver disponível. 

Mantenha sempre papel de presente no 
caixa e não esqueça de colocar junto alguns marca-
páginas, mensagens e folhetos divulgando a livraria. 

Telefone e horário 
de funcionamento.

Quando atender ao telefone evite falar 
“alô”. Diga por exemplo: “Livraria Nova Luz, boa 
tarde”. Quando estiver atendendo um leitor e o te-
lefone tocar dê preferência ao leitor. Caso esteja so-
zinho, seja o mais breve possível ao telefone, tome 
nota do número de quem ligou e assim que possível 
retorne a ligação. Se entrar um leitor na loja e você 
estiver ao telefone, peça para o interlocutor aguar-
dar que você ligará para ele assim que possível.

Procure o que seja o mais amplo possí-
vel. Seja pontual na abertura da livraria.  Se houver 
necessidade de fechar a livraria em algum feriado, 
coloque cartaz informando com no mínimo 20 dias 
de antecedência.  

Relacionamento com  
editoras e distribuidoras.

Solicite catálogos, lista de preços e pedido 
para manterem-no informado sobre todas as novi-
dades, lançamentos, promoções. Compre de dis-
tribuidora que possua grande variedade de títulos 
possa fornecer em pequenas quantidades. O ideal é 
que haja uma comissão para avaliar os livros ofere-
cidos quanto às questões doutrinárias. Infelizmen-
te, muitas editoras que se dizem “espíritas” estão 
vendendo livros sem as mínimas condições. Via de 
regra, a editora vende o livro para a distribuidora 
com 50% de desconto. Esta repassa à livraria com 
30% de desconto e esta vende ao leitor pelo preço 
de capa sugerido pela editora.  

Consignação.
As distribuidoras podem dar às livrarias 

prazo variável para o pagamento, dificilmente in-
ferior a 30 dias. Trabalhar com livros consignados 
é muito delicado porque requer severo controle, 
pois não lhe pertencem. O controle deve ser diário 
e acerto pontual. Tome cuidado com editoras que 
oferecem livros em consignação e desconto além do 
normal.  

(*) Baseado no Manual sobre Livraria Espírita -  
www.petit.com.br .

Divulgar com Eficiência 
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Primeira Fotografia da Alma Humana
Uma operação cirúrgica que se complica uma 

paciente morta e uma foto misteriosa que oferece uma 
versão surpreendente do que sucedeu na sala de opera-
ções. De fato, pela primeira vez na história se consegue 
plasma no papel a imagem da alma humana. Um aconte-
cimento fora do normal revolucionou ao mundo médico 
e científico, reformulando uma vez mais a possibilidade da 
vida depois da morte.

Tudo começou com uma intervenção cirúrgica 
num hospital de Frankfurt, Alemanha. A paciente faleceu 
sobre uma mesa de operações, mas o insólito do caso viria 
dias mais tarde, quando uma das fotos tomadas durante a 
operação revelou a existência do espírito da mulher. Tudo 
isto pegou por surpresa a pesquisadores e céticos, já que a 
foto existe e muitos puderam vê-la. 

Uma operação sem riscos 
Quando Karin Fischer, uma dona de casa ale-

mã de 32 anos, foi internada no hospital Frankfurt para 
submeter-se a uma operação, estava muito longe de ima-
ginar a surpresa e as consequências que traria sua estadia 
na sala de operações. De fato, também não suspeitava que 
fossem seus últimos momentos de vida. A intervenção a 
que ia submeter-se, ainda que não fosse simples, também 
não era de alto risco; iam corrigir-lhe umas válvulas defei-
tuosas que tinha implantadas no coração.

Mas algo saiu mal e uma série de complicações 
fez com que seu coração deixasse de bater depois de qua-
renta e cinco minutos do início da operação. Nos contro-
les, o monitor cardíaco assinalava o estado de morte com 
uma linha reta que percorria a tela. Nenhuma das doze 
pessoas da equipe viu nada do que revelava a fotografia.

