
Esta Associação está na iminência de encerrar 
suas atividades. A situação já não era boa, mas se tor-
nou insustentável após o afastamento da presidente Zélia 
Carneiro Baruffi por motivos de enfermidade. Este Edi-
tor que já acumulava a vice-presidência, Coordenadorias 
Financeira, de Mídia e Integração, além de estar direta-
mente e sempre envolvido com os assuntos das demais 
áreas, viu-se obrigado a assumir também a presidência, 
o que, além dos prejuízos administrativos, contraria os 
dispositivos estatutários.

 O problema de carência humana é crô-
nico e existe praticamente desde a sua fundação há quase 
16 anos. Afora a meia centena de Associados-efetivos - e 
o dobro ou triplo dos ex -, bem como alguns anunciantes 
e assinantes que proporcionam sustentação financeira ao 
menos para as atividades do presente, o que se vê no Mo-
vimento Espírita é uma indiferença gritante e uma dolorosa omissão. Há simpa-
tia verbal pelo trabalho executado, mas não a solidariedade para auxiliar a fazê-lo.

 Possivelmente um fator significativo para o fracasso prestes a se 
consumar seja o de não estarmos pessoalmente à altura da missão de que fomos 
incumbidos. Falíveis, cometemos erros, não utilizamos as estratégias apropria-
das, não soubemos conquistar espaços, convencer pessoas, alcançar as realizações 
desejadas ou necessárias. Mas também nunca houve substitutos.

 Porém, a questão no momento não é nem saber 
por que isso aconteceu ao longo dos anos, mas se ainda 
resta possibilidade de se reverter o processo de implosão 
que está a caminho.

 Uma certeza existe: se não aparecer urgente-
mente alguém que assuma a área financeira, alguém que 
se proponha a efetuar as atualizações do site e a diagra-
mação gráfica deste jornal – tarefas que podem ser re-
alizadas dentro de casa, atrás de um computador ou ao 
telefone -, alguém que auxilie em eventos como Feiras do 
Livro e que, unidos, ajudem a desenvolver outros projetos 
contidos no Planejamento Estratégico e compareçam a 
uma reunião mensal, até o final deste ano será convocada 
uma Assembleia Geral de Associados para apreciar a pro-
posta de dissolução da ADE-PR. Ao todo precisamos de 
cinco, apenas cinco pessoas para completar o Conselho de 

Administração.

 Se alguém tem algo a dizer ou fazer, que seja agora. Depois 
poderá ser tarde demais. Não vamos mais correr atrás. Estamos saturados de 
convidar novos colaboradores, pedir engajamento, mostrar necessidades, apelar 
para os mais diversos argumentos, suplicar sem resultado. E como cinco andori-
nhas solitárias não estão conseguindo fazer brilhar o sol, o destino da instituição 
poderá ser o seu ocaso. Restará uma lágrima!
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Assinatura anual: 

R$ 18,00

ADE-PR pode ser extinta até o final do ano

Chico Xavier homenageado 
no Carnaval carioca

Como sempre e em tudo, hou-
ve quem não gostasse e tecesse críticas. 
Muita gente assistiu e não viu nada de-
mais. Em primeiro lugar, o desfile das 
Escolas de Samba, menos desvestido 
do que em outros anos, é um espetá-
culo artístico-cultural, misto de dança, 
canto, artes plásticas e relatos históricos, 
científicos e outros. É diferente do clima 
das ruas ou clubes. Em segundo, temos 
que compreender que Chico Xavier não 
é propriedade dos espíritas. Ele é perso-
nalidade que transcende o nosso meio, 
figura de caráter universal. Em terceiro, 
nem a FEB – como fez constar na Nota 

– nem ninguém pode impedir a mani-
festação do livre-arbítrio de terceiros, 
especialmente quando havia garantias 
de que a alegoria nada teria de desres-
peitoso. (Pág. 08).

Um livro a favor dos livros
Na seção “Livros que eu re-

comendo”, o exame da obra Espiritis-
mo em Movimento do espírito Deolindo 
Amorim que, entre muitas outras obser-
vações lúcidas e imprescindíveis a estu-
diosos e trabalhadores, defende a livre 
circulação dos livros em nosso meio, ou 
seja, explica e justifica porque não deve 
haver nenhuma espécie de censura ou 
listas, nem de proibidos nem de libera-
dos. (Pág. 06).

Não deixe de ler o Editorial 
que, de certa forma, complementa a 
matéria acima a respeito do risco de 
a ADE-PR ser extinta brevemente. 
(pág. 02).

Autorretrato (pág.03) re-
lembra uma entrevista com Merhy 
Seba, a matéria sobre as estigmati-
zações como as marcas da Paixão de 
Cristo e a ortotanásia.

Detalhes da reunião entre 
dirigentes da ADE-PR e da FEP, re-
alizada no dia 16 de fevereiro, estão 
na pág. 04. Ali também Richard Si-
monetti, em reprodução de outro pe-
riódico, comenta sobre os 613 man-
damentos do Velho Testamento.

No dia 29 de janeiro a 
ADE-PR estabeleceu a marca de 100 
participações no programa de televi-
são “Espiritismo na TV”, transmitido 
pelos canais 05 da TVA e 72 da NET. 
Isso e mais o artigo “A alma dos ani-
mais” estão na pág. 05.

Na 07, um artigo de Joanna 
Abranches sobre o uso de um lingua-
jar desatualizado na imprensa espírita 
escrita e nas palestras prejudicando 
a comunicação. ‘Efemérides’, ‘ho-
dierna’, ‘amplexo’, ‘ósculo’ e ‘destra’ 
são alguns exemplos citados por ela.  
(Divulgar com Eficiência, pág. 07).

Outras matérias desta edição:
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Pode parecer que estas linhas sejam con-
tinuidade do texto da página anterior. Natural 
diante do cenário em que protagonista e expecta-
dor se confundem no mesmo personagem, onde 
as atividades estão demasiadamente concentradas 
nas mãos de uma única pessoa não porque este 
queira, mas por ausência de equipe.

