
por pressupostos erros morais cometidos em vidas passadas constitui Catástrofes e política
grave equívoco de simplificação. O processo é muito mais complexo do 
ponto de vista material e espiritual.

Sem pretensões hegemônicas de poder, os espíritas podem e 
devem ser mais participativos socialmente, fazendo valer, pela 
racionalidade de seus princípios aplicados na prática, valores capazes 
de promover a renovação e o progresso moral. Catástrofes como a 
das chuvas na região serrana do Rio de Janeiro (pág. 05) teriam os 
efeitos imensamente minimizados se o livre arbítrio das autoridades – 
não só as atuais – não pecasse pela negligência e se o nosso livre 
arbítrio não as tivesse escolhido. 

Reflexões sobre programas 
espíritas na TV

Utilizar esta mídia adequadamente é um desafio. Sua força, ao 
contraio do rádio, está na imagem. Possui custo elevado, exige 
qualidade de conteúdo, produção e transmissão, mas oferece a 
vantagem de atingir muitos milhares de pessoas. Em Divulgar com 
Eficiência, pág. 08, você verá que televisão “não é um bicho de sete 
cabeças” como afirma Sergio Brandão, mas requer recursos, trabalho 

Ano-Novo, novos governantes e velhos problemas. Estudos 
e competência.

evidenciam com clareza que as tragédias naturais causam muito mais 
destruição, e o que é pior, fazem muito mais vítimas em países menos 
desenvolvidos. Isso por conta das condições sociais de cada um que A questão do suposto código de 
incluem administradores públicos incompetentes ou corruptos, quando Chico Xaviernão as duas coisas.

E depois ainda ouve-se em nosso meio gente que continua 
insistindo que espírita deve ficar longe da política. Que deveria preocupar- Que a figura do médium mineiro desperta singular interesse do 
se apenas com “o reino dos céus”, aceitar a morte violenta como público em geral não resta dúvida. Foi alvo de perseguições, 
fenômeno natural vinculada à lei de Causa e Efeito. Como se todas as polêmicas, gerou ótimas biografias, inspirou um filme de sucesso e 
vítimas tivessem colado na testa um selo de identificação que os muito mais. O Movimento Espírita contribui com isso. Nem sempre de 
denunciasse como grandes delinquentes do passado. modo positivo. Discute-se, por exemplo, se ele foi a reencarnação de 

Diz-se que Deus perdoa sempre, o homem às vezes e a Natureza Allan Kardec. Agora divide-se sobre a possível existência de um código 
nunca. Independente do tanto que o nosso livre arbítrio contribui para a criado por ele quando em vida física e segredado a três pessoas, 
convulsão dos elementos naturais, seja pelas agressões coletivas, mediante o qual ele, Chico, poderia ser identificado caso viesse a se 
seja pelo enfrentamento individual, culpar somente as próprias vítimas comunicar por algum médium. (Pág. 06).

Outras matérias desta edição:

- A justificativa para os leitores, principalmente os assinantes, do porquê do CAE circular nesta edição com apenas 08 páginas e não com as 12 de 
sempre. (Editorial, pág. 02).

- As possíveis causas biológicas e espirituais dos gêmeos xifópagos e a polêmica separação das siamesas de Malta, na qual uma das irmãs teve 
que ser sacrificada, estão na parte final do artigo relembrado em Autorretrato, pág. 03.

- O livro comentado na seção Livros que eu recomendo, é “Além do Inconsciente”, de Jaime Cerviño, que explica tudo o que acontece no cérebro 
do médium quando da ocorrência de fenômenos mediúnicos ou anímicos. (pág. 04).

- Em O que dizem os outros jornais (pág. 07), relatos de experiências de Jung, discípulo de Freud, com o Espiritismo; declarações da Igreja 
Católica sobre a mediunidade e o decreto que “proibiu” os adeptos de crerem na reencarnação; e os cálculos que concluíram que um espírita, em 
média, gasta 1% de sua vida ocupando-se do próprio espírito. 

- Ainda na 07 o lançamento do CD "O Evangelho cantado à luz do Espiritismo", gravado pelo Coral das Meninas do Lar Espírita Ercília de 
Vasconcelos, de Ponta-Grossa.
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"Inclemência da natureza: duplo e penoso trabalho que desenvolve as qualidades do 
coração e da inteligência", segundo os Espíritos.



todos e um 2011 pleno de realizações.Explicação necessária Opinião do Leitor
Éder FávaroExcepcionalmente e pela primeira vez 

Caríssimo e estimado amigo Wilson Presidência - ADE-SP.desde que este jornal passou a circular no 
Czerski: presidência@adesaopaulo.org.brformato atual há pouco mais de cinco anos, 

entregamos aos leitores uma edição com 
Confesso a você que me emocionei ao Caro Wilson!apenas oito páginas. Isso se deve à escassez 

ler o jornal que fala sobre os 15 anos da ADE- Recebi e agradeço pelo envio do CAE, de matérias disponíveis na redação 
PR. Foi graças há esses anos todos, encerrando 2010! Esperemos que 2011 seja compatíveis com a nossa linha editorial. O que 
navegando na corrente do nosso ideal, que um ano mais feliz e cheio de realizações é normal para a época, início de ano, período 
pude conviver com companheiros devotados verdadeiras! Muita paz para você e para os de férias e poucas atividades no Movimento 
na causa que abraçamos, incluindo seus!Espírita.
evidentemente o querido amigo. Paulo Santos Mas não só. Se quiséssemos, não 

