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As faculdades humanas não estão no corpo, mas
na alma que pensa e age, dentro e fora dele 

A existência de um ente que transcende ao corpo físico a que chamamos de 
alma ou espírito, tal como a crença em Deus, examinada nas duas edições prece-
dentes, é um princípio comum a muitas filosofias e praticamente a todas as religiões 
do mundo. O que diferencia a concepção espírita das demais é a sua amplitude por 
comportar uma visão plural enquanto filosofia espiritualista e ciência, desembo-
cando no campo da moral.

 Nosso estudo parte do capítulo I da Segunda Parte de O Livro dos Espí-
ritos. Seres inteligentes da criação e uma das forças da natureza, imortais mas não 
eternos, a evolução guiada pelo livre-arbítrio, sua natureza incorpórea, a locomoção 
no mundo espiritual com a velocidade do pensamento; indivisíveis, mas radiantes, 

a existência e constituição do perispírito ou corpo espiritual.

E por fim as comprovações científicas pela Grafoscopia, EQMs e TCI.

A matéria especial sobre a imortalidade da alma está nas páginas centrais desta edição.

Médium pernambucano 
psicografa Dom Helder 

Câmara
O livro “Novas Utopias”, pu-

blicação da Editora Dufaux, tem como 
autor espiritual o espírito do ex-arcebispo 
de Olinda e um dos religiosos católicos 
mais respeitados no Brasil. O prefácio 
escrito por um monge que foi secretário 
de Dom Helder, traz reconhecimento ex-
plícito da autoria do texto que deve pro-
vocar muita polêmica, principalmente 
entre  os católicos a quem o livro é mais 
dirigido. Uma amostra está na entrevista 
que Dom Helder concedeu aos próprios 
editores. Página 11.

Espiritismo no cinema 
e na imprensa leiga

Depois do  sucesso de “Bezerra 
de Menezes – o diário de um espírito”, 
que também vai virar minissérie de Tv, 
agora será a vez de Chico Xavier chegar 
às telas do cinema. E serão logo dois fil-
mes sobre a vida e a obra do mais famoso 
médium brasileiro.

Artigo publicado no jornal “O 
Estado de São Paulo” sobre o centenário 
de morte de Cesare Lombroso indica a 
provável adesão do ex-ministro da Justiça 
Reale Júnior ao Espiritismo. Página 11.

Filosofia espírita para 
comunicadores

Este é o título da nova seção 
que estreia em nosso jornal. Sua impor-
tância é tão significativa que basta lem-
brar ser o Espiritismo, na definição de 
Allan Kardec, uma filosofia espiritua-
lista, formando, assim, com os aspectos 
científico e religioso ou moral, o tripé de 
sustentação de seu corpo doutrinário. In-
felizmente é muito pouco valorizada – e 
estudada – pelos próprios espíritas que 
desconhecem seus princípios mais fun-
damentais. Página 08.

Expositor espírita:  
o que deve – e não deve 

– fazer
Nesta edição você tem a tercei-

ra e última parte das orientações direcio-
nadas àqueles que se propõem a divulgar 
o Espiritismo através da palavra verbal. 
Os cuidados que se deve tomar antes da 
palestra, a preparação do conteúdo, a 
apresentação em si e a gestual. O restante 
vem com a prática e esforço dos candida-
tos à tarefa. Páginas 04 e 05.

Reunião da Abrade em S. Paulo. Foi em meados de dezembro e serviu para repensar o passado recente e planificar o futuro. •	 Pág. 11.

ADE-MG anuncia interrupção de suas atividades. Embora compreensíveis os motivos, nem por isso deixa de ser lamentável e representar um retrocesso para •	
a divulgação espírita mineira e também para a Abrade. Pág. 11.

Imprensa espírita ganha mais uma revista.  “Ser Espírita” é o nome da publicação lançada no final do ano passado pela Sociedade Brasileira de Estudos Espí-•	
ritas – SBBE, de Curitiba. Totalmente colorida, de periodicidade bimestral e tiragem de 10.000 exemplares, tem previsão de distribuição nacional, inclusive 
em bancas. Pág. 05.

Charles Lindberg, primeiro piloto a atravessar o Atlântico e a visão de espíritos fazendo-lhe companhia na cabine. •	 Pág. 09.

E ainda mais:

Imagem: www.recantodasletras.uol.com.br
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Editorial

Os espíritos são uma das 
forças da natureza, segundo Allan 
Kardec e, portanto, os fenômenos que 
provocam podem ser enquadrados em 
suas leis não lhes cabendo a qualifi-
cação de sobrenaturais ou milagrosos. 
Já o Espiritismo tem por principal ob-
jetivo a destruição do materialismo, 
demonstrando de modo insofismável 
a realidade da alma, quer na condição 
de encarnada num corpo físico, quer 
livre dele. Existência, sobrevivência 
e imortalidade da alma, aliás, como 
segundo princípio fundamental da 
Doutrina, é o tema que ocupa as pá-
ginas centrais desta edição.

Visto muito mais como uma 
filosofia capaz de ser assimilada por 
qualquer indivíduo independente de 
suas crenças religiosas - apesar de ser 
este um ponto discutível criando um 
confronto entre simpatizantes que não 
conseguem se desvencilhar dos ata-
vismos inerentes às suas origens e os 

defensores intransigentes da chamada 
“pureza doutrinária” – encontra trân-
sito livre nas mentes não obscurecidas 
pelo preconceito ou preguiça.

Seja como for, o Espiritismo, 
apesar de também muito mais lenta-
mente do que previra o otimismo de 
Kardec, vai ganhando espaço entre os 
conhecimentos humanos aceitos por 
pessoas de todas as classes sociais e níveis 
de educação, com destaque justamente 
para as camadas mais instruídas. 

Ao passar ao largo das acusa-
ções de superstição, charlatanismo ou 
demonismo de outrora, sobreviventes 
somente nas ilhas do fanatismo e da 
má-fé de alguns poucos céticos e lí-
deres religiosos, o Espiritismo adquire 
cidadania e respeito pela seriedade de 
seus adeptos e, principalmente, pela 
solidez de seus princípios que tomam 
assento nas universidades e academias 
do Brasil e do exterior sem deixar de 
ocupar o precioso espaço dos corações 

de milhões de pessoas humildes, ilu-
minadas pela assistência material e 
consolo espiritual, marcas caracterís-
ticas de sua atuação.

O Espiritismo está presente 
em praticamente todas as atividades 
humanas como aqui, com acerto, 
ponderava o Codificador lionês. Da 
sua exuberante literatura às artes em ge-
ral, especialmente o teatro, a pintura, a 
música, as peças ficcionais de Tv e agora, 
como vimos com o fenômeno de bilhe-
teria de “Bezerra de Menezes – diário de 
um espírito”, também no cinema.

O Espiritismo se propaga e 
traz resultados práticos nas associa-
ções de magistrados (Abrame), médi-
cos (AME), de delegados (UDESP), 
psicólogos (Abrape), de comunicado-
res (Abrade) e outras, debatendo com 
a sociedade e propondo diagnósticos e 
soluções concretas para tantos proble-
mas que afligem a humanidade neste 
início de terceiro milênio.

O Espiritismo ganha voz 
entre políticos e artistas e expressão 
social pelo trabalho anônimo de mi-
lhares de voluntários que oferecem 
seu testemunho de convicções pela fé 
raciocinada e prática do Bem, sem re-
muneração e sem aguardar o reconhe-
cimento ou vantagens, mas movidos 
unicamente pelo desejo de comparti-
lhar com seus companheiros de jor-
nada terrestre aquilo que já possuem 
em termos de compreensão sobre sua 
origem, razões de suas experiências 
físicas, psicológicas e morais, ainda 
mesmo as aparentemente menos feli-
zes, e seu destino. Sim, destino de ser 
imortal que jamais perderá a indivi-
dualidade, responsável pelo próprio 
bem-estar ou desditas graças à posse 
do livre-arbítrio, mas a caminho da 
perfeição embelezada pelos louros das 
conquistas intelectuais e pelo mais 
precioso colar imaginável por um ser 
humano: o florescimento pleno de suas 
virtudes que o distanciam da animali-
dade e aproximam do Criador.

Opinião do 
leitor

Prezado Wilson e demais da ADE-PR 

Recebi e agradeço pela gentileza 
do envio do jornal. Como sempre, 
ótimas matérias e o mérito pela re-
gularidade.

Meu abraço e votos de paz, 

Paulo Santos/Divinópolis-Minas

Espiritismo, um caminho possível
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Subsídios para a Melhoria da Imprensa – L II Y. Shimizu

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

Foi, então, abordada a concordância nominal. 
Aqui, no presente número, serão enfocados os principais 
problemas atinentes à concordância verbal.

