
O canal Discovery, em março deste ano, apresentou um documentário que ilustra milhares de casos de reencar-
nação acompanhados cientificamente. Ian Hagedorn nasceu na Flórida com a válvula pulmonar atrofiada, o que o levaria 
a óbito em menos de 24 horas. Submetido a cirurgia de emergência de nove horas, teve a vida salva, embora até os seis anos 
fosse submetido a outras cinco cirurgias. 

Seu avô era policial e um ano antes de Ian nascer, foi morto enquanto atendia a um assalto. Maria e Jim, pais de 
Ian, revêem a autópsia: a causa mortis fora o rompimento da artéria pulmonar.

Mas há outras evidências curiosas. Aos três anos, ao ser repreendido pela mãe, Ian disse: “Quando você era 
pequena e eu era seu pai, você fazia muita bagunça e nunca bati em você”. Eles possuíam dois gatos, um preto e outro 
branco, Maniac e Boston, respectivamente. - Quando eu era seu pai, qual era o nome do meu gato? – perguntou. A mãe 
respondeu: - Maniac? – Não, o branco. Eu o chamava de Boss, certo? O pai de Maria era o único a chamar o gato assim.

Diz o Dr. Jim Tucker, psicólogo da Universidade da Virgínia: “Muitos casos envolvem lembranças, declarações 
e comportamentos. Marcas de nascença são algo objetivo. Estão além da memória e do acaso.” E o narrador acrescenta: “A 
combinação de memória e prova física é muito convincente”.

Ian aparece dizendo: “Eu não quis voltar, mas Deus me deu para vocês”. E o Dr. Jim: “Existe uma alma? Se exis-
te, o que significa? Como ela passa de uma vida para outra?”. Ele aponta fragilidades no caso, mas também que ali “pode 
estar acontecendo algo notável”. E o narrador arremata: “Se ele estiver certo, as lembranças de todas as crianças podem 
significar que a morte pode ser apenas um caminho para outra vida.”

Na página 11, em “Pilares do Conhecimento Espírita” você encontra a conclusão da matéria sobre reencarnação 
e no site www.adepr.org.br pode assistir na íntegra o vídeo de Ian.
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Assinatura anual: 

R$ 15,00

Medium está de volta
A estreia da 5ª Temporada no Brasil de um dos seriados 

de maior sucesso na televisão americana, foi no dia 13 de julho 
com a exibição, pelo canal Sony, dos dois primeiros episódios no 
horário das 21:00 horas e reprises na terça-feira à meia-noite e 
1400 horas.

Enquanto Ghost Whisperer, já em final da também 5ª 
Temporada por aqui tem Jennifer Love Hewitt encarnando uma 
médium que vê, fala e auxilia espíritos desencarnados, muitos de-
les cruéis obsessores, a fazer a “travessia”, Patrícia Archette, no pa-
pel de Allison Dubois, desempenha trabalho profissional ajudan-
do a Promotoria a desvendar crimes cujo enredo lhe é revelado de 
modo fragmentado através de sonhos.

No 2º episódio, por exemplo, o espírito de um médico, 
enfermo terminal, em estado de desdobramento induzido, teste-
munha um assassinato. Mas há, em paralelo, os relacionamentos 
familiares, problemas profissionais, dúvidas e angústias, sonhos e 
frustrações. As médiuns não são mostradas como super-heroínas. 
São pessoas comuns, dotadas de faculdades especiais. Enfim, uma 
boa pedida para espíritas ou não.

ADE-PR e Ponto de Luz na Bienal
Uma inédita parceria firmada entre a Associação de 

Divulgadores do Espiritismo do Paraná, Distribuidora e Livraria 
Ponto de Luz e mais seis editoras espíritas vai permitir que estas 
instituições juntas façam-se presentes como expositores na 1ª Bie-
nal do Livro de Curitiba a se realizar no período de 27 de agosto 
a 04 de setembro. 

O local será o Centro de Eventos Expo Unimed Curiti-
ba. É esperado um público de 400 mil pessoas no evento.

Veja também nesta edição: 
Editorial (pág. 02) 
Há quem julgue que Chico Xavier e suas obras são mais importantes do que Allan Kardec e a Codificação.

O que dizem os outros jornais (pág. 04)  
Transcomunicação chega à universidade; frases de reencarnacionistas conhecidos; evolução biológica 
e espiritual; a interpretação de Kardec sobre as diferenças raciais; dicas de internet e a comparação de 
Kardec e Chico Xavier comentada no Editorial.

O final da Revista Espírita de Kardec (pág. 05) 
Finalizamos o brevíssimo passeio pelo primeiro periódico espírita do mundo. Naquele 1º semestre de 
1869, a 31 de março, seu fundador desencarnou.

Variedades (pág. 06 e 07) 
Rádio espírita na WEB chega ao programa 100; revista eletrônica atinge 82 países, 430 mil downloads 
e mais de dois milhões de páginas impressas; a vida e morte do cantor Michael Jackson.

Chico no cinema (pág. 09) 
Três filmes sobre a vida e obra do maior médium brasileiro devem estrear em 2010, ano do centenário 
de seu nascimento.

E mais:

A desencarnação do Prof. Ulisséa, fundador e diretor das Faculdades Integradas Espírita (pág.10).•	

E dois novos livros na praça (pág.12) – Um deles escrito por 12 autores e o outro do pesquisador •	
Alberto Fiorini sobre a reencarnação, tema recorrente nesta edição do CAE.

Ian Stevenson, um dos maiores estudiosos 
da reencarnação no mundo

Foto: www.spr.oc.uk/expecms
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Louvável atitude da FEP
Numa sociedade tão corrompida como a nossa onde não faltam con-

chavos políticos ilícitos e enxurradas de denúncias sobre fraudes e atos secretos 
imorais por parte dos homens públicos que deveriam ser exemplo de probidade 
no trato do bem comum, não se pode deixar de enaltecer a iniciativa da Fede-
ração Espírita do Paraná  de conceder, através de seu presidente, entrevista ao 
jornal Mundo Espírita (ed. julho/09), seu órgão oficial, para apresentar algo 
como um Relatório de Administração.

Ao longo de quatro páginas, Francisco Ferraz Batista apresenta as re-
alizações mais importantes do seu primeiro ano de gestão à frente da federativa 
paranaense, quebrando assim uma tradição de, talvez por modéstia, manter 
tais informações restritas ao âmbito interno.

O Movimento Espírita como um todo admira a transparência em 
todas as atitudes de seus dirigentes. Melhor seria se, ao lado das inúmeras 
e notáveis conquistas nas áreas doutrinária, social e patrimonial, constassem 
também os números financeiros que sintetizassem o Balanço Patrimonial, em-

bora legalmente as instituições espíritas, por serem de direito privado, não se 
vejam obrigadas a isso.

Destaque nas palavras do presidente para “a ação efetuada no campo 
da aproximação dos espíritas do Paraná”, com visitas realizadas a duas institui-
ções das mais importantes da capital paranaense pelo trabalho que realizam: a 
SBBE e as Faculdades Integradas Espírita.

A ADE-PR mantém de pé a proposta apresentada desde a segunda 
reunião do Conselho Federativo Estadual, em 2008, para a instalação de um 
Fórum, onde as especializadas do Estado e outras representativas como as pro-
curadas pela FEP, reúnam-se alteritariamente para estreitar os laços de união, 
amizade e cooperação, convergindo esforços naquelas áreas comuns às suas 
atividades. 

É preciso mais do que encontros formais ou solenes para dar vazão a 
tudo o que se faz necessário falar e, principalmente, fazer.

O papel aceita tudo. Todo indivíduo tem 
o direito de se manifestar, dizer o que sente e o que 
pensa. Mesmo na imprensa espírita. Porém, há que 
se separar o joio do trigo. Tarefa do leitor que, neste 
caso, representa a opinião pública e pode ou não 
concordar com o autor da matéria.

Se não deve haver censura, proibições ou 
retaliações de um lado, do outro presume-se o uso 
da palavra escrita, no meio espírita, com o objetivo 
de esclarecer, informar, debater, mas sempre pauta-

do pelo bom senso, equilíbrio e racionalidade. Po-
rém, há quem extrapole. É o caso de uma das maté-
rias citadas na seção “O que dizem os outros jornais”.

Não é novidade que a figura de Chico Xa-
vier, mesmo ainda em vida, já era cercada de exa-
geros, venerações que lembravam às prestadas aos 
santos católicos, repleta de bajulações e tentativas 
frustradas de desviar a conduta reta do médium.

Após a desencarnação, homenagens jus-
tas, como a maioria das programadas para 2010 

quando se comemorará o centenário de seu nasci-
mento, têm-se misturado com intenções nebulosas 
de promover e faturar em cima das lembranças e 
obras do Chico.

Que acomode quem julgar conveniente a 
tese de que ele era a reencarnação de Allan Kardec. 
Afinal, há bons argumentos a favor. Como os há, 
muito fortes, outros em contrário. Mas afirmar que 
Kardec não precisava ter existido, sua obra não faz 
falta e que as psicografadas por Chico Xavier são 
“muito mais completas”, é um absurdo.

Ficamos na dúvida como enquadrar esse 
tipo de declaração. Pode ser um ato de coragem por 
dizer o que outros pensem e não digam. Ou levian-
dade por entusiasmo fanático, vítima de distorção 
dos sentidos e do entendimento. Ou seria ignorân-
cia, desconhecimento, como acomete a tantos, da 
verdadeira dimensão do trabalho de Kardec e da 
plêiade de Espíritos que o orientaram na elaboração 
da Codificação Espírita?

Pena que através desses mesmos por quem 
se afirma que o Espírito de Chico Xavier se comu-
nica, ele não repreenda, com sua inconfundível do-
çura e humildade,  aqueles que não mensuram o 
tamanho das bobagens que falam de sua pessoa. 
Ele repudiaria de pronto este e outros abusos que 
estão pretendendo associar ao seu nome.

Editoriais

Conselho Editorial:
Zélia Carneiro Baruffi,

Wilson Czerski e Y. Shimizu

Coragem, leviandade ou ignorância
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Filosofia Espírita para comunicadores - IV Y. Shimizu

Iniciando as considerações sobre a Filosofia 
Espírita, foi mostrado no artigo inicial a rele-vância da 
Filosofia Espírita para um entendimento maior e mais 
profundo da Doutrina Es-pírita. Nos dois artigos sub-
sequentes, foi explanado que o Espiritismo é, sobretudo, 
uma Filosofia e como tal deve ser encarado.

