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Não consigo ver Espíritos congelados em laboratório, diz Simonetti
Nosso entrevistado do bimestre é o escritor Richard Simonett, autor de meia centena de
livros, alguns verdadeiros “clássicos” da literatura espírita como “Quem tem medo da
morte”, “Não pise na bola”, “Atravessando a rua” e mais recentemente “Rindo e refletindo
com Chico Xavier”.
Portador de um estilo leve e bem-humorado, prova que é possível aprender se
divertindo, dispensando a sisudez exagerada, alegrando o clima também nas reuniões dos
centros espíritas. Com esse modo agradável e textos inteligentes, Simonetti cativa centenas
de milhares de leitores em todo o Brasil.
Homem de mentalidade aberta, não abre mão daquilo que é o bem mais precioso do ser
humano: a sua capacidade de pensar. Por isso suas ideias e opiniões são sempre livres de padronizações tão comuns ao Movimento
Espírita Brasileiro. Seu compromisso está na coerência com os princípios doutrinários, inclusive o seu caráter de progressividade.
É o que se verá em respostas como a do título, sobre Terapia de Vidas Passadas ou o momento da morte e que ele, de Bauru, onde
mora, gentilmente nos concedeu nesta entrevista exclusiva ao CAE. (Pág. 06 e 07).

E MUITO MAIS:

?

- “Livros que eu recomendo”. A obra comentada é
“Reencarnação no Brasil”, de Hernani Guimarães
Andrade, o maior cientista espírita brasileiro,
desencarnado em 2003. São oito casos
demoradamente analisados pelo autor. (Pág. 05).
- Uma breve nota sobre o 7° Encontro Estadual de
Comunicação Social Espírita realizado em Curitiba nos
dias 14 e 15 de agosto; os novos estúdios e
programação da Rádio WEB Campinas e um artigo a
respeito das companhias espirituais. (Pág. 08).
- “O que dizem os outros jornais”. Em destaque uma
entrevista do monge que prefaciou um livro
psicografado; outra com o jurista Miguel Reale Júnior e
os clichês presentes nos romances espíritas. (Pág. 09).

ADE-PR investe em publicações nos jornais leigos
Do mês de maio para cá, foram quatro conquistas, se é que se pode chamar
assim os espaços franqueados a artigos espíritas em jornais de Curitiba e Região
Metropolitana. (Editorial, pág. 02)

O sucesso de Nosso Lar e mais
dois filmes ainda este ano
Em 10 dias, 1,7 milhão de pessoas assistiu à superprodução brasileira,
emocionando e informando. Conheça aqui algumas de suas curiosidades. E mais a
previsão para a chegada, ainda neste ano, de outros dois filmes: “As mães de
Chico” e “Filme dos Espíritos”. (Pág. 03)
.

- “Divulgar com Eficiência”. Trazemos o último texto
referente à constituição e operação de uma livraria
espírita. (Pág. 11).

O Espiritismo na TV e nas revistas

- No dia 05 de outubro, nosso editor estará palestrando
sobre “Uma visão panorâmica sobre o Espiritismo na
atualidade” no C. E. Luz Eterna, em Curitiba e
autografando seu livro; o site da ADE-PR completou 10
anos no ar; o programa “Vida e valores” em TV aberta e
o diálogo entre duas atrizes, uma delas desencarnada,
Farrah Fawcet, de “AS Panteras”. (Pág. 12).

É um ciclo dos mais virtuosos: temas espíritas interessam cada vez mais às
pessoas e a mídia fala deles para garantir aumento de audiência. Com a
divulgação, muito mais gente se predispõe a ler e ouvir sobre o assunto, levando os
órgãos de comunicação a ocupar-se com mais frequência deles. É o que está
acontecendo, principalmente neste ano, com a alavancagem do cinema. (Pág. 10).

Editorial

ADE-PR publica artigos em jornais leigos

É muito conhecida a afirmação de
Allan Kardec, incluída no final de “Obras
Póstumas”, ao referir-se às vantagens de
uma “publicidade” ou divulgação do
Espiritismo “em grande escala, feita nos
jornais de maior circulação”. Para o
Codificador, esta iniciativa levaria “até os
mais remotos rincões as ideias espíritas”,
despertando nas pessoas o desejo de nelas
se aprofundarem, o que provocaria a
multiplicação de adeptos e imporia silêncio
aos detratores.
No decorrer destes 15 anos da ADEPR, a completar-se no dia 27 de outubro, e
mesmo antes nos tempos da ABRAJEE Associação Brasileira de Jornalistas e
Escritores Espíritas -, sempre lutamos por
espaços em jornais que pudessem veicular
dada a escassez recursos gratuitamente,
artigos espíritas. Melhor seria se o
Movimento Espírita se empenhasse em
adquirir estes espaços. Kardec pensava
primeiro em ampliar a atuação da Revue
Spirit que ele dirigia, aumentando a
periodicidade dela, o número de assinantes
e remunerando o seu redator. Mas
certamente que se dispusesse de recursos
iria além.
O tal espaço, às duras penas,
conseguimos com a Gazeta do Povo, o
jornal de maior tiragem no Estado, de abril de
1991 a dezembro de 1993. Depois com O
Estado do Paraná, de janeiro de 2005 a

setembro de 2006.
intensa e regular para atender tais
As portas dos grandes jornais, demandas, porém, pretendemos ainda
principalmente nas capitais, estão cada vez desbravar novas fronteiras, em outros
mais difíceis de serem abertas, a menos que jornais de bairros da capital e em cidades do
alguém muito importante de dentro seja interior. Mas esse é um trabalho que não
simpatizante ou alguém de fora tenha precisa nem é possível de ser realizado só
pela ADE-PR. Ficaríamos extremamente
amigos na direção destes órgãos.
Resolvemos “partir para outra”. felizes se soubéssemos que em todos os
Estamos descobrindo um novo filão, municípios do Paraná, os jornais fossem
oportunidades de aproximar a informação procurados para uma proposta semelhante.
É tempo de semear. E talvez nem seja
espírita dos interessados
e até dos
indiferentes e opositores através de jornais tão difícil assim. É preciso ousadia, oferecer
de bairros ou de cidades menores. nosso “produto”, mostrar-lhe as qualidades.
Começamos pela Folha do Boqueirão, Quanto não agradará a imenso número de
periódico quinzenal que circula na mesma leitores se deparar com as informações espíritas
região onde se localiza a sede da ADE-PR, ali impressas e quantos novos leitores serão
na zona sul de Curitiba, onde estreamos no atraídos pelos nossos esclarecimentos a respeito
dia 13 de maio. Ali a frequência tem sido da vida e da Vida depois da vida?
Se soubermos dosar estas informações,
inconstante.
Mas depois vieram outros. O Jornal adequá-las ao público em geral e não-espírita,
do Comércio Hauer, cuja periodicidade despertarmos seu interesse por abordagens claras
passou a ser semanal com aumento de e objetivas e, principalmente, que tratem de
tiragem para 40 mil exemplares, tem assuntos do cotidiano, o sucesso é garantido.
Portanto, mãos à obra! É tempo de semear.
publicado nossos artigos em todas as
edições, ocasionalmente até mais de um. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. E mexei-vos!
Outra opção surgiu quando contatamos o
diretor dos jornais Metrópole e Metrópole
VOCÊ SABIA?
Curitiba, de São José dos Pinhais, um com
circulação na capital e outro em toda a
Que o Filme dos Espíritos” (ver
Região Metropolitana. Também lá, graças à
qualidade dos artigos, os mesmos têm sido pág. ao lado) está baseado parcialmente
na história envolvendo o Livro dos
publicados semanalmente, em ambos.
A produção de textos tem que ser Espíritos, duas pessoas salvas do
EXPEDIENTE