De acordo com Eduardo Martins, a regra bá-
sica da concordância verbal diz que “o verbo concorda 
com o sujeito em número e pessoa”. Ex: As vassouras 
removeram os entulhos. Há, contudo, diversos casos 
particulares que exigem a atenção do redator. 

O sujeito composto, como norma, leva o ver-
bo para o plural, esteja o verbo antes ou depois do su-
jeito. Ex: O pai e o filho assaltaram um supermercado. 
Eu e ela fizemos as cartas. Todavia, o verbo pode ficar 
no singular: a) quando ele está antes do sujeito com-
posto; (porém quando tais sujeitos são nomes próprios 
o verbo vai para o plural). Ex: Aqui passa o ônibus e o 
automóvel. Chegaram hoje Paulino e Jorge. b) quando 
os dois sujeitos estiverem ligados pela preposição com, 
se o primeiro prevalecer sobre o segundo (neste caso, 
recomenda-se colocar o segundo entre vírgulas). Ex: O 
prefeito, com seus secretários, adentrou o recinto da Câ-
mara Municipal. c) quando os sujeitos são compostos 
por orações ou verbos no infinito. Ex: Beber e comer 
com moderação conserva a saúde. d) quando os sujeitos 
são termos sinônimos. Ex: Um aceno, um gesto bastava. 
(2001, p. 75 e 76).

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

para o plural. Ex: Ou Pedro ou Paulo virá ao Brasil para 
o desfile. Ex: (Ou) furto ou roubo são ambos crimes 
(2005, p.84 e 85).

Luiz Sacconi lembra que quando aparecem 
entre os sujeitos as palavras como, menos, exceto, bem 
como, assim como, tanto quanto, o verbo concorda com 
o primeiro elemento. Ex: Todos, menos você, me cum-
primentaram (1990, p. 354).

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

Luiz Sacconi alerta que nome próprio termi-
nado em s (com a idéia de singular) sem a companhia 
de artigo leva o verbo ao singular, enquanto que quando 
acompanhado de determinante plural remete o verbo ao 
plural. Ex: Amazonas é um rio caudaloso. Os Estados 
Unidos eram uma nação economicamente desenvolvi-
da. Meus óculos estão aqui.

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

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

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

Nailor Gondim explicita que nesses casos, 
quando o predicativo é um substantivo no plural, o ver-
bo vai para o plural. Ex: Tudo são ilusões.

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

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

 Eduardo Martins chama a atenção para os 
casos: a) em que o verbo, complemento, aposto ou ora-
ção dependente está antes do sujeito, mas que a concor-
dância deverá ser com o sujeito. Ex: Os atestados indi-
cam assinalada uma hipoteca. Ficou evidenciada uma 
luxação. b) em que o núcleo do sujeito fica distante do 
verbo, mas que a concordância se efetua com esse nú-
cleo. Ex: Os preparativos para a festa de formatura exi-
giam muitas pessoas. c) em que o núcleo do sujeito está 
no singular, acompanhado de uma expressão preposi-
cionada no plural, que modifica ou completa o sentido, 
o verbo fica no singular. Ex: O preço dos ingressos foi 
aumentado a partir de ontem (2001, p. 79).   
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CUIDADOS ANTECEDENTES 
À EXPOSIÇÃO

Quando convidado, procurar primeira-
mente responder às seguintes perguntas: o quê, para 
quê, como, quem, quando, onde? Assim, as respostas 
devem começar informando o tema.   Determinado 
ou livre? Segue-se a finalidade. Será uma exposição 
rotineira, posse de diretoria, comemorativa, abertu-
ra de um curso ou ciclo de estudos? Para o “como”, 
qual o melhor método de desenvolvê-la? Opções: ex-
posição, com participação do público, dinâmica de 
grupo, estudo dirigido. O tipo de público esclarece 
o “quem”. Numeroso ou nem tanto? Heterogêneo 
ou mais nivelado? Iniciantes, veteranos ou maioria 
não-espírita? Se o tema for livre, isto é, de escolha 
do expositor, esse item pode ser determinante para 
a sua definição. E no quando? Dia, horário, tempo 
disponível. A última questão, além do simples ende-
reço, inclui os meios (trajeto, linha do coletivo) para 
se chegar ao local, disponibilidade de lousa, retro-
projetor, etc.

PREPARAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

O primeiro passo é obter as respostas para 
as perguntas acima. Mesmo definido pelo convi-
dante ou pelo próprio expositor (se for livre) o tema 
precisará ser adequado à ocasião, público, etc. Será a 
profundidade da abordagem que imprimiremos à ex-
posição. Atingir todos os níveis de interesse, isso sig-
nificando não nivelar por baixo mas falar de maneira 
simples, tornando-se compreensível por todos. Aqui 
também são válidas aquelas perguntas. Por exemplo: 
por quê? Para informar, sensibilizar, incentivar, ins-
truir? Quem? Pessoas encarnadas ou desencarnadas 
que estudaram, falaram do assunto ou servem para 
exemplificação. Quando? Época, circunstâncias, da-
dos históricos. E assim por diante. Deve ser objetiva, 
dinâmica e útil. Não falar sobre o que não conhece 
e jamais faltar ao compromisso assumido sem prévia 
justificativa.

O planejamento incluirá tema, título, data 
e local da palestra, fonte básica e subsidiárias de acei-
tação geral, as fases de saudação, argumentos, casos 
ilustrativos e finalização já descritas, dividindo-se o 
tempo entre elas, bem como se a faremos descritiva, 

esquemática ou organizada somente a nível mental. 
A descritiva requer maior trabalho e tempo para sua 
preparação e tem como vantagem desenvolver os 
dotes literários. Mesmo assim não deve ser decora-
da nem lida. Na esquemática, há o desenvolvimento 
do raciocínio verbal e torna-se mais dinâmica. Não 
dispensemos as anotações se não tivermos segurança, 
principalmente quanto a nomes, locais e datas. Aten-
ção quanto a indicações bibliográficas (fontes inse-
guras e autores desconhecidos ou polêmicos). Pode 
ser útil no início levarmos um acompanhante para 
nos dar apoio mas também exercer a livre crítica.

Esse resumo esquemático, após a realização 
da palestra, poderá ser completado com uma ligeira 
autoavaliação: falhas ocorridas e reações do público, 
por exemplo. Esse procedimento contribuirá para 
que se faça as correções, ajustes, necessidade de novas 
informações, objetivando a repetição do tema no futuro.

Ainda faz parte do planejamento a decisão 
sobre usar ou não determinados recursos auxiliares 
como o retroprojetor. Após a esquematização, é reco-
mendável fazermos simulações da palestra para fixa-
ção dos pontos essenciais. Podemos gravá-la e repas-
sarmos a sós ou com familiares para detectar falhas.

CUIDADOS DURANTE A EXPOSIÇÃO

Iniciamos pela apresentação pessoal. Barba 
feita, cabelos penteados, roupas e calçados adequa-
dos. Para as mulheres, abster-se do uso de roupas 
curtas ou decotadas, excesso de jóias, maquiagem 
pesada, perfume fortes, etc. Não chamar a atenção 
nem pelo requinte exagerado nem pela esportividade 
irreverente.

Procurar chegar ao local no mínimo vinte 
minutos antes do horário de início não só para se 
familiarizar com o ambiente mas para dispor de al-
guns momentos para relaxamento e meditação.   Se 
puder contar com um local isolado, usar para um rá-
pido aquecimento: caretas, voz, língua, movimentos 
de ombros e cabeça. A saudação inicial é essencial. 
Nela pode-se mencionar o auxílio superior, o mesmo 
ocorrendo no final com o agradecimento. De si, em 
qualquer instante, falar sem falsa modéstia mas dis-
pensando autoelogios ou demonstrações de conquistas. 

Observar os anteparos acústicos e preocu-
par-se com a posição de modo a ter em seu cam-
po visual a maioria do público. O olhar não deve se 
manter fixo numa só pessoa, ponto ou objeto, mas 
pairar ligeiramente no centro e acima do auditório, 
alternando com fixações no centro dos rostos, um 
a um. Procurar também enquadrar aqueles “perdi-
dos” nos cantos ou ocultos pelos outros. Não ficar de 
costas é básico, mesmo ao escrever na lousa. Se for 
absolutamente necessário, fazê-lo pelo menos tempo 
possível.

Estar preparado para imprevistos como in-
terrupções por manifestações anímico-mediúnicas, 
interferência de enfermos mentais, crianças, pessoas 
alcoolizadas ou apartes de praticantes de outras reli-
giões, falta de energia elétrica.