Como lembra Deolindo Amorim, ao iniciar 
a exposição sobre a Filosofia Espírita, “não se deve co-
meçar estudando o particular, antes do geral. Ora, se 
o nosso objetivo principal é estudar o Espiritismo, que 
tem a sua filosofia, claro está que precisamos começar 
pelas generalidades, e disto decorre que, antes de tra-
tarmos da Filosofia Espírita, que é uma Filo-sofia com 
princípios próprios, devemos, indispensavelmente, ter 
conhecimento da Filosofia Geral” (2002, p.8).

Como já foi dito no artigo precedente, a Filo-
sofia Geral procura sempre respostas a per-guntas suces-
sivas, buscando atingir certas verdades gerais, buscando 
aprofundar cada vez mais o nível das indagações, na tenta-
tiva de compreender a vida e as coisas por meio da razão. 

Entretanto, a verdade por si mesma, que é 
aquela que subsiste no tempo e no espaço e que não 
depende de época e nem de lugar, não está ao alcance 
do ser humano, em virtude das limitações impostas pela 
precariedade de suas capacidades.

Eis porque, de acordo com Manoel São Mar-
cos, “a Filosofia é o caminho árduo-suave que conduz 
à verdade, aproxima-se, portanto, da verdade, mas fica 
sempre à beira da verdade. A Filosofia é o meio, o pro-
cesso único que ilumina a ignorância e a transforma em 
relativa sabedoria” (1993, p. 17).

Jefferson J. Bui explicita o campo do estudo 
filosófico: “a Filosofia quer saber as razões profundas e 
últimas de todos os seres; é o conhecimento das essências 
e dos valores. Possui uma dimensão de profundidade e 
radicalidade que o distingue, essencialmente, de outros 

tipos de conhecimento; não é só conhecimento total, 
mas, também, conhecimento radical. Cuida conceber 
a totalidade do ser, a partir dos seus últimos princípios 
e fundamentos. A Filosofia apresenta-se, assim, como a 
ciência dos fundamentos” (1996, p. 14 e 15). 

Assim, conforme Miguel Reale, “a Filosofia 
representa um perene esforço de sondagem nas raízes 
dos problemas. É uma ciência cujos cultores somente 
se consideram satisfeitos se lhes fosse facultado atingir, 
com certeza e universalidade, todos os princípios ou ra-
zões últimas explicativas da realidade, em uma plena 
interpretação da experiência humana” (1988, p.4). A 
limitação do pensamento humano e o contexto social-
cultural condicionam, contudo, as respostas às indaga-
ções de teor filosófico provocando o surgimento de teo-
rias, sistemas, posições pessoais e perspectivas diversas. 

A Filosofia Geral abrange um conjunto de 
áreas do conhecimento com objetos, fundamen-tos e 
métodos específicos, constituindo matérias de estudo 
ou disciplinas.

Há numerosas divisões e classificações das 
disciplinas filosóficas, conforme os diferentes pensado-
res. Todavia, há quase um consenso de que a Filosofia 
Geral engloba, entre outras, as seguintes disciplinas:

1)  Lógica: examina as leis do raciocínio cor-
reto. Abarca duas subáreas: a) Lógica Formal, também 
denominada Lógica Menor: trata das condições da con-
sequência da argumentação.

b) Lógica Material: trata das condições de va-
lidade das proposições e dos argumentos.

2) Metafísica: examina as realidades que 
não estão ao alcance dos sentidos físicos. Ela inclui: a) 
Ontologia: é o estudo do ser enquanto ser e dos carac-
teres que pertencem ao ser como tal. b) Gnoseologia: 
reflexões sobre a possibilidade, a natureza e a extensão 
do co-nhecimento. c) Axiologia: estudo do conceito e 

natureza do valor. d) Teodicéia: exame das provas da 
existência de Deus. 

3) Filosofia da Natureza: estudo especulati-
vo e abrangente da natureza e de seus integran-tes. Ela 
compreende: a) Cosmologia: estudo do significado do 
universo material. B) Antro-pologia Filosófica: estudo 
do ser humano quanto a sua natureza e suas dimensões.

4) Filosofia da Cultura: estudo especulati-
vo do sentido e do significado das formas da cul-tura 
(tudo o que não é biológico). Ela abrange: a) Filosofia 
da Linguagem: estudo da natu-reza e das possibilidades 
da linguagem humana. b) Filosofia da Ciência ou Epis-
temologia: estudo da natureza e do alcance da Ciência; 
c) Metodologia Científica: estudo dos métodos empre-
gados pelas diversas ciências e da sua validade. d) Filo-
sofia da História: estudo do sentido do devir histórico. 
e) Filosofia da Educação: reflexão sobre os fatos do ato 
educati-vo e de seu significado. f) Filosofia da Religião: 
estudo sobre o sentido e a natureza da religião. G) Filo-
sofia do Direito: estudo e reflexão sobre os fundamentos 
do direito e da justiça.

5) Filosofia Prática: estudo teórico referente 
ao agir humano. Ela inclui: a) Ética: é o estu-do teórico 
sobre os costumes e o agir humano, individualmente 
ou em sociedade. b) Estéti-ca: é o exame e o significado 
do belo na natureza e sobre a possibilidade de realizar 
obras belas. 

Referências: 
AMORIM, Deolindo. Doutrina Espírita. Salvador: Círculus, 2002.

BUI, Jefferson J. Estudo da Filosofia Espírita. São Paulo: FEESP, 1996.

CAROSI, Paolo. Curso de Filosofia. São Paulo: Paulinas, 1963.

JOLIVET, Régis. Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Agir, 1963.

REALE, Miguel. Introdução à Filosofia. São Paulo: Saraiva, 1988.

SÃO MARCOS, Manoel. Filosofia Espírita e seus temas. São Pau-
lo: FEESP, 1993.

TELLES JÚNIOR, Godofredo. Curso de Lógica Formal. São Pau-
lo: Bushatsky, 1973.

O CAMPO DE ESTUDO DA FILOSOFIA
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Transcomunicação chega à 
Universidade

O jornal Opinião – imprensalivre@impren-
salivre.net – (Porto Alegre – RS, ed. nº167, maio/2009) 
noticia em sua primeira página que a pesquisadora Sonia 
Rinaldi defenderá a partir deste ano tese de mestrado na 
PUC-SP sob título “Transcomunicação: Interconectivi-
dade entre Múltiplas Realidades e a Convergência de 
Ciências para a Comprovação Científica da Comunica-
bilidade Interplanos”.

A matéria do jornal recorta trechos da entre-
vista concedida por Sonia à revista eletrônica Nova E 
(www.novae.inf.br). O assunto – diz ela – nada tem a 
ver com religião, apesar de falar em vida após a mor-
te”. Ela classifica a aceitação da tese como “nova rota 
para nossa pesquisa”, pois “levar a Transcomunicação 
ao meio acadêmico é coisa que jamais ocorreu na Histó-
ria”. Sua proposta é de uma ‘megatese multidisciplinar’ 
com a participação de engenheiros, físicos e matemáti-
cos, todos com doutorado. “A minha parte é levantar a 
ocorrência do fenômeno e a deles será endossar a auten-
ticidade e dentro das possibilidades, tentar explicá-lo”.

Dicas de internet
Assinada por Rubens de Castro Silva, a se-

ção com o título acima do jornal Vida Espírita – www.
amespirita.org.br – (Uberlândia-MG, nº134, maio/09) 
recomenda visitação dos internautas espíritas ao site 
www.autoresespiritasclassicos.com cuja página permi-
te ler e baixar livros completos de Léon Denis, Gabriel 
Dellane, William Crookes, além das Obras Básicas de 
Allan Kardec e outros títulos do Codificador. De De-
nis, por exemplo, estão disponíveis “Cristianismo e Es-
piritismo”, “O Problema do ser, do destino e da dor”, 
“Joana D’Arc” e outros.

Reencarnacionistas também...
Do Tribuna Espírita – celcpb@gmail.com - 

(João Pessoa-PB, nº148, mar-abr/09), destacamos a re-
produção de matéria de outro periódico (Kardebralle, Rio 
de Janeiro-RJ, dez/04) sobre declarações de personagens 
conhecidos e que admitem o princípio da reencarnação.

Kahlil Gibran, por exemplo: “... hei de voltar 
do silêncio maior... Não esqueças que voltarei para ti... 
Um pouco de tempo, um momento de repouso sobre 
o vento, e uma outra mulher me dará à luz’. Carl Jung: 
“Podia, perfeitamente, imaginar ter vivido em séculos 
precedentes... que teria de nascer de novo, por não ter 
cumprido a tarefa que me havia sido designada”. Para 

Albert Schweitzer “...a ideia da reencarnação contém 
uma explicação mais reconfortante da realidade...”. 

Henry David Thoreau confessa: “... referi-
me, subconscientemente, à experiência que tive em vi-
das anteriores... Vivi na Judéia, há oitocentos anos...”. 
Frederico, o Grande resigna-se: “Talvez eu não seja rei 
em minha vida futura, mas tanto melhor. Continuarei 
a viver uma vida ativa...”. Walt Wtitman é incisivo: “Sei 
que sou imortal. Sem dúvida, já morri, antes, mil vezes. 
Rio-me daquilo que chamam dissolução, e conheço a 
amplitude do tempo”. 

Eugene O’Neill, nostálgico: “Faz tanto tem-
po! E, no entanto, eu sou a mesma Margaret.... Existi-
mos em outro lugar... e depois de mil vidas, os nossos 
olhos começam a abrir-se”. Também John Masefield: “... 
quando uma pessoa morre, a alma volta a este planeta. 
Outra mãe o faz nascer...”. Ralph Waldo Emerson faz 
pilhéria: “... os homens se fingem de mortos e suportam 
falsos funerais e chorosos obituários, mas, lá, estão eles, 
a tudo assistindo pela janela, vivos e de boa saúde, sob 
nova e estranha forma”.

“Sei que já estive aqui antes – diz Date Ga-
briel Rosset -, mas onde e quando não sei dizer... Já foste 
minha algum dia ... mas, no momento em que viraste o 
rosto para seguir o vôo daquele pássaro, foi como se um 
véu caísse – eu vira aquilo antes”.

