
Clube do Livro Espírita de Curitiba volta 
para a ADE-PR

Exatamente 11 anos depois de ser desvinculado da estrutura administrativa da 
Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, a partir de setembro, o CLEC 
voltou a ter suas atividades a ela subordinadas. À época, a necessidade de mudança 
de sede, a falta de uma pessoa para se dedicar exclusivamente e em tempo integral, e 
razões financeiras, levaram a direção a abrir mão da tarefa que passou a ser realizada 
em caráter privado, por um de seus membros.

O retorno se dá por motivos parecidos, como a compulsória mudança de endereço. 
Já no aspecto financeiro, representa um importante reforço de caixa que se somará às 
mensalidades dos Associados-Efetivos, às assinaturas e anúncios deste jornal e outras 
esporádicas.

Os Sócios do Clube não notarão diferenças em nenhum sentido. Contudo, abre-
se perspectivas de aumento do número deles, reduzidos significativamente ao longo 
da década por falta de um marketing exclusivo e barreiras impostas por muitas Casas 
Espíritas que, injustamente, alegam possíveis prejuízos às vendas internas de suas 
livrarias ou lastimáveis proibições de circulação de certos títulos ou autores, mesmo 
sem os terem lido.

Semana Bezerra de Menezes SIM, Feira 
do Livro NÃO

Dos dois eventos anunciados na edição passada, somente o primeiro pôde ser 
efetivado. Com seis palestras em cinco locais diferentes, ao todo mais de mil pessoas 
tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre uma das grandes figuras 
do Movimento Espírita Brasileiro, Adolfo Bezerra de Menezes, o “Médico dos Pobres”. 
(pág. 05 e 08).

Já a Feira do Li-
vro programada para os 
dias 09 a 13 de agosto foi 
cancelada em função de 
a Prefeitura Municipal de 
Curitiba, depois de muitas 
protelações, ter autorizado 
funcionamento somente 
por dois dias, o que invia-
bilizou o evento dadas as 
conhecidas dificuldades de 
sua preparação. Mas em 
2012 será diferente.

E LEIA TAMBÉM
TEMAS ESPÍRITAS DE VOLTA À IMPRENSA 
LEIGA
Um dos destaques da nossa edição são as 
Experiências de Quase-Morte, tema abordado 
no programa Globo Repórter do dia 16 de se-
tembro. Somado à reportagem da revista Veja 
do dia 21 do mesmo mês, informando sobre o 
tratamento espiritual do ator Reynaldo Gianec-
chini,  motivou o Editorial “A espiritualização do 
Ocidente”.
Opinião – pág. 2

ESCRITOR CATÓLICO ABORDA O ESPIRI-
TISMO
“Os mortos nos falam”. Esse é o título do livro 
comentado na seção Livros que eu recomen-
do. O autor é o padre François Brune que de-
fende não só a sobrevivência, mas também a 
comunicabilidade dos espíritos pelos médiuns.
Literatura – pág. 4

DIVULGAR COM EFICIÊNCIA PELO POWER 
POINT
Publicamos sobre o assunto duas edições 
atrás. E voltamos a ela, com Alkíndar de Olivei-
ra e os sete pontos imprescindíveis neste tipo 
de apresentação ao público. Dividimos o texto 
em duas partes, a segunda será publicada na 
próxima edição.
Metodologia – pág. 06

O DR. MORTE, APOMETRIA E A QUEIMA DE 
300 LIVROS ESPÍRITAS

Tudo isso está na seção “O que dizem os ou-
tros jornais”. 
Tópicos – pág. 07

JANTAR BENEFICENTE
Data: 15 de outubro
Local: Clube dos Subtenentes e Sargentos do 
Exército (Curitiba)
Promoção: Centro Espírita Novo Alvorecer
Valores: R$20,00 e R$10,00
Informações: 3076-9228 (Zelinda)
Divulgação
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A espiritualização
do Ocidente

A Ciência Ocidental – se é 
que há alguma propriedade nesta 
divisão – ainda padece de muita 
dificuldade em ver o ser humano 
como um complexo bio-psico-
espiritual, ou seja, corpo, pe-
rispírito e alma ou espírito. Mas, 
felizmente, aos poucos, avança. 
O reconhecimento completo de 
que o corpo físico é o veículo 
cujo comandante de todas as 
ações é o espírito devidamente 
instalado na cabine central, que 
é o cérebro, demandará talvez 
algumas décadas. Para nós, es-
píritas, o ideal é que este proces-
so se fizesse com muito maior 
rapidez, visto que representaria 
significativo progresso espiritual 
do planeta, mas precisamos ter 
a compre-ensão de dar tempo ao 
tempo.