Porém, o que falta em isenção sobra em 
sinceridade. Importa percebermos que a situação 
escancarada sem meias palavras no alerta da capa 
revela, além da grave realidade, um misto de can-
saço e desencanto por parte de quem se dedicou 
com absoluta exclusividade durante a última dé-
cada meia ao sonho de ver crescer uma instituição 
especializada na divulgação do Espiritismo e que 
se depara de modo tristemente frequente com 
barreiras quase que intransponíveis para seguir 
adiante.

Principalmente aos dirigentes dos Cen-
tros Espíritas da Capital, cabe agora a respon-
sabilidade de informar seus colaboradores e re-
crutar pessoas com as qualificações mínimas 
requeridas para se juntarem à desfalcada equipe 
da ADE-PR. Que ninguém alegue depois, em 
tom de lamento, que não sabia de nada e por isso 
não se ofereceu para trabalhar.

Não é possível que entre a meia centena 
de Casas e dezenas de milhares de espíritas aqui 
em Curitiba, não se encontre CINCO pessoas 

que possam se dedicar pelo menos pelo prazo de 
dois anos a servir à ADE-PR.

Recorde-se, por exemplo, que talvez a 
maior vítima da extinção da ADE-PR será este jor-
nal que terá sua circulação interrompida, ele que, 
embora não isento de falhas, repercute tão bem jun-
to a leitores de diversas regiões do Brasil como pode 
se ver na seção “Opinião do Leitor” ao lado, mas é, 
ainda, tão pouco valorizado por aqui.

Editorial

A última tentativa Opinião do Leitor

Olá, Wilson! Recebi e agradeço pelo en-
vio do jornal. É bom ver periódicos como o CAE, 
Correio e o Harmonia tratando de assuntos atuais 
e relevantes, sem aquela monótona repetição de 
temas piegas e fora de contexto. Apesar dos pesa-
res o MEB avança em vários aspectos graças aos 
esforços de alguns! Forte abraço,

Paulo Santos – Minas

Caro Wilson Czerski e demais ami-
gos da ADE-PR. É motivador observar a garra, 
a perseverança e o idealismo de todos vocês na 
execução deste importante Jornal Comunicação 
Espírita. Parabéns! Um forte abraço e sigamos 
em frente. Paz!

Gezsler Carlos West - Recife

Boa tarde, Wilson.Verifiquei que o ar-
tigo sugerido por mim foi publicado na edição 
de jan/fev 2011. Muito obrigado. Li também 
seu editorial quanto à falta de material. Tenho 
outros artigos escritos, tratando de temas di-
versos (todos relativos à doutrina espírita),  que 
coloco à sua disposição, sempre que precisar. 
Abraços e muita paz.

Fernando Luiz Petroski – Curitiba

Wilson, amigo querido. Amor e Luz, 
sempre. Obrigado pelo Jornal Comunicação Es-
pírita que a cada mês vem mais lindo! Faça-o em 
online para a divulgação pela internet. Divulgue 
a nossa rádio online que está   no nosso website: 
www.ade-sergipe.com.br. 

Um abraço do nordestino de Aracaju-
Sergipe, João Cabral.

Caro amigo Wilson. 

Na última edição do Comunica Ação, 
n° 83, na página 03, você cita que a leitura de pe-
riódicos espíritas anda a passos lentos, inclusive 
que este fato se dá muito por falta de incentivo 
dos dirigentes das diversas instituições. Concordo 
plenamente com esta opinião! (...) Ouvi algumas 
pessoas comentarem que alguns textos são exten-
sos demais e acaba não chamando a atenção, no 
que também concordo. Inclusive o periódico da 
ADE-PR incorre nesta falha. (...) Nós espíritas 
somos “preguiçosos” e não despertamos ainda 
para a importância de leitura com mais profun-
didade... Discordo de sua opinião quanto ao não 
reescrever textos anteriores ou de outros periódi-
cos, pois a cada dia surge um leitor diferente e 
que muitas vezes necessita ler algo que “naquele 
momento” lhe seria útil.

Eriberto Kotelak

Repres. da CME na PMPR

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).

Colabore com a divulgação 
espírita e assine este jornal

“O Espiritismo será o que 
dele fizerem os homens” – Léon Denis

Jornalista Responsável:
Ricardo A. Dias - 5504 DRT-PR

Rua Francisco Derosso, 2822 Loja 03 - Alto Boqueirão
Curitiba - PR - Fone: 3027-7479 - E-mail: robsonbalaguer@hotmail.com
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Autorretrato

O 5° ano de circulação do “ADE-PR Infor-
matvo”, referente ao bimestre junho-julho de 20001, 
trouxe em destaque na matéria de capa a notícia da 
participação da instituição no programa televisivo “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo”. A parceria firma-
da com o produtor Rubens Côrrea previa o pagamen-
to de uma das cotas financeiras para manutenção do 
programa e, em contrapartida, o uso de um tempo 
mínimo mensal por parte da ADE para divulgar suas 
notícias e tratar de temas doutrinários. A primeira 
apresentação ocorreu no dia 26 de maio, três meses 
depois da estreia do “Evangelho...”.

O Editorial fez interessante análise da prece 
de Pai Nosso. Sob título “O pão nosso: pedir ou con-
quistar?”, mencionou que a versão conhecida de todos 
elaborada por Jesus, no livro Evangelho Segundo o 
Espiritismo possui maior desenvolvimento inspiran-
do profunda reflexão sobre seu amplo significado.

Nas palavras “Dai-nos o pão de cada dia”, 
esclarece Allan Kardec, o pedido deve ser para Deus 
secundar a obter o necessário, mas não para quem se 
compraz na ociosidade ou procura o supérfluo. Forne-
ce a razão do trabalho material e espiritual que é o de 
exercitar a inteligência do homem. O pão espiritual 
– explicava o texto – é constituído pela paz, coragem, 
serenidade, inteligência, amizade, realização pessoal, 
felicidade, etc e “... o espírita consciente deve pautar 
sua atuação, dentro da casa espírita ou fora dela, não 
como um fardo imposto por necessidade salvacionis-
ta, muito menos de caráter expiatório, ainda que vez 
por outra, certas tarefas possam assumir tal conotação”.

