
Oficialmente no Brasil, pelo Censo de 2000, os espíritas constituíam 1,38% da 
população. Entretanto, diversas pesquisas realizadas dão conta de que cerca de 60% das 
pessoas acredita na reencarnação. Prova eloquente de que, além dos 2,5 milhões de espíri-
tas assumidos e os estimados 20 milhões de simpatizantes, este princípio fundamental do 
Espiritismo já extrapolou sua lógica filosófica e observação científica para cerca de outros 
60 milhões de pessoas com idade acima de 14 anos, ou um total superior a 80 milhões de 
adeptos.

Nesta edição e na próxima, preparamos algumas informações a respeito deste as-
sunto tão importante cuja compreensão nos remete a um maior grau de consciência sobre 
a vida humana e as leis divinas que regem o Universo, especialmente a da Justiça. Sem a 
racionalidade proporcionada pela pluralidade das existências, impossível não duvidar da 
sabedoria, da competência, da bondade e da justiça de Deus. Com ela, nossa mente se ilu-
mina e nossa alma confia serena.

Páginas 06 e 07.

Como explicar o  fenômeno da 
reencarnação ser aceita por mais 
da metade dos brasileiros
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O que dizem Os OutrOs jOrnais
A imprensa espírita escrita é pouco prestigiada. Baixo número de periódi-

cos, a maioria com qualidade insatisfatória, tiragens reduzidas pela falta de leitores 
que retroalimentam o círculo vicioso ao não estimular as melhorias necessárias.

Mas há boas exceções. A partir desta edição oferecemos ao leitor do CAE a 
oportunidade de conhecer um pouco sobre o tipo de informações que alguns destes 
jornais espíritas transmitem. No Editorial, as explicações sobre a nova coluna e na 
04 o texto inaugural.

AmericAnos estudAm As 
curAs mediúnicAs

Tema polêmico no Brasil. Ape-
sar da realidade inquestionável dos fatos, 
muitos espíritas desaprovam as cirurgias 
espirituais, especialmente as invasivas. 
Muitos médiuns vivem na corda bamba 
entre a fama e o estigma do suposto char-
latanismo enquanto até entre os críticos 
é raro que não tenham recorrido a este 
recurso.

Mais pragmáticos, cientistas de 
outros países preferem estudar casos no-
táveis como o do médium goiano João de 
Deus, do que resultou um documentário 
exibido recentemente no canal Discovery. 

Página 11.

Luz eterna e O semináriO 
“espiritismO e sOciedade”

No dia 16 de maio, o C.E. Luz Eterna de Curitiba, promoveu um se-
minário com a interessante temática acima. Além das apresentações musicais no 
início – Coral Os Mensageiros” – e no final – “Banda Alma Sonora” -, Ney Paulo 
de Meira Albach, Célio Trujilo Costa e Rubens Corrêa abordaram para um público 
aproximadamente de 250 pessoas, “Espiritismo e Cidadania”, “A evolução biológica 
em direção à espiritualidade” e “Advento do humanismo espiritualista”, respectiva-
mente. Página 12.

jOrnaL faLandO de jOrnaL
Se há problema com nossos jornais como apontado acima e a ADE-PR atua na 

área da comunicação espírita, é seu dever contribuir com o possível para que as pessoas 
que os elaboram sintam-se mais capacitadas a exercer o seu meritório trabalho.

A despeito das próprias limitações, estaremos em três edições repassan-
do alguns conceitos que poderão auxiliar quem escreve e edita jornais, boletins e 
revistas espíritas a torná-los mais ricos de conteúdo e agradáveis aos olhos do leitor. 
Divulgar com Eficiência, página 08.

O médium João Teixeira de Faria no canal 
Discovery
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De tempos em tempos, um periódico 
como este necessita passar por reciclagens parciais 
para melhor atender a seus objetivos, dentre eles, 
deixar o leitor bem informado e satisfeito. Além das 
notícias gerais de cada edição, há o cuidado com 
as seções fixas, aquelas matérias sempre presentes e 
que têm por característica a apresentação sequencial 
de um assunto como, por exemplo, “Subsídios para 
a Melhoria da Imprensa Espírita” e “Divulgar com 
Eficiência” e outras de conteúdo variado, mas de 
natureza semelhante como já tivemos “Ade-Japão”, 
“Por que saber”, etc.

Algumas delas, após certo tempo esgotam 
o assunto. É o caso de “A Revista Espírita de Kar-
dec” que, dentro da proposta inicial de destacar a 
cada edição do jornal, alguns poucos assuntos pu-
blicados num semestre todo, no próximo número, 
concluirá a meta com menção ao primeiro semestre 
de 1869.

Ao iniciarmos agora o 13º ano de circu-
lação do CAE, brindamos o leitor com uma nova 
seção que servirá para preencher a lacuna deixada 
pela citada acima e, esperamos, enriqueça-o um 
pouco mais de informações. Trata-se de “O Que 
Dizem Os Outros Jornais”, na qual transcreveremos 
trechos de matérias recentemente publicadas em ou-
tros periódicos espíritas.

Os objetivos são: proporcionar uma vi-

são mais diversificada da imprensa espírita escrita e 
consequentemente do Movimento Espírita Brasilei-
ro; permitir vaga ideia a respeito da linha editorial 
seguida pelos periódicos e nível intelectual dos arti-
culistas; dar visibilidade a outros jornais, revistas e 
boletins numa retomada da campanha “Espiritismo 
em Movimento: Fique por dentro!”, realizada pela 
ADE-PR em 2001 ao incentivo da leitura e assina-
tura de jornais espíritas. Para tanto daremos sem-
pre a indicação de um contato (e-mail, endereço ou 
telefone) para que o interessado, caso deseje, possa 
obter maiores informações sobre como ter acesso ao 
jornal citado.

Quanto aos critérios, definimos que uti-
lizaremos os cerca de 20 periódicos recebidos pela 
ADE-PR no intercâmbio que faz, embora façamos 
o envio para cerca de 180. Infelizmente porque a 
maioria não quer ou não pode nos enviar sua publi-
cação, o alvo de nossa garimpagem se concentrará 
em 10% do total. Os textos citados serão escolhidos 
pelo Conselho Editorial e submetidos à análise da 
conveniência e oportunidade de transcrição e pode-
rão se referir a um único periódico ou vários deles, 
conforme importância, extensão e adequação ao es-
paço disponível para cada edição.

Essa escolha de matérias não visará o exó-
tico, bizarro ou polêmico, embora assim eventual-
mente possa ser percebido. Procuraremos eviden-
ciar aquelas que fogem ao lugar-comum, à repetição 

cansativa observada na maioria dos jornais e bole-
tins espíritas. A ênfase está, senão no ineditismo 
absoluto da informação ou pensamento, ao menos 
que o tema ou reflexão seja original ou pouco dis-
seminada.

Faremos transcrições literais, entre as-
pas, acompanhadas de intercalações que atendam 
à economia de espaço, abstendo-nos de comentá-
rios. É possível que uma ou outra frase possa soar 
descontextualizada, dando ensejo a interpretações 
diversas, mas melhor isto do que privar o leitor do 
CAE de conhecer um pouco do que ‘dizem os ou-
tros jornais’.

Quando entendermos que determinada 
matéria ou afirmação mereça atenção especial, en-
carregaremos algum articulista colaborador deste 
jornal, seu editor ou a própria equipe de redação 
para elaborar texto - a ser publicado na mesma ou 
edição futura – que comente e faça uma crítica ho-
nesta contribuindo para o esclarecimento do leitor, 
permanecendo com este o direito inalienável de 
analisar, julgar e formar seu próprio juízo.

Sempre citaremos a fonte completa – des-
de que disponível - (nome e e-mail do jornal, local, 
data e nº da edição, nome do articulista, seu e-mail 
e cidade), facilitando o contato do leitor com os 
mesmos.

Explicações feitas, remetemos o leitor à 
página 04 onde inauguramos a aludida seção com 
recortes de cinco jornais que nos chegaram às mãos 
neste último mês.

Editorial

Conselho Editorial:
Zélia Carneiro Baruffi,

Wilson Czerski e Y. Shimizu

Dando voz aos outros

OPINIÃO DO LEITOR
Acuso o recebimento do exemplar do jor-

nal COMUNICA AÇÃO ESPÍRITA, de março/
abril 2009. Parabenizo toda equipe editorial pelo 
esmero da pauta de cada edição, refletindo o zelo 
pela divulgação espírita com qualidade e compro-
misso ético.

Fraternalmente,

Carlos Antonio de Barros, coordenador 
da ANESBP, editor de PENSADOR e responsável 
pela Assessoria de Comunicação Social da Abrade.
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Filosofia Espírita para comunicadores - III Y. Shimizu

Quando se tem por objetivo um estudo am-
plo da Filosofia Espírita, o escritor Deolindo Amorim 
diz em seu livro “Doutrina Espírita”, que “antes de tra-
tarmos da Filosofia Espírita, que é uma filosofia com 
princípios próprios, devemos, indispensavelmente, ter 
conhecimento da Filosofia Geral” (2002, p. 8).   

Com esse fim, foi explanado no número pre-
cedente que o conhecimento humano, adquirido no 
decurso de sua vida, pode ser de três tipos (usual, ex-
plicativo e aplicativo e indagativo) e que o indagativo é 
adquirido ao interrogar a realidade global, e que o co-
nhecimento filosófico enquadra-se no indagativo.