Colabore com a divulgação espírita e assine este jornal

Órgão de Divulgação da ADE-PR

Este jornal que circula há quase 15 anos é mantido pelas receitas dos
anunciantes e assinaturas. Informe-se sobre os valores dos anúncios ou, pelo
menos, faça uma assinatura anual por R$18,00 (dezoito reais). Preencha ou
copie os dados do cupom e envie para o endereço ao lado juntamente com o
comprovante de depósito no Bco. do Brasil, Ag. 3051-1 c/c 205.755-7 ou
avise pelo tel. 3376-7594 ou nosso e-mail (adepr@adepr.org.br).
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suicídio graças a ele e o próprio Allan
Kardec? Desesperado por ter perdido a
esposa, Joseph Perrier dirigiu-se à ponte
Marie no Rio Sena, em Paris, pensando
cometer suicídio. Mas na murada
encontrou um exemplar do livro principal
da Doutrina Espírita. Logo no início havia
uma dedicatória assinada por A. Laurent:
“Esta obra salvou-me a vida. Leia com
atenção”. E foi o que ele fez.
Perrier desistiu de pôr fim à vida e
depois enviou o livro acrescido do seu
próprio testemunho a Allan Kardec que o
recebeu num momento particularmente
de muitas dificuldades, servindo-lhe,
assim de notável estímulo para perseverar
na tarefa.
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Curiosidades sobre o filme Nosso Lar
“Nosso Lar” confirma expectativas e já estabeleceu novo recorde de
público na história cinematográfica brasileira. Em apenas cinco dias, levou
às 443 salas de exibição, um milhão de pessoas. É considerado a maior
produção brasileira e não só pelo seu custo de 20 milhões de reais. Outros
números confirmam o título. As informações abaixo são do blog de
Fernando Leite.
Uma muralha de 70 metros de comprimento construída em
Guaratiba, no Rio de Janeiro, meia tonelada de gelo seco para produzir
fumaça e uma pedreira de 10 mil metros quadrados como locação. Estes
são alguns dos números das filmagens de “Nosso Lar”, superprodução que
traz efeitos visuais inéditos no cinema nacional. Abaixo outros detalhes que
aumentam a curiosidade em torno do longa, baseado na obra psicografada
por Chico Xavier.
As filmagens foram realizadas no Rio de Janeiro e em Brasília
durante oito semanas. A muralha de “Nosso Lar” foi construída ao ar livre
em uma fazenda em Guaratiba-RJ, tinha cerca de 70 metros de
comprimento e sete de altura. Sua construção envolveu cerca de 30
profissionais e durou um mês. Encerradas as gravações ali, a equipe
transportou o portal e 20 metros de muralha para o bairro de São Cristovão,
onde foram filmadas cenas da entrada e da alameda principal da colônia.
A empresa canadense Intelligent Creatures trabalhou nove meses
para aperfeiçoar visualmente 350 imagens do filme. A equipe chegou a
contar com 90 profissionais. Já a equipe brasileira viajou diversas vezes
para Toronto e enfrentou temperatura negativa de 33 graus.

cenas da parte externa de Nosso Lar, rodadas no Monumento aos
Pracinhas, no Rio de Janeiro, a equipe produziu um chroma-key de 360
metros quadrados. Nas cenas da casa de Lísias, foram construídas
fachadas de algumas casas e com a ajuda dos painéis de chroma-key,
originou-se um efeito de uma rua repleta de casas.
Os efeitos visuais consumiram mais de 2.000 metros de fios, tubos e
cabos. Foram usadas mais de 50 máquinas e mais de meia tonelada de
gelo seco para reprodução dos diferentes tipos de fumaça. Já o aeróbus
com cerca de 14 metros de comprimento e peso de sete toneladas era tão
grande que a equipe não conseguia lugar para guardá-lo. Foi construído em
Novo Hamburgo-RS e demorou cinco dias para chegar ao Rio de Janeiro
em uma carreta estendida.
As cenas do Umbral foram realizadas em uma pedreira no bairro de
Jacarepaguá, no Rio, com área de 10.000 metros quadrados, duas vezes o
tamanho do Maracanã. Foram utilizados 8 km de cabo e as luzes tiveram de
ser erguidas por dois “carvalhões” (tratores) a mais de 50 metros de altura.
A cena da guerra foi responsável pelo dia mais longo de filmagem. O
ambiente inóspito e a locação longínqua transformaram a gravação em
uma verdadeira operação de guerra, que contou com quase todo o elenco,
equipe e figurantes, somando cerca de 1.000 pessoas no set.
A criação do figurino para os habitantes do Umbral baseou-se na
ideia de como eram aqueles espíritos enquanto encarnados - estilo de vida,
hábitos, roupas. Depois, as cerca de 1.500 peças de figurino foram
desgastadas.

Para as filmagens foram necessários cerca de 1.000 metros
quadrados de chroma key (fundo azul). Em alguns casos, como os das

Cartas psicografadas presentes em novo filme espírita
Com estreia prevista no final deste ano, “As mães de Chico”
tem direção de Glauber Filho e Halder Gomes, mas ao contrário da
cinebiografia que foi assistida por 3,4 milhões de espectadores,
Chico Xavier não protagoniza o filme. Trata-se das histórias de três
mães que se cruzam após receber, pela psicografia do médium,
notícias dos filhos mortos. O filme, inspirado no livro “Por trás do véu
de Ísis”, de Marcel Souto Maior, nasceu a partir de três cartas reais,
porém as narradas no filme são fictícias.
Nelson Xavier que interpretou Chico no sucesso anterior,
retoma o papel. Já as atrizes são Vya Negromonte cujo filho
adolescente tem problemas com drogas, Vanessa Gerbelli que
busca suprir a ausência do marido dando total atenção ao filho e
Tainá Muller, professora que enfrenta o dilema de uma gravidez não
planejada. No time masculino, além de Xavier, estão Herson Capri,
marido de Ruth (Vyia Negromonte) e Caio Blat, analista que tenta
entrevistar o médium e ganhar audiência com seu dom.
"O filme conta uma bela história, um drama... que toca um
aspecto que está presente nas nossas vidas", fala Gomes. Glauber
completa "queremos que ocorra uma identificação com as mães e
com aqueles que perderam um ente querido... mais ou menos o que
o Chico fazia e queremos criar isso no filme ...".
As filmagens foram realizadas em Guaramiranga, Fortaleza
COMUNICAÇÃO ESPÍRITA
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e Pacatuba, no Ceará e em Pedro
Leopoldo-MG, cidade natal de Chico
Xavier. É uma produção da Estação
da Luz, a mesma de “Bezerra de
Menezes” e teve um custo de 4
milhões de reais.
(Baseado em texto de Danielle
Noronha, UOL, 05 de setembro de

“Filme dos Espíritos” também estreia este ano
“O Filme dos Espíritos", produção da Mundo Maior Filmes
pertencente à Fundação Espírita André Luiz, de São Paulo, e direção de André
Marouço e Michel Dubret, traz histórias inspiradas no próprio Livro dos
Espíritos, uma delas, muito comovente, a respeito do suicídio.
No filme, a história envolve a personagem Roseli, vivida por Luciana
Gimenez que faz sua estreia no cinema e substitui Regina Duarte, inicialmente
escalada, mas impedida pela agenda de trabalho. Para viver o papel dessa
mulher 30 anos mais velha que ela, teve que passar por um processo de
caracterização que durava quatro horas. Com ela estarão Nelson Xavier, Etty
Fraser e Ana Rosa.
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Autorretrato
A matéria de capa da edição n° 22, do bimestre novembro-dezembro de
2000, do ADE-PR Informativo, iniciou com a reprodução da pergunta 784 de “O
Livro dos Espíritos” e sua respectiva resposta, bastante conhecida, aliás,
principalmente pelo trecho em que os Espíritos Superiores afirmam que É preciso
que haja excesso do mal para fazer-lhe (ao homem) compreender a necessidade do
bem e das reformas. Não há retrocessos morais e sempre se avança, embora certas
situações ou ocorrências possam indicar o contrário.
Como exemplo, o texto citava, isso no limiar do 3° Milênio, as “gritantes
desigualdades sociais, os conflitos entre palestinos e israelenses, a fome de 800
milhões de pessoas no mundo, a descontrolada violência urbana no Brasil, o
fanatismo suicida de algumas seitas, a corrupção, a AIDS e as drogas. Como se vê,
o quadro permanece praticamente inalterado.
Lembrava-se depois de outro apontamento dos Espíritos sobre “a audácia
dos maus devido à timidez dos bons”, acrescentava o caráter inelutável e
irreversível do progresso por consequência do trabalho individual e alertava que
“Nossos netos, as próximas gerações, Deus e nós próprios, em aqui retornando,
indagaremos sobre o que fizemos na Terra”. A receita para não fracassarmos na
empreitada, concluía o texto, está na questão 918 da obra antes citada, “Caracteres
do homem de Bem”.
Na página 02, informava-se a entrada em vigor dos novos Estatutos
Sociais da ADE-PR, a partir de 1° de janeiro de 2001, com a estrutura
administrativa sendo constituída, além da Assembleia Geral de Associados e o
Conselho Fiscal, com um Conselho de Administração composto por dez membros,
o presidente, seu vice e oito coordenadores de área. À página 03, em “Subsídios
para Melhoria da Imprensa Espírita”, Y.Shimizu escreveu sobre as funções da
Comunicação e foi apresentada uma classificação dos meios de comunicação de
massa.
Nas páginas centrais (04 e 05), Wilson Czerski desenvolveu a primeira
parte de um estudo sobre o fenômeno das materializações. Começou por explicar
que a “chave” para sua ocorrência está na função do perispírito de matriz fluídica
do corpo físico e na sua propriedade de plasticidade.
Depois fez comentários sobre o ectoplasma, suas características físicas,
fontes na natureza e possibilidade de transporte. O último item analisado foi “As
irradiações e os sacrifícios de animais”. As primeiras tangenciando com o tema
'passes' e os últimos adentrando aos fenômenos envolvidos em rituais do
Candomblé, por exemplo.
A página 07 trouxe uma novidade: a inauguração da seção “Teste seus
Conhecimentos”, ora na forma de perguntas sobre assuntos gerais do Espiritismo
com respostas em múltipla escolha, ora com palavras cruzadas. Referida seção que
muito agradava aos leitores permaneceu por quase oito anos, cerca de 50 edições.
Com início nesta mesma página e conclusão na seguinte, noticiou-se a
realização do 3° Encontro de Comunicação Social, patrocinado pela Federação
Espírita do Paraná. Coordenado por Merhy Seba, o evento teve por tema
“Comunicação de Massa”. Após um retrospecto sobre as edições anteriores,
Merhy recomendou a abolição total do improviso nesta área, desde um simples
aviso interno até a
veiculação pela mídia ao
grande público.
Ressaltou a
importância dos líderes
de opinião pública, como
os artistas, para servir de
porta-vozes da
mensagem espírita,
superando em parte a
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grande dificuldade enfrentada pelo Movimento Espírita, que é a falta de recursos
para se investir diretamente nos veículos de comunicação de massa.
Falou sobre a segmentação de mercado e escolha do público-alvo para
cada ação, descobrindo-se os nichos para atuação mais delimitada. Estabeleceu a
diferença entre propaganda e marketing direto, sendo a primeira massificada,
genérica, pelo monólogo e com resposta mediata e o segundo, individualizado,
com diálogo e resposta imediata.
Após uma exposição teórica sobre as etapas para criação de uma campanha
publicitária, seguiu-se um exercício prático em diversos grupos. Lembrou que os
insights, muitas vezes, só surgem após um período de 'incubação' de horas ou dias.