MOVIMENTAÇÃO: Buscar um meio-
termo entre o “múmia” e o “voador”. O  primeiro por 
cansar a posição dos interlocutores. Alguns passos, 
quando o ambiente permite e não se estiver utilizan-
do microfone fixo, ajudam a quebrar a monotonia. 
Porém, se o fizer o tempo todo, de um lado para o 
outro, mais parecerá uma partida de tênis e ninguém 
conseguirá acompanhá-lo. No uso do microfone, se 
for do tipo com pedal, postar-se ao lado entre dez e 
vinte centímetros, sem segurá-lo ou apoiar-se na has-
te. Caso se movimente, manter a distância. Quando 
do tipo que segura na mão, não se abaixar e mantê-lo 
a cinco/dez centímetros, trocando de mão o menos 
possível e não gesticular com ele. Se for o de lapela, 
cuidar para não enroscar-se no fio ao movimentar-se. 

(Segue na página ao lado)

Expositor Espírita (Final)

Wilson Czerski

Divulgar com Eficiência 
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CORPO: As expressões faciais, juntamente 
com a gesticulação das mãos são importantes com-
ponentes da comunicação oral desde que sem exa-
geros. Eliminar terminantemente qualquer tipo de 
cacoete (piscadelas, fungar, torcer botões das roupas, 
coçar o nariz, tossidelas, passar a língua pelos lábios, 
alisar os cabelos e outros). No púlpito, não colocar os 
cotovelos ou debruçar-se sobre ele mas segurar mo-
mentaneamente nas laterais.

MÃOS: Colocar nos bolsos, falha imper-
doável. Evidencia displicência e falta de autoconsci-
ência. Sobre a barriga lembra um sermão. Cruzadas 
nas costas, evoca o pai crítico ou supervisão. Braços 
cruzados caracteriza atitude de defesa. Sobre a mesa 
ou espaldar da cadeira trai insegurança. Agarrar bor-
das de móveis ou dar-lhes pancadas obviamente nem 
pensar. É aceitável, contudo, fixar levemente os dedos 
na mesa. Devem ficar longe do rosto, sem malaba-

rismos com giz, chaves, vareta, folhas de anotações. 
Se uma estiver ocupada, gesticular com a outra. Não 
empurrar nem espetar o ouvinte acusatoriamente, 
mas usar todos os dedos curvados. As mãos podem 
permanecer livremente ao longo do corpo ou na la-
pela. A gestual deve ser utilizada para tornar mais 
viva a mensagem e não para dramatizar.

Ao falar, atentar para a sensibilidade quan-
to às necessidades das pessoas. Para expositores de 
vocação maior para assuntos científicos ou filosófi-
cos, equilibrar com conceitos, ilustrações ou máxi-
mas evangélicas; para os de tendência mais mística, 
enriquecer e confrontar com dados concretos, exa-
tos. Ou seja: balancear os temas sem pieguismo mas 
também sem frieza.

VOZ: O expositor deve bem usar o recurso 
da modulação da voz, evitando o discurso monótono, 

sempre no mesmo timbre e até volume. Conforme o 
momento é preciso aumentar para enfatizar um pon-
to, diminuir e mesmo silenciar quando há rumores 
paralelos no ambiente. Dosá-lo também conforme o 
tamanho do recinto. Não falar de olhos fechados e a 
consulta ao relógio, se não houver um à parede, deve 
ser rápida e discreta.

Fontes de consulta:
- Curso Prático de Oratória - ADE-CE.

- Curso de Orientação ao Expositor Espírita - UREs 
Metropolitanas de Curitiba.

- “Orientação ao Expositor Espírita”- Federação Espírita 
do Paraná, 1985.

- Encontro de Estudos sobre Expositor da Doutrina Es-
pírita - ADE-MT.

- A eficiência na Comunicação Espírita – Wilson Czer-
ski, DPL – 2001

“SER Espírita” é a denomi-
nação recebida pelo novo periódico 
lançado pela SBEE - Sociedade Bra-
sileira de Estudos Espíritas, uma 
das instituições mais importantes 
do movimento espírita curitibano.

A revista “SER Espírita” 
é publicada  pela Editora Mundo 
Geo, sita na Rua Dr. Nelson Lins 
d’Albuquerque, nº 110 – escritório 
3, Bairro Bom Retiro, CEP: 80520-
430, Curitiba-PR, registrada sob o 
ISSN 1 983 969-8, em formato 210 x 
274 mm, com todas as páginas colo-
ridas, profusamente ilustrada, em 
diagramação moderna. 

Consoante informações 
fornecidas por membro da equipe 
editorial,  há previsão para ter pe-
riodicidade bimestral, tiragem de 
10 mil exemplares, com distribui-
ção em âmbito nacional, com venda 
em banca de jornais, pelo preço de 
R$ 7,90 (sete reais e noventa centa-
vos).

A equipe responsável pela 
publicação é integrada por: a) Co-
ordenação-Geral:  Emerson Zanon; 
b) Jornalista Responsável: Tina Di-
marche (MTb 1157/07/80); c) Reda-
ção: Simone Mattos, Denise Morini 
e Beatriz Virmond; d) Revisão de 
Conteúdo: Paulo Henrique Wed-
derhoff e Nelson José Wedderhoff; 
e) Revisão Técnica: Ivone Maran-
gon e Priscila Prado; f) Coordena-
ção de Arte: Deborah Schwanke;  g) 
Produção: Rosângela Fernezlian;  
h) Projeto Gráfico e Editoração: 02 
Design e Comunicação; i) Impres-
são: Gráfica Cromos; j) Distribuição: 
Dinap S.A. Distribuição Nacional de 
Publicações. 

Em seu editorial, a equipe 
responsável afirma que “a proposta 
da revista SER Espírita é apresentar 
o Espiritismo em uma abordagem 
construtivista e sintonizada com 
o ‘século 21”. [...] “Olhando a Dou-
trina dos Espíritos como um vasto 
sistema de idéias e princípios, e a 
Doutrina Espírita como a parte des-
te conhecimento que Kardec con-
seguiu acessar e documentar, po-
de-se entender o Espiritismo como 
a interpretação e a prática destes 
princípios. Esta visão permite ava-
liar a importância de uma contínua 
releitura dos princípios espíritas, 
de modo que o Espiritismo possa 
manter a devida sintonia com sua 
fonte”.

Nesse mesmo editorial as-
severam os responsáveis que “os 
membros da SBEE  vêm estudando, 
sob a orientação de espíritos dedi-
cados à pesquisa, interpretação e 
divulgação do conhecimento espí-
rita, as leis que regem os espíritos 
na Terra. E é dos resultados deste 
novo olhar sobre a vida que a revis-
ta SER Espírita pretende tratar em 

suas edições” [...] Assim, essa re-
vista “buscará apresentar uma re-
leitura dos referenciais espirituais, 
com a intenção de promover o auto-
conhecimento e ampliar o exercício 
consciente do livre-arbítrio”.

O número inaugural de-
senvolve, dentre outros temas: uma 
reportagem sobre a SBEE;  uma en-
trevista com o mentor espiritual 
Leocádio José Correia, através do 
médium Maury Rodrigues da Cruz, 
no dia 17.10.2008; um comentário de 
Simone Mattos sobre a Lei Seca; ou-
tra matéria da mesma autora com 
o título História de Vida, citando 
depoimentos de vários voluntários; 
entrevista com o coordenador do 
Museu Nacional de Espiritismo; 
artigo de Denise Morini sobre con-
sumismo e outro sobre a necessida-
de de tratar a saúde do corpo junto 
com a mente; mensagem do espírito 
Antônio Grimm sobre  Teologia Es-
pírita.

Mais informações poderão 
ser obtidas pelo e-mail:  

redacao@serespirita.com.br.

Resenha Crítica
Y. Shimizu

SER ESPÍRITA



COMUNICA“AÇÃO” ESPÍRITA  •  JANEIRO / FEVEREIRO DE 2009PÁGINA 6 ANO XIII  •  NÚMERO 71

É considerado o segundo princípio 
fundamental do Espiritismo. Nas duas edições 
precedentes tecemos comentários em torno do 
primeiro e mais importante de todos: a existên-
cia de Deus. Sem tomá-lo como ponto de parti-
da, tudo o mais perde a finalidade. O Universo 
e a vida só fazem sentido quando acreditamos, 
quer pelas lucubrações da filosofia, pela fé reli-
giosa ou por evidências científicas de que Deus 
existe e é o Criador de tudo.

Nosso estudo sobre a sobrevivência 
da alma após a morte inicia com um apanhado 
do Capítulo Primeiro da Segunda Parte de O 
Livro dos Espíritos. Lá encontramos o seguinte.