Ta n t o  q u a n t o  v o c ê s ,  t e m o s  Itapecerica - MGseria difícil completar as demais quatro 
experimentado, na direção da nossa ADE, os pág inas  cos tumei ras  com ar t igos ,  
naturais percalços do caminho. Sem dúvida, a transcrições de mensagens, textos repetidos, 
tarefa não é fácil, mas os resultados, acredito, etc. Porém, temos por norma não recorrer às 
são referenciais importantes no contexto do soluções mais fáceis quando estas podem 
processo da eficiência na difusão da Doutrina prejudicar a qualidade. 
Espírita. Ao longo dos anos – quase 14 se 

Não poucas vezes o desânimo faz uma considerado o tempo total do órgão oficial da 
visitinha na nossa mente porque não ADE-PR – temos nos esmerado para oferecer 
conseguimos amealhar os recursos materiais sempre o melhor. Achamos que não vale a 
e humanos para a concretização do ideal, mas pena tomar o tempo do leitor com matérias 
depois do dever cumprido com seriedade e desinteressantes, monótonas, repetitivas ou 
amor, passamos a entender que fizemos o de relevância geográfica muito restrita e que 
melhor que esteve ao nosso alcance. Só o nada acrescentam ao seu conhecimento.
tempo aferirá realmente esses valores. Gosto Sem falar que encher folhas e mais 
muito da frase contida numa das mensagens folhas de papel com esse tipo de matéria 
do espírito Memei. “Serve e passa” e do constitui desperdício de recursos. Por isso, 
conselho do Moço de Nazareth aos Apóstolos: solicitamos a caridosa compreensão de 
“Semeiem. O fermento leveda a massa”. nossos leitores por estarem recebendo esta 

Nosso abraço e parabéns a essa edição mais enxuta, deixando a promessa de 
“grande” equipe da ADE-PR. Um Feliz Natal a que na próxima tudo voltará ao normal.

Editorial

Colabore com a divulgação espírita e assine este jornal

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). 

Nome:_____________________________________________

Endereço:__________________________________________

Cidade: ________________ Estado _____________________ 

Telefones:  _________________________________________

E-mails: ___________________________________________ 

“O Espiritismo será o que dele fizerem os homens” – Léon 
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VOCÊ SABIA?

1 - Que o verdadeiro nome de Katie 
King, o espírito que apareceu 
materializada durante mais de dois 
anos ao sábio William Crookes, era 
Annie Owen Morgan, filha do 
f a m o s o  c o r s á r i o  M o r g a n ,  
governador da Jamaica e cavaleiro 
da Coroa Inglesa ao tempo do 
Charles II?

2- O que têm em comum os 
seguintes nomes: Alexander 
Aksakof, Paul Gibier, Charles 
Richet, Ochorowcz, Notzing, 
Cesare Lombroro, Myers, De 
Rochas, Ernesto Bozazano e 
Geley? Todos estudaram os 
fenômenos de materializações de 
espíritos. Já do lado dos médiuns 
ut i l izados nas exper iências 
destacam-se, além de Florence 
Cook (com Crookes e Katie), 
Douglas Hume, Eusápia Paladino, 
Elizabeth D'Esperance, Willian 
Eglinton, Franeck Klusk, Eva 
Carrére,  Jean Guzin,  Rudi  
Schneider e Einar Nielsen, entre 
outros.



Cartas psicografadas presentes em novo filme espírita
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AUTORRETRATO

grande circulação para se divulgar os princípios cura destas enfermidades de caráter mental.A campanha de incentivo à 
espíritas. O segundo era dos Espíritos que Nas páginas 07 e 08 publicamos a parte 
trabalharam com ele ao afirmarem que o mal se final da matéria “As siamesas de Malta na visão leitura e assinatura de 
sobrepunha ao bem pela fraqueza dos bons, pois espírita”. No primeiro parágrafo os tópicos 

jornais espíritas; o enquanto estes são tímidos, os primeiros são analisados na edição anterior e a informação de 
ousados e agem sem escrúpulos. que a incidência de gêmeos nascidos ligados primeiro programa espírita 

Ou seja, a ideia de um programa espírita entre si por um ou mais órgãos é de um para 
em Curitiba, visto que até então não se tinha cada 14 milhões.regular de TV em 
nenhum, era demonstração de grande coragem Nas causas biológicas, as duas teorias Curitiba; e a polêmica dadas as enormes dificuldades para sua mais comuns: a divisão tardia do ovo durante o 
consecução. E ao mesmo tempo que início da multiplicação celular e a da deficiência separação das xifópagas 
manifestava o compromisso da ADE-PR em nos genes 13° e 15°. A maior incidência está na 

de Malta apoiar o projeto, agora transformado em África, mas não associada a razões raciais. O 
realidade, tanto quanto possível, alertava para termo foi cunhado a partir de 1811 com os 
que seus idealizadores não se deixassem levar irmãos Chang e Eng, nascidos no antigo Sião, “ADE-PR anuncia campanha para 
“pelos solavancos da improvisação” e convocava atual Tailândia.assinaturas de jornais.” Esta foi a chamada da 
todos os setores do Movimento para apoiá-lo, O texto mencionou um caso ocorrido matéria de capa da edição n° 24, do bimestre 
evitando as críticas que nada acrescentam. cinco anos antes em Curitiba com dois bebês março-abril de 2001 do ADE-PR Informativo. 