O conhecimento explicativo e aplicável, no 
qual se inserem as ciências, possui um objeto formal 
(perspectiva) bem distinto do indagativo. Como afirma 
Jolivet, “os problemas da Ciência não são os mesmos 
da Filosofia”... “A Ciência se aquartela na determinação 
das leis dos fenômenos. A Filosofia quer conhecer a na-
tureza profunda das coisas, suas causas supremas e seus 
fins derradeiros”... Esta última se ocupa “da natureza 
profunda das coisas, seu valor e seu fim e o conhecimen-
to das essências, dos valores e dos fins” (1963, p. 19). A 
Filosofia “é sempre perquirição de raízes ou indagação 
de pressupostos... de evidências universalmente válidas”. 
(REALE, 1988, p. 7). 

Tendo em vista o fato de o conhecimento 
indagativo não ser acumulativo; com isto significando 
que o filósofo não parte, como o cientista ou o técni-
co, do ponto atingido pelo seu antecessor. As limita-
ções humanas não permitem que ele abarque e domine 
toda a realidade global. Ele apenas consegue ter uma 
visão dessa realidade a partir de um determinado ponto, 
usando como alicerce de sua especulação o contexto so-
cial, cultural, econômico, científico, histórico e religioso 
em que está inserido. E, essa sua visão é a sua verdade, 
que procura vivenciar e disseminar entre os seus seme-
lhantes.

Então, o conhecimento filosófico é verdadei-
ro, embora seja de teor individual, de um grupo, ou de 
uma comunidade que adota essa visão. E de acordo com 
o ponto pela qual ele vê a realidade e segundo o alicerce 
e o procedimento empregado, constituem-se as corren-
tes, as escolas e as teorias filosóficas.

Contudo, como expõe Deolindo Amorim, 
na sua obra “Análise Espírita, “existe a filosofia em si, 
a filosofia livre, assim como existem filosofias diversas, 
segundo as escolas e as teorias pessoais. O que se pode 
chamar de filosofia livre é justamente a indagação natu-
ral, a reflexão profunda acerca das causas primárias, sem 
subordinação a qualquer esquema rígido” ... “É a Filo-
sofia com visão global do Universo, preocupada com a 
razão última das coisas, como necessidade do espírito 
inquiridor, o espírito que tem sede de saber mais” .... “A 
Filosofia em si está no espírito: é a elaboração do conhe-
cimento superior, através de mecanismos que permitem 
à criatura chegar à compreensão da vida e das coisas 
pela luz da razão bem trabalhada ou pela alta intuição”.  
(1993, p. 136 a 138).

Miguel Reale lembra que “a Filosofia, com 
efeito, procura sempre resposta a perguntas sucessivas, 
objetivando atingir, por vias diversas, certas verdades 
gerais, que põem a necessidade de outras; daí o impulso 
inelutável e nunca plenamente satisfeito de penetrar, de 
camada em camada, na órbita da realidade, numa busca 
constante do sentido, na qual se situem o homem e o 
cosmos” (1988, p.4).

O filósofo paranaense Ney Lobo demonstra 
que “a Doutrina [Espírita] assume, realmente, a con-
figuração técnica e formal de verdadeira filosofia, ob-
jetivamente”... “Ao se definir a Filosofia encontramos 
frequentemente três elementos fundamentais: 1) univer-
salidade ou visão de toda a realidade, de todos os entes, 
reais ou apenas de razão; 2) as causas mais fundamen-
tais dos entes; 3) a razão humana, como instrumento ou 
meio de procura dessas causas” (1989, p. 43).

Com efeito, “a Doutrina Espírita traduz o pri-
meiro requisito, pois o objeto material abrange toda a 
realidade em todas as suas dimensões” (1989, p. 43).

Ela “satisfaz ao segundo, ou seja, o seu objeto 
formal, porque procura atingir o seu amplíssimo obje-
to material pelo aspecto ou ponto de vista das últimas 
causas de todas as coisas” (1989, p. 45).  Efetivamente, 
o Espiritismo busca as causas últimas dos fenômenos, 
porque ele transcende a linha de causalidade próxima 
do plano físico, para saltar a uma linha superior de cau-
sas” (1989, p. 45).

É, finalmente, compatível com o terceiro re-
quisito, pois emprega como instrumento unicamente 
a razão, porquanto embora a Doutrina Espírita aceite 
uma revelação, ela não admite uma razão sobrenatural, 
porquanto se trata de revelações trazidas por seres hu-
manos desencarnados, cujos conteúdos são ideias, infor-
mações e mensagens de teor racional, e não mistérios ou 
dogmas suprarracionais. (1989, p. 47 a 49).

Ney Lobo conclui sua tese afirmando que 
“existe a Filosofia Espírita, a qual, sem nenhum favor, 
se apresenta com alto grau de originalidade, sendo, ao 
mesmo tempo, mais abrangente e profunda do que 
qualquer outra. A Doutrina Espírita estadeia o seu ele-
vado expoente metafísico, acima da areia movediça das 
opiniões, da ocorrência ondulante dos fenômenos e da 
marcha inexorável do tempo” (1989, p. 49).

Referências :
AMORIM, Deolindo. Análises espíritas. Rio de Janeiro: 
FEB, 1993.
AMORIM, Deolindo. Doutrina espírita. 2.ed., Salvador: 
Círculus, 2002.
JOLIVET, Régis. Curso de filosofia. Rio de Janeiro: Agir, 
1963.REALE, Miguel. Introdução à filosofia. São Paulo: 
Saraiva, 1988.
LOBO, Ney. Filosofia espírita da educação. v. 1. Brasília: 
FEB, 1989.

O ESPIRITISMO É UMA FILOSOFIA - II
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A lágrima de Chico
O jornal Aldebaran (51) 3249-3700, primeiro 

bimestre deste ano), reproduz mensagem com o títu-
lo acima do espírito de Humberto de Campos, psico-
grafada pelo médium Arael Magnus, em 08 de janeiro 
também de 2009, no C. E. Luz na Estrada, de Sabará-
MG.

Humberto narra diálogo que teve com Rubens 
Romanelli a respeito de encontro recente que este tivera 
com Chico Xavier. “Chico está muito triste. Nunca o 
vira assim, tão lancinado pela angústia, mesmo quan-
do enfrentamos o negro episódio de 58, em Pedro Le-
opoldo”, disse Romanelli. “O Chico está sofrendo por 
ingratidão, dor profunda... por atitudes de gente espíri-
ta... Trouxeram-lhe notícias da programação para a mo-
numental celebração do centenário dele... Imagine que 
estão elaborando gigantescas festividades. E há brigas. 
Disputas, questões comerciais e de marketing, grandes 
somas de dinheiro envolvidas. Briga de foice”.

E o interlocutor passa a enumerar as homena-
gens: um grupo quer erigir um hipercomplexo na cidade 
natal de Chico, com grandes pavilhões, museus, fontes 
luminosas, passarelas de acrílico, laser e néon, tudo com 
dinheiro da venda de livros, doações e dinheiro público 
e com cobrança de ingresso; em Uberaba, bustos, mu-
seus, shows, congressos, festivais e muita festa; editoras 
preparam obras com capa e letras douradas; leilão de 
páginas psicografadas; em Brasília, congressos mun-
diais, festas, museus, banquetes, grandes caravanas, 
lançamentos de biografias.

Humberto concorda: “... posso entender a 
dor do Chico. Ele, sempre avesso a estas manifestações, 
sempre longe dessa idolatria, e, mais: sempre próximo 
de gente humilde, sofredora”. Romanelli então critica 
muitos centros espíritas cheios de guardas e sistemas de 
segurança, “alguns luxuosos” e argumenta que “nas fa-
velas, nos aglomerados, nos lugares bem pobres, quase 
não existem mais centros espíritas” e também os ganhos 
de algumas editoras, inclusive com os livros de Chico.

E segue: “A turma é indócil e não vai largar o 
filão altamente lucrativo que hoje financia construções 
faraônicas, banca viagens e caravanas de doutrinação e 
visitas ao exterior com humildade nas palestras e os-
tentação nas estadias”. E cita a construção da “Casa de 
Chico”, em Belo Horizonte, um palácio arquitetônico, 
“deboche à doutrina do Consolador!”

“Mas a utilização do nome, do conceito e da 
vida de Chico para esses expedientes é que é doloroso, 
sobretudo para ele”. E faz sugestões de outras maneiras 
de homenageá-lo: minorar o sofrimento dos desvalidos, 
construção de lares, hospitais beneficentes, orfanatos, 
escolas profissionalizantes. E quase ao final, adverte: “Ai 
desses que traem os próprios conceitos e consciências... 
que fazem a caridade de fachada, criando ‘obras’ para 
dourar pílulas... desses que fazem cair essa lágrima de 
Chico”.

O Espiritismo ante a eutanásia
Artigo publicado ao mesmo tempo nos jor-

nais “Abertura” – ickardecista@terra.com.br - (Santos 
– SP, ed. n° 245, abr/09) e “Opinião” – imprensalivre@
imprensalivre.net - (Porto Alegre, ed. 162 do mesmo 
mês). Nele, Milton Medran inicia citando palavra de 
São Luís a Kardec em O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo, tomada como princípio doutrinário contrário à 
eutanásia.

Depois narra o caso da belga Amelie Van Es-
been, de 93 anos que, cansada de viver, pediu à justiça 
o apressamento de sua morte, o que lhe foi negado por 
não se tratar de um caso de ‘afecção incurável grave’ 
nem de ‘sofrimentos constantes, insuportáveis que não 
possam ser amenizados’. Amelie, na verdade, sofre de 
polipatologia ou várias doenças crônicas associadas à 
velhice. Vive internada num lar e já tentou cortar os 
pulsos. Está confinada à cama, limitada a olhar o teto.