Reencarnação, uma necessidade
É o título estampado na capa colorida da re-

vista Cultura Espírita – www.clubedearte.org.br – (Rio 
de Janeiro-RJ, nº 02, maio/09). Aliás este tema ocupa 
praticamente todas as 22 páginas da edição com sub-
temas relacionados como “Reencarnação – saúde e 
doença”, uma entrevista com o escritor Jorge Andréa, 
“A reencarnação e os desafios da vida contemporânea”, 
“Aborto e reencarnação”, etc.

Indispensável
Embora o espaço nem os critérios de elabo-

ração desta coluna permitam criticar as matérias, cha-
mamos atenção especial para o que se segue, cabendo 
ao leitor fazer seu próprio julgamento. O articulista 
Antonio Baracat escreveu artigo publicado no “Jornal 
da Mediunidade” – jmediunidade@terra.com.br – 
(Uberaba-MG, nº 17, mai-jun-09) sobre o II Encontro 
Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua Obra, rea-
lizado em abril, em Pedro Leopoldo. Critica a cobrança 
de R$120,00 para participação em congresso que fará 
homenagem ao médium mineiro no centenário de seu 
nascimento no próximo ano e, a certa altura, arrisca: “... 

se Kardec não tivesse existido e os postulados espíritas 
nos chegassem somente pelas obras psicografadas por 
Chico Xavier, o trabalho do francês faria alguma falta? 
Existe alguma coisa que Kardec escreveu que Chico não 
fez melhor?... elas (as obras de Chico) não podem mais 
ser tratadas como “complementares” das de Kardec, 
porque são muito mais completas.”

Evolução e evolucionismo, bio-
lógico e metafísico

Nadia do Couto Valle em Reformador – feb@
febnet.org.br – (Brasília-DF,  nº 2.164, julho-09), após 
examinar os dois aspectos e resumir o evolucionismo 
biológico e a seleção natural, repete para “Evolucionis-
mo Metafísico Espírita e a Seleção Natural Espiritual’, 
enumerando seis pontos. 1- A luta pela existência em 
um mundo orgânico, material, através da reencarnação, 
2- em ambiente variável, segundo o planejamento da re-
encarnação, determinado pelas necessidades do espírito, 
3- gera alterações psíquicas, decorrentes das experiências 
e aprendizagem colhidas através de provas e expiações, 
com a incorporação dos valores superiores do espírito... 
4- mediante tais alterações ..., pela  Lei do Progresso, 
todos se tornarão aptos, posto que são imortais, 5- e 
transmitem essas modificações psíquicas vitoriosas aos 
companheiros de jornada... ao longo das encarnações... 
através da Lei de Sociedade... 6- assim produzindo-se a 
seleção natural espiritual... no sentido dos “escolhidos”, 
como sendo os que escolhem a si próprios, pelo livre-
arbítrio...”.

Racismo, Kardec, Doutrina 
Espírita e Nós

Gustavo Leopoldo Rodrigues Daré em Har-
monia – harmonia@floripa.com.br – (Florianópolis-SC, 
nº 175) analisa o Termo de Compromisso de Ajusta-
mento de Conduta assinado por nove editoras espíritas 
brasileiras em 2007 por conta de interpelação da Procu-
radoria da República do Estado da Bahia em função de 
96 trechos contidos nas obras de Allan Kardec supos-
tamente discriminatórios ou racistas. O acordo prevê a 
inclusão de uma nota de quatro páginas em todas as 
novas edições de oito obras e na Revista Espírita assina-
das por Kardec.

Sem escamotear os fatos, o articulista de-
monstra com sobriedade a verdade do pensamento e 
intenção do Codificador dentro do contexto cultural e 
científico da época. 

O que dizem os outros jornais
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Chegamos ao final do nosso rápido passeio 
pelas mais de 4000 páginas do Jornal de Estudos Psico-
lógicos como também fora denominado a Revue Spirite 
publicada por Allan Kardec a partir de janeiro de 1858 até 
a sua desencarrnação, ocorrida em 31 de março de 1869.

Nestas últimas 22 edições do CAE lançamos 
um olhar quase despretensioso sobre esta obra extra-
ordinária do Codificador do Espiritismo. Impossível 
transmitir ao leitor a grandiosidade da produção lite-
rária e jornalística ali contida. A escolha dos textos por 
nós reproduzidos foi quase aleatória. Como reduzir cer-
ca de 200 páginas em uma única?

Esse foi o desafio que nunca conseguimos e 
sequer cogitamos vencer. Por isso optamos por apanhar 
assuntos variados, trechos de ensaios, notícias, comen-
tários, diálogos mediúnicos de maior relevância para es-
píritas uns mais, para não espíritas outros, para ambos 
sempre que possível. Esbarramos na maioria das vezes 
na dificuldade da falta de espaço e muitas matérias inte-
ressantes não foram sequer citadas.

Mas pensamos ter cumprido o modesto papel 
de divulgar o trabalho, dizer que ele existe, foi realiza-
do à custa de imensos sacrifícios pessoais de Kardec e 
com isso estender um convite para que todos os espíritas 
se debrucem sobre ele para melhor conhecê-lo. Que se 
gaste alguns anos para lê-lo, não importa. Que se crie 
um método de estudo, entremeando-lhe a leitura com 
outras mais atuais. Mas que não se deixe perder a opor-
tunidade de conhecer “A Revista Espírita de Kardec” e 
com ela, muito de seu autor.

Em janeiro de 1869, Kardec apresentou uma 
estatística baseada principalmente nas relações que 
mantinha e pela correspondência recebida. O número 
de assinantes da própria Revue também foi considera-
do. Com ela, dividiu os espíritas em diversas categorias 
profissionais, por nacionalidade, sexo, idade, grau de 
instrução, renda, etc. Para tanto serviu-se ‘de mais de 
dez mil observações’.

A título de curiosidade, citamos alguns desses 
números. A maior quantidade de espíritas então estava 
na França, seguida da Itália, Espanha, Rússia, Alema-
nha, Bélgica e Dinamarca, Grécia e Suíça. Setenta por-
cento eram homens e a faixa etária mais significativa era 
a de 30 a 70 anos. Vinte porcento possuíam instrução 
superior, 4% de intelectuais e 6% de iletrados. Da re-
ligião de origem os mais numerosos estavam entre os 
católicos romanos livre-pensadores, a metade; católicos 
dogmáticos representavam 10%. Economicamente, 5% 
eram ricos; 60% pobres e 20% classe média.

Na sequência registra um caso de suicídio 
causado por obsessão espiritual. Na carta deixada por 
Paul D..., ele confessa que a tentação para cometer o ato 
vinha de dois anos, sempre como uma voz exterior. O 
grupo espírita Deslius obteve o seguinte esclarecimento 
pelo médium Sr. Nivard em sessão de 20 de dezembro 
de 1868.

O espírito que induziu o suicídio era o daque-
le que fora sua esposa em anterior reencarnação. Sofrera 
muito com “o deboche e brutalidade” do marido e sem 
forças para reagir ou se resignar, cometeu ela o suicídio. 

O Espírito Instrutor da reunião reafirmou, 
porém, que o segundo suicídio, tanto quanto o primei-
ro, não constituía uma fatalidade. Paul aceitara os riscos 
da provação a que teria que se submeter nesta reencar-
nação para amortizar a dívida contraída com a morte 
da ex-esposa pela qual se sentia responsável. O seu livre-
arbítrio, entretanto, foi impotente para resistir e ele fra-
cassou, reservando-lhe o futuro uma nova chance.

Em fevereiro consta trechos do jornal La Soli-
darité sobre a estatística dos espíritas publicada no mês 
anterior. O editor afirma que o número de espíritas no 
mundo, estimado por Kardec de 6 a 7 milhões, está su-
bestimado, principalmente por ter ficado de fora a Ásia. 
Entre outros apontamentos reclamados há um referente 
aos espíritas poloneses que Kardec corrige inserindo em 
quinto lugar, entre a Rússia e a Alemanha; dos holande-
ses após a Inglaterra e dos portugueses após a Grécia.

Em março, o último texto é uma comunica-
ção mediúnica assinada por Halévy sobre a inspiração. 
Diz a certa altura: “Sob a forma intuitiva, modo de co-
municação ao qual vulgarmente se deu o nome de ‘voz 
da consciência’, cada um está em relação com várias 
influências espirituais que aconselham num ou noutro 
sentido... Os inspiradores são amigos invisíveis... sérios 
ou fortuitos, interesseiros ou verdadeiramente guiados 

pela afeição... O do homem faz-se mais do que ocupar-
se de pequenos detalhes de sua existência..., e quando se 
trata de trabalhos... provas decisivas... obras destinadas 
à instrução e à elevação gerais... atraem o Espírito... pro-
vocam certos estudos e colaboram na obra, fazendo res-
soar certos compartimentos cerebrais pela inspiração”.

Ao desencarnar no último dia de março, o 
previdente Kardec deixou concluída a edição da Revue 
do mês seguinte. Anuncia logo a inauguração da Livra-
ria Espírita, à rua de Lille, nº 7, sem dúvida, também, 
a primeira do gênero no mundo. E explica: “Fora das 
obras fundamentais da doutrina espírita, existe um 
grande número de livros, tanto antigos quanto moder-
nos, úteis ao complemento desses estudos...”.

Depois reproduz a “Declaração de Princípios” 
do movimento espírita dos Estados Unidos, firmada em 
convenção e Kardec, fazendo um comparativo com os 
princípios seguidos na Europa, conclui que se havia di-
ferenças eram só em alguns pontos insignificantes, ape-
sar da denominação particular de ‘espiritualismo’.

Em maio, já sem a batuta do grande mestre, 
a Revue dedicou boa parte de suas páginas para home-
nageá-lo. Primeiro uma biografia, depois os discursos 
pronunciados à beira do túmulo: o do vice-presidente 
da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Sr. Le-
vent e após o de Camille Flammarion no qual, em cer-
to momento, o orador faz a declaração que se tornou 
uma máxima na Doutrina Espírita: “Allan Kardec era 
o que eu chamarei simplesmente ‘o bom senso encarna-
do’. Raciocínio reto e judicioso, aplicava, sem esquecer, 
à sua obra permanente, as indicações últimas do senso 
comum”.

Seguem-se as cartas de Alexandre Dellane e 
E. Muller. A seguir notícias da morte no Le Journal Pa-
ris e  L’Union Magnétique, o discurso do novo presiden-
te, Sr. E. Malet.