Em “Subsídios para melhoria da ligados por pulmões, fígado e coração. Estes, Explicava que “Embora esteja em fase de 
imprensa espírita”, o articulista Y. Shimizu como os de Umuarama-PR, ligados pelo tórax e planejamento e nem slogan tenha sido definido 
desenvolveu o terceiro item de “A comunicação abdômen, morreram com menos de um dia de ainda...”, a ideia fora apresentada à direção da 
de massa”. Escreveu ele sobre as revoluções na vida.FEP na reunião do Conselho Federativo 
tecnologia da informação. A primeira delas fora o O caso das maltesas polemizou porque, Estadual do dia 03 de março daquele ano. O 
uso de impressoras a vapor e do papel-jornal em sem a separação cirúrgica, as duas estavam presidente da instituição à época, Wilson 
meados do século XIX; a segunda veio com a c o n d e n a d a s  e  p a r a  s a l v a r  u m a  Czerski, fornecera dados estatísticos que 
transformação vivida durante a transição no necessariamente a outra teria que ser justificavam a iniciativa uma vez que a tiragem 
modo de produção, armazenamento e sacrificada. E foi o que aconteceu apesar da total das publicações espíritas, segundo 
distribuição da informação. Depois discorreu oposição da família de forte formação católica estimativas, mal atingiam 350 mil exemplares, 
sobre a velocidade de novas mídias ou que via na intervenção a prática da eutanásia.refletindo-se em deficiência na formação dos 
ampliação das existentes como a TV a cabo e por Os médicos ingleses recorreram e trabalhadores pela falta de “uma visão mais 
parabólicas, a internet, o CD e DVD, a rádio-FM, ganharam na justiça o direito de fazer a cirurgia. ampla do Movimento e sua dinâmica...”.
etc. O autor do texto, ao analisar, do ponto de vista A campanha, que pretendia envolver 

Nas páginas 04 e 05 publicamos espírita, as várias partes envolvidas, concluiu todos os dirigentes de Casas Espíritas do Paraná 
entrevista com Marcelo Henrique Pereira, que os médicos estavam certos, valendo-se, o objetivava estimular a leitura e assinaturas dos 
presidente da ADE-SC. Falou nela sobre a articulista, da questão 359 de “O Livro dos cerca de 150 periódicos espíritas então em 
Revista Harmonia e eventos como seminários e Espíritos”. Se é lícito sacrificar a vida do feto circulação. A intenção era estender a ideia às 
cursos diversos, atividades principais da ante o risco da mãe, talvez coubesse aqui o outras ADEs estaduais e buscar apoio dos 
congênere catarinense. Sobre a Abrade mesmo raciocínio. Melhor salvar uma do que principais interessados, os diretores e 
enalteceu a importância do Planejamento perder duas. Outro paralelo ao papel dos proprietários dos jornais, para a capilarização da 
Estratégico realizado em 1999, em Cuiabá-MT. médicos foi feito com base nas questões 748 e campanha com divulgação e promoções como 

Na página seguinte constou o “Teste seus 749.remessas gratuitas por tempo determinado, 
conhecimentos”. Reproduzimos duas das 10 Quanto às crianças, conjecturou-se abatimento para assinaturas coletivas, etc.
questões propostas ao leitor e respectivas talvez numa escolha de seus espíritos antes de O Editorial comentou sobre a boa notícia 
alternativas. O enunciado de uma delas era: reencarnar, estimulada pela necessidade de veiculada à mesma página a respeito da estreia 
“Alguns dos apóstolos do Cristo eram reajustes mútuos à conta da lei de Causa e no dia 03 de março de 2001 de um programa 
pescadores do: Mar Morto, Mar Vermelho, Mar Efeito. Evitando fechar questão para julgar erro espírita na TV da capital do Estado. Era o “O 
Mediterrâneo ou Lago de Tiberíades. A outra ou acerto destes ou daqueles, o texto concluiu: Evangelho Segundo o Espiritismo”, com duração 
perguntava o significado da palavra “Apocalipse” “Quanto à posição espírita, por-se-á ao lado da de 30 minutos, transmitido pela NET e iniciativa 
tendo como opções de resposta: fim do mundo, razão que ilumina e do sentimento que eleva do confrade Rubens Côrrea da S. E. Os 
revelação de coisas ocultas, profecias sem fanatismos ou pieguices. ... aos olhos de Mensageiros da Paz.
superiores ou juízo final. Você pode responder Deus, nada escapa. Nenhum pensamento, O Editorial fez na ocasião dois destaques 
agora e conferir as respostas certas no final nenhuma intenção. Ele indica a estrada, mas é iniciais tirados da época da Codificação. O 
desta página. o homem que deve aprender a caminhar”.primeiro de seu autor, Allan Kardec, quando 

O texto “Idiotismo e loucura na visão mencionara a importância representada pela 
espírita”, assinado por Walter Baruffi, fez Respostas do Teste: “Lago de Tiberíades” e possibilidade de se ter ao alcance um jornal – na 
esclarecimentos sobre as causas e também a “revelação de coisas ocultas”.época não existia rádio, muito menos TV – de 
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dissociação da mesma. Diferencia o transe do podem se manifestar outras personalidades. Esta Além do Inconsciente sono e enumera as fases do primeiro (superficial ou é a dinâmica básica da mediunidade, analisada 
profundo que chama também de sonambulismo). sob o ponto de vista da fisiologia cerebral do 

Wilson Czerski
Depois vêm a duração, extensão e suas formas receptor.
(patológico, espontâneo e provocado). Seguem-se as etapas do transe mediúnico Li o livro pela primeira vez há cerca de 30 

Ao estudá-los não será mais possível e as hipóteses do eminente russo Alexander anos e, parece-me, continua insuperável no que 
confundir, como fizeram Charcot e Pierre Janet, por Aksakoff, isto é, o animismo e o espiritismo. E as pretende transmitir. Editado pela FEB, não traz 
exemplo, a mediunidade com a histeria. “Em todo etapas com a eclosão dos fenômenos respectivos: nenhuma informação sobre o autor, Jaime Cerviño. 
caso – comentou Charles Richet a respeito em seu a etapa alfa, a segunda para os fenômenos PSI e a Vai direto ao ponto, como se diz, ou seja, o seu 
“Tratado de Metapsiquica”– nego-me em absoluto, terceira etapa para os de ordem theta. Cerviño se magnífico conteúdo .
a considerá-los (os médiuns) como doentes, como servirá, em parte, da classificação de Kardec na Dividido em três capítulos, trata de um 
está bastantemente disposto a fazer Janet.” análise dos efeitos sensoriais, intelectuais e assunto por demais importante para os espíritas em 