Medran comenta que no século XIX quan-
do a Doutrina Espírita foi sistematizada, um problema 
como este não era nem pensado “nem por Kardec nem 
por São Luís” pois a expectativa de vida na Europa era, 
em média, de 40 anos. Após mais alguns comentários, 
ele finaliza: “Nem a lei e nem as prescrições dos espíri-
tos entrevistados por Kardec previram esse drama típico 
de nossos dias: o cansaço da vida. Por isso, não posso 
condená-la. Tenho, sim, pena de Amelie.

Trinta anos de saudade!
Da Revista Harmonia – harmonia@floripa.

com.br - (São José – SC, n° 174, ed. que se pressupõe re-
lativa ao mês de abril/09), fazemos dois recortes, ambos 
relacionados ao filósofo, jornalista, escritor, educador e 
conferencista José Herculano Pires cuja desencarnação 
completou 30 anos no dia 09 de março último.

Sobre ele escreve longo texto Marcelo Henri-
que, editor da revista, relembrando para alguns e, pro-
vavelmente, dando a conhecer para a maioria, o perfil 
biográfico do grande intelectual espírita, autor de 85 
livros, 62 deles espíritas.

Em coluna fixa do periódico “Herculano en-
sina”, texto do próprio falando “Sobre a Filosofia”. A 
analogia poética no final surpreende: “Porque a Filosofia 
tornou-se de tal maneira complexa, um mar profundo e 
amplo, que nenhum nadador... consegue dominar suas 
vagas em toda a extensão da superfície. Isso não impede 
que tentemos as nossas braçadas. Se as grandes profun-
didades nos são interditas, e se o mar largo oferece pe-
rigos que não podemos enfrentar, resta-nos o remanso 
das praias, com postos salva-vidas à vista. ...podemos... 
experimentar as forças das ondas, tocar com os pés a 
areia fina e movediça dos lugares menos perigosos. E 
é sempre melhor esse exercício do que ficar em casa e 
olhar o mar pela janela”.

César Lattes e o Espiritismo
Tribuna Espírita – celc.pb@gmail.com - (João 

Pessoa - PB, ed. nº 147, jan-fev/09), assinado por Adria-
no Oliveira, transcreve artigo publicado originalmente 
na Folha Espírita (nov/1998). Em negrito constam de-
clarações do maior físico brasileiro, morto em 2005. “A 
questão da origem da matéria não é física, na minha opi-
nião. Na melhor das hipóteses, é metafísica”; “Cérebro 
e mente não são a mesma coisa. Temos cérebro, mente, 
espírito, alma”; “...tenho tido experiências que podem 
ser classificadas como transmissão de pensamento..., 
principalmente com minha mãe”; “...minha mulher viu 
no hall de entrada um amigo comum... Ele se virou e 
entrou no escritório... Naquela noite recebemos a notí-
cia de que ele havia morrido no Rio de Janeiro”.

Recomendamos ao leitor antes de iniciar a leitura deste texto, se não o fez, ler antes o Editorial onde explicamos os motivos e critérios 
usados para a elaboração desta nova seção. Feita esta observação, passemos às matérias selecionadas.

O que dizem os outros jornais
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A primeira matéria da edição de julho de 
1868 é sobre a numerologia. Allan Kardec inicia con-
fessando que não possui nenhuma opinião a respeito 
e que ela – ou a ‘concordância dos números’ como a 
denominava - não constituía uma ciência porque não 
possuía número suficiente de fatos que a demonstrasse. 
Nem por isso, porém, ele a nega. “... como a porta do 
Espiritismo estará sempre aberta a todas as idéias pro-
gressivas, a todas as aquisições da inteligência, ele se 
ocupa com as necessidades do momento, sem temer ser 
ultrapassado pelas conquistas do futuro”, afirma ele.

A seguir transcreve uma mensagem obtida 
num grupo muito sério, no qual os espíritos declaram 
que “...há, certamente, no conjunto dos fenômenos mo-
rais, como nos físicos, relações baseadas em números e 
que a lei que determina a concordância de datas seria 
revelada aos homens no futuro” pois que no presente 
outros conhecimentos prévios estavam ausentes. “A na-
tureza – segundo o mensageiro – não tem caprichos; 
marcha sempre com precisão e com segurança”. E Kar-
dec concorda sobre o inconveniente do momento pelo 
risco de se vulgarizar “uma crença que, em mãos ignoran-
tes, poderia degenerar em abuso e práticas supersticiosas”.

Mais à frente, Kardec raciocina, como hi-
pótese, que se nascimentos e mortes são regidos pela 
numerologia, poderia o mesmo se dar com as coletivi-
dades como as raças, povos, cidades, suas marchas as-
cendentes, decadências e ocasos e as revoluções sociais 
que marcam etapas de progresso. E para aqueles que 
diriam que o Espiritismo estaria admitindo a fatalida-
de e negando o livre-arbítrio, o Codificador informa 
logo que “o Espiritismo jamais negou a fatalidade de 
certas coisas e que, ao contrário, sempre a reconheceu”, 
mas esta não entrava o livre-arbítrio.

O homem é submetido fatalmente às leis que 
regem o conjunto de fenômenos da natureza: nascer, 
crescer, amadurecer, atender suas necessidades fisioló-
gicas e morrer, mas apressar a morte ou comer demais 
é decisão sua. Analogamente a um prisioneiro sem sua 
cela, pode mover-se à vontade, porém, dentro dos li-
mites de suas paredes. Se a fatalidade é absoluta para 
as leis da matéria – explica – não existe para o Espírito 
que age sobre ela pela sua vontade.

Depois de exemplificar com certos jogos 
como os dados e o ‘vermelho e o preto’, Kardec analisa 
as estatísticas das mortes por faixas etárias e conclui 
que “... é permitido supor que todas as eventualidades 
que parecem efeito do acaso, na vida individual, como 
na dos povos e da humanidade, são regidas por leis nu-
méricas...” e que “Pela mesma razão nada haveria de 

absolutamente impossível que o conjunto dos fatos de 
ordem moral e metafísica fosse igualmente subordina-
do a uma lei numérica, cujos elementos e as bases, até 
agora, nos são totalmente desconhecidas”.

Insiste em deixar claro que a fatalidade que 
se impõe aos indivíduos é aparente por ser consequên-
cia de seus atos na vida presente ou passada. Somente 
o geral aplicado às coletividades pode se sobrepor ao 
livre-arbítrio individual.

“Há muitos espíritas cujo grau 
de instrução é insuficiente 

para serem classificados como 
‘esclarecidos’. Para melhor 
propaganda explicações 
concisas, com exemplos 
adaptados ao assunto”.

Um outro assunto de destaque da mesma 
edição é o intitulado “A geração espontânea e a gênese”. 
Dada a sua complexidade diante da lei da evolução bio-
lógica proposta por Charles Darwin dez anos antes, con-
vidamos o caro leitor a examinar o texto na própria fonte 
visto a impossibilidade de tratá-lo em tão exíguo espaço.

Em junho, Kardec havia se ocupado com as 
visões do corpo d’água. Em agosto ele volta ao tema 
para narrar as demonstrações realizadas ao Duque de 
Orléans, em 1706. Quem conta é o Duque Saint-Si-
mon. A menina era capaz de descrever com precisão 
o que se passava à distância como no Palácio de Ver-
salhes do qual ela nunca ouvira falar. Não era apenas 
uma descrição física, mas também sobre pessoas que o 
habitavam ou haviam habitado e detalhes totalmente 
desconhecidos dos presentes. Na mesma ocasião, uma 
imagem do Duque com uma coroa não identificada, 
foi estampada numa parede e todos puderam vê-la.

No final do texto Kardec comenta que “com 
ou sem água, tanto o copo quanto a garrafa de cristal 
(outro caso citado brevemente) evidentemente repre-
sentam, neste fenômeno, o papel de agentes hipnóticos; 
a concentração da visão e do pensamento em um ponto 
provocam um maior ou menor desprendimento da alma 
e, por conseguinte, o desenvolvimento da visão psíquica”.

No mês de outubro, o editor Kardec repro-
duz o texto de um correspondente de Saigon (hoje Ho 

Chi Minh, na Conchinchina (atual Vietnã) que forne-
ce ligeiros traços biográficos e a síntese do pensamento 
do grande filósofo chinês Lao-Tsê que viveu no século 
VI a .C. e contido no livro “A razão suprema”. Algu-
mas máximas citadas merecem destaque: “Aquele que 
conhece os homens é instruído; aquele que se conhece 
a si mesmo é verdadeiramente esclarecido”; O homem 
tem a sua lei na terra; a terra tem a sua lei no céu; o céu 
tem a sua lei na Tas (Deus) ou a razão suprema univer-
sal; a razão suprema tem a sua lei em si mesma”.

Em novembro, chama-nos a atenção uma 
comunicação obtida na Sociedade Parisiense de Estu-
dos Espíritas no dia 23 do mês anterior, pelo médium 
Sr. Nivard, e assinada por “Um Espírito”, na qual este 
transmite recomendações sobre a forma de se fazer “A 
melhor propaganda” do Espiritismo. Diz ele que há 
muitos espíritas cujo grau de instrução é insuficiente 
para serem classificados como “espíritas esclarecidos” 
porque lhes falta a prática ou se a possuem, fazem-no 
mais com entusiasmo do que com persuasão.

Esclarece estar se referindo à parte filosófica 
e não à moral visto que esta não apresenta nenhuma 
dificuldade na teoria e muita na prática. Já os funda-
mentos filosóficos, para serem repassados, devem estar 
assentados num conhecimento sólido da teoria.