Os espíritos são definidos como 
sendo os seres inteligentes da criação que povo-
am o Universo além da matéria. Não são par-
tes de Deus, mas criações como uma máquina 
construída pelo homem. Essa informação põe 
por terra a hipótese do panteísmo, segundo a 
qual, cada indivíduo seria como uma gota de 
água do oceano, individualizada durante a 
existência física e que após a  morte retornaria à 
massa geral da divindade.

É mais correto dizer que somos 
imortais porque nossa existência espiritual 
nunca chegará a termo, porém não eternos, 
qualificativo este só cabível em relação a Deus 
que não terá fim e também não teve princípio.

Os espíritos são individualizações 
do princípio inteligente, assim como tudo o que 
compõe o mundo material deriva do princípio 
material e ambos têm sua origem em Deus. Ele 
está sempre criando novos seres ou espíritos 
cujos detalhes constituem um mistério para o 
homem. Entretanto, em outros pontos do estu-
do do pensamento espírita somos esclarecidos 
que, embora haja um momen-
to crucial na jornada evolutiva 
dos seres que é aquele em que 
atingimos, de fato, a condição 
de humanos, nossa história co-
meça muito antes.

Conforme a ques-
tão 540 da mesma obra antes 
citada, do átomo ao arcanjo, 
tudo se encadeia no universo, 
permitindo estabelecer um 

paralelo entre o evolucionismo espírita e a te-
oria de Charles Darwin. O homem não seria 
um ser especial criado por Deus, à parte dos 
demais, mas, sim, princípio inteligente que foi 
lançado nas correntes do progresso há bilhões 
de anos.

O autor espiritual André Luiz, pela 
psicografia de Francisco Cândido Xavier, no li-
vro “Evolução em dois mundos”, afirma que do 
estágio mais primitivo dos vírus e bactérias até 
atingir a fase hominal transcorreram-se 15 mi-
lhões de séculos ou 1,5 bilhão de anos. Desde 
então, o princípio inteligente vem se desenvol-
vendo numa sucessão fantástica de repetições 
de experiências.

Mas só podemos falar em espírito 
a partir do momento que o homem adquire 

consciência de si mesmo e passa a dispor do 
livre-arbítrio que fará com que por tentativas 
de erros e acertos, assumindo as consequências 
de seus atos, faz esforços para distinguir aquilo 
que é moralmente aceitável ou não, segundo as 
leis divinas. Este momento mágico de transi-
ção de ser inferior, guiado apenas pelo instinto, 
para o de ser racional, é o que os Espíritos Supe-
riores convencionaram denominar de criação 
de Deus de seres “simples e ignorantes”.

Voltando ao capítulo I de OLE, in-
formam os Instrutores que o termo imaterial para 
o espírito não é muito apropriado. O mais correto 
é dizer-se que o espírito é incorpóreo, visto que 
existe, é algo, constituído de matéria quintessen-
ciada. Falta um termo mais preciso para expressar 
a natureza do espírito, tal como quando se preten-
de explicar a luz a um cego de nascença.

O mundo ou dimensão, como quer 
que se denomine o local onde os espíritos não 
encarnados se locomovem, preeexistente ao 
mundo material e este poderia perfeitamente 
deixar de existir que em nada afetaria aquele. 
Por isso, o espiritual é o principal e sobrevive 
a tudo. Reagem um sobre o outro, mas são in-
dependentes.

Os espíritos são uma das forças da 
natureza e estão por toda parte, inclusive mui-
tos deles convivendo conosco sem que os perce-
bamos, mas há interdições para alguns a alguns 
lugares. Os espíritos puros, se examinados pe-
los encarnados, não têm nenhuma forma. Con-
tudo, para os outros espíritos, eles se parecem 
como “uma flama, clarão, centelha etérea”. Já 
a cor varia do escuro (para os imperfeitos) ao 
brilho do rubi para os evoluídos.

Gastam algum tempo para se loco-
mover, embora tão rápida como o próprio pen-
samento. Registram as distâncias percorridas se 
o desejarem ou simplesmente “já se vêem lá”, a 
depender da evolução e do exercício da vonta-
de. Com isso são capazes de atravessar quais-
quer tipos de obstáculos incluindo a terra, fogo 
ou água sem que nada os detenha.

Os espíritos não podem se dividir, 
mas podem irradiar sua ação em diversas dire-
ções simultaneamente e com capacidade pro-
porcional ao seu adiantamento espiritual. Isto 
é fácil de imaginar quando se pensa no próprio 
poder divino que se mantém onisciente de tudo 
o que acontece em todos os lugares simultane-
amente e, mais que isso, faz-se presente em to-
dos eles, agindo sobre tudo, o que caracteriza 
a sua onipresença e onipotência. Os homens 
são predestinados à perfeição relativa e entre 

as faculdades a serem desenvol-
vidas está a de poder atuar à 
distância.

Depois os Mento-
res informam a respeito do pe-
rispírito ao qual nos referimos 
há pouco. A alma – desen-
carnada – ou espírito, assim 
chamado quando encarnado, 
é revestido por um outro cor-
po que parece ser vaporoso à 
observação dos encarnados, 

Pilares do Conhecimento Espírita

Wilson Czerski

A imortalidade da almaA imortalidade da alma

Foto: www.simplesmente.poeta.com.br
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mas ainda bastante grosseiro aos olhares deles 
próprios, os desencarnados. É como se fosse o 
perisperma da semente, daí a criação do neo-
logismo perispírito, espécie de membrana que 
envolveria o espírito.

Este segundo corpo, em verdade 
o primeiro porque é ele que serve de modelo 
ou fôrma para o carnal e não o contrário, é 
diferente para cada mundo e variável também 
segundo a pureza do próprio espírito que com 
ele vai se revestir. A regra é: mundos mais evo-
luídos possuem fluidos mais sutis a envolvê-lo e 
é deles que a alma que vai se reencarnar, retira 
as moléculas que comporão o novo perispírito. 
Entretanto, como as atmosferas psíquicas dos 
planetas não são homogêneas, os espíritos mais 
evoluídos escolhem para si as partículas menos 
densas enquanto os mais atrasados têm que se 
contentar com as mais grosseiras, compatíveis 
com a mente que procede a atração das mesmas.

Como vimos, Deus criou e continua 
criando seres simples e ignorantes e encarrega-
os de desempenhar determinadas missões bem 
como submeter-se às provas que, se enfrentadas 
com paciência e humildade, promovem um 
avanço mais rápido. Já outros lamentam-se ou 
revoltam-se e demoram-se mais tempo à reta-
guarda. Comportam-se como crianças rebeldes 
e ignorantes e, por isso, sofrem mais.

Os espíritos não degeneram, não 
perdem os conhecimentos adquiridos nem as 
virtudes já conquistadas. Podem estacionar e 
ter capacidades temporariamente adormecidas. 
Nem todos passam pelas experiências do Mal, 
mas pelas da ignorância. Se muitos se detêm no 
Mal é por conta do mau uso do seu livre-arbí-
trio. Ceder ou não às tentações externas ou infe-
riores sejam elas de origem das próprias paixões 
ainda não educadas ou de influências de outros 
seres ainda mais atrasados que eles, constitui uma 
questão puramente de decisão pessoal.

Deus permite as experiências no 
Mal para que, fruto de sua própria escolha, ao 
vencer a luta que trava contra ele, obtenha o 
mérito da vitória. Já os que seguem o Bem des-
de o início não estão isentos dos aprendizados, 
trabalhos e provas, tal como 
– comparam os Benfeitores 
– uma criança que, apesar da 
boa índole, precisa de instrução 
e educação.

A condição dos 
anjos não se deve a um privi-
légio divino que já os teria feito 
assim, mas por terem atingido 
um grau de pureza máxima 
graças ao próprio esforço em 

busca da perfeição. Do mesmo modo, não exis-
tem demônios, pois Deus é o criador de tudo 
e de todos e não poderia, pela sua perfeição 
e bondade, criar um único ser que fosse para 
destiná-lo a rivalizar com ele, praticar e insuflar 
o Mal nos outros e condenar-se à infelicidade 
eterna.

Este é um resumo do pensamento 
filosófico espírita sobre a criação e destino das 
almas que habitam os seres humanos. De cer-
ta forma responde 
às perguntas mais 
instigantes que nos 
assaltam: quem 
somos, de onde 
viemos, por que 
estamos aqui e para 
onde iremos. Como 
Kardec nos lembra, 
tais conhecimentos 
formam o próprio 
núcleo da Doutrina 
Espírita. Primeiro, 
por ajudar a defini-
la como uma filo-
sofia espiritualista 
de consequências 
morais. E, segun-
do, porque estas consequências se constituem 
na mais poderosa arma de combate ao materia-
lismo, gênese de todos os males que afligem a 
humanidade. 