Já os principais tipos de transes físicos, situando-os, na origem, em regiões geral, em especial àqueles que trabalham com a 
provocados são o hipnótico, o mediúnico e o diferentes do cérebro e performances claramente mediunidade: os transes. Baseado no livro elaborei 
farmacógeno. E o autor discorre, então, distintas.há alguns anos o seminário “A mediunidade e a 
demoradamente sobre cada um deles introduzindo In tu ição,  te lepat ia ,  p recogn ição,  fisiologia cerebral” que, ao resumi-lo, pudesse 
antes as teorias da existência de um fluido e o psicografia e psicofonia, vidência e audiência no aparelhar médiuns, dirigentes de grupos 
reflexo condicionado de Pavlov. córtex. Depois aos fenômenos Psi-gamma ou ESP, mediúnicos, responsáveis pelas reuniões de 

Recorre às experiências de Flournoy, passa pelos Psi-kappa ou PK no subcórtex e temos estudos e interessados em geral, do lastro teórico 
Bernheim, De Rochas, Rhine, Janet, Puysègur, as somatizações, estigmatizações, como as de para compreender amplamente o que ocorre na 
Richet e tantos outros. Nos transes farmacógenos Francisco de Assis, a incombustibilidade e intimidade do cérebro quando da ocorrência destes 
encontramos os fatores desencadeadores dos invulnerabilidade dos faquires, toda uma imensa fenômenos que compõem, nada mais nada menos, 
transes da Umbanda, Candomblé, dos ameríndios, classe de fenômenos mecânicos, acústicos, um dos princípios fundamentais do Espiritismo: a 
Santo Daime, no caso as beberagens, alcoólicos térmicos, luminosos, elétricos, magnéticos, comunicabilidade dos espíritos com os homens.
ou alucinógenos, embora também relevante o químicos,  b io lógicos,  de t ransporte,  a Em pouco menos de 200 páginas, 
papel dos indutores sonoros como cânticos e dos p n e u m a t o f o n i a  e  p n e u m a t o g r a f i a ,  a s  defrontamo-nos com as explicações mais racionais 
instrumentos de percussão. materializações. Nada escapa ao exame acurado e técnicas do fenômeno mediúnico e que, a nós que 

Encerra-se este capítulo com a “bioquímica do autor.pessoalmente não possuímos a faculdade 
do transe”: o oxigênio – ou falta dele -, o PH Enfim, um manual extraordinário do mediúnica na forma ostensiva, fascinou-nos por 
sanguíneo, a glicose, hormônios como a insulina, funcionamento do cérebro durante os fenômenos oferecer informações para o respaldo de sólidos 
os neurotransmissores com destaque para a mediúnicos, matéria que deveria ser obrigatória argumentos ao tratar do tema pela imprensa, tanto a 
serotonina. nos cursos de orientação e desenvolvimento nossa especializada como através de jornais leigos.

Na “Anatomia da alma”, tópico inicial do mediúnico. Ficaria bem mais fácil para sensitivos e Foi assim que nasceu, além do seminário 
segundo capítulo, retoma para detalhar os dirigentes trabalhar antes citado, uma sequência de textos no jornal “O 
conceitos de Pavlov sobre os sistemas de com o fenômeno. É Imortal”, de Cambé - Pr, em 25 artigos, entre 
sinalização, graus de consciência, córtex e u m a  f o r m a  d e  fevereiro de 1983 e setembro de 1995 e, depois, no 
subcórtex, influência dos instintos e das emoções autoconhecimento. jornal “Gazeta do Povo”, sintetizado em 06 artigos 
passando pelos arquétipos de Jung até chegar às Eliminaria muitas no período de junho a novembro de 1993.
funções PSI. dúvidas e temores, No primeiro capítulo, Cerviño inicia com “Um 

O capítulo final será todo ele dedicado ao proporcionaria mais pouco de história” sobre os fenômenos insólitos da 
“Transe Mediúnico” a principiar pelos seus s e g u r a n ç a  e  mediunidade, passando pelo período mítico (da 
indutores: diminuição dos estímulos externos, as c o n s e q u e n t e  mais remota antiguidade até Mesmer); o magnético 
preces, a concentração e – incluiríamos – a música a u m e n t o  d e  (do anterior até o aparecimento do Espiritismo); 
suave, provocando, como de resto, em todos os produtividade dos então o espirítico e, finalmente, o científico (Richet, a 
outros tipos de transes, a inibição parcial, mais ou grupos, beneficiando Metapsíquica, a Parapsicologia).
menos extensa do córtex e consequente mais amplamente A seguir define o transe, “estado entre a 
des in ib ição subcor t ica l ,  prop ic iando a e n c a r n a d o s  e  vigília e o sono” e o que o provoca (uma baixa na 
possibilidade de abertura de canais pelos quais desencarnados.tensão psíquica), com diminuição da consciência e 

Livros que eu recomendo...