Recomenda na mensagem que não se exta-
siem com os fenômenos materiais e que dêem sua ex-
plicação sem muito desenvolvimento para não fatigar 
as pessoas iniciantes no Espiritismo. As explicações de-
vem ser concisas, com exemplos escolhidos, adaptados 
ao assunto. E arremata que esta base filosófica está em 
O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns.

Finalmente, em dezembro o Codificador 
apresenta uma das mais preciosas contribuições à or-
ganização e funcionamento do Movimento Espírita 
pela forma que ele entendia ser a ideal. Escreve sobre 
a Constituição transitória do Espiritismo – Considera-
ções Preliminares, passa por um resumo dos comen-
tários apresentados cerca de três anos antes nos quais 
esclarece o modo como administrava os recursos finan-
ceiros. Depois fala sobre os cismas, as lideranças do 
Espiritismo, a formação de um Comitê Central para 
organizar o movimento, as obras fundamentais da 
Doutrina, as vias e meios econômicos para dar conta 
das despesas e a Conclusão.

Todo espírita, mas principalmente, todo di-
rigente espírita deveria conhecer e refletir sobre as pon-
derações do mestre lionês.

A Revista Espírita de Kardec 2º semestre de 1868
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Pilares do Conhecimento Espírita

Este é o quarto princípio fundamental da 
Doutrina Espírita a ser estudado por nós. A reen-
carnação também é conhecida como pluralidade das 
existências, lei das vidas sucessivas ou palingênese 
(dois sufixos gregos que significam nascer de novo). 
Mas, tal qual ocorre com a mediunidade, não se trata 
de uma exclusividade do Espiritismo, pois esta é uma 
crença muito antiga e presente no seio de muitos po-
vos e religiões. Basta pesquisar o Bramanismo, o Bu-
dismo, o Mazdeísmo (na antiga Pérsia), os druidas na 
Gália, os hindus na Índia, na China, entre os judeus 
com exceção dos saduceus, no antigo Egito, todos 
eles tinham como base religiosa a crença em Deus (ex-
ceto os budistas que possuem uma forma diferente de 
entender o universo e os hindus pela multiplicidade de 
seus deuses), na imortalidade da alma e o retorno dela 
à vida carnal para prestação de contas de erros cometi-
dos no passado e desenvolvimento espiritual.

A reencarnação encontra respaldo nos 
três aspectos que estruturam o Espiritismo: filosófico, científico 
e religioso. No primeiro explica o porquê de todas as desigual-
dades existentes entre os homens; sem ela, decididamente, 
não haveria justiça de Deus. No segundo, há atualmente pro-
vas concretas de sua ocorrência, tanto pelas Regressões a Vi-
das Passadas como consequência de sua aplicação terapêutica, 
como pelas inúmeras pesquisas realizadas, inclusive e principal-
mente, por não-espíritas sobre pessoas com lembranças es-
pontâneas de vidas pretéritas. E no sentido religioso, ao menos 
para os cristãos, há as passagens claras no Novo Testamento 
em que Jesus a ela se refere, como por exemplo, o diálogo 
com Nicodemus e sobre as vindas de João Batista e Elias; tam-
bém o Velho Testamento a cita, não com essa denominação, 
em vários trechos.

Por uma questão de didatismo, faremos estudos 
separados para cada um deles, sendo que no religioso nos 
demoraremos em dissipar as dúvidas quanto as diferenças ou 
semelhanças entre reencarnação e ressurreição.

ASPECTO FILOSÓFICO
Almas humanas não reencarnam em animais e 

nem vice-versa. Não há número certo de reencarnações e o 
processo não é infinito. A partir de certo estágio evolutivo, o 
progresso dispensa experiências em corpos densos como os 
nossos, mas a quantidade delas depende basicamente de cada 
indivíduo. Quanto mais progredir em cada etapa, logicamente 
apressará o processo, diminuindo a necessidade de voltar a 
Terra ou a outros mundos semelhantes. 

Mas para iniciarmos propriamente o estudo da re-
encarnação, temos que partir de alguns pressupostos sem os 
quais seria pura perda de tempo tentar provar a sua autenti-
cidade. Vejamos. Em primeiro lugar temos que acreditar que 
possuímos uma alma ou espírito e que este sobrevive à morte 
do corpo físico. Se não admitirmos isto, obviamente nada tere-
mos a colocar. Um segundo ponto é o da existência de Deus e 
compreensão, ainda que acanhada e incompleta, dos seus atri-
butos. Se não o reconhecermos como absolutamente perfeito, 

sábio, bondoso e justo para com suas criaturas, então 
muitas ou todas as anomalias físicas, intelectuais, mo-
rais, sociais poderão se justificar. Como se percebe, 
a filosofia é o caminho da busca do conhecimento 
através da reflexão, do raciocínio lógico e tem como 
campo de ação toda a realidade existente e tudo o 
que nela está contido. Isto inclui Deus e o homem. 
Daí nos ocuparmos, como muitos grandes filósofos 
também o fizeram, com estes dois temas, embora 
alguns deles na tentativa de negar a existência da di-
vindade, sem recorrer ou justamente para combater 
a religião. Entretanto, no nosso caso, não há impe-
dimento que desde agora associemos um conceito 
de caráter religioso ou científico pertinente a certo 
conceito puramente filosófico. Aliás, se para alguns 
Jesus foi um grande psicólogo, diremos de nosso 
turno, que ele foi também um grande filósofo pela 
profundidade de seu saber e um grande cientista, 
pois os seus chamados milagres demonstram pleno 

conhecimento das leis da matéria e extraordinária capacidade 
de manipulação da mesma.

Assim tomemos como ponto de partida as palavras 
do Cristo “Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer 
de novo”. Por que as teria enunciado? Significa que, segundo 
o seu superior entendimento, o homem está submetido ao 
imperativo da lei de progresso, do trilhar por sucessivas expe-
riências terrestres e em outros mundos, para avançar em sua 
evolução espiritual. A plenitude de desenvolvimento de suas 
faculdades morais e intelectuais que o conduzirão à perfeição 
relativa tornando-o realmente semelhante - mas não igual a 
Deus - certamente não pode ser alcançada com somente uma 
existência de 70 ou 100 anos. 

O aprendizado que faz durante o curso de uma 
existência equivale a alguns curtos e trôpegos passos em di-
reção ao infinito, mesmo que tenha maximizado a oportu-
nidade, o que é raro. É insuficiente para que imediatamente 
após receba um selo de santificação com destino ao céu ou 
às lavas vulcânicas do inferno, se existissem. Na Terra, planeta 
de provas e expiações é onde, paulatinamente, pela repetição 
das jornadas reencarnatórias, o espírito é submetido à lei de 
Causa e Efeito - “a cada um, segundo suas obras” – e, pelo 
desenvolvimento cada vez maior de seu livre-arbítrio, liberta-
se do jugo da matéria e faz prevalecer a sua inteligência que o 
conduzirá à felicidade.

Este é o processo pelo qual o espírito, mantendo 
sua individualidade ao longo do tempo, reveste-se de perso-
nalidades diferentes e temporárias como um ator que atua no 
palco representando os mais diversos papéis e tanto melhor 
o fará quanto mais aprendizado tiver acumulado pelo estudo, 
pelo treinamento, pelas corrigendas e disciplinas impostas a si 

A reencarnação,  palingênese ou 
pluralidade das existências
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mesmo, pela prática do Bem, e maior for o número de per-
sonagens que tenha tido oportunidade de encarnar. Somente 
através da reencarnação o homem vai se depurando espiritu-
almente, burilando o caráter e a inteligência, adestrando-se a 
se tornar um partícipe mais efetivo na obra da Criação Divina 
que, aliás, nunca cessa. Sem ela não haveria justiça divina como 
veremos mais adiante.

 Não teríamos explicações plausíveis para todas 
as desigualdades e aparentes injustiças com as quais convive-
mos aqui na Terra. Prevaleceria um destino arbitrário e cruel, 
determinado por Deus. O homem não passaria de joguete 
nas mãos da sorte e do acaso. E mais: o homem agiria quase 
sempre impunemente. Excetuada a ação da justiça terrena que 
sabemos ser muito falha, onde e quando esperar pelos castigos 
aos maus e recompensa dos bons?  Ora, se o céu beatífico e 
enfadonho pela ociosidade e as fornalhas do inferno não exis-
tem, como conciliar idéias de justiça divina com a impunida-
de das transgressões humanas? Esboroam-se o materialismo 
mecanicista de um lado, implode o fanatismo e os sofismas 
religiosos de outro, erigidos que foram com o propósito de 
dominação sombria. 

Daí, portanto, a necessidade apregoada por Jesus 
de o homem ter que renascer inúmeras vezes em carne e 
espírito, isto é, a estruturação celular em diversos corpos sob 
o comando de um só espírito como vestes que são trocadas 
por necessidade de higiene ou desgaste. A renovação carnal 
depende dos pais, a espiritual do esforço do próprio espírito 
e de Deus que o criou simples e ignorante e lançou-o na tor-
rente evolutiva para adquirir todas as outras faculdades que já 
se encontravam nele em estado latente. Algumas delas, passa-
dos milhões de anos, desde o agregado celular mais elementar 
que serviu de suporte à manifestação do princípio inteligente 
ou mônada espiritual, já estão desenvolvidas como a fala e a 
escrita, a razão e a memória, o livre-arbítrio parcial e a mediu-
nidade que se generaliza por toda parte. Muitas outras ainda 
carecem de condições apropriadas de amadurecimento moral 
e intelectual as quais constituem as duas asas sustentadoras do 
voo do espírito rumo à perfeição e à felicidade.