No momento de seu falecimento, Karin se en-
contrava rodeada de doze pessoas, todos elas membros da 
equipe de cardiologia: médicos, técnicos e enfermeiras 
comprovaram como todos os esforços para tentar reavivá-
la eram inúteis. O professor Peter Valentín, diretor do 
Departamento de Divulgação Didática do hospital tam-
bém estava na sala de operações. Naquela ocasião sua ta-
refa consistia em manejar uma câmara de fotos. É muito 
frequente que, durante as intervenções, se fotografe, ou 
se filme o trabalho dos cirurgiões; a fotografia ou filme 

é utilizado depois, para a divulgação científica, arquivos 
médicos e, sobretudo, para as classes universitárias na fa-
culdade de Medicina.

Também foi o professor Valentín quem, poucos 
dias depois, após recolher o carretel do filme no laborató-
rio e ver as cópias, não pôde conter a surpresa. Uma das 
fotografias mostrava, com toda clareza, como uma forma 
humana, difusa e transparente, elevava-se para o teto com 
os braços abertos. Era a foto de um espírito e, além disso, 
estava saindo do corpo da falecida!

O papa João Paulo II recebeu uma cópia e os 
pesquisadores do Vaticano a estão analisando. Peter Va-
lentín não saía de seu assombro enquanto escutava as pa-
lavras do técnico em fotografia. A foto era autêntica! Um 
estudo mais profundo e detalhado levava à mesma con-
clusão: não existia montagem, não existia truque algum. 
Ademais, como se fosse uma ironia, na imagem podia 
ver-se claramente a tela do monitor no momento em que 
a paciente expirava, coincidindo com o momento em que 
o espírito saía de seu corpo. Ninguém tinha visto nada; a 
alma é invisível aos olhos humanos.

O professor Valentín decidiu comentar o caso 
com o pároco do hospital, um padre bastante lúcido e 
pouco amante de perder o tempo com trivialidades. Sua 
primeira reação foi a de exclamar: “Céu Santo, é uma 
alma humana!”. O padre fez questão de divulgar a notícia: 
pela primeira vez alguém conseguia fotografar uma alma. 
Remeteram-se cópias a muitos centros religiosos de toda 
Europa, bem como aos maiores estudiosos do tema. A 
resposta da Igreja foi imediata: o papa João Paulo II pediu 
que se lhe enviasse uma foto para estudá-la nos laborató-
rios do Vaticano. Não existe ainda uma resposta oficial da 
Santa Sé, mas a foto já foi recebida e os técnicos de Roma 
continuam pesquisando. Suas primeiras impressões são 
positivas: tudo parece indicar que não há truque e que a 
foto revela a verdade: um espírito humano saindo de um 
corpo que acaba de falecer. 

A Ciência se pronuncia 
Um dos estudiosos da matéria que recebeu a 

fotografia é o doutor Frank Müller, cientista alemão que 
se dedicou a pesquisar exaustivamente o insólito docu-

mento. É a primeira vez que se obtém a imagem, da alma 
humana. Sua conclusão foi definitiva: é a prova que falta-
va, o que muitos têm procurado desde sempre. Segundo 
ele, a alma das pessoas tem uma vida eterna depois de dei-
xar o corpo físico. A seu entender, isto é uma confirmação 
do que é narrado pela Bíblia e sem truque possível, já  que 
os melhores técnicos estudaram a foto durante várias sema-
nas, com os aparelhos mais sofisticados e o maior interesse.

Para o Doutor Müller, está claro que sempre 
terá gente cética que se nega a acreditar na evidência, mas 
também eles não têm uma resposta convincente que expli-
que a presença da imagem sobre o papel. É uma questão 
de extremos onde, uma vez mais, o inexplicável tem um 
papel relevante. Não cabe lugar a mais estudos; a ciência 
demonstrou que é uma fotografia autêntica, sem truques 
ou montagens de nenhuma espécie. Agora só resta acei-
tar as coisas como são, sem maiores discussões. Enquanto 
isso, muitos sugeriram que poderia tratar-se da foto mais 
importante obtida em todos os tempos.

Outra prova da imortalidade da alma. 

(*) Artigo divulgado pela internet a partir de março de 2008.

A fotografia surpresa