As guerras, a violência praticada in-
dividualmente, o egoísmo, a corrupção, a misé-
ria social e moral e até mesmo as enfermidades 
físicas e mentais são causadas pela visão taca-
nha que temos da vida imaginando-a limitada 
à trajetória do berço ao túmulo, negando-lhe a 
antecedência de um e continuidade após o ou-
tro. Se estivéssemos plenamente conscientes de 
que não somos só um corpo colocado na Terra 
para se divertir e explorar o semelhante, que 
cada ato nosso gera consequências e a justiça 
divina cobrará de nós, nas palavras de Cristo 
– até o último ceitil – ainda nesta, na próxi-
ma reencarnação ou no intervalo entre uma e 
outra, todos estes débitos, nossa conduta seria 
diferente.

O problema é que as religiões tra-
dicionais padecem de falhas gritantes na sua 
forma de expor principalmente o problema da 
dor, das diferenças físicas, intelectuais, morais 
e sociais, além das aparentes injustiças entre os 
homens. Assim a própria crença na existência e 
sobrevivência da alma fica comprometida. Re-
duz-se a um conceito teórico sem base de reali-
dade ou para ser postergado o máximo possível 
em nome do presente mais atraente e concreto.

Se ca-
minharmos do 
terreno da filosofia 
para o da religião 
encontramos o re-
forço ao princípio 
da imortalidade 
da alma nos ensi-
namentos de Jesus 
quando fala da 
existência “de mui-
tas moradas na casa 
do Pai”. Se envere-
darmos pelas des-
cobertas científicas, 
deparamo-nos com 
vários gêneros de 
provas a seu favor.

A mediunidade é uma delas. Mas 
não é uma mera questão de crença. A comuni-
cação com aqueles que já viveram entre nós e se 
transferiram para a dimensão espiritual através 
do fenômeno da morte, não só é possível como 
permite, em muitos casos, a comprovação de 
sua veracidade. Não é fantasia, não é charlata-
nismo e isso veremos na sequência desta série 
“Pilares do Conhecimento Espírita”.

Para ficarmos apenas num exemplo, 
remetemos o leitor ao livro “A Psicografia à Luz 
da Grafoscopia”, onde o autor, Carlos Augusto 
Perandréa, ex-reitor da Universidade Estadual 
de Londrina – PR e perito na área de Datislo-
copia e Grafotecnia, analisa diversas mensagens 
dos chamados mortos recebidas pela mediuni-
dade de Chico Xavier. Se o livro tem o méri-
to de comprovar a realidade da comunicação 
entre encarnados e desencarnados, necessaria-

mente prova que as almas sobrevivem à morte 
física, caso contrário, não poderiam transmitir 
mensagens.

Outras obras interessantíssimas 
a respeito são “A alma é imortal”, de Gabriel 
Dellane e “Animismo ou Espiritismo?”, de Er-
nesto Bozzano. Nesta última, o autor italiano 
defende a tese de que os fenômenos anímicos 
comprovam os mediúnicos, ou seja, se está pro-
vado que a alma de um vivo pode se desdobrar 
do corpo, ser vista e até fotografada e ao mes-
mo tempo ela própria efetuar experiências de 
interação com o meio ambiente e outras almas 
encarnadas e desencarnadas, enfim, agir à dis-
tância do corpo, isto implica que a alma que 
abandona pela morte em definitivo o veículo 
carnal, também pode realizar as mesmas ações.

Outro tipo de comprovação nos é 
oferecida por dois tipos de pesquisas bem mais 
recentes. Um deles são as EQMs ou Experiên-
cia de Quase-Morte. Médicos, psicólogos, tera-
peutas escreveram artigos e livros a respeito dos 
estudos efetuados a partir de relatos dramáticos 
de pacientes que estiveram praticamente mor-
tos e foram reanimados. A sensação de paz e 
alegria seguida da liberdade pela separação do 
corpo; depois o famoso túnel de luz, as visões 
dos que ficaram e encontros de parentes e ami-
gos que já morreram e, às vezes, a ordem para 
retornar. “Vida na morte”, e “Rumo ao ponto 
Ômega”, ambos de Keneteh Ring, “Recorda-
ção da morte”, de Michael Sabom, “Voltando 
da “Morte”, “Perto da luz” e “Transformados 
pela luz”, de Margot Grey são algumas das 
obras que tratam do assunto.

A outra vertente da pesquisa sobre 
a sobrevivência da alma está na TCI ou Trans-
comunicação Instrumental” com milhares de 
vozes, aparições e comunicações através de 
aparelhos como gravadores, telefone, televisão, 
computadores, com percentual significativo 
delas de pessoas perfeitamente identificadas. 
Destacamos três obras: “Os espíritos comu-
nicam-se por gravadores”, de Peter Bander e 
“Transcomunicação Instrumental” e “Conta-
tos Interdimensionais” da pesquisadora bra-
sileira Sonia Rinaldi, a última acompanhada 

por um CD com cerca de seis 
dezenas de comunicações cap-
tadas espontaneamente ou em 
experiências provocadas.

Você que está nos 
lendo, fique tranquilo. Você 
é imortal. Mas lembre-se que 
isto implica em responsabili-
dade quanto ao próprio futu-
ro. Depende exclusivamente 
de você onde e como você vai 
viver.

Este é um resumo do pen-
samento filosófico espírita 
sobre a criação e destino 
das almas que habitam os 
seres humanos: quem so-
mos, de onde viemos, por 
que estamos aqui e para 

onde iremos.
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Ao completar dois anos de circulação, na edi-
ção nº 12, de março-abril/1999, o ADE-PR Informativo, 
transformado há três anos no CAE, marcou a publicação 
da nossa primeira entrevista com personalidades do Mo-
vimento Espírita local e nacional. Maurício Roberto Silva 
assumira, pela terceira vez, a presidência da Federação Es-
pírita do Paraná no início daquele ano e falou de metas, 
dinheiro, co-gestão, além de fornecer, ao final, um rápido 
perfil, no “Jogo rápido”. Confira os principais pontos da 
entrevista.

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

“Continuação ou renovação?”, foi uma das 
perguntas e ele respondeu que “continuidade com ino-
vação”. Maurício falou também sobre a dinamização do 
Movimento Federativo no interior do estado com a então 
recente criação das cinco Interregionais. Dos nove itens 
propostos no “Jogo Rápido”, definiu o 3º Milênio, que se 
avizinhava, como “Convenção Humana”, a ciência espí-
rita como o “Fundamento da nossa fé” e a Política como 
a “ciência que poucos conhecem”.

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

A página 03 trouxe esclarecimentos sobre a ins-
tituição ADE-PR, sua origem, objetivos e atuação, bem 
como as “10 maneiras de colaborar com ela”. Atualmen-
te, a maioria delas perdeu o sentido seja pela mudança 
de atividades, seja por outros motivos. Mas duas ficaram: 
tornar-se Associado com contribuição mínima de dez re-
ais mensais e uma singela, mas sincera oração para que a 

ADE-PR consiga vencer os desafios e prosseguir divul-
gando a Doutrina Espírita com eficiência, levando pelo 
jornal, rádio, Tv, livro e internet a mensagem que consola 
e ilumina.

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

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

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

J. Herculano Pires, um dos defensores 
do aspecto filosófico da Doutrina, numa admirá-
vel síntese, lembra que “Kardec partiu da pesquisa 
científica, originando desta a Ciência Espírita; de-
senvolveu, a seguir, a interpretação dos resultados 
da pesquisa, que resultou na Filosofia Espírita; tirou, 
depois, as conclusões morais da concepção filosófi-
ca, que levaram naturalmente à Religião Espírita. É 
por isso que o Espiritismo se apresenta como dou-
trina de tríplice aspecto. A Ciência Espírita é o fun-
damento da Doutrina. Sobre ela se ergue a Filosofia 
Espírita. E desta resulta naturalmente a Religião Es-
pírita” (1983, p. 23).

O mesmo J. Herculano Pires ressalta, 
adiante, que “no tocante ao aspecto filosófico, o 
desenvolvimento atual das investigações mostram 
a posição acertada do Espiritismo como doutrina 

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

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

Entretanto, no acervo bibliográfico espíri-
ta, disponível em língua portuguesa, há um conside-
rável número de relatos científicos, evidenciando a 
realidade dos fatos espíritas (existência do espírito, 
sobrevivência do espírito após a morte do corpo, 
comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e ou-
tros), e de elevado conjunto de comentários de na-
tureza religiosa (interpretação dos textos bíblicos, 
moral cristã, mensagens de consolação, etc.). 