Nova opção para tratamento de
dependentes químicos
Foi inaugurada recentemente em Capivari, interior de
São Paulo, a Comunidade Psicossomática Nova
Consciência, iniciativa de Arnaldo Divo Rodrigues de
Camargo, editor da Editora EME. Oferecendo uma nova
alternativa de tratamento multipro-fissional para
dependência química, dispõe de acompanhamento
psicológico, terapêutico, monitoria e acompanhamento
especializado, procurando conscientizar, espiritualizar e
realizar atividades físicas e de laborterapia para a
r e c u p e r a ç ã o
d o
p a c i e n t e .
É realizado um tratamento intensivo, por quatro
meses, com estudo dos 12 passos de Narcóticos Anônimos
e Alcoólicos Anônimos com prevenção à recaída. Os
dependentes contam com o auxílio dos profissionais em sua
reintegração sociofamiliar, proporcionando condições e
tempo de autorreflexão e avaliação, resgatando valores e
conceitos familiares e sociais.
A dependência química é uma das mais sérias
doenças do mundo moderno, caracterizando-se pelo uso
descontrolado de drogas, incluindo o álcool. Trata-se de uma
doença progressiva, incurável e fatal, mas é tratável. Afeta
as pessoas nas áreas física, emocional, social, intelectual,
espiritual, profissional e escolar.
A família é afetada como um todo e aí surge a
codependência, que é uma síndrome emocional e deve ser
tratada. A Comunidade Nova Consciência tem também, em
seu programa, um trabalho de orientação e suporte
t e r a p ê u t i c o p a r a o s f a m i l i a r e s .
Para conhecer melhor a Comunidade visite o site
www.comunidadenovaconsciencia.com.br ou entre em contato
pelos telefones (19) 3491-6597 e 3491- 7000.
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Livros que eu recomendo
Wilson Czerski
Hernani Guimarães Andrade, desencarnado em 2003, fundador
do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofisicas, foi, ao lado de Ian
Stevenson e Hamendras Nath Banerjee, uma das três maiores
autoridades em termos de pesquisas sobre a reencarnação no mundo
todo.
Em 1986 publicou pela Editora O Clarim o livro “Reencarnação
no Brasil”, no qual expõe longamente sobre todos os fatos pesquisados
e analisados em torno de oito casos dentre um total de 70 que então
possuía - ocorridos no Brasil e que, atendendo à exigência científica do
próprio autor, classifica como “hipótese” de reencarnação.
Cada caso constituiu um capítulo, sendo que há mais dois
capítulos, um o que faz a introdução da obra “A reencarnação e sua
pesquisa científica” e outro que a encerra “Considerações finais”. Ao
final há a bibliografia de sete páginas, com obras principalmente de
autores estrangeiros, um Índice Remissivo e outro Onomástico. O
prefácio é de Freitas Nobre e o livro tem 386 páginas.
Hernani principia informando que somente 5% dos casos de
registros de lembranças espontâneas supostamente relacionadas a
vidas passadas por adultos e crianças possuem evidências
suficientemente fortes para sustentar a tese da reencarnação.
Tomando expressão do colega Stevenson, classifica os casos
mais importantes e, no caso, expostos no livro, em 'resolvidos' e 'nãoresolvidos'. Os primeiros são aqueles que permitem a localização da
família ou conhecidos da personalidade anterior. Já nos últimos, embora
apresentem “muita evidência intrínseca', as investigações não
culminam com as referidas localizações. Dos oito casos, apenas dois
são do tipo “não resolvido”. São eles: “Patrícia & Alexandra” e “Celso &
Herculano.
Em geral, os casos são apresentados com todas as informações
exatamente conforme a realidade dos fatos, inclusive datas, nomes das
personalidades (atual e anterior) e dos pais, parentes e outros
personagens, locais de nascimento, etc. Eventualmente, nomes foram
substituídos por pseudônimos a pedido das famílias.
Para todos os casos estudados, além da descrição cronológica
das reminiscências, testemunho de familiares e levantamento de dados,
são apontados os fatos mais significativos ou de coincidências entre as
duas personalidades, listados pelo pesquisador.
Como nossa intenção não é resumir o conteúdo do livro, mas
inversamente estimular que o nosso leitor decida-se em conhecê-lo na
íntegra, renunciaremos a tecer maiores comentários sobre os casos em
si. Entretanto podemos adiantar um detalhe ou outro capaz justamente
de espicaçar a sua curiosidade, além de demonstrar a qualidade e
importância da obra.
Por exemplo, em relação ao exame a que Hernani submete cada
caso confrontando a hipótese reencarnatória com outras como a da
telepatia, fraude, a criptomnésia, a super-ESP ou Percepção
Extrassensorial ilimitada capaz de superar qualquer distância no tempo
ou no espaço, a memória genética e a incorporação mediúnica.
Mas o autor admite, em seu resumo final de cada caso que aqui
ou ali, diante da falta de provas mais evidentes motivadas muitas vezes
pela impossibilidade de obtenção de registros, não se poder alijar
totalmente uma ou outra daquelas hipóteses. Afinal, ele escreve como
cientista e não como crente religioso.
Assim é que no caso “Drausio & Maria Aparecida”, apesar dos

fatos expostos que recomendam a adoção da hipótese reencarnatória
como a mais provável, não se pode descartar totalmente também a
telepática. Algo semelhante se dá no caso “Sueli & Flávia.