Mais adiante faz notar que “Da mesma for-
ma como a falta do alimento do corpo carnal pode le-
var à desnutrição seguida da inanição e até da morte, 
a falta do pão do espírito gera muitas vulnerabilidades 
íntimas que não tardarão a se expressar também no 
físico, mas alerta sobre os perigos do inverso, onde, 
para a equivalente gula causadora de enfermidades 
como a obesidade e o enfarto, as práticas religiosas 
exageradas podem conduzir ao fanatismo com os pre-
juízos conhecidos.

Ainda na página 02, a seção “Cantinho 
Científico” tratou das intrigantes manifestações dos 
estigmatizados, fenômeno mediúnico de efeitos físi-
cos em que o médium produz no próprio corpo mar-
cas sobre a pele como letras, sinais, chagas, etc. Na 
verdade, há três grupos de fenômenos: as somatiza-
ções, as telergias e as teleplastias.

“Sob o influxo dos centros neurovegetati-
vos, especialmente o hipotálamo, recursos energéti-
cos e protoplasmáticos são acionados pela mente do 
próprio indivíduo ou de espíritos desencarnados que 
resultam numa projeção psicocinética. Há conver-
são de energia psíquica em energia física”. A própria 
classe das somatizações subdivide-se em fenômenos 
como as dermografias, a invulnerabilidade, a atoxinia, 
as curas, a transfiguração e onde se enquadram ainda 
as citadas estigmatizações. As marcas da Paixão de 
Cristo são exemplo destas últimas.

O artigo cita nomes de médiuns como Olga 
Kahl estudada por Osty e Charles H. Foster men-
cionado por Conan Doyle. E Francisco de Assis e a 
descrição que dele fez Lombroso. Outro caso é o do 
aldeão mau caráter Francisco Santoni e do italiano 
Giorgo Bongionni em 1989 a quem sucedeu várias 
marcas após uma visão ao visitar um santuário. Apa-
receu-lhe uma cruz nos pés em 1991; um cálice nas 
costelas em 1992; outra cruz na testa em 1993. Declara-
do mentalmente saudável, os ferimentos possuíam rapi-
díssima coagulação do sangue e com perfume de rosas.

Nas páginas centrais daquela edição n° 25, 
publicamos entrevista com Merhy Seba, pós-gradu-
ado em Marketing e Propaganda, atualmente diretor 
de Comunicação Social da Federação Espírita Brasi-
leira. Perguntado sobre o que fazer para não recorrer à 
improvisação na área da divulgação espírita sem arris-
car perder oportunidades de trabalho que não podem 
esperar melhor planejamento, o entrevistado disse 
que a improvisação é inaceitável para atividades re-
gulares. “Esporadicamente” admite-se o uso somente 
da boa vontade; mesmo assim com um conhecimento 
mínimo do que se pretende realizar.

Sobre qual o veículo mais eficiente para 
divulgar o Espiritismo, explicou que todos são bons 
desde que identificadas suas especificações como co-
bertura, audiência, custos. Na suposição de que Allan 
Kardec estivesse reencarnado e na posse de dez mi-
lhões de reais, o que faria ele: aplicaria em assistên-
cia e promoção social ou na divulgação do Espiritis-
mo? Esta foi uma das questões do entrevistador. Eis 
o que Merhy respondeu. “Se ele me solicitasse uma 
sugestão, diria para fundar um instituto de pesquisa 
e ensino da comunicação, destinado à análise com-
portamental, levantamento de dados sobre a mídia e 
estudos avançados sobre a ciência da comunicação”.

Sobre cobranças para participação de even-
tos como congressos espíritas, exprimiu ser justas 

para cobertura das despesas, desde que não sejam 
elevadas. Ao encerrar, submetemos Merhy ao JOGO 
RÁPIDO, proposições variadas, algumas pessoais, 
para serem respondidas em poucas palavras. Desta-
camos: para um político (encarnado ou não), citou 
Winston Churchill; o periódico mais apreciado ci-
tado foi a Revista Internacional de Espiritismo; fil-
me preferido – Gandhi; criança, definiu como um 
desafio e o ‘produto Espiritismo’ como ‘uma nova 
era para a Humanidade’.

Na última página, apareceram três tópicos. 
Um deles, longa nota de retificação quanto ao número 
correto de pessoas envolvidas com trabalho voluntário 
no Brasil. Duas edições antes o jornal informara que 
esse número era de 40 milhões, número divulgado 
pela TV Globo. Dois meses depois após outra veicu-
lação do mesmo canal corrigiu para 250 mil.

Noticiou-se também a data de 29 de ju-
lho daquele ano (2001) para o lançamento oficial da 
campanha da ADE-PR sobre leitura e assinaturas de 
periódicos espíritas. A data do evento, marcado para 
o Teatro da FEP, estava relacionada com o Dia da 
Imprensa Espírita, comemorado no dia 26, aniversá-
rio de Luiz Olympio Telles de Menezes, fundador do 
primeiro jornal espírita brasileiro, em 1869.

A matéria frisava a importância de tal ini-
ciativa e convocava à sua participação os dirigentes de 
Casas Espíritas e responsáveis pelos próprios perió-
dicos, no fundo os maiores beneficiados. Avisava que 
após o lançamento e quando do envio da edição se-
guinte do nosso jornal, seriam anexadas listagens dos 
principais periódicos existentes e detalhes de como se 
tornar assinantes deles.

O último texto da edição possuía o título 
“Eutanásia: nem sempre os espíritas são contrários” e 
fazia referência à seção “Espiritismo e os fatos atuais” 
do site da ADE-PR (www.adepr.org.br), constituída 
de vários artigos especiais, entre eles o supracitado.

Especificamente sobre a eutanásia, foram 
citadas eminentes lideranças do Movimento Espírita 
como Divaldo Franco, Richard Simonetti e o próprio 
Chico Xavier que já haviam prestado declarações fa-
voráveis ao desligamento de aparelhos quando só res-
ta a vida vegetativa e sem perspectiva alguma de 
retorno à vida consciente. É o que atualmente se 
denomina de ortotanásia..

Resumo da entrevista com Merhy Seba, extraordinários casos 
de estigmatizações, a estreia da ADE-PR na  TV, opiniões de 
Chico Xavier e Divaldo sobre a ortotanásia
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No dia 16 de fevereiro a presidente da As-
sociação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, 
Zélia Carneiro Baruffi e o vice, Wilson Czerski, fo-
ram recebidos n sede da Federação Espírita do Paraná 
para uma reunião previamente solicitada pela primei-
ra e agendada para esta data pela segunda.