A última edição do segundo semestre de 1869, 
voltou ao estilo próximo do seu ex-editor com matérias 
diversas como, por exemplo, um ensaio sobre os flui-
dos e os sonâmbulos, “Os milagres de Bois- D’Haine”, 
na seção Variedades e, em Dissertações Espíritas, uma 
comunicação obtida pela Sociedade em 30 de abril, 
assinada por ninguém menos do que o próprio Allan 
Kardec. Foi a primeira mensagem que se tem notícia, 
transmitida pelo Codificador, após sua desencarnação, 
isto apenas um mês depois dela.

A Revista Espírita de Kardec
1º semestre de 1869

No discurso de Camille 
Flammarion, à beira do túmulo, 
a frase que se tornou máxima 
na Doutrina Espírita: “Allan 

Kardec  era o que eu chamarei 
simplesmente ‘o bom senso 

encarnado’.”
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Subsídios para a Melhoria da Imprensa – LV
Tendo em vista a profusão de dúvidas e equí-

vocos ocasionados pelo emprego incorreto da regência 
verbal, principalmente no que concerne às preposições, 
foi iniciado no número precedente uma listagem dos 
verbos mais utilizados, com regências diversificadas, 
conforme o seu significado e o emprego preferencial no 
contexto jornalístico.

Assim, foram escolhidos para o número pre-
cedente verbos, iniciados: pela letra A, (6 verbos), pela 
letra B (1), pela letra C (6) e pela letra D (3). Aqui, 
serão examinados verbos iniciados pelas letras E a J.

E: 17) eleger:  t.d. (escolher), t.i. preposições: 
para, por, como  +  predicativo; Ex: o Conselho ele-
geu-o para o cargo. 18) encarregar: t.d. para pessoa e 
t.i. para coisa; preposição: de; Ex: o patrão encarregou 
a secretária da digitação do relatório. 19) empatar: t.i.; 
preposições: por, de (não empregar em). 20) esquecer: 
t.d.; quando pronominal t.i.; preposição: de; Ex: ele se 
esqueceu de comprar pão. 21) encorajar: t.d. no uso 
corrente; t.i. quando pronominal; preposição: a; Ex: 
ele se encorajou a falar com o chefe. 22) exportar: t.d. 
(uma mercadoria); t.i (destino); preposição: para (não 
empregar a). 23) exigir: t.d. para coisa e t.i. para pessoa; 
preposições: de, a; Ex: exijo o livro de Fulano; ele exige 
o pagamento ao chefe. 

F) 24) falar: t.d. (exprimir em palavras); t.i. 
(referir-se a, discursar, pregar, contactar-se); preposi-
ções: sobre, de, a, com; Ex: ele fala inglês com os pais.  
25) favorecer: t.d. para pessoa e t.i. para coisa; prepo-
sições: a, com; Ex: ele favoreceu a irmã com um cargo. 
26) fluir: t.i (correr em estado líquido); preposições: de, 
para. 27) flutuar: t.i. (boiar); preposições: sobre, em, 
entre, por; Ex: A folha flutuava entre os galhos. 28) 
fugir: t.i (afastar-se); preposições: a, de, para, por; Ex: 
Ele fugiu da tempestade. 

G) 29) ganhar: t.d.(adquirir, conquistar); t.i. 
(tirar proveito, derrotar); preposições: em, com, de. Ex: 
ele ganhou um automóvel em loteria. 30) gastar: t.d. 
(consumir, destruir); 

t.i. (aplicar, empregar); preposições: em, com, 
Ex: Ele gastou na compra da casa. 31) girar:  

t.i. (andar em giro); preposições: em, com, 
entre, por. Ex: Os atletas giraram na pista. 32) gostar: 
t.i. (apreciar, ter afeição); preposição: de; Ex: ele gosta 
da namorada.

H) 33) herdar: t.d. de coisa e t.i. de pessoa; 
preposição: de; Ex: ele herdou uma casa do seu avô. 
34) hesitar: t.i. (ficar indeciso); preposições: entre, em, 

sobre, acerca de; Ex: ele hesitava entre ficar ou ir em-
bora. 35) humilhar t.d. (abater, rebaixar); t.i. quando 
pronominal; preposições: a, ante;  Ex: ele se humilhou 
ante o ministro.  

I) 36) implicar: t.d. (acarretar); t.i. (ter im-
plicância); preposição: com; pronominal e com dois 
complementos (envolver-se com); neste caso emprega-
se a preposição: em. Ex: ele está implicado num tráfico 
de armas. 37) informar: t.d. para pessoa e t.i. de coisa. 
preposição: de, sobre. Ex: informar o delegado sobre a 
ocorrência. 38) inquirir: t.d. de coisa e t.i. de pessoa; 
preposição: de, sobre, a; Ex: o delegado inquiriu o acu-
sado sobre o roubo. 39) insistir: t.i (persistir, teimar); 
preposição: em, sobre, por, para. Ex: ele insistiu em ne-
gar a acusação apresentada. 

Referências: 
CEGALLA, Domingos P. Novíssima gramática da língua portu-
guesa. 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. 3 ed. São Pau-
lo: OESP, 1997. 

SACCONI, Luiz. Nossa gramática: teoria. 11 ed. São Paulo: Atu-
al, 1990.

Jornalista sem diploma
Marcelo Henrique - cellosc@floripa.com.br

No dia 17.06.2009, o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), maior instância judiciária de nosso país de-
terminou, por 8 votos a 1, que o diploma de jornalista 
não é mais requisito fundamental para o exercício da 
profissão. A matéria, que faz parte do leque de temas 
polêmicos do mundo jurídico-social, os quais, nestes 
últimos anos, têm recebido corajosa manifestação da 
Corte, por certo provocará entusiasmados e exasperados 
debates no curso do tempo.

De um lado, os corporativistas, que detêm o 
diploma, no sentido de valorizarem não só os anos de 
estudo em faculdades, como a preparação educacional 
que é requisito de qualquer carreira técnica. De outro, 
os “práticos”, aqueles que começaram a desenvolver ati-

vidades jornalísticas e comunicativas, muitos em ten-
ra idade e em serviços acessórios, nas redações, rádios 
ou outros meios comunicativos, e os que, por terem o 
“dom da palavra” ou “habilidades de redação e escrita”, 
passaram a escrever textos ou colunas para periódicos 
impressos. Sem um ponto de equilíbrio, os primeiros 
continuarão defendendo com unhas e dentes o “canu-
do” e os últimos irão bradar em prol da experiência da prá-
tica cotidiana. Parece uma discussão sem fim, realmente...

No meio espírita, igualmente haverá “respin-
gos” e conseqüências. Vale dizer que quase tudo, ainda, 
no seio da Doutrina e do Movimento espíritas – enten-
dendo que a primeira é a baliza conceitual para o segun-
do – gira em torno do amadorismo, do voluntariado, do 
“fazer de graça”, como se as habilidades (no caso, comu-
nicativas) fossem algo que “caiu do Céu” como dádiva 
divina e com a obrigação dos “aquinhoados” não cobra-

rem por seus serviços. Ledo engano! Há uma diferença 
crucial entre o trabalho de divulgação “intra-muros” 
que se faz voluntariamente, por amor à causa, e o tra-
balho técnico-profissional de editar um jornal, revista 
ou boletim, de cobrir jornalisticamente fatos, de gravar 
ou filmar eventos, palestras, etc. Tudo tem “custos” e 
muitas destas situações demandam a especialidade e a 
competência, sim, de profissionais.

Deste modo, os maiores veículos de mídia 
(sobretudo, impressa), espíritas, procuram ter em seus 
quadros, pessoas que até então possuíam o registro 
de jornalista no Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), a grande maioria formados em faculdades de 
comunicação social/jornalismo. Todavia, sabe-se que 
há muitos profissionais que, mesmo sem o diploma, ti-
nham (e têm) tal registro, amparados em decisões judi-

Y. Shimizu
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Michael Jackson: 
ídolo e vítima

Responda rápido, caro leitor: o que impres-
siona mais, a vida ou a morte do rei da música pop? Ao 
longo dos 40 anos de carreira, ele mereceu um número 
infindável de adjetivos, muitos dos quais bem pouco li-
sonjeiros. Gênio, inigualável, completo, mas excêntrico, 
obsessivo, desequilibrado. Religioso, sensível, carinhoso, 
mas infantil, frágil e dependente. Rico, famoso e bem-
sucedido, mas complexado, imaturo, pedófilo, doente e 
homossexual.

Principalmente agora após a sua morte pro-
vavelmente devido ao excesso de medicamentos fortís-
simos, talvez milhares de pessoas, fãs, médicos, psicólo-
gos, jornalistas, policiais, invejosos e caluniadores Têm 
dedicado o tempo a dissecar a personalidade do cantor.

É o preço que se paga pela fama e pelo dinhei-
ro e do qual não escaparam Elvis Presley, John Lennon, 
Madonna, Diana e tantos outros. Dia desses líamos so-
bre as desvantagens de não ser anônimo. A privacidade 
invadida, todos os passos – e dos familiares – vigiados 

vinte e quatro horas por dia e registrados pelas câma-
ras indiscretas dos paparazzi, a liberdade tolhida em 
qualquer local público até para as coisas mais triviais 
como tomar um sorvete ou andar na praia, a vida pes-
soal devassada, nenhum momento de sossego, raros os 
de intimidade.

Quanto mais “diferente”, como era o caso de 
Michael Jackson, melhor. Prato cheio para a bisbilhoti-
ce, para as verdades, meias-verdades e fofocas mais es-
cabrosas. Perde-se a individualidade, o que diz pode ser 
tomado como ordem de estilo de vida para fãs ou estar 
sempre envolto em suspeitas para os promotores de es-

cândalos. O quanto e o que possui, o que veste e o que 
come, o que faz e o que deixa de fazer, nada escapa.

Michael foi um artista especial que marcou 
época. Mas foi também uma vítima do sistema, desde as 
surras do pai nos primeiros ensaios, até a deformação fa-
cial por conta das cirurgias plásticas. Suas canções con-
tinuarão a ser ouvidas pelo mundo afora por milhões de 
admiradores. Sua imagem esquisita irá se desvanecendo 
aos poucos das memórias. Outros ídolos virão. Porém, 
sua alma, talvez demore algum tempo para se refazer 
das experiências pelas quais acaba de passar e cujo saldo 
só ele poderá avaliar com justeza.