‘‘Foram 11 meses e oito dias entre a
desencarnação e seu retorno como Fernando.
A reencarnação inicia-se na concepção
e aquele espírito ficou na erraticidade
ou desencarnado apenas 68 dias.’’
Entretanto, em pelo menos um deles, “Rodrigo & Fernando”, não é
possível sustentar a suspeita levantada por alguns parapsicólogos de que
as supostas lembranças de vida passada sejam apenas o reflexo de uma
crença religiosa. Os pais da personalidade Fernando, que afirmava
lembrar de sua existência anterior como Rodrigo, não criam na
reencarnação. Eram espanhois, ela católica e ele ateu.
Em outro ponto, Hernani esclarece que os milhares de casos já
estudados no mundo inteiro confirmam que normalmente as lembranças
iniciam-se em torno dos dois anos de idade, atingem o máximo aos quatro
e tendem a diminuir a partir daí, para desaparecerem totalmente entre os 7
e 12 anos. Mas há exceções como no caso “Rodrigo & Fernando” no qual
este mantinha algumas recordações mesmo após os 50 anos de idade.
À página 168 ele enumera algumas circunstâncias que podem
propiciar o que chama de 'emersões mnemônicas' ou simplesmente o
surgimento de lembranças espontâneas. Seriam elas: morte violenta
precedida de intenso terror; morte na fase infantil, seguida de curto
período de intermissão (tempo de permanência como desencarnado);
vida caracterizada por sucessos muito marcantes, felizes ou infelizes,
seguida de curta intermissão; necessidade de retorno muito breve
visando concluir tarefa ou missão importante; reencontro com fortes laços
de afeição ou violentos sentimentos de ódio, etc.
Para finalizarmos o “aperitivo” dessa obra extraordinária,
apresentamos duas curiosidades. A primeira delas faz parte do caso
“Celso & Herculano” no qual uma das evidências a favor da hipótese
reencarnatória está no fato de que a genética foi surpreendentemente
contrariada. Herculano era filho de caboclos morenos, mas ele era loiro,
de rosto alongado e nórdico. Desnecessário acrescentar que ele se
reportava a uma personalidade anterior sua como sendo alguém com
identidade, costumes e lembranças geográficas relativas a um país
escandinavo, a Noruega.
Esse tipo de detalhe também ocorreu com Ian Stevenson que se
deparou certa vez com um birmanês loiro como os ocidentais e que usava garfos
em vez de palitinhos para fazer as refeições.
Outra particularidade que chama atenção, este no caso “Rodrigo &
Fernando”, foi o período extremamente curto de intermissão. Foram
apenas 11 meses e oito dias entre a desencarnação do primeiro e o seu
retorno como Fernando. Considerando que o nosso conhecimento
espírita refere-se que a reencarnação inicia-se no momento da
concepção após o qual temos o período de nove meses de gestação,
constatamos que efetivamente aquele espírito ficou na erraticidade ou
desencarnado apenas 68 dias.
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ENTREVISTA
Richard Simonetti nasceu em 10 de outubro
de 1935 em Bauru, interior de São Paulo em família de
descendência italiana. Casado com Tânia Regina
Simonetti, é pai de Graziela, Alexandre, Carolinae
Giovana, e avô de Rafaela.
Foi funcionário do Banco do Brasil de 1956 a
1986, quando se aposentou e passou a dedicar-se
inteiramente às atividades espíritas, particularmente
no Centro Espírita Amor e Caridade, ao qual está
ligado desde a infância.
O CEAC destaca-se pelo largo trabalho que
desenvolve no campo social, envolvendo Albergue,
Centro de Triagem de Migrantes, Atendimento à
população de rua, Creche, Assistência Familiar,
Cursos Profissionalizantes… A instituição beneficia
perto de vinte e cinco mil pessoas, anualmente.

espíritas, mas que deixam muito a desejar tanto no
conteúdo doutrinário como na qualidade literária.
Mesmo as editoras mais tradicionais hesitam em
publicar livros que não sejam romances devido ao
baixo retorno comercial. Como coibir os abusos e
“infiltrações” destas distorções em nosso meio sem
recorrer aos boicotes e proibições?
SIMONETTI - Não podemos instituir um índex, que a
Igreja Católica levou séculos para abolir. O jeito é dar
preferência a editoras respeitáveis, preocupadas em
divulgar a Doutrina de forma coerente e produtiva,
como FEB, IDE, Clarim, CEAC e outras, que
privilegiam a qualidade. E considere-se o mercado. O
velho ditado, "cada povo tem o governo que merece",
na medida em que é o povo quem escolhe o governo,
pode ser aplicado aos livros espíritas: teremos

Expositor espírita, tem percorrido todos os
Estados brasileiros, em centenas de cidades, e
também outros países, como Estados Unidos,
França, Suíça, Itália e Portugal… Articulou, em 1973,
o movimento inicial de instalação dos Clubes do Livro
Espírita, que presta relevantes serviços de divulgação
em centenas de cidades.

CAE - Quantos livros o Sr. tem publicado,
sobre o que abordam e quais os de maior vendagem?
SIMONETTI - São 49 livros. Há uma série sobre o
Evangelho, outra sobre O Livro dos Espíritos, vários
em sistema de perguntas e respostas, sobre
reencarnação, espiritismo, mediunidade e temas
diversos, romances e histórias, com perto de dois
milhões de exemplares. Um sui generis: Fugindo da
Prisão, basicamente para distribuição em
penitenciárias, destacando que a verdadeira prisão é
interior, envolvendo vícios e paixões. Curiosamente
um delegado proibiu a distribuição numa
penitenciária, sob a alegação de que pretendia
facilitar a fuga dos presos. Ignorância bacharelada. O
de maior vendagem é Quem Medo da Morte?, com
perto de 250 mil exemplares. E não fiquei rico. Os
direitos autorais são doados para as obras espíritas. A
grande riqueza, inestimável, é a alegria de estar
contribuindo para a divulgação da Doutrina Espírita.

CAE - Como avalia as repercussões, na sociedade,
das comemorações do centenário de nascimento do
médium Chico Xavier, divulgadas pela mídia em geral
e no cinema em especial?
SIMONETTI - É, sem dúvida, o ano do Espiritismo no
Brasil, com uma divulgação pela mídia como jamais
aconteceu. Nunca os Centros Espíritas foram tão
procurados, nunca se vendeu tantos livros espíritas.
Chico está trabalhando pelo movimento espírita
mesmo depois de desencarnado. Abençoado do
Chico.
CAE - O senhor também é de opinião que Chico
Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec? Por quê?
SIMONETTI - Admito por "n" razões que possa ser,
mas não brigo por isso. É uma questão de foro íntimo
e costumo dizer que dentro de alguns decênios,
quando as opiniões forem menos passionais, teremos
condições para definir com exatidão, com
informações confiáveis da espiritualidade.

De 1964 a 1994 participou da União das
Sociedades Espíritas de Bauru, em seus
Departamentos de Doutrina e de Divulgação.
Responsável pela instalação do Clube do Livro
Espírita de Bauru e pela manutenção da Livraria
Espírita, sustentou expressivo movimento de venda
de livros que proporcionaram recursos para a
construção da sede da USE, em edifício de três
pavimentos.
Colabora assiduamente em jornais e revistas
espíritas como Reformador, Revista Internacional de
Espiritismo e Folha Espírita. Tem quarenta e nove
obras publicadas, com uma tiragem total de perto de
dois milhões e duzentos mil exemplares.
É membro da Academia Bauruense de Letras.

vários livros meus. Estou empenhado na instituição
com grupos mediúnicos disciplinados e produtivos.
Entendo que a prática mediúnica é o aspecto sagrado
do Espiritismo e um dos grandes recursos para ajudar
espíritos desencarnados em perturbação, que
constituem multidões no mundo espiritual.

Simonetti na 21ª Bienal Internacional do Livro em São Paulo, em
agosto.

aqueles que merecemos, os de nossa escolha.
CAE - Além de escritor, em quais outras áreas do
Movimento Espírita o Sr. atua?
SIMONETTI - Sou expositor espírita e diretor do
Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru, uma das
maiores organizações espíritas de nosso país, com
largo trabalho no campo social e doutrinário. É ele
quem mantém a CEAC-Editora, que vem publicando

CAE - Algumas práticas como a Apometria e a Terapia
de Vidas Passadas têm sido muito combatidas por
setores do Movimento Espírita. Algo errado com elas
ou é pura implicância conservadora?
SIMONETTI - Não posso dizer nada sobre a
apometria, porquanto não a estudei. Quanto à TVP é
um recurso muito eficiente para ajudar pessoas que
experimentam traumas relacionados com vidas
anteriores. Não é uma panaceia, mas em casos
específicos, como mortes traumáticas no passado, a
gerar fobias no presente, apresenta excelentes
resultados. É um trabalho para profissionais da saúde
devidamente habilitados, em seus consultórios, fora
do Centro Espírita.