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

Assim, o signatário se propõe a apresen-
tar, nesta seção, a partir do presente número, com 
humildade e modéstia, algumas ponderações  de 
teor filosófico, a fim de subsidiar a elaboração de 
ensaios solidamente fundamentados que possam 
caracterizar com seriedade o Espiritismo como Fi-
losofia. 

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

Referências:

BUI, Jefferson José. Estudo da filosofia espírita. São Paulo: 
FEESP, 1996.

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

Autorretrato

A importância do estudo da Filosofia Espírita
Filosofia Espírita para Comunicadores – I Y. Shimizu
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De todas as matérias publicadas por Allan 
Kardec nos seis números da Revue referente ao segundo 
semestre de 1867, optamos por destacar duas delas, uma 
do mês de agosto e outra de outubro.

No primeiro, Kardec abre a edição com a no-
tícia sobre a publicação de “Fernanda”, uma novela es-
pírita, segundo o editor do jornal Moniteur du Cantal, 
que a publicou em forma de folhetim em seis capítulos, 
entre maio e junho de 1866.

O Codificador lamenta que a história não te-
nha sido enfeixada na forma de livro para permitir a 
leitura de outras pessoas uma vez que constitui “...uma 
pintura verdadeira e atraente das relações do mundo es-
piritual e do mundo corporal...”. Elogia o autor Jules 
Doinel “por ter fé naquilo que se diz” (grifo do original).

A seguir Kardec resume o enredo: “É uma jo-
vem, ternamente amada por sua mãe, roubada na flor da 
idade à sua ternura e do amor de seu noivo, e que revela 
coragem...ditando ao seu amado que em breve deve en-
contrá-la, o quadro do mundo que o espera”. Seguem-se 
três páginas de trechos relevantes, segundo Kardec, da 
obra e outro tanto de comentários seus.

No mês de outubro há três comunicações em 
série assinadas pelo Abade Príncipe de Hohenlohe, ob-
tidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, res-
pectivamente a 12, 15 e 24 de março do ano em curso e 
cada uma através de um médium diferente. Em todas elas, 
o mensageiro trata sobre a mediunidade curadora, mas 
com enfoque especial a cada vez. Segundo Kardec, na edi-
ção seguinte, o Abade, quando encarnado, possuía justa-
mente esta faculdade, razão pela qual com ela ocupou-se.

Na primeira comunicação, o Espírito afirma 
que todas as pessoas possuem em algum grau a facul-
dade curativa e alerta que o restabelecimento da saúde 
física é “o menor dos serviços” que ela pode prestar. Ao 
explicar que a manifestação mórbida no corpo é apenas 
o reflexo da enfermidade originada na alma, o comu-
nicante faz entender que o ideal é se cuidar dos dois – 
alma e corpo – pois se forem tratados somente os efeitos 
sem atingir as causas, corre-se o risco de após um perío-
do de melhora, a doença retornar.

Diz ser necessário que o médium curador, 
além da boa capacidade de transmitir os fluidos cura-
dores, trabalhe pela depuração da sua própria alma para 

exercer influência moral sobre aqueles a quem pretenda 
curar. E acrescenta a norma de se curar não só os po-
bres, mas também os ricos, sem discriminação.

Na segunda comunicação, Hohenlohe segue 
esclarecendo que são os vícios e as más tendências par-
tidas do espírito que desorganizam o corpo. Portanto, 
a cura a que ele se refere é aquela tão propalada pelo 
Espiritismo, resumida na exortação da “Reforma Ínti-
ma”. Não deixa ele de lembrar, inclusive, dos espíritos 
obsessores, reconhecendo assim que apesar da incom-
preensão para o problema, na verdade, eles também são 
doentes que necessitam de orientação para mudar de 
atitudes perante a vida, não só pelo mal que desistem de 
praticar como já visando merecer um corpo saudável na 
próxima reencarnação.

Na última comunicação, o abade volta a falar 
de se prestar o auxílio da cura a ricos e pobres, crentes 
ou incrédulos, bons e maus, porque Deus criou o sol 
para todos. Mas antes informa que não se é necessário 
ser perfeito para exercer a mediunidade curadora, caso 
contrário, ninguém seria digno dela. O que Deus pede é 
que se melhore sempre, haja esforço para purificar-se.

Em tempos que o tempo parece cada vez menor, de globalização da 
informação instantânea, cuidemos para não sermos arrastados pela onda dos 
modismos e falsas necessidades. Somos cobrados em eficiência de trabalho e 
modernidade de hábitos. Escravos da tecnologia e do culto do corpo, incapazes 
de dizer não às futilidades e à imitação.

Se não podemos fugir do mundo, estejamos nele sem permitir que 
ele de nós se apodere. Para isso o livro, especialmente o livro espírita, é um 
excelente refúgio ao pensamento atribulado. Local de pouso, para relaxar e 
aprender, desdobra em cada uma de suas páginas o conteúdo derramado de 
outras almas cuja existência nos diversos planos da vida e ao longo de múlti-
plas jornadas reencarnatórias, conseguiram arma-
zenar experiências que agora são divididas com nós 
outros em nome da solidariedade da cultura e do 
esforço educativo.

Sacrifique um pouco do seu tempo, pre-
cioso por certo, mas nem sempre sensatamente 
empregado. Lembre-se que nem só de pão vive o 

homem e perante Deus o que conta é a beleza do espírito. Abra espaço em sua 
vida para a leitura edificante que acalma, esclarece, consola e ilumina, além do 
enriquecimento cultural. Incorpore na sua rotina o hábito da leitura nem que 
seja uma página diária como gotas de harmonia e luz a higienizar sua mente e 
equilibrar suas emoções.

Investindo nele você tem tudo a ganhar. Sem ele as perdas são incal-
culáveis. Livro espírita: personagens e histórias, conceitos, pesquisas, ensaios 
intelectuais, relatos, frases encorajadoras, um universo de informações para 
compor a bagagem da alma imortal e preencher o vazio deixado no rastro das 
ilusões materiais.

O que verdadeiramente se aprende nunca 
se esquece. Registrado na memória extracerebral da 
alma jamais se perde. Livro espírita: fonte de luz, seu 
amigo, seu guia.

* Editorial do programa “Espiritismo em palavras sim-
ples”, apresentado pela equipe da ADE-PR e URE-Leste, na Rá-
dio Continental-AM 1270 KZ, de Curitiba, no dia 19/10/08.

Você sabia?
1 - Jorge Andréa afirma que o perispírito 

“acola-se ao físico através de zona energética (duplo-
etéreo) cujas efusões somadas às do físico formam o 
halo, ovóide, variável em expansão e colorido. Por 
outro lado, segundo André Luiz, em “Evolução em 
dois mundos”, pelo núcleo cromossômico o espírito 
se prende ao corpo físico e pelo citoplasma ao perispí-
rito. (Revista Presença Espírita, nº 127).

2 - Charles Lindberg, piloto do Spirit St. 
Louis, o primeiro a atravessar o Oceano Atlântico em 
1927  (Nova Iorque-Paris), em seu livro “O Espírito 
de São Luis”, narra as visões que teve de espíritos ami-
gos e familiares dentro do avião na viagem que durou 
33 horas: “fantasmas etéreos, vaporosos, falavam e 
orientavam” diz ele, talvez de encarnações anteriores.

Livro espírita: só não gosta quem nunca leu

A Revista de Kardec 2º semestre de 1867
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Nair Cravo Westphalen nasceu em Curitiba em 24 de novem-
bro de 1908 e desencarnou em 13 de janeiro de 1988. Descendente de 
família espírita, desde jovem manifestou seus dotes para a literatura. Aos 
18 anos já publicava crônicas e poesias nos jornais e revistas de Curitiba.

Como professora, publicou duas obras didáticas: “Cantando 
os Pinheirais” e “Antologia Escolar Paranaense”, colaboração importan-
te para a cultura do Paraná. 

Ligada às letras e à cultura, foi membro das seguintes insti-
tuições literárias paranaenses: Academia Feminina de Letras do Paraná, 
Centro Paranaense Feminino de Cultura, Academia José de Alencar, 
Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense, Sala do Poeta 
e vários clubes culturais da época.

Possuindo o dom de oratória e médium psicofônica, proferiu 
palestras divulgando a Doutrina Espírita em Curitiba, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraguai, Chile, Portugal e África.