Na ocasião os representantes da ADE-PR 
foram recebidos pelo 2° vice-presidente da FEP, 
Daniel Dallagnol num encontro que durou cerca 
de uma hora. Além da troca de ideias visando uma 
maior cooperação entre as duas instituições, Zélia 
e Wilson passaram às mãos do dirigente da federa-

tiva um documento contendo cerca de 15 itens para 
serem devidamente submetidos à análise da Dire-
toria Executiva da FEP. 

Tais itens estão divididos em três diferentes 
denominações que lhes marcam as características es-
pecíficas, ou seja: permissão, apoio e parcerias, com 
destaque para o que trata da sugestão de criação de 
um fórum envolvendo a própria FEP e as Entidades 
Especializadas do Movimento Espírita como ADE, 
AME, Abrame, Cruzadas, Faculdades Espíritas, etc. 

O objetivo é criar um espaço para discus-
são dos temas comuns a todas essas instituições sem 

participação direta das Especializadas nas reuniões 
do Conselho Federativo Estadual, por si só já bas-
tante longas e cansativas e, mesmo assim, de tempo 
insuficiente para atender as demandas de discussão 
desejadas e necessárias para o planejamento de ações 
conjuntas delas com a federativa.

Dallagnol recebeu com visível satisfação 
essa manifestação da ADE-PR em busca de uma 
maior aproximação e prometeu que o documento 
com todas as reivindicações será analisado e, no 
mais curto intervalo de tempo possível, a FEP co-
municará sua posição a respeito.

“A revelação” é o tí-
tulo de um texto assinado por 
Arthur Conan Doyle, escritor 
inglês criador do famoso dete-
tive Sherlock Holmes, e publi-
cado na revista Fidelidadespí-
rita – revistaf idelidade@terra.
com.br (Campinas- SP, ed. se-
tembro/2010).

Nele, Conan Doyle de-
monstra suas convicções plenas 
nos fenômenos espíritas, citando 
pessoas e fatos. Mas a nós o que 
mais chamou a atenção foram 
duas frases suas e que servem à 
nossa reflexão. “Não quer, entre-
tanto, dizer que esses resultados 
virão necessariamente a cristali-
zar-se numa nova religião. Pes-

soalmente confio que tal não se 
dará. Já nos achamos sobejamen-
te divididos. Antes, vejo neles a 
grande força unificadora, a única 
coisa provável em conexão com 
qualquer das religiões, cristã ou 
não, formando uma sólida base 
comum...”. Essa é uma delas.

A outra é bem mais 
curta. “O Cristianismo tem que 
evolver ou perecer. É lei da vida 
que o que não se adapta perece”. 
Podemos perguntar: e o Espiri-
tismo absorverá as novas revela-
ções científicas ou metafísicas, 
como costumava definir Kardec, 
e se atualiza ou preferirá ficar à 
margem e ser ultrapassado pelo 
progresso?

ADE-PR e FEP reúnem-se para tratar do futuro

O que dizem os outros jornais

“O que não se adapta, perece”, 
diz Conan Doyle

Contradições no
Velho Testamento

Richard Simonetti, colaborador 
da revista Reformador -   redacao.reforma-
dor@febrasil.org.br (Rio de Janeiro – RJ, 
ed. n° 2.184 de março/2011), facilita nosso 
trabalho quando se trata de argumentar 
com profitentes de certas correntes religio-
sas que defendem de maneira intransigen-
te o que está escrito na Bíblia. A intenção 
dele talvez nem tenha sido essa, mas ao 
apresentar um pequeno resumo dos man-
damentos, não apenas os dez bem conhe-
cidos recebidos por Moisés no Sinai, mas 
os mais de seis centenas que foram impos-
tos ao povo hebreu, ele expõe contradições 
e absurdos ali presentes.

São mais precisamente 613 man-
damentos “... registrados ao longo dos sé-
culos, em princípio na tradição oral, de-
pois por escrito”, esclarece o articulista. 
“Muitas eram orientações inteligentes, ou-
tras ingênuas; fantasiosas e racionais; bem 
e mal intencionadas...”.

Como apesar do valor relativo 
da Bíblia para os espíritas, todos deveriam 
ter uma em casa e o espaço aqui não nos 
permite reproduzir o texto original de Si-
monetti, enumeramos apenas as localiza-
ções de alguns desses absurdos. Números, 
15:32-36 condenando à morte alguém que 
trabalhasse no sábado. Isso, como obser-
va o autor, contrariando o “não matarás”. 
Aliás, a maioria condena sumariamente à 
morte.

O Levítico é pródigo em proibi-
ções e condenações. Em 17:13-14 encon-
tra-se a suposta justificativa para proibir-se 
(por alguns) a transfusão de sangue. Ou-
tras estão em: 20:9; 20:10; 20:13; 20:14; 
20:16: 21:18-21; 20:27 (que trata da ne-
cromancia e adivinhação, servindo de base 
à proibição do exercício da mediunidade); 
21:18-24 (altamente preconceituoso contra 
os deficientes). É ir lá e conferir!
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Animais não têm alma ou 
espírito, mas princípio inteligente que 
se desenvolve nos reinos inferiores da 
natureza. Este ensinamento está sinte-
tizado na questão 540 de “O Livro dos 
Espíritos”: “... É assim que tudo serve, 
tudo se encadeia na Natureza, desde o 
átomo primitivo até o arcanjo, pois ele 
mesmo começou pelo átomo...”.

A transição para a Huma-
nidade ocorre aqui mesmo na Terra 
ou, mais comumente, em mundos 
inferiores ao nosso. De qualquer 
forma sua preparação ocorre na di-
mensão espiritual com adaptações 
do corpo energético. Os animais, por não possuir 
o pensamento contínuo, somente fragmentado, 
não possuem as faculdades da razão como o ra-
ciocínio e memória.

Sem isso não podemos falar em consciência, 
livre-arbítrio, responsabilidade moral ou sujeição à lei 
de Causa e Efeito. Logo, nos animais não há expia-
ções ou provas e suas dores atendem aos determinis-
mos evolutivos.