Av. Sete de setembro, 6111 - Curitiba - PR

www.lr7imoveis.com.br

41 3077.7889
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materiais e de vidas destas catástrofes, busca o divinas da justiça para liberá-las da dívida.
homem exercer o instinto de solidariedade em Todos os dias, outras milhares de pessoas 
graus diversos, desde o simples dever profissional são atingidas por enfermidades, acidentes 
ou de cidadão até aos extremos de pôr em risco a naturais ou provocados pelo próprio homem, 
própria vida para preservar a de outrem movido perdas materiais, frustrações afetivas, etc. Estas 
pelo sentimento de amor e fraternidade. Atuam experiências também podem representar 
bombeiros, Defesa Civil, médicos e enfermeiros, expiações por atos deliberados pela vontade 
voluntários, empresários e comerciantes com individual que comprometeram, de alguma sorte, 
doações de medicamentos, roupas e alimentos no a si mesmo ou outras pessoas.
socorro ao alívio ao sofrimento alheio. Mas entendemos também que tais 

No caso específico das chuvas, interroga- catástrofes previstas na Lei de Destruição (cap. VI 
se: seria realmente fatalidade o que se abate sobre de O Livro dos Espíritos) está diretamente 
estas pessoas? O sofrimento em muitas ocasiões é atrelada à do Progresso. Dali destacamos o 
resultado de decisões erradas que tomamos: seguinte: Deus experimenta a humanidade 
“Aquele que quer atravessar um rio a nado, sem com flagelos para fazê-la avançar mais rápido; 
saber nadar, tem grande probabilidade de morrer Deus pode e emprega diariamente outros 
afogado”. meios para atingir esse fim, mas o orgulho 

Perguntamos se Deus é o culpado pela humano é um empecilho; o homem de bem Todos os anos no verão é a mesma coisa. O 
imprevidência do homem em jogar lixo nos rios e sucumbe junto ao perverso, mas isto importa noticiário enche-se de lamentações e imagens de 
bueiros, entupindo-os e provocando a inundação pouco quando se analisa a transitoriedade do inundações e desmoronamentos, principalmente 
das casas. Será Deus o responsável pela opção de corpo físico em relação aos valores espirituais; as nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 
muitos que escolheram construir ilegalmente vítimas eventuais, isto é, aquelas que não Gerais. Agora foi pior: só no primeiro daqueles 
barracos em áreas de risco e se negam a precisavam passar por tal experiência, terão Estados cerca de mil vítimas, entre mortos e 
desocupá-los quando instados pelas autoridades em outra existência larga compensação pelos desaparecidos, muita destruição e perda de anos 
para tal. seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem de sacrifícios.

Para um número grande de pessoas que murmurar; são provas que proporcionam ao Os grandes fenômenos da Natureza têm 
vivem nestas condições, não há opção. Às vezes é homem a oportunidade de exercitar a inteligência, um fim providencial, ocorrendo com a permissão de 
uma avó que quer ficar mais próxima para ajudar mostrar paciência e resignação ante a vontade de Deus e como regulador do equilíbrio e da harmonia 
cuidar dos netos ou uma família que se alojou ali Deus.da própria Natureza. No Evangelho Segundo o 
provisoriamente por favorecer o acesso ao local de Como nenhum sofrimento é inútil, cada Espiritismo, consta que nos mundos de Provas e 
trabalho ou ser o único lugar compatível com a protagonista recolherá os resultados das ações Expiações como o nosso, seus habitantes “têm que 
possibilidade do aluguel. Ainda assim, porém, é vivenciadas quer de forma ativa ou passiva, lutar, contra a perversidade dos homens e a 
uma escolha pessoal, mesmo que fortemente positivas ou negativas. Créditos e débitos serão inclemência da natureza, duplo e penoso trabalho 
pressionada por fatores exógenos e não culpa de contabilizados, constituindo o patrimônio que desenvolve as qualidades do coração e da 
um destino inexorável e cruel. Aqui entra o papel do provisório que determinará o contexto geral da inteligência. É assim que Deus faz reverter o 
Estado. Qual a parcela de responsabilidade que vida no plano espiritual e da próxima próprio castigo, em proveito do progresso do 
cabe às autoridades públicas que não tomam reencarnação.Espírito”.
providências preventivas para solucionar o Embora constitua importante fenômeno Está dentro da capacidade humana, 
problema? na trajetória de todo espírito, a morte, por amenizar, contornar e mesmo evitar muitas das 

Os Espíritos falam-nos das expiações ignorância e medo, é superestimada em nossa ações mais violentas da natureza. Há milênios que 
coletivas quando são reunidas centenas ou sociedade. Afinal, provas, expiações, vindas e o homem estuda, observa e tenta compreender a 
milhares de pessoas para ser submetidas aos idas, tudo soma experiências e crescimento do gênese de fenômenos que põem em risco o 
chamados resgates cármicos cujos atos no ser imortal e ainda que dolorosa e aparentemente patrimônio e a vida humanos. Furacões, 
passado tanto podem ter sido praticados juntos ou trágica, após ela, a morte biológica, a vida maremotos, erupções vulcânicas, secas, 
separadamente, no mesmo gênero de infração continua resplandecente do outro lado da avalanches e outros se enquadram neste grupo.
moral ou não, mas que são aproveitados pelas leis fronteira.Caso não consiga evitar os prejuízos 
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A tragédia das chuvas é uma fatalidade?
Wilson Czerski 
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bojo, alterar a pureza doutrinária do Espiritismo, Doutrina dos Espíritos, não pode ser abalada Chico Xavier e a questão 
com a inclusão de ideias que, em síntese, não por informações pouco relevantes. Jesus, 
suportariam um exame atento, mas que nosso amável Mestre, já nos alertava, há quase dos códigos
poderiam ser aceitas pela força do seu nome. O 2000 anos, “Vigiai e Orai,”

Fernando Luiz Petroski (*) cuidado, portanto, seria justificável. E dividindo 
o código entre três pessoas seria um reforço na (*) presidente da União Regional Metropolitana 
segurança desta medida. Oeste de Curitiba