Instituto

Prof. Wilson Picler
de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Educacional

Instituto

Prof. Wilson Picler
de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Educacional

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

Wilson Czerski

ciais que garantem o exercício profissional, respeitados 
determinados requisitos. Dentre os profissionais convi-
dados ou contratados, muitos são espíritas, outros são 
simpatizantes e há uma parcela de pessoas que, mesmo 
não sendo espíritas, aceitam trabalhar para veículos mi-
diáticos, em função da remuneração paga em valores de 
mercado ou muito próximos a eles, dependendo, é claro, 
da estrutura da entidade (e sua arrecadação).

Agora, sem a obrigatoriedade do diploma, res-

ta saber se as entidades ou veículos espíritas continuarão 
dispondo de profissionais “com diploma” ou voltarão à 
fase anterior do “amadorismo” e do “voluntariado”, ba-
seado na falsa noção de que “qualquer um” pode exercer 
habilidades e competências comunicativas.

Sem entrar no celeuma jurídico (considerando 
os prós e os contras da exigência e, agora, liberação do 
diploma), o importante é investir, sempre, na melhoria 
da comunicação social espírita, inclusive pelo aperfeiço-

amento daqueles que exercem funções em veículos de 
mídia espiritista, para que o resultado, lá na ponta, seja 
o melhor tratamento da informação, a fidedignidade 
aos princípios espíritas e a competência organizacional 
e jornalística. Isto, é claro, sem criar restrições absur-
das àqueles que, bem preparados – não necessariamente 
graduados em comunicação social/jornalismo – possam 
dar cabo, com eficiência de seus misteres.

Programa de rádio na internet  
completa 100ª edição

No dia 7 de junho foi ao ar pela Rádio Espírita a 100ª edição do programa 
“Opinião Espírita”, que é produzido e apresentado pela Associação de Divulgadores 
do Espiritismo de Campinas. Em comemoração, a equipe de comunicadores da 
ADE reuniu em um único especial os temas que mais marcaram o programa desde 
sua estreia, que ocorreu no dia 1º de maio de 2007. 

“O avanço da genética está na contramão da evolução moral?”, “Obras de 
Allan Kardec: estudo básico ou leitura avançada?”, “Desavenças pessoais no centro 
espírita: o que fazer?”, “Planeta Terra: nossa grande escola”, “Como o Espiritismo 
pode nos tornar pessoas mais felizes?” foram alguns dos cerca de dez temas aponta-
dos pelos comunicadores. 

Ao final, a equipe da TV Espírita, também da ADE Campinas, registrou 
as impressões e depoimentos dos presentes em um vídeo que pode ser acessado no 
site www.tvespirita.org.br. As gravações completas desse e dos demais programas da 
Rádio Espírita se encontram disponíveis para ser ouvidas a qualquer hora no ende-
reço www.radioespirita.org.br. O programa “Opinião Espírita” vai ao ar, ao vivo, 
todos os domingos a partir das 19h. Participe! 

Opine você também!

Revista eletrônica editada em 
Londrina faz sucesso no mundo 

inteiro

A revista espírita eletrônica “O 
Consolador”  - publicada semanalmente no site 
www.oconsolador.com.br – vem apresentando 
desde o ano passado as seguintes novidades:

publicação de 32 matérias por semana, sendo •	
6 delas traduzidas para os idiomas  espanhol 
e inglês. 
inclusão na Biblioteca virtual da revista das principais obras de Kardec em espe-•	
ranto, francês, inglês e espanhol.
acesso às edições integrais do jornal O Imortal de janeiro de 2006 em diante, no •	
formato PDF e idêntico às edições impressas. 

Até 31 de maio deste ano, a revista já atingiu 86 países de todos os con-
tinentes, a saber: Oceania: 4 países; África: 11 países; Ásia: 16 países; América: 20 
países e Europa: 35 países. A média diária de utilização da revista pelos internautas, 
em maio de 2009, foi de 742 downloads e 4.167 impressões, o que perfaz um total 
de 152.201 ocorrências no mês, sem incluir nesse número os acessos.

De 18 de abril de 2007 a 31 de maio de 2009 foram efetuados 428.431 
downloads de matérias publicadas pela revista. No mesmo período citado, foram 
realizadas 2.132.915 impressões de páginas da revista.
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Ao se escrever, devemos nos perguntar, por 
exemplo, “sobre o que falar” ou “o que temos dito tem 
sido útil a alguém?” Dirigimo-nos aos espíritas inician-
tes ou com maior vivência doutrinária? Simpatizantes? 
Leigos? Qual o perfil, qual a expectativa desse leitor? 
“Onde?” Num grande jornal leigo? A comunidade lo-
cal é receptiva às ideias espíritas ou francamente hos-
til?  “Para quê?” O que pretendemos? Informar fatos 
atuais, históricos, experiências pessoais? Transmitir co-
nhecimentos? Provocar reflexões, curiosidade, debates, 
motivar pesquisas? Ou com pretensões de doutrinar e 
converter? “Como?” A linguagem é a mais adequada, 
compatível com o nível de entendimento da maioria? 
“Quando?” Com oportunidade? É válido para o mo-
mento atual? Se notícia, que importância pode ter se 
divulgada agora?

Combater a vaidade e o personalismo. O fato 
de vincular o nome a um texto espírita, não significa 
conhecimento superior ou caráter missionário no tra-
balho da divulgação. Esse é um campo de atividade 
como qualquer outro na seara e o jornalista deve culti-
var a humildade no reconhecimento de suas limitações, 
na possibilidade de equivocar-se e na aceitação da dis-
cordância e da crítica. Assim, terá caminho livre para o 
desenvolvimento da criatividade sem acomodação, do 
senso crítico na autoavaliação permanente, do desper-
tamento da curiosidade intelectual para a busca da atu-
alização mediante leituras, pesquisas, reflexão, apren-
dendo com outros articulistas, jornais, livros e revistas.

Usar de honestidade e imparcialidade. Ques-
tão ética a qual o colaborador da imprensa espírita não 
pode se eximir. Nas matérias informativas, abdicar de 
imiscuir nelas as opiniões pessoais. Dispensa o uso de 
superlativos elogiosos, referências tendenciosas ou pe-
jorativas nem tolera a omissão. Se a independência e 
atendimento do interesse coletivo são virtudes a serem 
almejadas, nada mais maléfico ao veiculador da infor-
mação - matéria-prima do jornal -, que a subordinação 
a grupos de interesse, o  uso da  demagogia, o sensacio-
nalismo, a defesa de preconceitos e a prepotência.

Estilo próprio. Vocabulário, expressões, origi-
nalidade, construções fraseológicas. Deve ser vigoroso, 
direto, verbo na voz ativa e preciso sempre que possível 
nos números e datas. Alguns autores elaboram textos 
com características bem marcantes. No nosso caso, vá-
lidas algumas, contraindicadas outras como: contun-
dente, prolixo, seco, conciso, difuso, rebuscado, me-
tafórico, poético. Mas a maioria utiliza-se de recursos 
mistos, em proporções diversas. inconveniente o uso de 
gírias, cacoetes de linguagem e lugares-comuns (luz no 

final do túnel, fundo do poço, (cristianismo redivivo, 
insigne codificador).

Textos, parágrafos e frases curtas. O dimen-
sionamento adequado apresenta inúmeras vantagens: 
objetividade e concisão; leitura não cansativa; facili-
ta a pontuação; evita o sentido duplo e a incoerência; 
delimita a exposição das idéias e tópicos; acaba com 
as redundâncias e obviedades. Uma coluna de jornal 
normalmente possui cerca de 70 linhas de 70 toques, 
parágrafos de cerca de 15 linhas e frases com quatro 
ou cinco linhas. Os parágrafos devem manter certa 
proporcionalidade de extensão, o que dá harmonia ao 
texto. A troca de um para outro representa mudança de 
tom, de argumento ou informação, mas sempre dentro 
do contexto temático. Portanto, devem ser alinhavados 
e não evidenciar rupturas da exposição. Porém, não é 
necessário uso repetido de termos como: então, sendo 
assim, continuando, como dizíamos.

Nada mais maléfico ao veiculador 
da informação que a subordinação 

a grupos de interesse, o uso da  
demagogia, o sensacionalismo, 
a defesa de preconceitos e a 

prepotência.
Esquema geral do texto. Não há como fugir 

do clássico “introdução, desenvolvimento e conclusão”. 
Veremos depois onde é mais necessário e como aplicar 
o chamado lead ou resumo introdutório que vem logo 
após o título, subtítulo e legendas e do qual depende o 
despertamento do interesse do leitor e sua decisão de 
seguir ou não a leitura. O desenvolvimento requer qua-
lidades já citadas como clareza, objetividade, concisão, 
lógica e qualidade temática. A conclusão deve possuir o 
clímax do texto, direto, sem rodeios, especial, inespera-
do, uma exclamação, um convite ou uma interrogação 
como “gancho” para reflexão posterior do leitor ou pro-
posta para a busca de novas informações. Conclui, mas 
abre espaço para a participação ativa do leitor, quer para 
novo estudo, quer para ações práticas. 

Revisão. Fase fundamental. Nunca enviar à 
redação a primeira minuta. Para isso existe o rascunho 
a ser enxugado, modificado, burilado, Os cortes se dão 
em palavras, frases, parágrafos e, conforme a extensão 
do trabalho, até de páginas inteiras e começa por adje-
tivos, artigos, pronomes. Além dos cortes e um pente 
fino ortográfico, gramatical e sintático, analisar a clare-

za, a objetividade e possíveis falhas nos argumentos, nas 
idéias em si. Recomendável ler em voz alta ou pedir que 
outra pessoa leia para testar aquelas qualidades, pontua-
ção, etc. Se possível, dar um intervalo de dias entre o pri-
meiro rascunho e nova leitura para as devidas correções.

Esboço. Antes de iniciar o texto é preciso 
preparar o tema a começar pela delimitação e alinhar 
ideias, ordenar tópicos, promover pesquisas. 

Matérias inéditas. Há colaboradores da nossa 
imprensa que enviam o mesmo artigo para três, quatro 
jornais diferentes e, às vezes, no mesmo mês. Essa atitu-
de revela falta de criatividade ou pretensão de alcançar 
com a sua mensagem o universo total de leitores. Estes, 
especialmente os assinantes, sentir-se-ão lesados por pa-
gar várias vezes pela mesma informação.