CAE - Falando em livros, hoje em dia há uma queixa
comum sobre a avalanche de livros rotulados como
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CAE - Temos recolhido ao longo do tempo
declarações suas muito interessantes, várias delas
relacionadas com a temática da morte. Gostaríamos
que o senhor falasse um pouco sobre isso. Por
exemplo, o senhor já disse que dia e hora marcados
para a morte não corresponde à realidade. Poderia
explicar?
SIMONETTI - Quem diz isso é André Luiz, ao
informar que é tão difícil o Espírito cumprir
integralmente suas tarefas e o tempo de vida que lhe
foi concedido que, quando isso acontece, é recebido
com festas no Mundo Espiritual. Independente
dessa informação, basta observar os crimes que são
cometidos, os acidentes oriundos da imprudência,
as matanças nas guerras, guerrilhas e terrorismo, os
estragos produzidos pelos vícios, os estados
depressivos, o comportamento neurótico, para
saber que raros cumprem integralmente o tempo
que lhes foi concedido.
CAE - Em várias ocasiões citou eventos trágicos que
ceifaram milhares de vidas como os atentados
terroristas nos USA em 2001, as bombas de
Hiroshima e Nagasaki, quedas de aviões, o
afundamento do Titanic, etc e sua interpretação é
a mesma, isto é, que os mesmos não obedeceram
a uma determinação divina, mas foram fruto da
imperícia ou maldade humanas. É assim mesmo?

um centavo? E nenhum deles cairá em terra sem o
consentimento de vosso Pai. E quanto a vós, até os
cabelos todos da cabeça estão contados? Não
temais, pois; bem mais valeis do que muitos
pardais." Se saio a dar estilingadas, matando
passarinhos, certamente não terá chegado a hora
deles nem estarão morrendo para atender a
desígnios divinos. O mal não acontece pela vontade
de Deus, mas com seu consentimento, permitindo
que exercitemos o livre arbítrio, assumindo
consequências cármicas por nossas ações. É assim
que nos tornamos responsáveis, aprendendo a
respeitar o próximo.
CAE - Do ponto de vista espírita, o que é moralmente
mais ou unicamente aceitável, a distanásia que é o
prolongamento da vida biológica artificialmente
mesmo que não haja mais possibilidade alguma de
recuperação do paciente ou a ortotanásia que prevê
o desligamento dos aparelhos e suspensão de
tratamentos inúteis?
SIMONETTI - Não temos o pensamento espírita a

SIMONETTI - Sem dúvida. Inconcebível que Hitler
e seus comparsas matassem seis milhões de
judeus por determinação de Deus. O mal nunca é
de inspiração divina. É sempre fruto da maldade
humana.

E aqui com o belo painel de Chico Xavier
respeito dessa questão, porquanto no tempo de
Kardec não havia a mínima possibilidade de
prolongar a vida usando recursos tecnológicos.
Assim, temos a opinião dos espíritas, não o ponto de
vista da doutrina. Na minha opinião, fico com
ortotanásia. Se o paciente é terminal, que lhe
ofereçamos conforto e alívio para suas dores, mas sem
prolongar sua agonia.

“Sinônimo de Bons Negócios”
LABHORO CORRETORA DE MERCADORIAS
LTDA
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CAE - A respeito do uso de embriões congelados para
pesquisas conforme lei vigente, o senhor pensa também
como muitos que ali se configura a prática do aborto? Ou
no caso da reprodução assistida em laboratório, a ligação
do Espírito reencarnante se dá em outro momento?
SIMONETTI - Não consigo ver Espíritos congelados em
laboratório, e sem eles o embrião é apenas uma promessa
de vida. Entendo que esta se consolida quando o embrião é
implantado no útero materno. É a partir daí que poderá
ocorrer uma reencarnação. Mas ainda aqui temos a opinião
dos espíritas não um princípio doutrinário, já que não
havia, nem por sonho, essa possibilidade ao tempo de
Kardec.

SIMONETTI - O problema é que, conforme listagem do
IBGE, há muitas seitas que usam o nome Espírita, embora
sem expressão. Daí a intenção de caracterizar o adepto do
Espiritismo como Kardecista. Não creio que Kardec vá
revirar-se na sepultura por isso. É válido tentar preservar a
definição "espírita" apenas para quem aceita os princípios
codificados por Kardec, mas temo tratar-se de uma luta
inglória, já que vem sendo progressiva e inexoravelmente
adotada fora de nossos arraiais.

CAE - E quanto ao Holocausto nazista, também
se inclui neste tipo de acontecimento?

SIMONETTI - Embora consagrada pelo uso, essa
sentença não existe. A citação correta é a seguinte:
Mateus 10.29-31: "Não se vendem dois pardais por

SIMONETTI - Segundo nos informam os mentores
espirituais, todas as dores determinadas pela Justiça
Divina são amenizadas pela divina misericórdia, quando
nos apresentamos para o resgate. Um de seus instrumentos
é a medicina.

CAE - O IBGE (no Censo) inventou a religião kardecista.
Nós sempre insistimos que devíamos ser tratados como
espíritas. O que fazer?

SIMONETTI - Se o mal produzido pelo homem em
prejuízo do próximo, chegando a provocar a sua
morte, é obra de Deus, deveremos eximir os
responsáveis. Teriam agido como intermediários
divinos, o que seria um absurdo.

CAE - Mas tudo o que ocorre no mundo não é por
vontade de Deus conforme o “nenhum fio de cabelo
cairá de sua cabeça sem a vontade do Pai”, do
evangelista Mateus cap.10 vs.30?

CAE - Até que ponto a medicina pode ou deve interferir na
saúde humana considerando os aspectos cármicos
geralmente envolvidos?

CAE - Para finalizar, vamos a um JOGO RÁPIDO.
a) dois livros - um espírita e outro não espírita:
espírita: Paulo e Estevão, de Emanuel, psicografia de
Chico Xavier; não espírita: História do Século XX, de
Geoffrey Blainey.
b) eleições: o povo decide.
c) uma música: Além do arco-iris.
d) uma alegria: servir.
e) um lazer: ler.
f) um lugar: Bauru
g) um vulto espírita encarnado e um desencarnado: Hugo
Gonçalves e Hernani Guimarães Andrade
h) um sonho: ver o Espiritismo disseminado.
i) a criança: preparo para a semeadura.

PABX: 55 - 41 3028-1818
FAX: 55 - 41 3028-1819
Labhoro@labhoro.com.br
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7° Encontro Estadual de Comunicação Social Espírita.
Por Alessandra Baruffi
O evento ocorreu nos dias 14 e 15 de agosto nas dependências da internet? E a televisão, o rádio, o jornal?
De um lado, as ciências humanas e sociais avançam na
Federação Espírita do Paraná e teve por tema “A hora e a vez da
investigação de novos aspectos do comportamento
Comunicação Social Espírita”. O coordenador foi Merhy
humano e fornecem subsídios valiosos ao comunicador. De
Seba, assessor desta área junto à Federação Espírita
outro, a tecnologia conquista novos horizontes na
Brasileira.
transmissão de sinais, com máquinas maravilhosas,
A oficina veio comprovar como é gratificante
socializando o conhecimento.
planejar e executar de várias maneiras, pois cada veículo
O progresso é assim, imprevisível, incontrolável.
tem suas especificidades e aí se encontram os maiores
Ocorreu
no passado, surpreende-nos no presente e será
desafios do processo comunicacional. Brevemente
sempre
inovador.
Mas não importa. Sua missão é colocar
teremos uma gama maior de meios interativos, móveis e
novos
conceitos
e
ferramentas
à disposição do homem para
híbridos, com múltiplas funções. Certamente serão
um mundo melhor. Mas não adianta um bom planejamento
designados por nomes diferentes daqueles que os
conhecemos hoje por conta do advento da tecnologia Seba coordenou o Encontro; no centro, jornalístico ou publicitário, sem que tenhamos acesso à
grande mídia. Por este motivo, deveremos ter estratégias
digital.
Alessandra Baruffi, da ADE-PR
que propiciem à instituição espírita a construção de
Veja-se o telefone celular. Quem poderia prever
relacionamentos com esse segmento social. Devemos
tantas funções agregadas a ele, em tão pouco tempo? E o
que será das redes sociais, fruto do desdobramento e flexibilidade da exercitar a nossa criatividade com alegria, liberdade e responsabilidade.