No ano de 1970, após participar de uma excursão para a Euro-
pa, Nair permaneceu em Lisboa durante três semanas quando fez conta-
to com vários escritores portugueses. Em determinada reunião pública, 
no encerramento, declamou o poema “Evolução”. Graças a este fato, 
conheceu uma senhora dirigente de um Grupo Espírita Familiar e foi 
convidada a participar de uma reunião em sua casa, por não haver auto-
rização legal no país para o exercício de outras doutrinas religiosas por-
que o catolicismo era a religião oficial. Assim, começou a delinear-se um 
caminho para o qual ela se propunha realizar com muita dedicação.

Em 1971, teve oportunidade de implementar grupos de es-
tudos na cidade de Beira, em Moçambique e em Luanda, capital de 
Angola – possessões portuguesas na África Oriental. Em Portugal fez 
palestras em Santarém e Almerim.

Retornando para a África em 1973, plantou sementes da Ter-
ceira Revelação nos seguintes locais: Lourenço Marques, Beira, Luanda, 
Novo Redondo, Lobito, Benguela, Nova Lisboa, Santa Comba e Quim-
bala. Retornou a Portugal e continuou seu trabalho em Lisboa, Coim-
bra, Tondela, Argonzelo, Vila Nova de Gaia, Leiria e Pinhal Novo.

Em 1978 permaneceu seis meses em Portugal percorrendo as 
regiões sul e norte das cidades que fazem fronteira com a Espanha, um 
total de 19 cidades. Viajando em carros de amigos, atravessou o país pro-
ferindo palestras doutrinárias, distribuindo materiais de apoio aos gru-
pos que foram criados, dando atendimento a pessoas, individualmente, 
através de mensagens recebidas do plano espiritual, considerando seu 
trabalho como missão, visto obedecer o roteiro determinado pelo Alto, 
jamais prevalecendo locais de sua preferência.

As viagens foram realizadas às suas expensas, aproveitando 
hospedagens e transportes quando lhe eram oferecidos pelos amigos e 
os materiais impressos e livros distribuídos foram doados por algumas 
instituições espíritas de Curitiba.

Nair, durante oito anos, realizou seu propósito de divulgação 
da Doutrina Espírita, em terras distantes, para onde foi encaminhada 
pelos espíritos amigos que a auxiliaram nesta grande tarefa.

Evolução *
Nair Cravo Westhpalen

Sei que estou caminhando há milênios!
Impelida pelo fluido cósmico e vital,
flutuando, vagando, rolando em turbilhão.
Quantas estradas já percorri...
Onde senti a primeira vibração?
Embrionária, terrena, espiritual?
Na obscuridade, sem descanso, tropeçando,
no fausto, na pobreza, trabalhando.
Terei atravessado bosques, rios e florestas,
cavernas, abismos, montanhas e rochedos!
Lembro-me agora, pela emoção que senti...
Tão sensível, suave como um carinho.
Dormia na pedra, minha irmã.
- Por isso amo as pedras dos Caminhos!

O tempo, esse grande tecelão
no seu curso imutável de perfeição,
posou-me no cálice de uma flor.
Respirei profundamente deliciada.
Vi desabrochar a natureza exuberante
em todo o seu magnífico explendor!
Fecundação e crescimento das árvores,
sua utilidade como abrigo e alimento.
Flores lindas e plantinhas delicadas, 
entumescidas de rica seiva vegetal,
com seus matises e perfume
colorindo e embelezando o mundo.
Sonhei com a grandeza desta terra.
Obscura e humildemente,
Medrosa ainda, mas contente, 
por integrar a harmonia universal.
- Por isso amo as plantas.

Mas o tempo passou...
Já não era apenas uma flor.
Pequena, a esmo eu caminhava
e sentia que acompanhava 

outros seres, vagando como eu.
Amedrontada, vi tremendos vendavais
da natureza impetuosa, em convulsões.
Presenciei disputas violentas,
cenas horrendas, sangrentas,
entre estranhos irracionais.
Em toda a parte, ciladas e traições.
O instinto, sabiamente me guiava
ao riacho quando sentia sede.
Ao alimento, quando precisava.
Em tudo eu via a Bondade divina
que protege, guia e ilumina.
- Porisso me compadeço
dos meus irmãos inferiores
e amo os animais.

Mas, num incerto e glorioso dia,
a alma vibrou em êxtase, comovida.
Era humana e despertava para a vida.
Crescera e galgara heroicamente, 
sim, embora demoradamente, 
todos os degraus da evolução
e sentia feliz pulsar o coração!
E a alma liberta e evoluída,
entoou seu cântico de glória,
estuante de alegria de viver.
Pela inteligência, bendisse ao Senhor
todas as dádivas que recebera.
Pelos dons da fala, ouvidos e visão,
extasiada, chorou de emoção.
Tinha movimentos, podia se expandir
no mundo promissor, grande e belo:
- Sublime oficina do Senhor!
Trabalhar sempre, progredir
na escola do amor e caridade.
Possuidora dessa verdade, prosseguir
em benefício de toda a Humanidade.

- É porisso que amo meus irmãos!

** Mantida a ortografia original e/ou conforme 
envio. (NR)

Centenário de nascimento da poetisa Nair Westphalen

Gliquéria Yarentchuk
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ADE-MG  
suspende as atividades

Conforme comunicado postado na Lista de 
Diretoria da Abrade na internet no dia 11 de janeiro e 
assinado por Fátima Ferreira, a Associação de Divulga-
dores do Espiritismo de Minas Gerais. As razões que 
levaram a esta decisão seriam principalmente compro-
missos assumidos inicialmente por ela em outros setores 
do movimento espírita mineiro, inclusive na INEDE 
Editora e depois também por outros membros da equi-
pe. Como todas as tentativas para substituição destas 
pessoas mostraram-se infrutíferas, houve-se por bem 
suspender todas as atividades da ADE-MG.

Abrade realiza reunião em São Paulo
Com a presença de representantes das ADEs 

de Santa Catarina, Pernambuco, Sergipe, Campinas, 
além da anfitriã, a reunião ocorreu nos 13 e 14 de de-
zembro no Centro de Cultura, Documentação e Pes-
quisa do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro.

No sábado, após comentários retrospectivos 
sobre a atuação da Abrade no movimento espírita nestes 
14 anos de existência e o processo sucessório de 2006 
que desaguou na mudança do modelo administrativo 
até então vigente para o de Colegiado, ainda em fase de 
implantação, decidiu-se por algumas medidas burocrá-
ticas a respeito.

No domingo os principais assuntos em pau-
ta foram o Fórum das Entidades Especializadas, uma 
proposta a ser apresentada à ABRAME para discussão 
conjunta na área da segurança pública e o planejamento 
das atividades da própria Abrade para 2009 tais como 
projetos para a publicação de uma revista de grande cir-
culação e um jornal ou boletim impresso; reativação do 
boletim eletrônico; reestruturação das listas virtuais de 
debates; a transformação da homepage em um Portal 
de Comunicação Social Espírita; diagnósticos sobre as 
estruturas e necessidades internas das ADEs; o estabe-
lecimento de parcerias com entidades espíritas e não-
espíritas e o estudo para a criação de uma Loja Virtual 
na homepage para contribuir na captação de recursos.

Após sucesso de  
“Bezerra de Menezes – diário de um 

espírito”,  agora é a vez de Chico Xavier 
chegar às telas do cinema

O filme sobre “O Pai dos Pobres” foi assistido 
por 440 mil pessoas no ano passado e deverá ser adapta-
do para uma minissérie de Tv para a qual o ator Carlos 
Vereza já está cotado para repetir o papel do médico e 
político cearense.

Tanto sucesso motivou outras duas iniciativas 
semelhantes envolvendo o médium “Mineiro do Sécu-
lo”. Um deles é de iniciativa da “Estação da Luz”, mes-
ma ONG que produziu o filme de Bezerra e deverá ser 
lançado em 2010, ano do centenário de nascimento de 
Chico Xavier.

Serão retratadas quatro histórias inspiradas 
em cartas psicografadas por ele a mães que perderam 
seus filhos, um em acidente automobilístico, outro que 
foi abortado, um terceiro por suicídio e outro vitimado 
pelo câncer.

Existe um outro projeto para transformar em fil-
me a vida do médium mineiro tendo por base o livro “As vidas 
de Chico Xavier”, do jornalista Marcel Souto Maior.

Um livro que vai dar  
o que falar

Carlos Pereira é médium psicógrafo, mem-
bro da ADE-PE e apaixonado pelas ladeiras e casario 
de Olinda. A afinidade com o local trouxe bons frutos. 
Acaba de vir a público pela Editora Dufaux, de Belo 
Horizonte, um livro cujo autor espiritual é ninguém 
menos do que o espírito de Dom Helder Câmara, arce-
bispo emérito de Recife e Olinda e um dos fundadores 
da CNBB- Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 
desencarnado em 1999.