Ao longo da linha de crescimento do ser imortal, 
aquele princípio inteligente caminhou passando pelos diversos 
reinos da natureza e adequando sempre, na sua marcha ascen-
dente, as formas físicas de expressão no mundo corpóreo ao 
grau íntimo de necessidade e potencial. Da atração no mineral 
– primeiras evidências do esforço da natureza, tela sublime a 
expressar a obra de Deus – no sentido de individualizar a vida, 
transitando pelo predomínio da sensação nos vegetais e do 
instinto nos animais, alcança a razão plena no homem atual e 
projeta-se  para a intuição característica do homem do futuro, 
elegendo-se para compor a angelitude dos espíritos superiores.

AS DESIGUALDADES HUMANAS, 
COMO EXPLICÁ-LAS?
Comecemos pelas físicas para as quais podemos 

elaborar as seguintes questões. Por que Deus nos colocaria 
no mundo com diferenças que se transformam em agentes de 
facilidades ou entraves de tal monta capazes de selar o nos-
so destino? Já paramos alguma vez para pensar por que uns 
nascem sadios e outros com deformações físicas e retardos 
mentais? A Síndrome de Down, por exemplo, a que se deve? 

Carga genética dos pais? E por que, então, um e o irmão e 
mesmo o pai ou a mãe, tendo o gene responsável não tive-
ram a doença desenvolvida? As causas, segundo a medicina, 
podem estar relacionadas também com acidentes de parto ou 
consequência de enfermidades acometidas à mãe durante a 
gravidez. O raciocínio ainda é o mesmo: por que a doença 
naquela época e, se foi acidente mesmo e não negligência do 
obstetra, por que com ele? 

Por que, esteticamente falando, há pessoas altas, 
biótipo para jogador de basquete e o constrangimento de um 
anão, ou brancos e negros com consequências socioeconô-
micas? Por que a beleza de uns abrindo portas profissionais 
e pessoais (modelos, os tais “boa aparência”, potencial para 
melhores matrimônios) e a fealdade criando embaraços? Por 
que no decorrer da vida a saúde e a doença que surge sor-
rateira, companheira de anos ou muitas décadas sem razões 
aparentes? Enfim, por trás de todos os mecanismos das leis 
biológicas das quais só constatamos as manifestações exterio-
res, está a regência soberana das leis de equilíbrio que, burla-

das em alguma época e lugar, reclama reajuste. Ou então são 
expressões da vontade do próprio indivíduo determinando 
escolhas provacionais para acelerar a ascensão espiritual. Mui-
ta beleza feminina, por exemplo, pode ser fator de ameaça ao 
cumprimento a determinados programas de trabalho para a 
futura etapa reencarnatória. Poderá despertar a sensualidade 
excessiva, a vaidade, o desejo de muitos do sexo oposto, res-
valando até para graves conflitos de relacionamento pessoal e 
familiar. Então, o espírito solicita alterações na sua matriz pe-
rispiritual, optando por traços mais comuns que não chamem 
tanto a atenção. 

Ainda no aspecto físico, perguntamos sobre as 
razões das mortes prematuras. Não tiveram tempo suficien-
te nem para praticarem o bem e irem para o “céu” e nem 
tampouco o mal para irem para o “inferno”. Para o purga-
tório talvez. E de lá para onde se nada fizeram, se não se 
submeteram às vicissitudes da vida material? E esta não é uma 
bênção concedida por Deus? Por que a uns de seus filhos ela 
é negada ou tão curta? E as mortes violentas, os acidentes, 
as catástrofes, as guerras? Por que essa “sorte” tão arbitrária? 
Fatalidade que atinge muitas vezes indivíduos de boa índole e 
poupa outros maldosos?

E quanto às intelectuais? Gênios ou superdotados 
e idiotas nos extremos e uma imensa maioria em muitos graus 
intermediários de inteligência. Dir-se-á talvez que os primei-
ros são exceção. Então Deus é parcimonioso e concede privi-
légios. Por quê? De onde provêm as idéias inatas, as vocações 
profissionais, os dons artísticos que tantas vezes brotam na 
mais tenra infância e se desenvolvem a revelia da instrução 
posterior? A inteligência dada a uns e negada a outros as mais 
das vezes também ampliam as diferenças pelas suas consequ-
ências e assim a parcialidade de Deus repercutiria em efeito 
cascata nas condições econômicas e sociais do indivíduo, pois 
em geral, quanto mais alcance intelectual, maiores as possibili-
dades de conforto material pelas oportunidades surgidas.

Mas há também as diferenças sociais e econômi-
cas. Por que uns nascem em berço de ouro ou são bafejados 
depois pela fortuna enquanto outros nascem pobres, em fa-
velas, enfrentando um ambiente extremamente hostil aonde 
lhes são negados os direitos e oportunidades mais elementa-
res de saúde, estudo e formação religiosa, abrindo uma luta 
titânica para não resvalar pelos descaminhos do crime?

E quanto à moralidade? Como listar lado a lado 
Albert Sabin, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa 
de Calcutá e Nero, Genghis Khan e Hitler? Para aceitar tudo 
isto assim friamente só concebendo um Deus absolutamente 
injusto e caprichoso.

continua na próxima edição.

A reencarnação,  palingênese ou 
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de reencarnação ocorridos no Brasil.
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Este jornal é o órgão oficial da Associação de 
Divulgadores do Espiritismo do Paraná e como tal tem 
o compromisso de manter uma linha editorial que re-
flita o pensamento e ações de sua diretoria. Uma das 
grandes preocupações da instituição é atuar no sentido 
de disseminar o conhecimento de métodos que auxiliem 
o trabalho de divulgação espírita pelos diversos meios 
como a mídia (rádio, Tv, jornal, internet), o livro, as 
artes, etc. E isso tem sido feito ao longo dos anos, mas 
principalmente no decorrer das vinte últimas edições 
quando abordamos aqui em “Divulgar com Eficiência” 
muitos destes temas. Agora chegou a vez justamente de 
tratarmos daquilo que estamos fazendo, ou seja, um 
jornal espírita.

Mas mesmo antes de iniciarmos esta seção 
em novembro-dezembro de 2006, uma outra, “Subsí-
dios para a Melhoria da Imprensa Espírita” inaugurada 
no bimestre março-abril de 2000, de responsabilidade 
de Y. Shimizu, vem desde então contribuindo neste ob-
jetivo de aprimoramento na forma de escrever nos peri-
ódicos voltados para o segmento espírita. A diferença é 
que enquanto esta mantém o seu foco na forma, envol-
vendo o uso correto do idioma e suas regras gramaticais 
e ortográficas, o que traremos nesta edição e nas próxi-
mas, cuida do conteúdo a ser transmitido, embora sem 
negligenciar daquelas mesmas orientações de caráter 
geral quanto às formas de expressão do pensamento.

Muitos jornais e articulistas continuam 
alheios às reais necessidades da sociedade, escrevendo 
e publicando repetições em cima de repetições em lin-
guagem arcaica, exaurindo a paciência do leitor ávido 
por informações novas e práticas, quando não, ao menos 
sob enfoques diferentes, enriquecidos, que fujam do lugar-
comum, da mesmice que se vê com tanta frequência.

A primeira questão que devia se impor a 
quem pretende enviar uma colaboração para um perió-
dico, espírita ou não, é “por que escreverei?” Não basta 
querer colaborar, nem mesmo saber - o ato de escrever 
e o assunto. É preciso ter um objetivo. Se não tivermos 
nada de novo para dizer, se for só para repetir aquilo 
que outros já disseram, sem nada acrescentar, é reco-
mendável gastar o tempo com outra ocupação e deixar 
o espaço livre para quem possua conteúdo de interesse.

Há certos pontos que precisam ser reprisados 
com frequência, outros ocasionalmente como reforço, 
lembrete ou sob ótica particular de análise, mas daí 
ao que ainda se vê nos nossos periódicos torna-se até 
abusivo. Meras transcrições de mensagens, comentários 

sem criatividade sobre virtudes evangélicas ou 
destituídos de profundidade sobre reencarnação, 
aborto, etc. desestimulam o leitor.

Tais informações elementares só se justifica-
riam para leitores não-espíritas, o que ocorre quando 
veiculadas em jornal leigo ou, sendo espírita, distribu-
ído em bancas, porém, quase sempre o público-alvo é 
um ilustre desconhecido do editor. Jornais, revistas e 
boletins, constituem importantíssimo canal de comu-
nicação espírita, que deve se completar com a compre-
ensão, pelo receptor, da mensagem veiculada e a reação 
deste deve servir de aprimoramento ao meio e à própria 
mensagem subsequente. Recomenda-se haver interati-
vidade entre o jornal - e jornalistas - e o público através 
da crítica, pesquisa, seção de cartas do leitor, da diver-
sidade de opinião, etc.

Se não tivermos nada de novo 
para dizer, só repetições sem 
nada acrescentar, melhor gastar 
o tempo com outra ocupação 
e deixar espaço livre a quem 
possua conteúdo de interesse.

Forneceremos aqui diretrizes orientativas a 
quem escreve ou pretende escrever na imprensa espíri-
ta, sem a pretensão de esgotar o assunto. A corriqueira 
situação de trabalho não remunerado realizado por jor-
nalistas não profissionais e direcionado a espíritas de 
quem se espera a caridade da tolerância não deve servir 
de justificativa para a acomodação. Os conceitos espíri-
tas despertam mentes e corações com rapidez crescente 
e cabe-nos a responsabilidade por colocá-los ao alcance 
de todos com competência, clareza, correção, amor e, 
por que não, uma certa dose de elegância literária.

Listaremos a seguir uma série de tópicos que 
julgamos em momento algum possam ser negligen-
ciados pelo jornalista espírita. O desenvolvimento dos 
mesmos não cabe neste trabalho e para tanto sugerimos 
recorrer à bibliografia apropriada.