Rádio Espírita Campinas inaugura novo
estúdio e estreia novos programas
Desde agosto de 2010, a Rádio Espírita Campinas,
emissora da ADE, Associação de Divulgadores do Espiritismo de
Campinas, conta com um novo local para a produção e transmissão
de sua programação. Mais moderno e com instalações mais
confortáveis, o novo estúdio é o resultado do apoio de diversas
pessoas e instituições que desde o início do ano têm se mobilizado
em campanhas, tanto de arrecadação de fundos, como também, e
principalmente, envolvendo o trabalho voluntariado de construção
e reforma da sede da ADE.
Atualmente, são veiculados pela rádio os programas
“Opinião Espírita”, “Observatório Espírita” e “Nos Caminhos do
Saber”. Como resultado imediato do novo estúdio, a partir de
setembro de 2010 a rádio ganhará três novos programas, todos
produzidos e apresentados pela ADE Campinas: “Galeria de
Ideias”, “Encontro Marcado” e “Conheça Kardec”.
Com a proposta de ser um espaço destinado aos assuntos
ligados à arte, poesia, música e cinema, “Galeria de Ideias” visa
valorizar as expressões artísticas da sociedade que contribuam
para a melhora do Homem. Em “Encontro Marcado”, o ouvinte
encontrará reflexões sobre as suas atividades no trabalho e como a
visão espírita pode colaborar para tornar esse ambiente um lugar
melhor.
Por fim, elaborado com base na Revista Espírita, editada por
Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869, “Conheça Kardec” tem
por objetivo apresentar ideias, fatos e curiosidades do ambiente
espírita à época de Kardec. Ao mesmo tempo, o programa trará
atualidades e entrevistas com pessoas interessadas no
pensamento de Allan Kardec. A Rádio Espírita Campinas pode ser
ouvida pela internet 24h por dia no endereço
www.radioespirita.org.br. Mais informações pelo email
contato@radioespirita.org.br.
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A escolha de nossas companhias espirituais
Wilson Czerski
Conhecido palestrante disse certa vez que em matéria de companhias
espirituais, poderíamos adaptar perfeitamente o dito popular de que “Diga-me
com quem andas e dir-te-ei quem és” por “Diga-me no que pensas e dir-te-ei com
quem andas”.
É bem assim que funciona a interação entre os indivíduos encarnados e
os desencarnados. Atraímos pela força do simples pensamento, mas
principalmente quando acompanhado de emoções e sentimentos e pelos atos do
nosso dia-a-dia, a influência de outras mentes que conosco se afinizam.
Se cultivamos a disciplina de irradiar somente ideias positivas e
equilibradas que se fixam numa conduta moral elevada e sempre voltada para o
Bem de todos, somos brindados com as companhias espirituais de mesma
índole que conosco estabelecem laços de amizade, simpatia e proteção.
Trazem-nos suas inspirações sutis, auxiliam-nos a conduzir com
segurança pelos caminhos da vida, encorajam-nos nas difíceis horas das provas
ou expiações; apresentam-se aos amigos, que somos nós, durante os sonhos,
fortalecendo nossos propósitos de melhoria constante ou alertam para as ciladas
preparadas por inimigos desconhecidos ou não.
Porém, se a invigilância mental for a tônica da nossa rotina, não nos deve
surpreender que sejamos assediados com maior ou menos frequência por
entidades que, pela lei da sintonia eletromagnética do pensamento, segundo a
qual, cada qual atrai o seu igual, vêm associar-se aos nossos desejos e
incontinências.
Da quase imperceptível obsessão simples à total subjugação psíquica e
corporal que pode levar aos sintomas clássicos da loucura, passando pelo
estágio da fascinação na qual não se admite estar sendo vítima de influência
exterior e invisível - situação a que se vêem até médiuns mais experientes -, todos
podemos ser apanhados pelas armadilhas complexas e fatais de espíritos
ignorantes e maldosos, arrastando-nos para quadros da depressão e das
neuroses, das solicitações íntimas ao suicídio, conflitos familiares e sociais, à
perda da fé e do rumo da vida ou mesmo de graves enfermidades de
manifestações orgânicas.
Orai e vigiai, recomendou Jesus. Fiscalizemos nossos pensamentos a cada
momento. Melhoremos sua qualidade pelas leituras edificantes e pelo enfrentamento
sereno durante as rotinas de atividades da vida material. Nem só de pão vive o homem, até
porque o homem compõe-se do corpo físico, do perispírito ou corpo energético e do
espírito propriamente dito, e o alimento deste é obtido pelo cultivo das virtudes e por uma
casa mental organizada segundo os preceitos do amor e da fraternidade.
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O que dizem os outros jornais
Destacamo
s nesta edição o
lançamento da
Revista do
Espiritismo
sac@catedrald
asletras.com.br
(Petrópolis RJ)
cuja edição n° 2
temos em mãos
e
c a p a
reproduzida
abaixo referese à edição
seguinte.
Tiragem de
1 0 . 0 0 0
exemplares
com meta de
atingir 40 mil até o final do ano, possui 52 páginas,
periodicidade é bimestral e o valor do exemplar é

Uma visão otimista das
relações humanas
O Editorial da revista Cultura Espírita
revistaculturaespirita@gmal.com (Rio de Janeiro, ed.
n°16, julho/2010), traça um quadro de otimismo para
as ciências sociais a partir do próprio progresso

tecnológico. O que falta resolver são os
problemas da convivência humana com o
exercício da fraternidade, respeito, tolerância,
apoio mútuo.
Será uma descoberta das leis da física,
química e biologia em nível da alma. A
agregação do átomo na forma do amor, uma
nova abordagem na economia, uma
contabilidade que considere além “dos fatos e
atos administrativos”, a necessidade de
reservas para a formação do patrimônio moral.
Empresas com crescentes lucros destinados à
criação de valores para a sociedade.
A informação deverá se prestar cada
vez mais à harmonia, à solidariedade. Haverá
reformulações no poder, na estrutura,
hierarquia, liderança, controle, coordenação,
propriedade, incentivos, com processos
gerenciais mais comportamentais, marcados
por valores associados à ética, à moralidade e
responsabilidade social. Na educação não
apenas treinamento e capacitação, mas
cidadania, conceitos de direitos e deveres.
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de R$7,90. Tem uma apresentação impecável,
100% colorida.
Nesta edição, uma entrevista com Marcelo
Barros, monge beneditino e teólogo da Igreja
Católica que prefaciou o livro Novas Utopias
assinado pelo espírito de Dom Helder Câmara e
psicografado pelo médium pernambucano Carlos
Pereira.
Inteligente, independente, mas com
prudência, diz-se impressionado com a
originalidade das ideias e a linguagem
demonstradas no livro, porém prefere a discrição
para na ofender quem pensa diferente dele dentro
da Igreja. “O importante é continuar este diálogo
sobre a comunicação entre os Espíritos e
tentarmos aprender uns com os outros”, diz.
E confessa: “É claro que a imagem de fogo
eterno, ou de 'paraíso', são parábolas. (...) não
podemos ser dogmáticos... A concepção de que o
ser humano é um espírito que habita um corpo
material como uma carta é contida em um envelope

não é a compreensão da Bíblia... Na tradição de
algumas igrejas mais antigas, existem fenômenos
como aparições, transes ou êxtases místicos...”. E
conclui o raciocínio: “Não é possível crer que um
Deus que se diz amor e perdão e, ao mesmo tempo
condena alguém a um castigo perpétuo”.
Lembra que, em relação às diferentes
religiões, o papa João XXIII afirmou que o que nos
une é muito mais importante do que o que nos
separa. “É melhor, diz, trocar o cálice de vinho que
se apresenta rachado do que deixar perder o vinho
da aliança que é contido no cálice”.
A edição traz outras matérias interessantes
como a que analisa “A melhor forma de escolher a
diretoria de uma casa espírita” e a de capa com
imagem do Dalai Lama.A d i r e ç ã o o f e r e c e
condições muito vantajosas para os interessados
em distribuir a revista em sua cidade e região. Para
tanto basta fazer contato pelo e-mail fornecido
acima ou pelos telefones (24) 2243-4083 ou 22498149.

Os clichês dos romances
espíritas

às concepções religiosas tradicionais, “mas,
por outro lado, inculca... um exacerbado
sentimento de culpa” e a falsa ideia de que só
pelo sofrimento se poderá superá-la.
“Presentes também continua ele a
ação maléfica e presumivelmente corretiva de
entidades espirituais, encarnadas ou
desencarnadas, 'predestinadas' a
desempenhar o papel de verdugo do espírito
em recuperação”. Espécie de “mal
necessário” onde a justiça divina se vale da
“maldade, da vingança e do ódio humanos
como instrumentos de punição e retificação”.
Já a reencarnação raramente é
apresentada como etapa vitoriosa, fruto de
conquista anterior do espírito em evolução e
sim como um pesado fardo que ele arrasta
para resgatar erros pretéritos.