Críticas.  Cuidado com as mesmas. Quem as 
faz, tem por dever estar pronto também para recebê-las. 
E mesmo não as fazendo. Não se suscetibilizar diante 
delas, pois sempre haverá alguém que encontrará um 
defeito, porém também não se deve menosprezá-las. 
Analisar e considerar a possibilidade de ter cometido 
erros ou de poder aperfeiçoar. Criticar com honestida-
de, justiça e conhecimento de causa e não com agres-
sividade ou movido por desejos e antagonismos pesso-
ais ou preconcebidos. Atentar para os três obstáculos à 
elaboração de uma crítica construtiva, isto é, sua ela-
boração e resultados visados: as imperfeições morais e 
limitações intelectuais do autor; a crítica em si, como é 
feita e seu objeto; e as mesmas deficiências pessoais do 
criticado. Necessário excluir o emocionalismo para não 
suscitar novas reações. A diversidade de opiniões, o de-
bate salutar, o equilibrado e oportuno apontamento do 
erro e consequente preservação da verdade são necessá-
rios, mas totalmente dispensáveis, quando não nocivas, 
as polêmicas estéreis, não conclusivas ou francamente 
hostis e cisórias.

ESTRUTURA DE UM JORNAL 
(noções básicas)

Classificação quanto à periodicidade: diários, 
semanários, quinzenários e mensários. Os diários divi-
dem-se em matutinos e vespertinos. Quanto ao forma-
to: estander ou tablóide, este de mais fácil manuseio, 
como as revistas.

Os departamentos: executivo - atende a admi-
nistração geral; editorial - é a redação e cuida dos textos 
e fotografias; gráfico e mecânico - responsável pela im-
pressão; financeiro - aqui incluído o comercial, embora 
este, em geral, constitua departamento autônomo.

Jornalismo Espírita - II

Divulgar com Eficiência

Wilson Czerski
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Três filmes sobre Chico Xavier serão lançados 
até dois de abril do ano que vem quando o médium fa-
ria cem anos. Um deles é o longa “Chico Xavier” cujas 
filmagens deverão ter início agora em julho sob direção 
de Daniel Filho que dirigiu a comédia-romântica “Se 
eu fosse você” e sua continuação assistida por mais de 6 
milhões de pessoas. 

O filme é baseado em biografias como “As Vi-
das de Chico Xavier”, do jornalista Marcel Souto Maior 
e de acordo com o produtor-executivo Júlio Uchoa, 102 
artistas irão compor o elenco, muitos deles nomes co-
nhecidos da Rede Globo. Para viver Chico em três dife-
rentes fases foram escalados o paulistano Nélson Xavier 
(67 anos), o mineiro Ângelo Antônio (45 anos) – que 
nasceu na mesma cidade que o médium, Pedro Leopoldo 
– e o niteroiense Mateus Rocha (34 anos). Pedro Paulo 
Rangel viverá o padre Sebastião Scarzelli, que orientou 
os caminhos religiosos de Chico na infância e se tor-
nou seu grande amigo. A mãe do médium, a doméstica 
Maria João de Deus, morta em 29 de setembro de 1915 
quando Chico tinha apenas cinco anos, será interpre-
tada em alguns momentos por Letícia Sabatella e em 
outros por Giovanna Antonelli. Giulia Gam interpre-
tará a madrinha que maltratou Chico quando criança. 
O operário João Cândido Xavier, pai do médium, será 
vivido por Luís Melo. Tony Ramos e Christiane Torloni 
aparecerão como os pais do jovem goiano Maurício que 
morreu vítima de um projétil e enviou mensagem pelo 
médium inocentando o amigo acusado pela Justiça por 
sua morte.

O filme será rodado pela Globo Filmes  e as  
exibições  em circuito  nacional   acontecerão    ini-
cialmente em 300 salas. Atores-mirins de Minas Gerais, 
terra do médium, deverão atuar como coadjuvantes. O 
roteiro, escrito por Marcos Bernstein (de “Central do 
Brasil”), já está pronto Bruno Wainer, diretor da Down-
town Filmes, parceira da produção, disse que o filme 
está orçado em R$ 7 milhões.

As filmagens devem ocorrer, por razões finan-
ceiras e logísticas, nas cidades de São José das Três Ilhas 
(MG), Paulínia (SP) e São João Del Rei (MG). Mas os 
produtores têm esperança de fazer algumas tomadas em 
Uberaba que dependem de empresários e da Lei Rouanet.

O ator Nélson Xavier foi recentemente conhe-
cer Uberaba onde o médium viveu por longos anos até 
a sua desencarnação, em 2002. Em entrevista falou so-
bre a emoção de viver Chico nas telas. “É um filme que 
precisava ser feito. É só isso que eu sei dizer” – brincou 
o ator, que em vários momentos se emocionou. “As pes-
soas que trabalham com o Chico Xavier são pessoas que 

vivem para a caridade. É um mundo que a gente não 
está habituado a viver todo dia. Jesus Cristo disse para 
amarmos o próximo como a nós mesmos. Essa bandeira 
levantada por Jesus há dois mil anos e que a Humanida-
de tenta cumprir com dificuldade, essas pessoas fazem 
isso na vida delas, cumprem esse mandamento. É uma 
coisa muito forte. Eu espero estar à altura para desem-
penhar esse personagem”.

Antes mesmo de ser filmado, o filme já causa 
polêmica. Eurípedes Humberto Higino dos Reis, filho 
de Chico e detentor da marca ‘Chico Xavier’, disse que 
o filme não será baseado apenas na biografia de Marcel. 
“Até por isso, o filme se chamará apenas “Chico Xavier”, 
diz. “Meu pai teve mais de 30 biografias, seria uma in-
justiça deixar que apenas uma pessoa o retratasse.” 

Higino afirmou que assistirá ao filme antes de 
ser lançado e ensinamentos como ‘fora da caridade não 
há salvação’ deverão estar presentes. Sobre a sua decla-
ração, Marcel defendeu-se dizendo que seu livro é a base 
do roteiro. “O roteirista tem a liberdade de se informar 
em diversas fontes. O universo de Chico é vasto e ele 
deve, sim, ter lido outros textos.”

Marcel, que nasceu no mesmo dia em que 
Chico, lembra que as pessoas faziam chacota quando 
ele dizia que escreveria sobre a história do médium. “Fa-
lavam: ‘tem certeza de que não é a biografia do Chico 
Buarque, Chico Anysio ou Chico Mendes?’ Acho que se 
eu falasse que escreveria sobre o Chico Bento, receberia 
mais apoio.”

O autor adiantou passagens sobre a vida do 
espírita que serão retratadas. “A traumática infância e 
o sofrimento de uma mãe em busca de informações so-
bre o filho vão emocionar. Antes de se tornar o ‘Mi-
neiro do Século’, ele foi ridicularizado pela imprensa”, 
lembra. “Como no caso em que o jornalista da revista 
O Cruzeiro, David Nasser e o fotógrafo Jean Manzon 
fingiram ser jornalistas estrangeiros e fizeram fotos do 
Chico até tomando banho de banheira. Quando o Chi-
co viu a revista, ficou envergonhado e começou a chorar 
copiosamente. O espírito guia de Chico, Emmanuel, 
o alfinetou dizendo ‘Pare de chorar. Jesus foi parar na 
cruz e você apenas no Cruzeiro’.” Outra passagem que 
também deverá ser lembrada é uma em que Chico se de-
sesperou quando o avião em que estava entrou em uma 
zona de turbulência. “Emmanuel, ao vê-lo desesperado, 
disse para ele: ‘Se vai morrer, que morra com educa-
ção’. E Chico respondeu: ‘Onde já se viu morrer com 
educação?’.” Além disso, parte das três entrevistas que o 
médium deu para o programa Pinga Fogo, da TV Tupi, 
na década de 70, serão recriadas.

Chico Xavier vai ao cinema
Nosso Lar e três cartas psico-
grafadas também estarão nas 

telas
As outras duas produções também pro-

metem.  Uma delas é a adaptação do best-seller de 
Chico, Nosso Lar, que já teve os direitos cedidos pela 
FEB (Federação Espírita Brasileira) e deverá ser dis-
tribuído pela Fox. O outro vem do empresário Luis 
Eduardo Girão que no ano passado financiou “Be-
zerra de Menezes – o diário de um espírito” e agora 
lançará “As Mães de Chico Xavier”.

O empresário cearense Luis Eduardo Gi-
rão, de 37 anos, está novamente por trás de mais 
um filme espírita. Depois de patrocinar e produzir 
“Bezerra de Menezes”, Girão está enfrentando uma 
maratona de reuniões em São Paulo para viabilizar 
o filme “As Mães de Chico Xavier” que contará a 
história verídica de três mães que, após perderem os 
filhos, procuraram Chico Xavier para tentar receber 
uma mensagem do além. “Um deles se suicidou, o 
outro sofreu um acidente de carro e último nem che-
gou a nascer, já que a mãe fez um aborto.”

O roteiro está sendo escrito por Em-
manuel Nogueira que viajou para Uberaba, Pedro 
Leopoldo e São Paulo para conhecer essas mães. O 
filme terá três diretores, Glauber Filho, Joel Pimen-
tel (que também dirigiram Bezerra de Menezes) e 
Halder Gomes. “Cada um vai dirigir a história de 
uma mãe”, diz.

Girão adiantou que ainda não foram co-
tados os nomes dos atores porque o projeto ainda é 
muito embrionário. Outro ponto da história é que o 
personagem de Chico Xavier deverá aparecer pou-
co, ou não ser filmado. “O foco da história são as 
mães.”

Nosso Lar, romance espírita mais famoso 
de Chico Xavier, que já vendeu mais de dois milhões 
de exemplares, deverá ser adaptado por Wagner 
Luis, da produtora Cinética Filmes. Segundo dados 
da Ancine, o longa tem autorização para captar até 
R$4 milhões e será distribuído pela Fox Filmes.

Fonte:
Felipe Cruz em  http://dtdnews.wordpress.com/2009/03/03/
chico-xavier-vai- ao-cinema/ e Sei - Serviço Espírita de Infor-
mação -  http://www.lfc.org.br/sei/boletim.htm 
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A reportagem de capa do “ADE-PR Informa-
tivo nº 15 referente ao bimestre set-out/1999 foi assina-
da por Walter Baruffi e Washington Bacellar e trouxe 
detalhes da quarta edição do Simpósio Paranaense de 
Espiritismo realizado no Círculo Militar do Paraná en-
tre os dias 20 e 22 de agosto daquele ano.