Porém, num segundo cenário, podemos 
O ano de 2010 foi bastante marcante 

lembrar a advertência de Emmanuel, que (**) NR. O filme teve durante o seu período total 
para a Doutrina Espírita. Entre tantos 

alertava Chico de que se ele, Emmanuel, um dia de exibição nos cinemas mais de 3,5 milhões de 
acontecimentos importantes, tivemos a 

se afastasse de Kardec e de Jesus, que Chico o espectadores.
comemoração do centenário de nascimento de 

abandonasse, mas ficasse com Kardec e Jesus. 
Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Bibliografia:E, até onde se sabe, nem Emmanuel nem Chico 
Chico Xavier, com o lançamento do filme O Livro dos Médiuns, cap. 24se afastaram deste propósito, permanecendo 
contando sua vida de dedicação e trabalho em 

fiéis aos seus ideais.
favor dos necessitados de todos os tipos que o Jacob Melo  ministra  E o que nosso Codificador disse a esse 
procuravam. O filme teve o respeitável marco de 

respeito? No Livro dos Médiuns, cap. XXIV, item 
ser assistido por 1.000.000 de pessoas apenas curso  de Magnetismo e 262, Kardec já chama a nossa atenção para o 
na primeira semana (**).

aspecto mais importante de uma comunicação, passe em Curitiba Chico, como sabemos, dedicou toda a 
que é o da superioridade moral e seu caráter 

sua vida à causa da Doutrina Espírita, tornando-
instrutivo, pouco importando o nome que assina A proposta do curso não é substituir o se o intermediário de milhares e milhares de 
a mesma. Ensina-nos, inclusive, a diferenciar atual trabalho de fluidoterapia da câmara de mensagens de consolo endereçados àqueles 
um bom de um mau espírito. Mais adiante, nas passes das casas espíritas, mas o de criar um que “perderam” seus entes queridos pela porta 
'Dissertações Espíritas', mostra-nos como trabalho específico direcionado a pessoas que inevitável da morte. Somente isso, por si só, já 
diferenciar as mensagens sérias das apócrifas. sofrem com problemas físicos  e ou espirituais, seria suficiente para confirmar sua grandeza 
Jesus nos ensina ainda que uma árvore boa não usando as potencialidades que a Doutrina nos espiritual. Porém, psicografando ainda mais de 
pode produzir maus frutos. oferece, principalmente agora onde tanto 400 livros espíritas, que até hoje servem como 

Com certeza, Chico conhecia muito bem sofrimento impera com a transição do planeta. base de estudos e amparo moral para outra 
estas lições, e as seguia. Então não se Afinal para que esperarmos, nos acomodarmos multidão insaciável de conhecimentos. Dentre 
justificarias a necessidade de códigos de como provavelmente fizemos em encarnações estes, Nosso Lar, que foi sucesso também no 
segurança para garantir a autenticidade de suas passadas? cinema, com recorde de público.
futuras mensagens. O curso será realizado nos dias 25 a 27 No entanto, na tentativa talvez de 

Não podemos nos deixar arrastar pelas de março, nas Faculdades “Espírita” do Paraná, ofuscar o brilhantismo destas comemorações, 
ondas da leviandade e da invigilância. Devemos com a seguinte programação:voltou à tona, principalmente na mídia leiga, a 
ser espíritas verdadeiros, atentos aos dia 25 – 20h às 22h – Embasamento teórico;questão do suposto código que Chico teria 
propósitos da Doutrina e do Cristianismo. dia 26 – 9h às 12h – Teoria já voltada à cura e deixado com seu filho adotivo, com seu médico 
Guardadas as devidas proporções, o que ocorre das 14h às 18h – prática;e com uma amiga.
com Chico é o mesmo que se dá com o Cristo. dia 27 – 9h às 12h – prática.Analisemos com atenção, já que temos 
Preocupam-se mais com as questões Inscrições:dois cenários possíveis e que exigem o uso da fé 
aparentes e esquecem do principal, que é a Local – Livraria Ponto de Luz. Endereço: Rua raciocinada, que é, ou deveria ser, a marca dos 
propagação do amor, da reforma íntima, da Santa Mônica, 35 tel. (41) 3013-2925 e e-mail verdadeiros espíritas.
necessidade de evangelizar-se.  e S.E. No primeiro cenário, considerando que 

Os espíritas esclarecidos não devem Os Mensageiros da Paz pelos telefones (41) os tais códigos existem, podemos entender a 
alimentar este movimento que visa apenas 3333-8523 ou com Sonia pelo (41) 3332-0535 preocupação de Chico em tomar este cuidado, 
distração da atenção, caindo na vala comum ou 9644-5907.pois sabia que muitos médiuns invigilantes 
das vaidades humanas. Nosso compromisso Valor: em fevereiro – R$60,00 e em março – poderiam trazer ao mundo supostas 
com a moral do Cristo, fundamentada pela R$65,00.mensagens suas e que estas poderiam, no seu 

fernando.petroski@hexion.com

atendimento@livrariapontodeluz.com.br



José Medrado, na revista Harmonia – Espírita médio dedica 1% da ADE-PR presente em 
 e  

vida à própria alma lançamento de CD em Ponta  (São José-SC, 
ed. n° 189) lembra-nos que até o século VI, mais Grossa