Para que este princípio inteligente ou es-
pírito em potencial desabroche para a humanidade, 

permanece mais do que nunca o impe-
rativo das múltiplas existências ou re-
encarnação.

Embora no item 283 de O 
Livro dos Médiuns e também na Re-
vista Espírita informe-se que a mesma 
se dá de modo imediato à morte, inú-
meros autores desencarnados e encar-
nados, inclusive Vianna de Carvalho, 
psicografia de Divaldo Pereira Franco, 
na obra “Atualidades do Pensamento 
Espírita”, afirmam o inverso. 

Mas seriam apenas alguns e 
não todos os animais que permanece-

riam certo tempo no mundo espiritual auxiliando 
os espíritos em atividades diversas. Destes, desta-
que para as aves, cavalos, cães e muares. Estas refe-
rências estão em “Nosso Lar” (cap. 33), “Os Men-
sageiros” (cap. 28), entre outras. Mas em “Evolução 
em Dois Mundos” (cap. 12), consta que pode haver 
a dilatação da vida latente levando o animal à letar-
gia ou hibernação espiritual.

Pela inexistência do pensamento contínuo, 
os animais são incapazes de comandar o corpo pe-
rispiritual e sem ter o que fazer como desencarnados, 
seriam atraídos à reencarnação quase que imediata-
mente, respeitadas as exceções já mencionadas.

Outra questão controversa é sobre a existên-
cia ou não da faculdade mediúnica nos animais. José 
Herculano Pires, em nota acrescida a “O Livro dos 
Médiuns” deixa claro esta impossibilidade, argumen-
tando que a incompatibilidade fluídica entre os corpos 
energéticos do homem e dos animais invibializaria a 
transmissão de mensagem entre eles. Porém, é fato 
que tanto médiuns são capazes de perceber a presen-
ça de almas de animais desencarnados, normalmente 
pela vidência ou clarividência, como certos animais 
parecem registrar a companhia de humanos na mesma 
situação. Tal ordem de fatos por parte de animais vivos 
seria classificada como animismo e não mediunismo.

Wilson CzerskiA alma dos animais

100ª participação da ADE-PR em programa de TV

1 - Que, segundo relato de Kardec na Re-
vue Spirit, de agosto de 1858, um espírito batedor 
manifestou-se na região de Dibbeesdor (Baixa Sa-
xônia, atual Alemanha) entre 02/12/1761 a março 
de 1762? Primeiramente na casa de Antonio Ket-
telhut, depois na de seu irmão Luis, distante a 100 
passos. O Duque Carlos, regente da Coroa, e seu 
irmão Fernando investigaram e também constata-
ram o fenômeno. A justiça foi acionada e acabou 
por concluir que não havia nenhum truque. Luis e 
a esposa ficaram presos três meses, mas as batidas 
continuaram no período.

2- Que, segundo o item 282, (questão 33) 
de O Livro dos Médiuns, a chamada ‘perturbação’, 
crise pela qual praticamente todas as almas passam 
após o processo da morte física, raramente dura mais 
que oito dias e que em muitos casos apenas três dias 
já são suficientes para superá-la retomando a com-
pleta lucidez mental?

Você Sabia?

A marca histórica foi registrada no programa 
que foi ao ar no dia 29 de janeiro último. A primeira 
ocorreu no dia 26 de maio de 2001 quando o programa 
“Espiritismo na TV” ainda se denominava “O Evange-
lho Segundo o Espiritismo” e apenas três meses após 
este ter-se iniciado.

Do formato inicial das entrevistas, mescladas 
às vezes por notícias da própria ADE-PR, passamos 
pelos debates e agora nos fixamos nas explanações de te-
mas relevantes do cotidiano sob a ótica espírita, sempre 
oferecendo respostas abertas que ensejem novos ques-
tionamentos e despertem a curiosidade dos telespec-
tadores para buscarem novas fontes de conhecimentos 
como a literatura e os próprios centros espíritas.

No início a apresentação era de apenas cinco 
minutos mensais, depois teve a sua duração estendida 
para o dobro o que, aliás, consideramos muito pouco 

para tudo o que gostaríamos de transmitir. Por isso te-
mos em andamento um projeto que tentará viabilizar 
a produção e veiculação de um programa próprio, ex-
clusivo desta Associação, com tempo de 30 minutos 
semanais.

Entendemos que só assim poderemos efetiva-
mente dar vazão aos princípios comunicacionais como a 
nossa e consolidar sua presença no Movimento Espírita 
estadual.

De qualquer forma, o realizado até aqui, nes-
tes 100 programas, ainda que extremamente curtos e 
espaçados – um por mês – gratifica-nos. São inúmeras 
as manifestações de pessoas – muitas delas não espíri-
tas - que inesperadamente nos abordam para comentar 
e enaltecer as qualidades das apresentações, principal-
mente pelo seu conteúdo dinâmico, atualizado e escla-
recedor.
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Impossível resumir neste espaço um livro 
de quase 400 páginas, especialmente de conteúdo tão 
rico como o que traz o título acima. Os autores são 
Deolindo Amorim – espírito – e Elzio Ferreira de 
Souza – médium – que além da psicografia contribuiu 
com centenas de notas pessoais apenas indicadas no 
corpo do texto e separadas dele, ao final, a partir da 
página 257. São notas lastreadas em mais de duzentas 
diversificadas referências bibliográficas.

Entre os 50 capítulos nem sempre os títulos 
fazem juz à importância do assunto tratado. Alguns 
permitem ter uma ideia razoável da natureza e signi-
ficado do material por ali disseminado. Por exemplo, 
os capítulos 11, 13 e 31, respectivamente “Radicais e 
Conservadores”, “Radicalismos” e “Ainda os Radica-
lismos”, abordam naturalmente questões de trato do 
Espiritismo e convivência entre os espíritas.

No capítulo 12 analisa-se o estágio da im-
prensa; no 17 “Fidelidade a Kardec”; “Divergências 
e Coerência”, no 19. “Espiritismo e Progresso” está 
destacado no cap. 22, um grande puxão de orelhas 
àqueles que lideram o Movimento Espírita como, ali-
ás, em vários textos, como no seguinte, “Liberdade 
e Pensamento” e “Liberdade de Pensamento” no 44.