O título acima fica por nossa conta. As
críticas são de Milton Medran Moreira, em
Opinião ccepars@gmail.com (Porto Alegre,
ed. julho/2010. O autor do texto afiança que
os romances espíritas foram e são tão
importantes que 'desenharam o perfil' dos
adeptos da Doutrina de Kardec.
Sintetiza a fórmula deles: “uma
encanação pautada por erros, ódios e
orgulho, seguida de outra onde o espírito, em
circunstâncias adversas e com muito
sofrimento, resgata as faltas da anterior
experiência”. Tal fórmula, entende o
articulista, representa um avanço em relação

Miguel Reale: a reencarnação é a maior expressão
da justiça
Na edição 1512, de julho de 2010, o jornal Mundo Espírita
(jornal@feparana.com.br), publica entrevista com o jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel
Reale Júnior. Nela, declara ser espírita desde a juventude por influência do avô materno e
ter estado na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas de Curitiba em três ocasiões onde
recebeu aconselhamentos do mentor Leocádio José Correia através da mediunidade do Dr.
Maury Rodrigues da Cruz.
Respondeu questões sobre a democratização da justiça e seus obstáculos bem
como os prejuízos da aplicação da punição sem educação. Sobre as vidas sucessivas, foi
enfático: “A doutrina da reencarnação é a meu ver a maior expressão da justiça. A
reencarnação não é castigo, é oportunidade de evolução”.
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O Espiritismo na TV...
Os sucessos nos cinemas refletem-se
também na literatura com o aumento de vendas
de títulos como Nosso Lar, por exemplo, e outras
mídias como a televisão, jornais e revistas.
Somente no domingo, 12 de setembro, a TV
Globo abordou a temática espírita duas vezes.
A primeira no Programa do Faustão, ao
entrevistar ao vivo os atores que formaram o
triângulo dramático do folhetim “Escrito nas
estrelas”. Humberto Martins, Nathalia Dill e
Jayme Matarazzo falaram dos detalhes e
expectativas de seus personagens visto que a
história terminaria no dia 24, bem como
responderam sobre suas crenças particulares
principalmente em relação à sobrevivência da
alma após a morte, reencarnação e o Espiritismo
como um todo. Nestes aspectos manifestaramse favoráveis, embora menos convictos sobre a
possibilidade de o espírito retornar a Terra
através de outro corpo físico.
Ta m b é m f o r a m a p r e s e n t a d o s
depoimentos gravados da autora da trama,
Elizabeth Jhin, que é simpatizante da Doutrina

Espírita e disse ter procurado dar uma
abrangência espiritualista ao tema. Pessoas
comuns e conhecidas também opinaram sobre a
reencarnação.
No palco, o teólogo Mario Sergio Cortella
deu uma verdadeira aula, definindo com clareza
as diferenças entre reencarnação e ressurreição,
vida após a morte, “encosto” (obsessão),
psicografia e ainda comentou sobre Allan Kardec.
No final, além de uma “propaganda” do
filme Nosso Lar feita pelo apresentador, este leu
o resultado de uma enquete com o público sobre
a reencarnação: nada menos que 81%
responderam acreditar nela como verdadeira.
Mais tarde, no Fantástico, a abordagem
foi a respeito do filme, alguns conceitos gerais
como a mediunidade, inclusive as cartas
psicografadas usadas em tribunais e ainda a
senha que Chico Xavier teria passado a três
pessoas, mediante a qual, se autenticaria alguma
comunicação de seu espírito quando isso viesse
a ocorrer. Este mesmo assunto foi tratado num
dos programas Globo Repórter, em abril, por

ocasião do aniversário de nascimento do médium
mineiro.
Sabidamente pessoas importantes da
Globo simpatizam com as ideias espíritas, mas
não é só isso que leva a emissora a
frequentemente dedicar-se aos temas inerentes
ao Espiritismo. Há também e, decerto acima de
tudo, o interesse comercial. Toda vez que um
programa destes é levado ao ar, sejam
reportagens, entrevistas (Ana Maria Braga) ou de
ficção (A Cura, Escrito nas estrelas, América,
Alma Gêmea), há picos e recordes de audiência.
Os números não deixam dúvidas: há no
Brasil 2,2 milhões de espíritas declarados e um
contingente dez vezes maior de pessoas que não
abandonam seu credo, mas creem
nos
princípios e até envolvem-se com as práticas
espíritas. É gente que apesar de se preocupar
com a alma e o futuro, ainda, literalmente têm os
pés no chão e frequentam cinemas, consomem
livros e todos ou quase todos os produtos e
serviços que os encarnados usam enquanto
estão por aqui.

paranormal Allison DuBois cujas faculdades já
foram postas a serviço da polícia americana e é
vivida pela atriz Patrícia Arquette no seriado
Medium, já em sua sétima temporada.
Duas semanas depois, já por conta do
sucesso de Nosso Lar, com mais de um milhão
de espectadores em cinco dias, trouxe a matéria
'ESPECIAL' “O Brasil Esotérico”. Para que o
nosso leitor tenha uma ideia de seu conteúdo,
pinçamos uma ou outra colocação feita pela
reportagem.
Afirmaram, por exemplo, que os médiuns
se reúnem para “evocar” os espíritos para
comunicar-se com eles e para obter curas; na
França o Espiritismo atualmente tem sido
confundido com bruxaria. Mais adiante: somos
2,2 milhões e mais 18 milhões de adeptos de
outros credos, mas que acreditam “em seus
dogmas ou participam de seus cultos”, isso nos
14 mil centros hoje existentes.
Há um boxe com rápida entrevista com
James Randi, o cientista que oferece um milhão
de dólares para quem comprove habilidades
paranormais. Desta vez, ele até pegou leve. A
seguir, num quadro comparativo, são postos lado
a lado alguns conceitos filosóficos ou práticas
entre Espiritismo, Cristianismo, Islamismo,
Hinduísmo e Budismo.
“O Espiritismo atrai muitos praticantes
católicos no Brasil por não se apresentar como
uma religião concorrente que exige rompimento

com a Igreja Católica, por ter poucos dogmas e
nenhuma hierarquia”, palavras do sociólogo
Antonio Flávio Pierucci, da USP. O texto da
reportagem afirma além que na França, Allan
Kardec “é considerado um pensador de pouca
importância por não ter dado nenhuma
contribuição à história da filosofia”.
A crença na sobrevivência da alma após a
morte encontra respaldo, diz a matéria, nas
Experiências de Quase-Morte. Tom Jobim,
segundo a biografia escrita pela irmã, agradecido
por um tratamento que o fez abandonar o álcool e
o fumo, passou a auxiliar o médium em suas
cirurgias espirituais cantando violão e piano.
Depois foram citados os filmes “Uma
mulher do outro mundo”, comédia de 1941,
“Ghost” e “O céu pode esperar” de temática
espírita. Ao fecho da matéria, uma pesquisa do
Datafolha onde: 60% dos brasileiros acreditam
em vida após a morte convictamente; 37% na
reencarnação, 87% em milagres e 97% em
Deus.
O número de acertos destas reportagens
supera em muito a uns poucos deslizes, aliás,
normais alguns deles se considerarmos que os
responsáveis pelos textos não são especialistas
em Espiritismo. Por outro lado, outros desses
equívocos poderiam ser evitados com um pouco
mais de profissionalismo na busca da informação
exata e, principalmente, evitando-se o tom
jocoso que às vezes se faz presente.

E nas revistas...
Já as revistas não são tão generosas
assim. Em abril, uma matéria da
Superinteressante causou desconforto em
muitos espíritas e cartas de protesto à redação
da revista. Na Veja, o Espiritismo tem lugar em
suas páginas com determinada assiduidade,
porém, ao querer demonstrar maior isenção
jornalística, não raro, seus repórteres se fazem
de desentendidos e insistem em colocações
tendenciosas eivadas de termos impróprios,
insinuações de duplo-sentido e ironias
dispensáveis. Mesmo assim, no geral, informam,
esclarecem e divulgam.
Na edição de 1° de setembro, às
vésperas da estreia nos cinemas, publicou
matéria sobre o filme Nosso Lar. O assunto foi
incluído na seção “Cultura” e no texto há o
reconhecimento deste caráter quando se declara
que o investimento de 20 milhões de reais com o
qual se tornou a maior produção cinematográfica
nacional, “... atesta o triunfo do espiritismo como
referência cultural brasileira”.
Como que para equilibrar os comentários
positivos ao filme e ao médium Chico Xavier e
sua obra, por exemplo, deixam escapar que “E a
canastrice geral confere certo jeito camp à fita,
sublinhado pela trilha sonora piegas do
americano Philip Glass” para afirmar a seguir que
“a finalidade do filme não é a dramatúrgica mas o
arrebanhamento religioso”.
Completa a matéria uma entrevista com a
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Divulgar com Eficiência
Livraria Espírita

(parte final)

Cadastro de leitores

Pequenas dicas de administração

Teoricamente, todos que entrarem na sua
livraria são leitores em potencial, portanto,
procure ter os dados dele num cadastro.
Providencie um pequeno questionário, apenas o
essencial, e pergunte se deseja receber
informações dos lançamentos e das promoções.
Se a resposta for afirmativa, peça que preencha o
formulário. Com o tempo você terá um excelente
cadastro dos leitores da sua cidade ou bairro.
Nesse caso é interessante ter um computador
para cadastrar os clientes e para emitir etiquetas.

Como dissemos anteriormente, o
administrador deve reunir um bom número de
qualidades. Dentre elas, achamos muito
importante a capacidade de administrar vários
eventos ao mesmo tempo, ou seja, estar atento a
tudo o que está ocorrendo na livraria, os visíveis e
os invisíveis. Isso significa que o bom
administrador deve ter uma visão de 360 graus.