Octávio Caúmo Serrano apresenta o precisamente o ano 553, a Igreja Católica admitia Zélia C. Baruffi
interessante cálculo em seu artigo da Revista a existência da reencarnação. Naquele ano, pelo 
I n t e r n a c i o n a l  d e  E s p i r i t i s m o  –  Concílio de Constantinopla, para agradar o A palestra proferida por Marcelo Geraldo 
oclarim@oclarim.com.br e  Império Bizantino, a crença foi abolida “por uma Matos, trabalhador da União Espírita Jesus 
(Matão-SP, ed. janeiro/2011). Se o indivíduo – faz canetada' como se isso fosse possível. Maria José, da cidade de Morretes, litoral 
as contas ele – viver 70 anos como adulto, o que Mais à frente, Medrado cita também as paranaense, abriu a manhã de domingo, 05 de 
equivale a 840 meses ou 25200 dias ou ainda palavras do padre Gino Concetti, publicadas no dezembro na Sociedade Espírita Francisco de 
604800 horas e for ao centro espírita para jornal Ansa, da Itália, em novembro de 1996. “... Assis, cujo atual presidente é o sr. Vicente 
alguma atividade, mesmo que seja só na Deus permite aos nossos caros defuntos – Coney Campiteli. Isso, após a prece proferida 
condição de ouvinte, uma vez por semana afirmou o sacerdote -, ilustre comentarista do por Alcione P. Vieira, filha do saudoso Guaracy 
durante uma hora, ou quatro por mês, 48 horas a L'Obsservatore Romano, órgão oficial do Paraná Vieira.
cada ano ou 3360 horas ao fim de todo o período, Vaticano – que vivem na dimensão ultraterrestre, O tema de Marcelo foi um histórico sobre 
terá dedicado ao Espiritismo, ou melhor, a si enviar mensagens para nos guiar em certos a vida de Maria, mãe de Jesus, perante uma 
mesmo, 0,55% da sua encarnação. Se ele for momentos... a Igreja decidiu não mais proibir as plateia numerosa que também prestigiou, na 
duas vezes por semana, o dobro ou 1,1%. experiências do diálogo com os trespassados... ocasião, o lançamento do CD "O Evangelho 

Comparado ao que se gasta diante da com sua finalidade séria, religiosa, científica”. cantado à luz do Espiritismo", gravado pelo 
televisão – compara Caúmo -, nas salas de bate- No Fantástico da Globo, no dia 28 de Coral das Meninas do Lar Espírita Ercília de 
papo na internet, jogos no computador, por outubro de 2001, o mesmo Concetti disse que “O Vasconcelos, sob a regência de Alvacélia 
exemplo, é um tempo irrisório, quando Espiritismo existe. Há sinais na Bíblia... não se Holzmann e direção do maestro Álvaro 
deveríamos ter em mente que a razão pode negar essa possibilidade de comunicação. Holzmann cuja renda reverterá para o "Lar das 
fundamental de nossa existência é justamente a Finalmente, Medrado reproduz declaração de Vovozinhas" daquela cidade. 
aquisição de valores espirituais. João Paulo II, no Dia de Finados de 1983: “O Alvacélia relembrou a figura de Álvaro 

diálogo com os mortos não deve ser Holzmann e a forma pela qual recebia da 
interrompido, pois na verdade a vida não está espiritualidade as músicas que tão bem Jung testemunha de fatos limitada pelos horizontes do mundo”. colocava nos temas do evangelho, nos poemas 

espíritas e que se destinavam para a evangelização da 
criança, nas escolas das casas espíritas e 

A nota ,  na Tr ibuna Espí r i ta  – mesmo nos lares, com os pais. Álvaro 
celc.pb@gmail.com (João Pessoa, ed. set/out- Holzmann, ao desencarnar, deixou este 
2010) reproduz texto de Edynardo Leite, brilhante trabalho que por muito tempo 
publicado em Desobsessão (Porto Alegre, permaneceu esquecido de todos e que sua filha 
dez/1985). O livro “Recordações, Sonhos e Alvacélia agora resgata, pois uma obra assim 
Reflexões”, da secretária de Jung, Anielle Jaffé, não poderá ser esquecida jamais. Nós que o 
faz cosntar declarações do próprio sábio, que ele conhecemos na infância e que dele recebemos 
teria escrito a obra “Sete Sermões” através da os primeiros ensinamentos do evangelho do 
psicografia, em três noites, período em que “...a Cristo, não podemos deixar que este trabalho 
casa era habitada por Espíritos”. Sua filha mais se perca no tempo e no espaço.
velha teria visto uma figura branca atravessando Na oportunidade foi lembrado também 
a sala enquanto a outra teve o lençol arrancado por Alcione Vieira a criação da UMEC - União 
da cama em duas daquelas noites. A campainha das Mocidades Espíritas Cristãs de Ponta 
tocara “de maneira louca” e se movia sem a Grossa e o primeiro jornal espírita “A Voz da 
presença de ninguém. “Aquela multidão de Espiritualidade” que circulou por vários anos 
Espíritos – completa Jung – como que naquela cidade e cujos fundadores foram Victor 
desapareceu. A sala ficou quieta. A invasão Ribas Carneiro, Ávaro Holzmann, Guaracy 
terminara”. Paraná Vieira, João Hadade e outros que se 

encontram também na espiritualidade e que 
certamente continuam prestando valoroso A reencarnação e a 
trabalho no plano espiritual.

mediunidade na visão da Informações de como adquirir o CD 
pelos telefones 41 -3353 - 6272 ou 41-9644 Igreja Católica
6172, com  Alvacélia. 

h a r m o n i a @ f l o r i p a . c o m . b r
medrado@cidadedaluz.com.br

caumo@caumo.com
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O que dizem os outros jornais
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problemas comuns ao bairro. E isso deve passar Curitiba está entre as capitais com Televisão não é um “bicho 
longe da formalidade.  grande oferta de produtoras que vão garantir 

Ora, se sabemos que, por exemplo, o excelente qualidade ao material produzido. Às de sete cabeças”
Livro dos Espíritos escrito há dois séculos  e vezes pode valer mesmo muito a pena recorrer a 
sendo ele a nossa principal ferramenta de este caminho. Dependendo da produtora, ela Sérgio Brandão
divulgação da Doutrina Espírita, então porque faz a captação, edição e finaliza entregando o 
não tentar aproximar o máximo possível a sua DVD pronto para exibição. Na ponta do lápis, Televisão é uma “brincadeira” cara. 
linguagem, a uma conversa mais informal com isso pode ficar interessante. Se for mesmo este Qualquer produção com o mínimo de cuidados 
quem estamos tentando “vender nosso peixe”? o caminho, também leve em conta as produções custa um dinheiro razoável. Uma produção de 