“Espiritismo e Crítica” desponta no cap. 
29; “Importância do Aspecto Filosófico do Espiri-
tismo”, tão descurado por todos nós, aparece no 30. 
“Observações em torno da Doutrina” está no cap. 38 
e o “Movimento Espírita” no 40. No seguinte temos 
“Espiritismo e Cultura” e no 42 “Difusão das Ideias 
Espíritas”. Na sequência “Conservadorismo e Modis-
mos”. “As Consequências Religiosas do Espiritismo” 
ocupam o cap. 46, assunto que segue no seguinte com 
uma pergunta: “Espiritismo Religioso?”. E fecha com 
“Moral e Religião”.

Passemos a citações textuais ou baseadas 
nas colocações dos autores, sempre pontuais e insufi-
cientes para conclusões definitivas sobre o pensamen-
to dos mesmos sobre cada tema. Recomenda-se a lei-
tura integral desta abrangente e imprescindível obra 
na biblioteca de qualquer estudioso espírita.

Em relação ao papel do Espiritismo na so-
ciedade, logo à pag. 16, Deolindo afirma que ele só 
poderá sobreviver se não imiscuirmos nele as fantasias 
de supremacia indébita. Na 39 é categórico em que a 
Doutrina não admite donos, quer sejam indivíduos ou 
instituições. “Essas ponderações – explica – me sur-

gem mais atuais quando vejo companheiros se pos-
tarem quais censores a dizer o que é Espiritismo e o 
que não é... como erigidos à condição de ditadores, 
cuja leitura das obras básicas fosse a única autorizada, 
importante e definitiva”.

Voltará à carga na 49. “... o movimento espí-
rita... à proporção que expande-se, maiores cuidados 
devem ser tomados para que a veiculação dos prin-
cípios se faça de modo correto... esta (unidade) não 
provirá de censores, de comissões... um índex, seja de 
livros proibidos ou... permitidos... teria como efeito o 
congelamento da própria Doutrina... Quem seriam 
os censores? Que créditos teriam eles para que suas 
opiniões fossem respeitadas... se Kardec se abstinha 
de... julgamento... aos trabalhos que concorriam com 
os seus...? (...) resta o vezo, no movimento, de con-
siderar-se obsediada toda voz discordante, ou todos  
aqueles que não seguem a cartilha de alguns líderes, 
ou que têm ideias próprias... As excomunhões – pros-
segue - passaram de época... A unidade doutrinária 
não pode ser fruto de imposições, mas do amadureci-
meno, do estudo, do inter-relacionamento de ideias.”

A unidade não provirá de 
censores, de comissões... 
um índex, seja de livros 
proibidos ou... permiti-
dos... teria como efeito o 
congelamento da própria 
Doutrina... Quem seriam 

os censores?
Deolindo critica os “muitos defensores 

intransigentes de Kardec que não primam pelo co-
nhecimento de sua obra, limitando-se à repetição de 
trechos esparsos... chavões... que perdem o vigor... co-
nhecimento básico da Doutrina não é repetir apenas 
o que Kardec escreveu em tal ocasião...”. A seu ver, se 
Kardec retomasse sua obra, faria acertos, anotações 
aqui e ali, retocaria os pontos não totalmente esclare-
cidos e continuaria questionando os Espíritos.

A propósito, à pág. 263, o autor encarna-
do relembra texto do Codificador em A Gênese (cap. 
1:55) no qual ele declara que se o Espiritismo não 

assimilar sempre todas as doutrinas progressistas de 
qualquer ordem, estará cometendo suicídio. Em outra 
nota, menciona palavras de Kardec em O Livro dos 
Médiuns (item 35): “... não temos a pretensão ridícula 
de ser o único distribuidor de luz”.

A seguir duas informações curiosas. Na 
pág. 285, Elzio informa que, embora atribua-se a fra-
se “Conhece-te a ti mesmo” ao sábio grego Sócrates, 
Kardec reportou-se a este axioma como presente an-
teriormente em Lao-Tsê e Tales de Mileto. Da mes-
ma forma em relação à suposta autoria de Descartes 
para “Penso, logo existo”, já proclamada com este 
sentido por Santo Agostinho que a teria herdado de 
Aristóteles.

Ainda sobre um índex de livros que seg-
mentos do Movimento Espírita teimam em manter, 
à pág.143, encontramos: “Se o livro diverge das ideias 
formadas... se examina a questão por novos ângulos, 
se põe em dúvida certas certezas, a obra é rejeitada e 
às vezes execrada...”.

Notáveis também as explanações em torno 
do tema geral das religiões e a existência deste possí-
vel caráter no Espiritismo. Na pág. 344 há comentá-
rios de filósofos sobre elas, divididos em duas corren-
tes. Uma admitindo-as somente naquilo que tivesse 
apoio da razão, como era o caso de Voltaire e Diderot. 
E outra aceitando também a revelação e os milagres 
(Locke).

Numa das notas da pág. 346, está a justifi-
cativa de Kardec para ter tomado o modelo de moral 
cristã para o Espiritismo. E na 350 constam trechos 
importantes do Codificador sobre o aspecto religioso 
do Espiritismo. Um exemplo está em Obras Póstu-
mas: “O Espiritismo é uma doutrina filosófica que 
tem consequências religiosas como toda filosofia es-
piritualista”.

Há muito mais e da melhor qualidade. Li-
vro para ser lido e relido. Uma radiografia atual do 
nosso Movimento. Quais seus problemas, avanços, 
perspectivas? Onde se insere cada um de nós e como 
interferimos nele? E o que é o principal: como po-
demos mudá-lo para melhor? Deolindo e Elzio não 
substituem nossa capacidade de pensar, apenas espi-
caçam nossa reflexão. Mas temos que ter humildade 
para reconhecer limitações, atavismos e necessidade 
de quebrar paradigmas.

Espiritismo em movimento Wilson Czerski

Livros que eu recomendo
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Há 152 anos a Doutrina Espírita vem con-
solidando sua credibilidade no mundo, sobretudo, 
porque as descobertas científicas têm caminhado, 
passo a passo, com muitas das verdades já há tanto 
propagadas por Kardec.  Avançamos. Se ontem as 
pessoas corriam dos espíritas, hoje correm para nós, 
atrás de respostas que só “O Consolador” pode dar.