OBJETIVO PRIMORDIAL
Dividir com os leitores os conhecimentos e 

experiências que já possui do Espiritismo proporcio-
nando condições de que os mesmos adquiram algo de 
bom e útil ao seu bem-estar presente e futuro.

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS
oferecer ao público leigo os princípios e conceitos •	
básicos do Espiritismo a título de informação cultu-
ral, concorrendo para o gradual desaparecimento de 
equívocos em relação a outras práticas religiosas ou 
supersticiosas e a derrubada de preconceitos;

incentivar o engajamento do leitor espírita ao movi-•	
mento, tornando-o mais consciente e participativo 
na realização de tarefas e busca de soluções para os 
problemas existentes;

contribuir com os outros meios de comunicação •	
para a divulgação dos conhecimentos doutrinários, 
colocando-os ao alcance de toda a sociedade e não 
somente do segmento espírita;

promover pelo debate, autocrítica e diversidade de •	
opiniões as condições para o revigoramento do mo-
vimento e a unificação em torno das linhas mestras 
estabelecidas pelo Codificador;

atualizar e dinamizar a informação espírita subme-•	
tendo os fatos sociais à sua ótica de análise para que 
o leitor encontre respostas para as questões e proble-
mas mais afligentes da atualidade;

a despeito do caráter amadorístico, buscar recicla-•	
gem e o uso de técnicas modernas da comunicação 
escrita, apresentando com equilíbrio o tríplice aspec-
to do Espiritismo e tornando a leitura agradável e 
enriquecedora para o destinatário da mensagem.

ORIENTAÇÕES GERAIS
Formador de opinião, o jornalista serve de 

referência para o leitor, expositores, dirigentes e outros 
autores, implicando em alto grau de responsabilidade 
pelo papel que desempenha. Por escrever para o público 
e não para si, nem sempre o que sabe ou gosta dizer, 
interessa ao leitor. Deve-se ter em mente que este deve 
ser visto como um consumidor cujo nível de satisfação 
precisa ser conhecido e buscado sempre. Daí a neces-
sidade da crítica e da autocrítica, do questionamento 
permanente.

Estes questionamentos e outros tópicos como 
o personalismo, imparcialidade, estilo, estrutura de 
texto, revisão, tipos de períodos, etc. serão comentados 
na próxima edição.

Jornalismo Espírita - I

Divulgar com Eficiência

Wilson Czerski
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Redação do texto jornalístico - XVI
& Resenha Crítica

Dentre os equívocos mais frequentemente 
constatados por ocasião da revisão de textos jornalís-
ticos são aqueles relacionados com a regência verbal, 
principalmente quanto ao emprego das preposições. 
Sendo a regência verbal um dos capítulos que maiores 
dúvidas suscitam ao redigir um texto jornalístico, com 
elevado número de casos particulares e exceções, o sig-
natário destes subsídios toma a liberdade de sugerir a 
aquisição de um dicionário de regência verbal, além de 
uma gramática normativa, consultando-os com frequ-
ência, a fim de evitar a ocorrência de equívocos elemen-
tares de teor gramatical.

Estão listados abaixo, alguns dos verbos mais 
utilizados, com regências diversificadas conforme o seu 
significado e o seu emprego preferencial no contexto 
jornalístico.

A: 1) abdicar: t.i. (renunciar a, desistir de); 
preposição: de (regência preferencial); Ex: ele abdicou 
do cargo. 2) agradar: t.d. (fazer carinhos, acariciar); t.i. 
(satisfazer); preposição: a; Ex: o livro agradou ao aniver-
sariante. 3) agradecer: t.d. para coisa e t.i. para pessoa; 
preposição: a. Ex: ele agradeceu ao vendedor o descon-

to obtido. 4) aspirar: t.d. (sorver, inalar); t.i. (almejar, 
pretender); preposição: a. Ex: ele aspirava a esse cargo. 
5) assistir: t.d. (prestar assistência); t.i. (estar presente, 
caber); preposição: a. Ex: o médico assistiu o acidenta-
do; ele não assistiu ao espetáculo; preposição: a 6) avi-
sar: t.d. de pessoa e t.i. de coisa; preposições: contra, de, 
para, sobre. Ex: avisou os parentes sobre a inundação.

B: 7) botar: t.d. e t.i. (pôr, colocar, depositar, 
enfiar, jogar) (o que) e (onde); preposições: em, sobre, 
sob, a; Ex: ele botou a ferramenta na mala.

C: 8) chamar: verbo com regências variadas; 
t.d. Ex: o chefe chamou o servente. 9) comunicar: t.d. 
para coisa e t.i. para pessoa; Ex: a vítima comunicou 
o furto ao policial. 10) contentar-se: t.i. (satisfazer, 
tornar contente); preposições: com, de, em; Ex: ele se 
contentou com o presente recebido. 11) continuar t.d. 
(prosseguir, ir adiante) e t.i. (permanecer, perseverar); 
preposições: a, em, com; (quando a palavra seguinte é 
um verbo no infinito, exige a preposição a; Ex: mesmo 
cansado, ele continua a cavar o solo. 12) contribuir: t.i. 
(colaborar, cooperar); preposições: com, para. Ex: ele 
contribuiu com R$ 20,00 para a campanha. 13) curar: 

t.d. (corrigir, corar) e t.i (tratar, cuidar); preposição: de; 
Ex: o médico curou a hepatite do meu filho.

D: 14) dar: t.d. para coisa e t.i. para pessoa 
(doar, conceder, ceder); preposição: a (evitar de empre-
gar a preposição para); Ex: ele deu a bicicleta ao irmão. 
15) deparar-se: t.d. e t.i. (aparecer, fazer achar); prepo-
sições: a, com; Ex: deparou-se com o urso no mato. 
16) desagradar: t.i. (descontentar, contrariar); preposi-
ção: a; Ex: a notícia desagradou a seu irmão; quando 
pronominal, exige a preposição de; ex: ele se desagradou 
com a atitude de seu sogro.

Referências:
CEGALLA, Domingos P. Novíssima gramática da 
língua portuguesa. 40ª ed. São Paulo, Nacional, 1997.

LUFT, Celso Pedro. Dicionário prático de regência 
verbal. São Paulo: Ática, 1987.

MARTINS, Eduardo. Manual de redação e estilo. 3ª 
ed. São Paulo: OESP, 1997.

SACCONI, Luiz. Nossa gramática: teoria. 11ª ed. São 
Paulo: Atual, 1990.

As estatísticas assinalam que a depressão atin-
ge cerca de 15 a 20% da população mundial e é cada 
vez mais constatada em todo o mundo, em todas as ca-
madas sociais.

Assim, torna-se deveras oportuna a publica-
ção do livro “Depressão, doença da alma”, de autoria 
do professor Francisco Cajazeiras, pela Editora Eme, de 
Capivari-SP, com 208 páginas.

Consoante o autor, “a doença depressiva deve 
ser entendida como um estado mórbido do tipo trans-
torno afetivo, caracterizado por humor deprimido que 
se mantém por longo período, em reação desproporcio-
nal à esperada ante um acontecimento psicossocial ou, 
às vezes, sem causa aparente; e que se reflete negativa-
mente na vida do enfermo, comprometendo-lhe a qua-
lidade de vida”.

Ele discorre, na segunda parte, sobre os as-
pectos científicos dessa doença, abordando as possíveis 
causas (biológicas, psicológicas, socioculturais e espiri-
tuais), o seu diagnóstico, detalhando aí o quadro clí-
nico (sintomas e sinais), situações clínicas especiais, as 
diferentes apresentações (como nos casos de episódios 

depressivos, de transtorno depressivo recorrente, de 
transtorno afetivo bipolar e de transtorno persistente do 
humor e de depressões atípicas).

Após discorrer sobre as causas mais habituais 
para a ocorrência da depressão, como as decorrentes de 
desatinos de teor profissional, de desarmonias conju-
gais, de conflitos entre pais e filhos explana, com muita 
clareza as causas espirituais da depressão. Ele aborda 
dentre os fatores etiológicos anímicos: a imaturidade 
anímica, a incapacidade de gerenciar os próprios sen-
timentos, comportamentos equivocados que resultam 
no desenvolvimento de hábitos nocivos e viciações, des-
compromisso e invigilância, distanciamento da missão 
pessoal por acomodação nas coisas mundanas e, final-
mente, ecos e ressonâncias das distonias e desequilíbrios 
de vidas passadas.

O autor passa, então, a focalizar os fatores 
exógenos, tais como: contaminação fluídica pelo conta-
to demorado com pacientes deprimidos, assédio espiri-
tual de entidades que buscam incutir a desesperança, o 
pessimismo e o desalento; o vampirismo, com espolia-
ção parasitária de energias espirituais e vitais; processos 
obsessivos provocados por espíritos inimigos em tarefas 

de agressão e de vingança. Ele mostra, então, como efe-
tuar um diagnóstico diferencial entre a doença depres-
siva e a obsessão espiritual.

Desenvolve, na parte final do livro, os pro-
cessos de cura da depressão, explicitando os processos 
adotados pela medicina convencional (pelo uso de me-
dicamentos, pela eletro convulsoterapia, psicoterapia, 
para, enfim, mostrar os métodos adotados pela terapia 
espírita.