O tema central foi “Amor, alma da vida” e 
foi aberto na sexta-feira, 20, com conferência de Dival-
do Pereira Franco. No sábado à tarde, o orador baiano 
coordenou o seminário “Amor, imbatível amor”, título 
homônimo de obra psicografada por El de autoria de 
Joanna de Angelis.

Da busca de Deus pelos povos primitivos até 
a sua exaltação por cientistas, destacou o amor como 
força criadora, antídoto perfeito contra as toxinas do 
ódio, causa de enfermidades físicas.

À noite, Raul Teixeira, ao falar sobre família, 
enfatizou o período antecedente ao casamento para o 
conhecimento mútuo. No domingo pela manhã, o es-
critor carioca retornou para explorar o tema Física Atô-
mica e Quântica e suas relações com os seres e o cosmo.

À tarde, ele e Divaldo participaram do painel 
“Amor em família”, colocando o lar como célula pri-
meira do ensino desta virtude por parte dos pais. Para 
comprovar sua tese de que nunca antes houve tanto 
amor no mundo, citou as atividades da cruz Vermelha 
Internacional, UNESCO e outras entidades.

O nosso Editorial daquele bimestre comentou 
sobre algumas normas adotadas pela área da ADE-PR 
responsável pela distribuição do livro espírita: à época 
o Clube e a feira do Livro. Consideramos ainda hoje 
válidos, para quem trabalha com o livro espírita, os cri-
térios consensados pela diretoria como, por exemplo, a 

necessidade de uma comissão de três ou cinco pessoas 
para avaliar as obras a serem distribuídas.

O primeiro ponto a ser observado é a questão 
do conteúdo, mas outro bastante discutido na ocasião 
foi em relação à necessidade ou não de declaração for-
mal do autor sobre a destinação da renda proveniente 
da comercialização dos livros. A ADE-PR decidiu por 
bem dispensar esta exigência baseada nos seguintes 
argumentos: a) obras não mediúnicas; b)mesmo neste 
caso, o médium despende tempo, energia, papel, etc o 
que justifica remuneração ao menos parcial; c) o escritor 
mesmo não tornando pública a sua intenção de doar 
os direitos autorais, pode fazê-lo anonimamente; d) o 
livre-arbítrio do autor deve ser respeitado não cabendo 
coação ou discrimanação de quem distribui.

Em face da dificuldade de satisfazer o públi-
co consumidor, constituído de espíritas e simpatizantes, 
houve-se por bem agir com equilíbrio e bom senso na 
escolha dos títulos, em hipótese alguma exercendo a 
censura ou radicalismos. O princípio norteador de atua-
ção seria a orientação segura pelas obras da Codificação 
Kardequiana, oportunizando, entretanto, o exercício do 
direito de livre escolha e desenvolvimento da capacida-
de de discernimento do leitor.

Não seriam adotadas obras que se chocassem 
com as chamadas Obras Básicas bem como as carentes 
de qualidades técnicas, inclusive originalidade, recain-
do na mesmice que nada acrescenta.

Porém, obras com eventuais pequenos senões 
incapazes por si mesmos de comprometer a filosofia es-
pírita poderiam ser tolerados, visto que é por meio des-
tas, especialmente no gênero romance que é despertado 
o interesse de milhares de pessoas para o Espiritismo.

Na página 02, ainda, foi noticiada a criação, 
por inspiração do trabalho desenvolvido no Brasil, da 
primeira Associação de Divulgadores do Espiritismo no 
exterior.Em 31 de julho de 1999 foi fundada na cida-
de de Caldas da Rainha a ADE –Portugal. Entre seus 
objetivos, destacavam-se a criação de uma agência noti-
ciosa, a montagem de um Curso Básico de Espiritismo 
à distância, a elaboração de uma apostila para futuros 
entrevistados na mídia e o uso do cartoonismo como via 
humorística de disseminação das idéias espíritas.

À página 03, informações sobre a realização 
da reunião do Conselho Federativo Estadual, no dia 27 
de agosto com as presenças de Divaldo franco e Raul 
Teixeira. Este falou sobre as queixas dos dirigentes pelo 
país afora em relação à falta de trabalhadores cujas ta-
refas são voluntárias e realizadas no tempo que seria 
dedicado ao lazer ou mesmo subtraído às atividades 
profissionais. Divaldo comentou sobre o Movimento 
Espírita Internacional, destacando Porto Rico, Colôm-
bia, Argentina, Portugal e Espanha como os países mais 
promissores.

Na página 04, além da reprodução na íntegra 
do Planejamento Estratégico da ADE-PR elaborado em 
julho e com vigência para o quinquênio seguinte, regis-
trou-se a visita a Curitiba do então presidente da Confe-
deração Espírita Pan-Americana, o psicólogo, professor 
escritor venezuelano Jon Aizpúrua. Naquele início de 
setembro, proferiu três palestras: na Universidade Tuiu-
ti do Paraná com o tema “O homem como Unidade 
Bio-psico-espiritual”; nas faculdades Integradas Espírita 
discorreu sobre “Interpretação Psicoanalítica, Psicofisio-
lógica e espiritual dos Sonhos” e, encerrando ciclo, no 
dia 03, falou no C.E. Luz Eterna sobre “Mediunidade 
ou Mediunismo”.

Morreu na quinta-feira, 11 de junho, vítima de falência múltipla de órgãos, 
o professor Octávio Melchíades Ulysséa, diretor-geral e fundador das Faculdades In-
tegradas “Espírita” (FIES).  O professor Ulysséa estava com 78 anos. Nascido no dia 
2 de março de 1931, em Laguna-SC, deixa a esposa, Neyda Nerbass Ulysséa, co-
fundadora da instituição, filhos, netos e bisnetos. 

Oriundo de uma família de músicos e professores, ele foi esportista, militar 
e funcionário público. Graduado em História, Geografia e Sociologia, Política e Ad-
ministração Pública, mestre em Orientação Educacional e em Sociologia, começou 
a lecionar em 1961. 

O fundador das FIES foi professor da Universidade Federal do Paraná du-

rante 24 anos, onde era titular da cadeira de Sociologia Brasileira. Também atuou no 
Colégio Militar do Paraná e, no Ensino Superior, na Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Joinville, na Faculdade de Artes do Paraná e na Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, dentre outras. 

O projeto das FIES foi idealizado há mais de 40 anos, juntamente com sua 
esposa e um grupo de amigos. O embrião da instituição foi o Centro Social de Edu-
cação André Luiz, que atendia em média 700 crianças gratuitamente.  Após vários 
anos de experiência educacional é que finalmente, em 1974, o sonho se concretizou 
com formação do Campus Universitário Bezerra de Menezes e, consequentemente, 
da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, que em 1997 tornou-se Faculdades 
Integradas “Espírita”. 

AUTORRETRATO

Morre o professor Octávio Melchíades Ulysséa,  
diretor-geral e fundador das FIES
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Na edição passada examinamos principal-
mente o aspecto filosófico que embasa a idéia da reen-
carnação. Passemos â ciência e à religião. Por ignora-
rem certas leis naturais ou por lhes faltar ainda meios 
mais contundentes de convencimento, muitas pessoas 
preferem simplesmente ignorar os fatos. Felizmente em 
nossos dias tais temas têm merecido o exame de alguns 
estudiosos sérios e sem ideias preconcebidas avalizando 
o pensamento espírita. 

Ian Stevenson da Universidade de Virgínia 
nos EUA estudou cerca de 600 casos dos quais selecio-
nou 200 e finalmente dos 20 mais significativos com-
pôs o livro “Vinte Sugestivos Casos de Reencarnação”. 
Hamendras Nath Banerjee, na Índia e depois migrando 
para os Estados Unidos, em 25 anos de pesquisas, ca-
talogou 1.100 casos dos quais muitos deles, mesmo as 
mais imaginosas tentativas de invalidá-los, não logra-
ram êxito. 

As experiências com Terapia de Vidas Passa-
das difundiram-se mais largamente a partir do trabalho 
do psicólogo americano Morris Netherton em 1967 e 
depois com a Dra. Edith Fiore. O físico Patrick Druot 
operou 3.000 sessões de regressão de memória e em seus 
retornos às vidas pretéritas nem um só dos pacientes ma-
nifestou o nome de alguma personalidade famosa como 
muitos acusam. No Brasil, entre outros, a comprovação 
da reencarnação foi alvo de pesquisas de Hernani Gui-
marães Andrade e Henrique Rodrigues, ambos agora 
desencarnados.

A reencarnação na 
religião

Várias religiões, principalmente as orientais, 
são assentadas na crença da possibilidade das almas 
voltarem à vida carnal. No Velho Testamento, Isaías, 
cap. XVI vs. 19, afirma: Aqueles do vosso povo que se 
tenham feito morrer, viverão de novo. Job, cap. XIV. 
vs. 10/14, afirma: Quando o homem está morto, ele 
vive sempre; terminando os dias de minha existência 
terrena, esperarei porque a ela voltarei de novo. Em São 
Mateus, cap. XVII, vs. 10/13 e também Marcos, cap. 
IX, vs. 9 a 12, temos Jesus respondendo aos discípulos 
sobre a vinda de Elias: É verdade que Elias deve vir e 
restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias 
já veio e não o conheceram. Então compreenderam que 
era de João Batista que lhes havia falado. Em Mateus, 
cap. XI, vs. 12 a 15: (...) desde o tempo de João Batista 
até o presente... e se quereis compreender o que vos dis-
se, é ele mesmo, o Elias que deve vir. Ouça aquele que 
tem ouvidos para ouvir. 

Mas a confirmação mais eloquente está no 
diálogo entre Cristo e o senador Nicodemus. – Nin-

guém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. – 
Como pode nascer um homem que já está velho? Acaso 
pode ele  entrar no ventre  de sua  mãe para nascer uma 
segunda vez? – Se um homem não renascer da água e 
do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é 
nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é 
Espírito. Sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? 

O que muito pouca gente sabe é que até o ano 
de 543 d.C. a própria Igreja Católica adotava a ideia 
da reencarnação como se pode ver em Orígenes (185 
– 254 d.C.). Em 538 d.C. o Sínodo de Constantinopla 
publicou e cinco anos mais tarde foi aprovado o Edito 
que condenou o grande pensador religioso bem como a 
crença na pluralidade das existências.