Mais que nunca é preciso divulgar o Espiri-
tismo. Mas divulgar não é empurrar material doutri-
nário goela abaixo. É antes de tudo comunicar-se, es-
tabelecer empatia imediata com o receptor, despertar 
interesse inicial, contínuo e gradativo pelo material 
apresentado, é fazer-se entender e sentir. Assim, há 
que se ter uma abordagem minimamente adequada 
para que se consiga tocar a alma e chegar à razão.

Faz-se urgente uma reflexão. Consegui-
remos alcançar corações e mentes, em pleno século 
XXI, sem atualizar nossas formas de comunicação? 
A pretexto de fidelidade doutrinária, campeia entre 
nós um linguajar monótono e obsoleto. Incrivelmen-
te, ainda há quem acredite que ser fiel à codificação 
se resume à manutenção da linguagem utilizada por 
Kardec no século retrasado ou das mesmas formas de 
expressão utilizadas nas décadas de 40 a 60 - apogeu 
da produção mediúnica de Chico Xavier – causando a 
incômoda impressão de que estamos parados  no tempo.

Lendo o editorial de um periódico federati-
vo, dei de cara com a palavra “efemérides”, entre outras 
expressões arcaicas que recheavam o texto, e fiquei a 
pensar que se a mim, que já passei dos cinquenta, soa 
estranho, que dirá ao pessoal da nova geração, o qual 
certamente teria que dar tratos à bola para decifrar o 
que significa tal “palavrão”, praticamente extinto nos 
dias de hoje.

Essas situações comprometem a continui-
dade da leitura, pois a chamada leva a pressupor com 
razão um texto maçante. Quem vai se interessar por 
matérias cujos termos remetem ao tempo dos nossos 
bisavós, o que - com todo o respeito que devemos aos 
nossos ascendentes - nada têm a ver com os anseios do 
momento presente?

Como podemos querer o aval da comuni-
dade científico-tecnológica se em plena era virtual 
insistimos chamar planeta de “orbe”, só porque Em-
manuel, na década de 50 assim o fez? Se, rebuscada-
mente, nos referimos à sociedade “hodierna”, citada 
por Joanna de Ângellis, quando poderíamos simples-

mente utilizar o termo “moderna”, de mais fácil com-
preensão? Passa da hora de aposentarmos os ósculos, 
amplexos, destras e outras expressões “ jurássicas”.

Não pretendemos fazer apologia das gírias, 
do modernismo inconsequente. Mesmo porque a pa-
lavra escrita ou falada na norma culta, dentro de uma 
relativa formalidade, é passaporte certo para a credi-
bilidade. Mas precisamos repensar o nosso linguajar 
enquanto palestrantes e redatores espíritas para que 
não nos escondamos numa espécie de dialeto esqui-
sito que só leva à estagnação e ao isolamento. Se não 
devemos vulgarizar a palavra a pretexto de atingir 
a massa, tampouco devemos permanecer como se o 
tempo não tivesse passado para nós.

Se o que mais almejamos é universalizar o 
conhecimento espírita, por que não utilizar lingua-
gem mais coloquial e interessante? Desde que se te-
nha o zelo necessário para que não haja distorções no 
conteúdo doutrinário, por que não adaptar textos an-
tigos para uma linguagem moderna, facilitando o en-
tendimento às novas gerações e àqueles que têm maior 
limitação intelectual?

Alguns companheiros são resistentes às 
adaptações por entender que a manutenção de ter-
mos difíceis provoca um enriquecimento da lingua-
gem. Mas imaginemos alguém ainda engatinhando 
no conhecimento espírita, buscando consolo num 
momento de dor, se deparar com linda e consoladora 
mensagem, porém, cheia de termos rebuscados que 
exijam o uso do dicionário. Parar tantas vezes para 
buscar o significado das palavras esvaziará o impacto 
emocional do conteúdo, esfriando o coração do leitor. 
Emoção cortada, alma frustrada, objetivo perdido.

Nosso compromisso é com a formação es-
piritual e não acadêmica. Embora tenhamos o dever 
de nos expressar elegantemente e estimular doutri-
nariamente o aprimoramento do saber, contribuindo 
para a intelectualização do ser, precisamos entender 
que trabalhar na aquisição de vocabulário e erudição 
não é nossa prioridade. Esta é esclarecer e consolar 
com vistas ao progresso moral e ninguém esclarece ou 
consola sem usar de clareza e simplicidade.  Didati-
camente, simplifiquemos a fala e a escrita, façamos o 
papel de facilitadores das verdades espirituais e deixe-
mos às escolas do mundo o papel que lhes cabe.

Sob pena de perdermos o trem da histó-
ria, há uma contradição que precisa ser vencida pelo 

movimento espírita. Uma doutrina evolucionista, por 
princípio não pode e não deve ficar parada no tem-
po. Termos novos são criados a todo o momento para 
coisas novas e antigos substituídos por outras nomen-
claturas. Caminhamos para uma democratização do 
conhecimento. O que antes era privilégio de uma 
casta intelectual, agora é direito de todos. Significa 
distribuição mais justa da informação e oportunida-
des igualitárias, correspondendo aos ideais de justi-
ça e igualdade defendidas pelo Espiritismo. Não faz 
sentido uma elitização que só retarda a colheita dos 
frutos semeados.

O mundo gira, o progresso está aí e a lei é 
de evolução em todos os sentidos. Descomplicar é a 
palavra de ordem para quem quer “colocar a candeia 
sobre o alqueire.” Não há mais espaço para termos 
antiquados que soam até de forma ridícula a quem 
os lê. Ou continuamos a bater na tecla de uma eru-
dição exibicionista a fim de receber galardão aqui 
ou optamos pela pedagogia simples de Jesus, cujas 
parábolas demonstram estratégia ímpar para alcan-
çar o interesse e o entendimento popular quanto às 
verdades espirituais.

Nesse momento difícil de transição, em 
que milhares de irmãos nossos precisam, desespera-
damente, estabelecer um link emocional e cognitivo 
imediato com as verdades consoladoras do Espiritis-
mo, não há mais lugar para comportamentos arraiga-
dos a tradições pueris.