Francisco Cajazeiras é cearense de nascimen-
to, graduado em medicina e especialista em cirurgia 
geral. Ao lado da profissão médica na capital cearen-
se, é professor na Universidade de Fortaleza (Unifor) 
e nas Faculdades Integradas do Ceará (Fic). Atuante 
no movimento espírita cearense, é fundador do Insti-
tuto de Cultura Espírita do Ceará, foi vice-presidente 
da Federação Espírita do seu estado e presidente da 
Associação Médico-Espírita do Ceará. É autor de 9 
livros, dentre os quais citam-se: “Eutanásia – enfoque 
espírita”,“Elementos de teologia /espírita”, “Existe vida...
depois do casamento?”, “Bioética – uma contribuição 
espírita”, “Conselhos de saúde espiritual” e “Valor tera-
pêutico do perdão”.

SUBSÍDIOS PARA A MELHORIA DA IMPRENSA - LIV

DEPRESSÃO, DOENÇA DA ALMA

Y. Shimizu
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Aquele momento em que a humanidade 
se transformará iniciou-se há muito. Nossas almas 
ainda não se aperceberam de que tudo que vem 
acontecendo é o ciclo natural do planeta. Tantos 
vendavais... terremotos... São os resgates das almas 
que ainda encontram-se na mais pura lama, sem 
consciência do que é o bem. 

Há poucos dias tivemos notícia de mais 
uma tragédia, entre tantas, dessas que acontecem no 
mundo terreno. É necessário que isto aconteça para 
a evolução do ser humano. São as dívidas acumu-
ladas durante um período de grande maldade. As 
criaturas movidas por uma força estranha são atraí-
das para um ponto comum onde se darão os resgates 
coletivos. No mundo inteiro estão acontecendo estes 
encontros que culminam em tragédias, acidentes ter-
ríveis que nossos olhos constatam com horror, fruto 
da inferioridade dos habitantes da Terra.

O mundo não se acabará, não adiantam 
datas previstas, pois isto jamais acontecerá. Deus 
não criou o planeta para que ele se extinguisse ante 
nossos olhos e não mais pudéssemos continuar com 
a nossa evolução tão sonhada.

Cada vez mais sofrimentos acontecerão, a 
maldade ganhará vulto pela imperfeição da huma-
nidade. Será como numa roda viva até que seja pago 
o último ceitil, como afirmou o Mestre. Os tambo-
res cantarão e as guerras continuarão. Os  acidentes 
provocados pela imprudência, os assaltos cada vez 
mais atingirão nossas vidas, porque os Espíritos en-
dividados estarão à solta e os devedores de alguma 
forma terão que resgatar seus débitos.

Haverá um tempo em que a paz reinará 
neste planeta e não mais as guerras dominarão os 
países. É verdade que nosso coração se aperta ao ou-
vir diariamente noticiários de mortes, por assassina-
tos, crianças raptadas, idosos espancados e jogados 
nos rios para que seus corpos desapareçam.

Onde a justiça divina, nos perguntamos 
muitas vezes! Onde está este Deus que deixa que 
estas coisas aconteçam a seus filhos?

Certamente nossos Espíritos ainda tão 
sem entendimento não alcançaram o verdadeiro 
pensamento do Pai, que nos criou com tanto amor 
e sabedoria para que atingíssemos através do nosso 
próprio esforço a perfeição. Não nos  esqueçamos 
que de acordo com nossas obras, será nosso destino. 

Se plantarmos o bem, certamente lá adiante colhe-
remos os frutos de uma existência melhor. O dia 
em que as criaturas perdoarem-se partindo para um 
entendimento melhor do verdadeiro sentido desta 
nossa passagem pela Terra, tudo se acalmará. Até 
lá continuaremos a sofrer o impacto deste planeta 
que aparentemente caminha para o final, mas que lá 
adiante após muitos séculos surgirá ileso, pleno de 
luz e sabedoria, com habitantes desejosos por cons-
truir uma nova era, baseada na satisfação do amor 
pleno de ensinamentos, que perdoa, esquece, ensina 
o caminhar decidido na direção do outro menos fa-
vorecido.

Não temam, pois a humanidade pros-
seguirá por muitas encarnações ainda, errando e 
acertando, até a verdadeira evolução do Espírito. Só 
assim teremos um planeta pleno de luz e sabedoria. 
Um planeta de muita paz, que prosseguirá com seu 
papel de receber Espíritos, desta vez para habitarem 
com muita propriedade a escola da vida. Sim, por-
que se a Terra é um educandário onde nós, criaturas 
endividadas, renascemos para o aprendizado, nela 
continuaremos, agora, num estágio mais elevado. 
Deus não enviaria seus filhos para cá a fim de com-
pletarmos nossa evolução nesta bendita escola e de-
pois a destruiria!

O que acontecerá futuramente será de 
nossa inteira responsabilidade. Repetiremos os anos de 
encarnações em encarnações, até aprendermos a lição.

E quando a Terra simbolicamente se tor-
nar a Faculdade do Futuro certamente se não pu-
dermos acompanhá-la ficaremos na retaguarda, em 
outras escolas, em outros mundos que estarão se 
formando, para nos abrigar novamente, até que nos 
tornemos dignos de um mundo melhor.

A transformação da humanidade se cum-
prirá pelo nascimento de Espíritos melhores que 
construirão sobre a nova Terra uma geração que 
ajudará no progresso do Novo Homem. E os maus 
serão deslocados para planetas que estarão se for-
mando, mundos novos onde cumprirão missões so-
fridas para seu próprio adiantamento e certamente 
trabalharão e auxiliarão a nova humanidade de ir-
mãos inferiores e menos esclarecidos que eles.

Eis a resposta a todos os anseios da huma-
nidade. O mundo há muito está se transformando... 
O mundo não se findará. Deus Existe!  

Um mal necessário
Zélia Carneiro Baruffi

Sucesso total no  
almoço da ADE-PR

Os laços de amizade e cooperação existentes 
há muitos anos entre a ADE-PR e a S.E. Os Mensagei-
ros da Paz, permitiram que as instalações desta última 
fossem utilizadas para a realização de um almoço be-
neficente no dia 26 de abril.

Cerca de 250 pessoas compareceram.E elo-
giaram a organização e o cardápio. Quase meia cente-
na de brindes foi distribuída. A receita foi totalmente 
direcionada às atividades de divulgação e comunicação 
espírita que a ADE-PR desenvolve há quase 14 anos.

Nossos agradecimentos especiais à direção 
dos “Mensageiros” pela acolhida e à equipe que traba-
lhou arduamente para “dar conta do recado”: Alessan-
dra, Carvalho, Jane, Júnior, Iolanda, Lia, Léa, Lizete, 
Miriam, Reinaldo, Roberto, Robson, Vilma, Wilson, 
Wilson Neto e Zélia.

Abaixo alguns dos flagrantes.
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A capa da edição n° 14 do então “ADE-PR 
Informativo”, referente ao bimestre jul-ago/1999 foi 
dedicada às notícias internas. A primeira matéria co-
municava a eleição de diretoria para o triênio 99/2002. 
A Assembleia Geral realizada em 08 de junho mante-
ve Wilson Czerski e Y. Shimizu respectivamente como 
presidente e vice.

No Relatório de Administração apresentado 
à apreciação dos Associados, destaque para os 4774 li-
vros distribuídos pelo Clube do Livro, o saneamento 
financeiro após a crise do ano anterior e a conclusão 
da preparação dos originais de um livro especial sobre 
divulgação espírita que passava, assim, à fase de busca 
de editoras interessadas na sua publicação. Tal objetivo 
seria alcançado em 2001 com o título “A Eficiência na 
Comunicação Espírita”.

A outra informação dava conta sobre a elabo-
ração do Primeiro Planejamento Estratégico da ADE-
PR, resultado de três dias de trabalho com diretores e 
colaboradores e com horizonte de cinco anos. Como 
primeiro resultado estabeleceram-se: a MISSÃO – 
“Divulgar a Doutrina Espírita utilizando a tecnologia 
existente”; a VISÃO – “Tornar-se uma central de in-
formações que possibilite a divulgação do Espiritismo”; 
o PÚBLICO-ALVO – “A sociedade como um todo e 
idealistas que se empenhem na divulgação do Espiritis-
mo”; e os VALORES ÉTICOS – “Aprimorar a metodo-
logia de trabalho de acordo com as princípios básicos da 
Doutrina Espírita quanto à conduta ética e cumprir as 
formalidades das leis”.

O Editorial também tratou da própria insti-
tuição, analisando, com base na questão 783 de O Li-
vro dos Espíritos, que trata da necessidade ocasional das 
crises para apressar o progresso, a experiência vivenciada 
no âmbito interno. Pequeno trecho ilustra o sentimento 
da diretoria naquele momento: “Quando parecia nave-
gar em águas calmas sob céu de poucas nuvens, subita-
mente viu abater sobre si violenta tempestade que por 
pouco não fê-la soçobrar, submergindo nobres ideais 
nas profundezas escuras da frustração. Um ano de lutas 
estóicas, de dedicação e persistência por parte de um 
pequeno grupo de pessoas que negou terminantemente 
deixar-se arrastar pelos vagalhões de dificuldades que se 
sucediam sem intervalo”.

Ainda na página 02, o colaborador José Maia 
sintetizou o Encontro da Família Espírita realizado nos 
dias 10 e 11 de julho no C.E. Luz Eterna, em Curiti-
ba. Elaine Tornel, de Juiz de Fora-MG desenvolveu dois 
módulos de estudos: “A Família através dos Tempos, a 
Família na Visão Espírita e a Família e suas Integrações 
com a Parentela, a Comunidade e o centro espírita” e 
“Os Recursos a serem utilizados para o resgate do amor 
em família”. Já a também mineira Beatriz Lourenço de 
Lima Prata falou sobre “O Relacionamento Conjugal” 
e “O Relacionamento Pais e Filhos”.