Talvez tenha chegado a hora do passo externas. Ou seja, as gravações fora do estúdio. estúdio, por exemplo, com o mínimo possível, ou 
seguinte nas nossas produções de TV. Um Isso pode dar mais ritmo ao programa. Também seja, duas “cabeças” de luz, duas ou uma 
mínimo de cuidado com tudo. Desde barba por pense numa linguagem mais solta, aquela câmera, um operador, um assistente, com 
fazer, maquiagem, roupa a ser usada, sombras história da conversa entre vizinhos que falei.locação do espaço, não sai por menos de 700 ou 
que uma iluminação mal feita podem causar, Por exemplo: crie quadros como 800 reais.
qualidade do equipamento utilizado, fundo curiosidades sobre o Espiritismo. Faça enquete Isso se você não for muito exigente com 
(tapadeiras), balcão, gestual, e principalmente na rua, pergunte se as pessoas sabem mesmo o qualidade de equipamento e trabalhar com um 
com o conteúdo a ser tratado. Quando damos que é Espiritismo? Certamente você vai ouvir número reduzido, bem reduzido de pessoas. 
nossas palestras sabemos o trabalho que isso respostas absurdas. Coloque-as no ar. Coisa para “quebrar o galho mesmo”. E é aí que a 
dá. Aproveite para responder corretamente o que é “porca torce o rabo”. Necessariamente isso é o 

É pesquisa at rás de pesquisa.  a sua doutrina. Crie um quadro de lançamentos mínimo possível e trabalhar com o mínimo 
de livros espíritas. Sabemos que a produção é possível seguramente vai comprometer a 
vasta. Temos no mínimo um lançamento de livro qualidade do produto final. 
por mês. Abra espaço para o Evangelho. Faça Neste caso vale levar em conta uma 
citações. Crie um calendário da semana ou do grande e talvez a maior de todas as questões. Se 
mês. Pode ser das atividades mais importantes estamos falando em televisão, é preciso lembrar 
dos Centros ou até da Federação. Com certeza que hoje no Brasil, gostem ou não, temos um 
isso tudo vai lhe dar mais trabalho, mas seu nível muito alto do que se chama padrão de 
programa vai ganhar em ritmo e ficará mais qualidade. Não estou falando de formatação e 
bonito. nem de conteúdo, mas de qualidade de 

As várias mídias ainda são um segredo transmissão.
para grande parte dos nossos formadores de Hoje é tudo digital.  As grandes redes nos 
opinião, mas aí está a nova tarefa que se acostumaram mal e consequentemente 
apresenta. Saber divulgar, colocar-se diante das elevamos o nosso nível de exigência. Vale mais 
oportunidades e dos questionamentos, é um uma vez lembrar que não estou falando de 
novo desafio de todos nós. O segredo está em Apresentar-se  com uma roupa um pouco melhor, formatação e nem de conteúdo.  Apenas levo em 
achar o caminho certo. cuidar da aparência, etc. Se na televisão o conta a qualidade de transmissão. Há pouco 

Voltando ao nosso tema TV, mais público atingido é infinitamente maior, então por tempo, nós espíritas, começamos a nos 
importante é sempre lembrar que precisamos que não ter os mesmos cuidados? Eles podem acostumar com espaços que a doutrina 
nos atualizar. Estudar e buscar o aprimoramento fazer a diferença no resultado final. O codificada por Kardec, também começou a 
sempre. Talvez uma boa citação seja a telespectador sentado confortavelmente na ocupar neste veículo tão importante para 
recomendação que se repete em todos os poltrona não precisa saber disso tudo, mas divulgação. A TV chamada fechada tem sido o 
Centros: “Espíritas, instruí-vos”. Mas quando agradece. Fica muito mais interessante assistir caminho. 
usar esta expressão, lembre a origem dela. algo com qualidade. Prende mais a atenção e Em Curitiba, ocupamos os Canais 5 e 20 
“Instruí-vos” não é uma expressão coloquial. você estará muito mais próximo do seu objetivo e da Net e 72 na TVA. Claro que nossas produções 
Não é uma expressão usual para uma conversa o custo da produção nem ficou maior.estão longe do que gostariam de produzir os 
entre vizinhos.Agora, se você pode gastar um pouco responsáveis por estes espaços. Fazem o que é 

mais, aí a conversa é outra. Hoje em TV, tudo é possível. Mas também precisamos nos 
digital, o que significa ganho enorme na preocupar com o passo adiante. Como bons 
qualidade, e se for assim,  este raciocínio deve espíritas, sabemos que é preciso reconhecer 
ser feito do começo ao fim. Ou seja, da captação nossos erros e trabalhar incansavelmente para 
à exibição. Não vai melhorar muito captar em corrigi-los, e assim acredito que também seja no 
digital e exibir de outra forma. E como isso já é tema que estamos nos propondo a escrever.
uma linguagem usada por quase todas as Fazer TV significa falar com o outro. 
produtoras, o custo está cada vez mais acessível. Quando a gente fala para uma câmera de tevê, 
Vale a pena fazer um orçamento com duas ou deve-se pensar numa conversa de vizinhos. Um 
três produtoras e avaliar melhor, sempre levando encontro casual de duas pessoas que se 
em conta o custo benefício, mas não esqueça da conhecem, que dão bom-dia, boa-tarde, que 
qualidade do produto final. trocam algumas informações e até discutem 
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