Deixemos fluir a simplicidade culta que nos 
fará fiéis articuladores da verdadeira divulgação que 
dá resultados palpáveis, ao falar simultaneamente ao 
cérebro e à sensibilidade.  Pratiquemos na íntegra 
as recomendações contidas no cap. XII, item 10 do 
ESE, em “O Homem no Mundo”, que conclama: 
“Vivei com os homens do vosso tempo, como devem 
viver os homens”. Numa vida de inter-relação, respei-
to e comunicação fazem toda a diferença.

Quem não se comunica... Joana Abranches *
joanaabranches@gmail.com

Divulgar com Eficiência

 (*) Assistente Social, escritora e presidente da Sociedade Espírita Amor Fraterno  de Vitória-ES. NR - Texto ligeiramente resumido.
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Pouca gente soube, menos 
ainda os que assistiram. As polêmicas 
foram contidas. Mas inegavelmente es-
tava bonito o último carro alegórico da 
Escola de Samba Unidos da Viradouro 
no desfile do Grupo de Acesso na noite 
de sábado de Carnaval cujo tema era a 
Comunicação como meio de união entre 
os homens.

A representação inspirada no 
filme Nosso Lar, grande sucesso do ci-
nema nacional no ano passado, trouxe 
sessenta componentes, todos de roupas 
brancas, com destaque para o ator Re-
nato Prieto , o André Luiz da telona. 
Na frente, uma escultura do mais fa-
moso médium brasileiro na posição que 
o Brasil inteiro passou a conhecê-lo: a 
mão esquerda apoiando a fronte leve-
mente abaixada enquanto a direita exer-
ce a psicografia.

Enquanto os espíritas críticos 
viram na iniciativa um ato de oportu-

nismo para angariar a simpatia do pú-
blico e dos jurados para fazer a Escola 
retornar ao Grupo Especial de 2012 ou 
simplesmente por entender que é uma 
“heresia” misturar aquilo que julgam 
“sacro” com o profano, o carnavalesco 
responsável pela ideia, cuja mãe se diz 
espírita, afirmou querer apenas prestar 
uma justa homenagem à figura tão que-
rida dos brasileiros.

Em Nota de Esclarecimen-
to divulgada ainda antes do evento, a 
Federação Espírita Brasileira informou 
não ter “participado de prévio entendi-
mento” como chegou a ser noticiado e 
que “respeita o direito de todos os que, 
no uso de sua liberdade de ação, agem 
no mesmo sentido de colocar a men-
sagem consoladora e esclarecedora dos 
ensinos espíritas ao alcance e a serviço 
de todas as pessoas, onde elas se encon-
trem, orientando, todavia, para que esse 
trabalho seja sempre feito preservando 
os seus valores éticos e doutrinários”.

Dércio Conceição, da cida-
de de Campinas, está desenvolvendo 
um trabalho de reunir o número má-
ximo de vídeos de interesse aos es-
píritas que estão espalhados na rede. 
Alerta já no início de seu pedido de 
divulgação sobre critérios que em-
prega na seleção desse material, des-
prezando todos os de origem suspeita e 
conteúdos duvidosos.

O projeto já em curso prevê 
a criação de um espaço para o Espi-
ritismo no Youtube com o objetivo 
de transformar os vídeos em instru-
mentos de educação ou conhecimen-
to. Entre temas espíritas e espiritua-
listas já são mais de 300 vídeos com 
mais de 2,6 milhões de acessos até o 
mês de fevereiro, incluindo o resgate 
e postagem de todos os “especiais” 
sobre Chico Xavier produzidos pe-
las TVs brasileiras e os apresentados 
até 31 de dezembro último pela TV 
Globo e Canal Futura com a opinião 
espírita sobre os temas propostos pela 
Série Sagrado (www.sagrado.org.br).

Para visualizar a relação 
completa dos vídeos o autor do tra-
balho recomenda entrar na sua pas-
ta de usuário do Youtube digitando 
“dercioc” (seu nome de usuário) no 
campo de busca do Youtube - http://
www.youtube.com/user/DercioC. 
Importante observar, segundo ele, 
o anotado na área de Mais Informa-
ções sobre o vídeo, clicando no ícone 
que mostra duas “aspinhas” embaixo 
da indicação da quantidade de vezes 
que o vídeo já foi exibido.

Para Dércio, postar víde-
os no Youtube é fácil. Trabalhoso, 
porém, é pesquisar detalhes, apurar 
fontes e esclarecimentos confiáveis 

para contextualizar o assunto na área 
de texto sobre o vídeo. Por isso ele 
recomenda avaliar os materiais e nos 
sites das instituições espíritas inte-
ressadas em ajudar na divulgação, 
colocar sobre os de maior interesse 
uma “máscara” e um “link” para o 
endereço do vídeo que se encontra 
postado no Youtube.

Uma alternativa é a pos-
sibilidade dele enviar através do 
Correio CDs/DVDs gravados ou 
através de sites de transferência de 
arquivos como o 4Shared ou Me-
gaupload) as cópias dos vídeos. 

Dércio informa que está 
montando também um acervo de 
conteúdo espírita no 4Shared, que é 
um dos melhores e mais conhecidos 
sites de compartilhamento de arqui-
vos. São livros completos (PDF e 
DOC), audiobook (livro falado) em 
MP3, palestras em MP3 (cerca de 
150 títulos - Divaldo Franco, Raul 
Teixeira, Carlos Baccelli, Clóvis Nu-
nes, Nazareno Feitosa, André Luiz 
Ruiz, etc.), vídeos especiais, matérias 
de revistas (Veja, Época, Istoé, etc.). 

Nesse acervo estão dispo-
nibilizadas em PDF e MP3 todas 
as obras básicas da Codificação Es-
pírita, os “clássicos” de Emmanuel, e 
praticamente todos os livros da Série 
Nosso Lar. Relação completa está 
em www.4shared.com/account/dir/
HkMjHGgi.

Os contatos diretos com 
o autor do trabalho podem ser 
feitos pelo e-mail dercio.concei-
cao@uol.com.br ou pelos telefones  
(19) 2121-7890 e 9114-9891.

Rua Santa Mônica, 35 - Capão Raso - Curitiba - Paraná

Chico Xavier homenageado no 
Carnaval  do Rio  de  Janeiro

Acesso fácil a vídeos 
espíritas na internet