Reencarnação e 
ressurreição

Confusão, desinformação, má vontade e má-
fé, estes os motivos mais frequentes para se ignorar a 
lei da reencarnação. Alega-se que Jesus não usou este 
termo, mas ressurreição. Para início: é ressurreição (res-
surgir) da carne ou na carne? As ideias dos judeus so-
bre o assunto eram indefinidas, pois possuíam somente 
vagas e incompletas noções sobre a alma e sua ligação 
com o corpo. Criam na possibilidade de o homem que 
já tivesse vivido uma vez, tornar a fazê-lo, mas ignora-
vam a forma como isso podia se dar. Designavam ao 
fenômeno de reviver pelo vocábulo ressurreição que lhes 
parecia mais prático e Jesus, diante da dificuldade de 
se fazer entender plenamente àqueles homens rudes e 
incultos, optou por servir-se da expressão que já tinha 
trânsito entre eles. 

A Ciência ensina que a ressurreição do corpo 
que morre é impossível enquanto a reencarnação é o re-
torno de um espírito através de outro corpo novamente 
preparado para ele. Se nos reportarmos às passagens do 
evangelho referentes aos casos supostamente enquadra-
dos de ressurreição, veremos que todos eles, não se ex-
cluindo nem mesmo o ocorrido com Jesus, dão margem 
a interpretações naturais sem o recurso da solução simplista 
de milagre. Assim foi com a filha de Jairo que Jesus declara 
que estava dormindo e não morta. Provavelmente estava 
em catalepsia ou, mais profundo ainda, em letargia. 

Quando isso acontece, há exteriorização qua-
se total do perispírito ou corpo astral, provocando a 
ausência de consciência e diminuição significativa dos 
sinais vitais. Jesus, pelos seus excelentes dotes fluídico-
curativos, ao ordenar que ela se erguesse, direcionou um 
poderoso influxo energético suficiente para reanimá-la. 
Até algumas décadas atrás era mais ou menos comum, 
especialmente nas zonas rurais, o sepultamento de pes-
soas vivas. O que dizer daquela época em que os recur-

sos médicos para o diagnóstico do óbito eram muito 
mais precários? Acrescente-se o hábito de então dos ju-
deus de procederem a inumação imediatamente após o 
desencarne como se pode ver nos Atos dos Apóstolos, 
cap. V, vs. 5 e seguintes.

O caso mais controvertido de ressurreição é 
o de Lázaro. Argumenta-se que estava morto há quatro 
dias e cheirava mal. As letargias podem durar oito dias 
ou mais. Quanto à decomposição, note-se o fato de que 
em certos indivíduos a mesma pode ocorrer de modo 
parcial, principalmente nas extremidades e internamen-
te, mesmo antes da morte se consumar. Esta só se dá 
quando atinge órgãos vitais. Pergunta-se ainda: quem 
afirmou que cheirava mal? Sua irmã Marta. Mas se ele 
estava sepultado há quatro dias, ela podia supor isso, 
mas de modo algum atestar.

Finalmente, em relação à pseudo-ressurreição 
de Jesus, examinemos o seguinte. Destaquemos alguns 
trechos que narram o seu aparecimento após a crucifica-
ção. À Madalena – primeira pessoa a revê-lo – ele pede 
para que não o toque. Depois caminha ao lado de dois 
de seus discípulos, mas estes “tinham os olhos tolhidos 
a fim de que não o reconhecessem”, situação que perdu-
rou até o momento da ceia quando abençoou o pão e 
lhes deu de comer. Mais tarde à margem do Tiberíades, 
reaparece, porém os discípulos não o reconhecem.

O reaparecimento de Cristo foi em seu cor-
po fluídico ou energético, o perispírito. É graças às 
suas propriedades de condensação que tal fenômeno 
é possível, produzindo-se a visibilidade das aparições 
e a tangibilidade das materializações. Não há nada de 
milagroso ou inexplicável nisso. Jesus possuía poderes 
extraordinários, mas todos calcados em leis naturais. Se 
Jesus tivesse ressuscitado com o corpo físico, por que 
desapareceu definitivamente logo após? Teria ascendido 
ao céu para permanecer em eterna órbita da Terra?

Resta uma dúvida: o desaparecimento de seu 
corpo do sepulcro. A hipótese mais provável é a de uma 
remoção clandestina, mas também não se descarta a 
possibilidade de ter ocorrido a sua total desintegração 
para não confundir talvez o testemunho dos discípulos.

Reencarnação ou pluralidade das existências (final)
Contribuição científica à teoria da reencarnação Wilson Czerski

Pilares do Conhecimento Espírita



Desde o último quartel do século XIX, um 
número razoável de pesquisadores vinculados a dife-
rentes áreas da ciência tem dedicado seus esforços para 
evidenciar a existência do espírito, a sobrevivência des-
te após a morte do corpo físico e a reencarnação.

Agora, o delegado de polícia João Alberto 
Fiorini de Oliveira, com 25 anos de exercício profis-
sional, está lançando o livro “Reencarnação – inves-
tigação científica”, com 174 páginas, publicado pela 
Sergraf, de Curitiba-PR. 

Ele inicia sua exposição apresentando uma 
coletânea de matérias jornalísticas já registradas na 
literatura espírita, tanto na imprensa brasileira, como 
na estrangeira, 14 registros de fatos espíritas, principal-
mente no que se refere às evidências provenientes das 
impressões digitais.

Fiorini expõe, na segunda parte, uma noção 
sumária de datiloscopia e das pregas palmares, encon-
trados nos manuais da ciência forense. Ele detalha, na 
terceira parte, as técnicas adotadas pela psicobiofísi-
ca para detectar casos de reeencarnação, por meio da 
comparação de impressões digitais, dados biométricos, 
marcas de nascença, exames grafotécnicos, mensurações 
antropométricas e outros múltiplos sinais indicadores.

O autor expõe, em seguida, dois casos por 
ele pessoalmente conduzidos, envolvendo reencarna-
ção para estudos do DNA genômico em laboratório. O 

primeiro caso, ocorrido na cidade de 
São João del Rei (em Minas Gerais) 
com o Padre Jonas e a sua suposta 
reencarnação como Kelvin e, o 
segundo caso, aqui denominado 
Marcelo x Márcio.

A quinta parte dis-
corre sobre eventos estudados 
pelo próprio autor, constata-
dos em Maceió - AL, em Quixadá – CE, 
em Avaré – SP e cartas recebidas pelo autor, relaciona-
das com os casos acima citados e, também, referentes 
ao caso Marcelo x Márcio. Ele transcreve, no capítulo 
subsequente, os laudos técnicos forenses relacionados 
às pesquisas de reencarnação. Uma das perícias se des-
tinava a confrontar duas impressões digitais, enquanto 
que outra era a comparação das letras em duas páginas 
manuscritas, com uma descrição sucinta da metodolo-
gia pericial. Há, ainda, o relato do exame proposográ-
fico de quatro conjuntos de retratos: Valter x Júnior, 
do Padre Jonas x Kelvin, de M.E.I x C.G. e Marcelo x 
Márcio,  também, acrescido dos comentários técnicos 
do autor. Concluindo o capítulo, há o laudo técnico de 
um exame da arcada dentária de um modelo de ges-
so existente no Museu Nacional do Espiritismo, em 
Curitiba-PR. 

Na penúltima parte, Fiorini relata o caso 
da enfermeira Elisângela, o do menino Gabriel, e de 

outras investigações por ele 
empreendidas, que foram 

publicados em periódicos es-
píritas.

Ele conclui o livro, 
ressaltando que os laudos peri-

ciais forenses datilosocópicos, de 
quatro casos que pudessem evi-

denciar a reencarnação, em apenas 
três houve as coincidências nos tipos 

fundamentais datiloscópicos, mas 
que não houve coincidência nos pontos iden-
tificadores e individualizadores; não houve qualquer 
coincidência entre as digitais de Marcelo e Márcio. 
Quanto aos diagnósticos de teor proposográfico, nos 
quatro casos examinados, foram encontrados 16 a 21 
pontos identificadores, nos três primeiros; e 29 pontos 
no caso Marcelo x Márcio. 

João Alberto Fiorini de Oliveira nasceu em 
São Simão – SP em 1957. Bacharelou-se em Direito 
pela Universidade de Taubaté. Após ter sido, durante 
6 anos, pesquisador do Departamento de Estatística 
do Estado de São Paulo, foi aprovado em Concurso 
Público para Delegado de Polícia no Estado do Paraná, 
em1984, exercendo, atualmente, o cargo de Delegado-
Chefe do Serviço de Registros Policiais para Investiga-
ções (SRPI). Possui vários artigos e relatos publicados 
em periódicos doutrinários.    

Reencarnação:
investigação científica
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Y. Shimizu

Resenha Crítica

Um livro, doze autores
“Uma Vida Muitas Mãos” é o titulo do ro-

mance escrito  por doze participantes do ESDE (Estu-
do Sistematizado da Doutrina Espírita), da Sociedade 
Espírita “Os Mensageiros da Paz”, que foi lançado no 
dia 23 de maio, às 16 horas, e que contou com a parti-
cipação de Cristian Macedo, natural de Porto Alegre-
RS. É escritor e palestrante espírita, divulgando assim a 
Doutrina Espírita por todo o Brasil. Participa do GEFG 
(Grupo de Estudo da Filosofia Espírita), que tem como 
objetivo divulgar Allan Kardec através de livros de bol-
so e da Internet. Coordena o programa Espiritismo na 
Rede que pode ser encontrado no site: espiritismonare-
de.blogsport.com  

Cristian brindou os presentes com sua palavra 
fluente, rememorando as obras de Kardec e falando da 
importância da união para a realização e concretização 

de uma obra. Ele foi o padrinho desta obra inédita pela 
forma como foi escrita, contando com a participação 
de doze estudiosos do ESDE: Carlos Augusto Sandrini, 
Clévina Magali Meismer, Eva Monteiro Cardoso, Hil-
debrando Barreto, Mara Thaís, MarciaReginaAbreu, 
Maria de FátimaLeite, Marita C. Pianaro, Mauro Ma-
tos Cânone, Rogério Paoline, Silvana Calabresi do Car-
mo e Vilmara Bello.

Foram convidados para compor a mesa os se-
nhores Rubens Correa presidente, Neusa Fioravante - 
vice-presidente; Eny Silveira - diretora do Departamen-
to Social e Nilson Nazareno - diretor doutrinário.

Para encerrar o grupo vocálico “O Chamado” 
fez sua apresentação, brindando o público com diversas 
músicas, encerrando a noite com a prece cantada pela 
confreira Salete.