Ao enviar mala-direta para os leitores
cadastrados, ofereça sempre algo interessante
para atraí-lo à sua livraria. Se quiser algo especial,
no formulário deve haver um campo no qual o
leitor anotará a data de nascimento. Com este
dado, você poderá enviar um cartão quando ele
fizer aniversário. Melhor ainda, escolha um livro
que não tenha custo alto, ofereça-lhe de presente
e convide-o para retirar na livraria. Muitos não irão
buscar o presente, mesmo assim ficarão felizes
com a lembrança, porém os que forem,
provavelmente comprarão outros livros. A
aparente despesa, na realidade, traz retorno
excelente. Primeiro porque estará valorizando seu
leitor, lembrando-se dele numa data importante.
Segundo, porque isso fará dele um excelente
divulgador da livraria.
Use ao máximo o cadastro, tornando-o um
instrumento de divulgação, enviando por maladireta boas promoções, novidades, lançamentos,
l i v r o
d o
m ê s
e t c .
Tome cuidado com relação às cores. Às vezes, um
folheto em preto-e-branco, mas com boas ofertas,
dá muito mais retorno que um folheto todo colorido
e fraco de ofertas, além da diferença de preço
entre eles.
Use uma folha formato A4. (Não utilize o
sulfite comum porque ele não atinge o peso
mínimo que o Correio exige). Faça-o com duas
dobras paralelas que é o suficiente. Feche-a com
a própria etiqueta, economizando o envelope. Por
fora, do lado que for a etiqueta, imprima a palavra
IMPRESSO. Somente com esta palavrinha você
terá um belo desconto no Correio. No verso,
coloque o nome e endereço da livraria ou do
Centro Espírita.

Entre os vários setores da livraria a
administrar o que merece maior atenção é a
questão relativa ao departamento financeiro. Se
nesse setor não for dada a devida atenção, ele
levará a livraria ao fracasso, com certeza. Para
auxiliar esse departamento, recomendamos
utilizar uma ferramenta muito eficiente que, se
operada com responsabilidade, garantirá parte do
sucesso da livraria. Essa ferramenta chama-se:
Planejamento orçamentário.

os débitos da livraria, os já contraídos e os que
você ainda vai contrair no mês ou no trimestre.
Você tem de fazer de uma maneira que os créditos
sejam sempre superiores aos débitos. Se ocorrer
o contrário, sua livraria estará sempre no prejuízo
e esse não é o seu objetivo. Vamos experimentar?
A demonstração acima significa que você
previu um gasto de R$ 7.800,00 e um faturamento
de R$ 7.800,00, optando por uma estratégia de
manter as duas planilhas empatadas, ou seja, não
sobrando nada. É uma situação de risco. Se o
faturamento previsto não atingir a meta, você ficará no
prejuízo. Seria interessante incluir na planilha de
créditos uma previsão de vendas um pouco acima dos
gastos previstos, com uma sobra que poderá ir para o
fundo de reserva. Para não ter surpresas, é interessante
sempre criar estratégias e divulgar novidades para
atingir as metas de vendas estipuladas.
Acompanhe diariamente os resultados. Se as
vendas estiverem fracas e notar que não atingirá o
previsto de vendas, remaneje as despesas ou
intensifique as promoções e a propaganda.

Colaboraram na realização deste texto
as seguintes pessoas:
Afonso Moreira Júnior São Paulo SP
Ailton Balieiro Sertãozinho SP
Alkíndar de Oliveira São Paulo SP
Antônio José Castilho São Carlos SP
Aparecido Cliverari Moran São Paulo SP
Eurípedes Kühl Ribeirão Preto SP
José Carlos De Lucca São Paulo SP
Planejamento orçamentário serve para
estabelecermos as Receitas e as Despesas em
um dado período de tempo, podendo ser
operacionalizado por uma planilha na qual você
estabelecerá um prazo de atuação que poderá ser
mensal, trimestral ou anual. Inicialmente
recomendamos que esse planejamento seja
mensal ou, no máximo trimestral. Ela funciona
assim: na primeira parte você vai relacionar todos

Ricardo Pinfildi Catanduva SP
Suely Sinozaki São Paulo SP
Nota da Redação: Conforme informamos nas duas
primeiras partes desta matéria (ed. n° 79 e 80), o texto
foi baseado no Manual sobre Livraria Espírita
publicado pela Editora Petit em seu site
www.petit.com.br.

Você pode utilizar a mala-direta em muitas
situações: para divulgar promoções,
lançamentos, palestras, autógrafos, livro do mês,
atividades do Centro Espírita etc. Pode ainda
utilizá-la para criar um "Clube do Livro Espírita".
Poderá utilizar ainda em datas importantes como
Natal, Dias das Mães, dos Namorados, das
Crianças.
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Palestra e autógrafos
sobre o Espiritismo
e seu Movimento na
atualidade

Como informamos na edição
passada, no dia 29 de agosto, nosso editor
e redator proferiu palestra (ver fotos) na
S.E. Os Mensageiros da Paz, em Curitiba,
oportunidade em que fez uma explanação
sobre o tema “Uma visão panorâmica do
Espiritismo na atualidade”.
O público que prestigiou o evento foi
excelente. Ao final, Wilson Czerski, que
também é escritor, autografou seu livro
“Uma visão panorâmica na atualidade”. No
dia 05 de outubro será a vez do C. E. Luz
Eterna receber o jornalista para repetir a
programação. Detalhes na próxima edição.

Site da ADE-PR
completa 10 anos

portais de conteúdo espírita. Mas
significativos se forem levados em conta
duas outras questões. A primeira
confrontando os números deste próprio
jornal que agora, ao chegar à edição 81, em
quase 14 anos de circulação, teve uma
tiragem total de 75.500 exemplares,
embora cada um deles possa ser lido por
diversas pessoas. O segundo ponto é que a
ADE-PR foi, ao que consta, uma das, senão

a primeira, ADE no Brasil a possuir e manter
até hoje um espaço na internet enquanto
mesmo agora poucas o possuam.
Superado um problema ocorrido há
três anos quando da substituição de
domínio pelo atual, o que dificultou os
sistemas de buscas por algum tempo e
consequente diminuição nos acessos, de lá
para cá os mesmos só têm crescido,
registrando uma média mensal de 2.000
visitas.

Raul Teixeira na Tv

sexta, depois do Jornal Educativa.

Diálogo entre atrizes daqui
e do Além
A atriz Tori Spelling, que ficou
conhecida por seu trabalho na série
"Barrados no Baile", disse ter sido
procurada pelo espírito da Farrah Fawcett.
Spelling revelou o episódio em entrevista à
revista "Out" e descreveu a situação como
"surreal".
" F o m o s
vizinhas
d u r a n t e
anos", conta
Spelling. "Ela
queria que eu
desse um
recado à sua
família e me
d
e
u
informações
m u i t o
específicas
para que eles
acreditasse
Farrah Fawcet, atriz
m
n a
mensagem”.
A atriz afirma que a experiência
aconteceu com a ajuda do famoso médium
John Edward, celebridade de televisão
norte-americana. "Eu escrevi uma carta
para Ryan O'Neal (marido de Fawcett)
explicando tudo o que aconteceu. Nada
disso faz sentido, mas, por favor, não
pensem que eu estou maluca", diz.

Para quem gosta de ver a temática
No dia 22 de agosto de 2000 foi
disponibilizada na rede mundial de espírita comentada na televisão, uma
computadores a primeira página eletrônica boa opção é o programa “Vida e
Editoras: Boa Nova, Casa dos Espíritos,
da Associação de Divulgadores do Valores”, produção da Federação
Ceac, Ceak, Cec, Conhecimento, Dufaux,
Espiritismo do Paraná. No transcorrer Espírita do Paraná e apresentação do
Eme, Feb, Ide, Inede, Lachatrê, Lake, Leal,
Ler, Leepp, Lumen, Mundo Maior, O Clarim,
desta década foram implementadas várias conhecido médium e orador José
Pensamento, Petit, Vida & Consciência . . .
remodelações de modo a permitir que o Raul Teixeira, de Niterói-RJ.
O programa, com duração de
conjunto de informações ali oferecido
15
minutos,
vai ao ar aos domingos, DESCONTO ESPECIAL PARA CASAS ESPÍRITAS.
atenda aos requisitos básicos de quem
busca na internet informações sobre o às 0800 horas e reprise nas quartas e
quintas-feiras, às 1600 horas e
Espiritismo.
Durante o período o site recebeu sextas às 1000 horas no canal 20 da Rua José Nicolau Abage, 210 - Bigorrilho - Curitiba
95.000 acessos, números relativamente NET e na TV aberta pela TV Paraná www.livrariapontodeluz.com.br - atendimento@livrariapontodeluz.com.br
modestos se comparados a alguns outros Educativa, diariamente de segunda à
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