“Novas Utopias”, segundo Hélio Dias da Sil-
va, em texto veiculado pelo jornal “Vida Espírita”, de 
Uberlândia-MG, edição de janeiro, além de surpreen-
der o público espírita, deve causar muita polêmica entre 
os católicos, principalmente porque foi prefaciado pelo 
monge beneditino e teólogo Marcelo Barros que foi se-
cretário de Dom Helder de 1966 a 1975 e tem 30 livros 
publicados.

No prefácio, Marcelo reconhece a autenti-
cidade do comunicante, tanto pelas ideias como pela 
linguagem. Consta também ali os avais do filósofo e 
teólogo Inácio Strieder e da historiadora Jordana Gon-
çalves Leão, ambos ligados à Igreja Católica.

No texto de Hélio Dias está reproduzida uma 
entrevista realizada pelos editores do livro com o au-

tor espiritual de “Novas Utopias”. Não ficou claro onde 
mais este conteúdo está disponível. Entramos no site 
da editora (www.editoradufaux.com.br) e não a encon-
tramos. São ao todo 22 respostas muito interessantes, 
onde Dom Helder afirma, por exemplo, ainda se sentir 
padre, atuar junto aos carentes, que não era reencarna-
cionista mas admite a possibilidade, sobre a experiência 
de se comunicar mediunicamente, desejo, aliás, com-
partilhado por muitos outros padres desencarnados, da 
expectativa das “críticas veementes” de católicos sobre o 
livro e uma exortação generalizada à prática do amor. 

Ex-ministro Reale Júnior lembra o 
centenário de morte de  Lombroso 

no “Estadão”
O artigo foi publicado no dia 03 de janeiro 

último sob título “Razão e Religião” no qual o ilustre 
jurista historia sobre a produção intelectual do antropo-
logista criminal italiano que defendeu por muito tempo 
a tese do criminoso nato, passando mais tarde a admi-
tir a influência do ambiente na formação psicológica do 
homem e, finalmente, ao final da vida, como salienta 
o autor do artigo, graças a sua adesão ao Espiritismo, 
reconhece a existência do livre-arbítrio como fator deci-
sivo na tomada de decisões das práticas delituosas.

Assim, boa parte do artigo do ex-ministro da 
Justiça é dedicada à conversão de Cesare Lombroso à 
Doutrina Espírita, após a negação sistemática em que 
até a ridicularizou. A primeira das cerca de 100 sessões 
com Eusápia Paladino deu-se em 1891 em Nápoles 
tendo ficado impressionado pelo fato da médium estar 
presa numa cadeira e a cortina do aposento ter vindo 
envolvê-lo. Suas convicções se consolidaram onze anos 
depois ao se deparar com a materialização da própria 
mãe que se apresentou diversas vezes e sempre com a 
mesma estatura, voz e o tratamento familiar.

Após citar o livro “Hipnotismo e Mediuni-
dade”, de 1909, do eminente estudioso italiano, Reale 
menciona que “Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, 
reconhece o livre-arbítrio, mas admite que não são os 
caracteres físicos que determinam o comportamento, 
e sim a natureza do espírito encarnado, que pode ter 
inclinação para o mal, mas possui o poder de enfrentar 
com o seu querer a tendência manifestada”.

E conclui: “Este escorço histórico, quando 
dos cem anos da desencarnação de Lombroso, recoloca 
a angustiosa questão do livre-arbítrio ou do determinis-
mo. A meu sentir, a liberdade não pode ser indiferente. 
Cabe situar o homem em suas circunstâncias biológicas 
e sociais, pois age no mundo que o circunda. O ho-
mem possui uma liberdade, mais que situada, sitiada, 
sem deixar de ter, contudo, uma esfera de decisão últi-
ma pela qual define a realização da vontade e a do seu 
próprio modo de ser. Sem liberdade perdem sentido a 
dignidade do homem e a imortalidade do espírito”. 

Carlos Pereira, médium de Dom Helder Câmara



Crise mundial atinge ativida-
des da ADE-Japão

Na reunião do dia dezoito de janeiro, a di-
retoria da ADE-JP analisou a situação da instituição 
diante da crise financeira mundial que atingiu vários 
países desenvolvidos, inclusive o Japão. As consequên-
cias imediatas foram o aumento repentino do desem-
prego dos trabalhadores temporários. Os brasileiros 
representam grande parte desse contingente, na maio-
ria empregados na indústria manufatureira.

O Grupo de Estudos Espíritas de Ueda está 
propondo uma ação conjunta com todas as todas as 
organizações, religiosas ou não, para apoiar as cam-
panhas que já estão em andamento. O objetivo não é 
criar mais uma campanha e sim ajudar em projetos em 
desenvolvimento, além de prestar informação e orien-
tação para que os atingidos saibam onde  e como se 
dirigir para buscar auxílio.

A intenção é se organizar e tentar fazer o 
máximo possível para agregar um número grande de 
voluntários para ajudar na tarefa. Isto é apenas um co-
meço, sendo necessário realizar reuniões para discutir 
vários pontos para poder colocar em prática e ajudar 
efetivamente o maior números de pessoas.

E ameaça até mesmo a parceria 
com a ADE-PR

A crise na segunda maior economia do 
mundo afeta o próprio desenvolvimento das atividades 
espíritas no país, pois muitos dos que militam nesta 
área, estão também sendo penalizados com a redução 
de salários e ameaça de demissão.

Por isso, conforme informação prestada pelo 
presidente da ADE-JP, Adalberto Prado de Morais, é 
possível que a publicação das notícias do movimento 
espírita japonês neste jornal, bem como o envio de 100 
exemplares para distribuição local, como vinha sendo 
feita há quase dois anos – a primeira edição contendo 

notícias de lá foi a de nº 61, maio-junho de 2007 – 
talvez tenha que ser suspensa. Isto será decidido numa 
reunião no dia 15 de fevereiro.

Na ocasião serão planificadas as atividades 
da ADE-JP para o ano de 2009, incluindo a re-estru-
turação da Biblioteca Itinerante e a definição de data 
para a palestra “Depressão e Espiritualidade”, em con-
junto com o G.E.E.Gunma.

A ADE-JP vai propor também um estudo 
para promover uma maior aproximação dos grupos 
espíritas do Japão. A Comunhão Espírita Cristã, a 
mais antiga sociedade espírita local, dirigida hoje por 
Tomoh Sumi, tem uma sede com auditório para 60 
pessoas, outras pequenas salas, cozinha para o preparo 
de alimentos a ser distribuídos junto com roupas e cal-
çados aos homeless (moradores de rua ou sem-teto), no 
último domingo do mês.  

Auxílio aos homeless das ruas de Tóquio por voluntá-
rios da Comunhão Espírita Cristã F.C. Xavier

Embora não haja no Japão um movimento 
espírita oficialmente organizado, a Comunhão Espí-
rita Cristã Francisco Cândido Xavier é membro do 
Conselho Espírita Internacional como observadora e 
realiza anualmente o Encontro de Confraternização 
do Movimento Espírita do Japão - ECOMEJ. 

A proposta da ADE-JP é fazer um encon-
tro no meio do ano em Ueda-shi, não  nos moldes do 
ECOMEJ, mas como uma reunião de dirigentes com  

propostas para unir os grupos. Por isto, será proposto 
aos grupos e casas espíritas a constituição de um Con-
selho Espírita ou União das Sociedades do Japão, com 
representação das instituições espíritas atuantes e assim 
fortalecer o Espiritismo e o Movimento Espírita no país.

Comemoração do segundo 
aniversário de fundação

Para comemorar o segundo aniversário do 
G.E.E.UEDA - Grupo de Estudos Espíritas de Ueda e 
da ADE-JP, os membros das duas instituições realiza-
ram um almoço no dia 21 de dezembro no Kominkan 
Nakano-Jo, em Ueda, após um estudo doutrinário na 
parte da manhã. No período da tarde foi apresentado 
o filme “O Espiritismo – de Kardec aos dias de hoje”.

Por sua vez os grupos informam o seu novo 
endereço: Nagano-ken – Ueda-shi – Shiokawa, 2721-
30. T-386-0401 – Japan Tel. 090 8328 4773, 080 
5146 2423 e 0268 75 9575

ESPIRITISMO em japonês
Acesse    www.spiritism.jp a homepage 

da Comunhão Espírita Cristã Francisco Cândido 
Xavier voltada aos japoneses que desejam conhe-
cer a palavra cristã à luz do Espiritismo. E verifi-
que também como obter o Evangelho Segundo 
Espiritismo em japonês.
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