Na página 03, Walter Baruffi escreveu sobre 
“Morte e Cremação”, desmitificando o medo de ambas. 
Ao demonstrar que o espírita consciente não encontra 
base lógica para se atemorizar diante da experiência ine-
vitável de abandono do corpo pelo espírito e da destina-

ção que este venha ter – se a inumação ou a cremação -, 
o articulista tranquiliza aqueles que como já disse um 
antigo filósofo, deve-se viver bem para se morrer bem.

Na última página, o Associado Waldemar 
Krepke Duarte, então residente em Foz do Iguaçu, dis-
correu sobre a necessidade do Estudo Sistematizado, 
texto no qual elegeu 12 pontos a serem observados por 
todos aqueles que pretendem tirar verdadeiro proveito 
da frequência à Casa Espírita. Todos estes pontos são 
citações de obras espíritas diversas como as Básicas, De-
sobsessão, Devassando o Invisível, Paulo e Estevão, Nos 
Domínios da Mediunidade, etc.

Assim, para os autores destes livros o estudo é 
essencial nas seguintes áreas: atividade doutrinária; no 
serviço eficiente; na divulgação; na assistência social; na 
mediunidade; nas reuniões públicas; para a criança e o 
jovem; na estruturação dos cursos; para provocar a re-
flexão; o estudo aliado à fé; por provocar a libertação e 
a sua associação ao amor.

Outras duas notícias da edição: a palestra 
de Orlando Martins, de Maringá, no dia 16 de julho, 
comemorativa ao Cinquentenário do C.E. Filhos da 
Verdade, de Curitiba e a desvinculação do serviço Disk 
Espiritismo da ADE-PR. Queda no número de volun-
tários e de atendentes foi a principal razão para o desli-
gamento do grupo que a partir daí voltou a se reunir em 
uma sala da “Faculdades Espírita”.

Autorretrato

Um programa exibido na noite 
de 04 de abril passado, pelo canal Discovery 
de TV a cabo, fez interessante relato sobre as 
atividades do médium brasileiro João Teixei-
ra de Freitas ou João de Deus, como é mais 
conhecido, na cidade de Adadiânia-GO. 

Cresce para nós a importância 
do documentário por ter sido todo ele re-
alizado por americanos, a começar natural-
mente pela equipe de produção e incluindo 
os pacientes tratados e os médicos e outros 
estudiosos ouvidos.

Na narração, informaram que o 
primeiro espírito “incorporado” por João 
de Deus foi o rei Salomão e depois também 
Francisco de Assis. Um cientista mostrou-
se surpreso com o fato de que nas cirurgias 
com cortes realizadas pelo médium, havia 

pouco sangramento e nenhuma dor, o que 
foi confirmado pelo testemunho de uma pa-
ciente. Após acompanhar diversos casos não 
pôde deixar de admitir a realidade de muitas 
curas.

Amit Goswami, físico indiano, 
ex-docente da Universidade de Oregon e 
que atua na área de aproximação da Física 
Quântica com a espiritualidade, fez uma 
correlação justamente neste sentido, inter-
calado com outras declarações de especialis-
tas enfocando tipos de energia, o espírito, 
a lei de ação e reação e fé. Suas conclusões: 
a “energia consciente” equivale ao próprio 
espírito.

O programa fez o acompanha-
mento de vários casos de doentes que se 
deslocaram dos Estados Unidos, Alemanha 

e Canadá para tratamento de males como 
câncer, distrofia muscular, lesões na medula 
com paraplegia, etc. Goswami, em determi-
nado momento afirma: “João de Deus par-
te de um placebo, mas há algo mais, pois o 
efeito placebo é temporário”. 

Dos casos anali-
sados, o da lesão medular 
considerado pelo médico 
que tratava da paciente 
como irreversível, após 
alguns atendimentos de 
João de Deus, a mesma 
já andava 30 metros. No 
outro acometido pelo cân-
cer, nove meses depois os 
exames mostraram que ou 
havia sumido ou estava em 
remissão. Da paciente com 

distrofia muscular não falaram sobre os re-
sultados. Finalmente, num homem orien-
tal vítima de fluxo sanguíneo invertido, na 
auscultação posterior o problema persistia 
na válvula mitral com o sopro, embora, nas 
palavras do médico, fosse agora mais leve e 
com menos palpitações.

A MEDIUNIDADE DE CURA ESTUDADA POR AMERICANOS



Foi no sábado, 16 de maio e reuniu três ex-
positores e público de aproximadamente 200 pessoas. 
Na parte da manhã, após a abertura e uma apresentação 
musical do Grupo Vocal Mensageiros da Paz, Ney Paulo 
de Meira Albach falou sobre “Espiritismo e Cidadania”. 
Declarou inicialmente que a instalação do reino de Deus 
na Terra se dá pelo trabalho do homem provocando “a 
força das coisas” a que se referiu Kardec.

Depois leu trecho do livreto “O reino” no 
qual o autor, Herculano Pires, critica os reinos materiais 
dos homens para a seguir assinalar os três fundamentos 
do reino verdadeiro: Deus, amor e justiça. Ney ilustrou 
com a crise financeira mundial e enfatizou que “a filoso-
fia espírita não permite que o homem permaneça aliena-
do dos fatores estruturantes do planeta”. Mencionou a 
parábola evangélica do ‘moço rico’ e leu trecho do dis-
curso do senador Pedro Simon onde este questiona sobre 

quem está pior com a crise: se os poucos que perderam 
milhões ou os três bilhões de pessoas que vivem com 
menos de dois dólares ao dia, metade dos quais com ape-
nas um dólar. E o expositor lembra a receita formulada 
por Kardec e os Espíritos da Codificação, sintetizada na 
questão 798 de O Livro dos Espíritos: a educação.

Criticou os exageros do consumismo e a 
exacerbação dos lucros que despreza a grave questão do 
aquecimento global. Antes de responder as perguntas do 
público, seguindo o raciocínio de Simon cuja preocu-
pação, segundo o discurso, estaria no básico e não no 
supérfluo e, portanto, naquilo já defendido na Consti-
tuição Federal, Albach leu os cinco princípios funda-
mentais da Carta Magna Brasileira, dos quais um é a 
cidadania e dentre os 77 incisos, o terceiro reporta-se à 
dignidade humana.

Seminário  “Espiritismo e Sociedade” no Luz Eterna

Advento do Humanismo Espiritualista
Rubens Corrêa apresentou o terceiro tema: “Advento do Humanismo Espiritualista”. O 

processo da Humanidade não é aleatório, pois o homem vai adquirindo entendimento. Com o sur-
gimento de O “Livro dos Espíritos” temos a base do “Humanismo Espiritualista”. O mundo está 
se degradando de um modo geral; tudo esta à venda e o “Humanismo Materialista” tomou conta. 
Tudo tem um preço:  a dignidade, a verdade, a moral, o poder. 

A humanidade está sendo deseducada espiritualmente. Não podemos ficar de braços cru-
zados. É nosso dever levar a nossa doutrina para o mundo, pois sabemos que o “ser” tem que pre-
valecer ao “ter”.

A banda AlmaSonora fez uma apresentação musical que fechou a programação.

A Evolução Biológica em 
Direção à Espiritualidade

Célio Trujillo Costa foi o primeiro expositor da 
tarde. Para ele, a evolução do cérebro tem o sentido e poder 
de ordem e de organização. Existe uma área no lobo tem-
poral direito que estimula os sentimentos religiosos. Este é 
o lado espiritual.

O exercício do amor permitirá a evolução da área 
de manifestações espirituais com a construção cerebral do 
homem do futuro, o “Homo Espiritualis” no qual preva-
lecerá a elevação moral e o desenvolvimento intelectual e 
desta forma poderemos transformar nosso cérebro e nossa 
vida.

Os sentimentos religiosos podem ser estimulados 
em pessoas religiosas e não religiosas. Em relação a estas 
últimas que, em inúmeras vezes, não acreditavam sequer em 
Deus, as mesmas mudaram totalmente de opinião após te-
rem como experiência o fenômeno de “EQM”- Experiência 
de Quase-Morte. Os próprios relatos destas pessoas forne-
cem detalhes extraordinários. 

Temos o exemplo de uma criança de quatro anos 
de idade que sofreu uma parada cardíaca e que, após ter sido 
estabilizada, pediu ao médico lápis e papel e deu início ao 
desenho de uma linda paisagem para a qual disse ter sido 
levada por uma senhora que conversou com ela por todo o 
tempo em que estava sendo monitorada por todos aqueles 
aparelhos, tendo a mesma contado várias histórias que esta-
vam relacionadas com sua mãe.

A mãe da criança ficou emocionada, pois a única 
pessoa que poderia saber sobre estas histórias era a sua mãe, 
avó da criança. Após a alta hospitalar, ao chegar em casa, 
sua mãe mostrou-lhe um álbum antigo de fotos e, em uma 
fração de segundo, a criança ficou com os olhos marejados 
e com a mão começou a fazer carinho na foto que estava 
naquela página e com muito entusiasmo, disse: - Mamãe 
foi essa vovozinha que esteve comigo e contou as histórias 
sobre a senhora.

A partir desse momento não houve mais dúvidas 
e a mãe da criança passou a acreditar na existência da Espi-
ritualidade.
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Ney Paulo de Meira Albach e  
“Espiritismo e Cidadania”

Célio Trujillo Costa e “A evolução biológica em 
direção à espiritualidade”

Neuton de Meira Albach (ao microfone), dirigente do Luz Eterna, e Ru-
bens Corrêa que falou sobre “Advento do humanismo espiritualista”

Alessandra Baruffi e Wilson Czerski
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