Por isso vemos com muito 
bons olhos toda vez que a mídia 
leiga abre espaço para abordar 
algum tema relacionado ao exis-
tir e agir da alma imortal. Tal ocor-
reu com as EQMs (ver matéria 
ao lado), bem como a utilização 
de terapias complementares 
em hospitais brasileiros e norte-
americanos, conforme a revista 

Veja, edição de 21 de setembro 
último, ao referir-se ao tratamen-
to ministrado ao ator Reynaldo 
Giannecchini.

O autor da reportagem não 
ficou imune aos crônicos equívo-
cos de uso de expressões não 
aplicáveis ao Espiritismo como 
“água benzida” em vez de fluidi-
ficada ou energizada, por exem-
plo; ou escrever que o espírito 
‘encarnou’ e ‘desencarnou’ ao 
situar os momentos de início e 
término da ação do espírito so-
bre o médium. O mesmo deu-se 
ao escrever ‘reza batizada de 
“Oração para Jesus”’ ou ao repe-
tir o termo ‘ritual’.

Mas em essência, a maté-
ria é respeitosa e esclarecedora. 
Em síntese, “o método alterna-
tivo ao tratamento convencional, 
agora com a aprovação da me-
dicina”, no caso de Giannecchini 
está sendo feito com o médium 
João Berbel, pelo qual se mani-
festa o espírito de Ismael Alonso 
y Alonso, um médico e ex-prefei-
to de Franca-SP, nos anos 50. 
Consiste em três formas: a cirur-
gia espiritual à distância, passes 
presenciais e uso de remédios 
fitoterápicos. Como não poderia 
deixar de ser, a quimioterapia e 
posterior transplante de medula 

autólogo (do próprio paciente) 
são indispensáveis. 

Contudo, cada vez mais os 
médicos admitem o poder da fé, 
da oração e algo mais. Uma das 
experiências mais interessantes 
foi realizada pelo biólogo Ricardo 
Manezi em sua dissertação de 
mestrado pela USP. Sessenta 
ratos cancerosos foram divididos 
em três grupos. O primeiro foi a-
penas isolado; no segundo, as 
cobaias foram aquecidas por lu-
vas com temperatura igual a do 
corpo humano por 15 minutos e 
o terceiro sofreu imposição de 
mãos. Neste último, suas células 
de defesa foram 50% mais efi-
cientes no combate aos tumores.

Já Brian Berman, do Centro 
de Medicina Integrativa de Mary-
land-EUA, informa que o número 
de estudos sobre terapias com-
plementares – que incluem medi-
tação, reiki, acupuntura e outras 
– no banco de dados, cresceu 
de 1000 na década de 90 para 
40.000 agora.

Um dia a Terra será também 
um Mundo dos Espíritos – em-
bora com os vestuários do corpo 
físico – e esta quebra de paradig-
mas terá reflexos positivos não 
só para a medicina, mas para to-
das as áreas da vida social, em 
especial, a educação, a justiça, 
a ética, as artes e a cultura, a 
política...

Experiências de quase-
morte na Globo

Cerca de um mês antes a TV 
Bandeirantes dedicou espaço em 
seu telejornal noturno para uma 
série especial sobre o assunto, 
veiculada durante toda a semana. 
A própria Globo já tratou do tema 
em várias ocasiões. Na noite de 16 
de setembro, no Globo Repórter, 
uma vez mais abordou o intrigante 
fenômeno que ocorre com algumas 
pessoas que estiveram no limar da 
morte e, ao retornar, relatam ex-
periências surpreendentes.

Deram seu testemunho, entre 
outros, uma professora, um arquite-
to, um delegado baleado em serviço, 
um ator e um ex-executivo. Em suas 
descrições, as quase onipresentes 
sensação de flutuar e ver o próprio 
corpo, o túnel de luz, o bem-estar i-
nefável, o encontro com alguém que 
determina para voltar, etc.

Foram entrevistados alguns 
estudiosos estrangeiros como o Dr. 
Melvin Morse que já se dedica há 15 
anos ao estudo das EQMs após ser 
abalado pelo caso de uma menina, 
paciente sua, que vivenciou uma 
experiência dessas durante cirurgia. 
O número de detalhes sobre tudo o 
que ocorrera no ambiente durante 
os 19 minutos em que seu coração 
deixara de bater, convenceu Morse 
plenamente sobre a veracidade do 
fenômeno.

Experiência de controle inte-
ressante foi criada por outro cien-
tista e também está sendo aplicada 
por um grupo de pesquisadores da 
Universidade Federal de Juiz de 
Fora-MG. Na tentativa de verificar 
a autenticidade dos relatos de es-
tar flutuando no centro cirúrgico, 
coloca-se um objeto ou imagem 
aleatória completamente estranho 
ao ambiente em posição que só 
pode ser visto do alto.

EDITORIAL
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O grande destaque da 
edição do “ADE-PR Informativo” 
n° 28, de novembro-dezembro 
de 2001, foi o lançamento do li-
vro “A Eficiência na Comunicação 
Espírita”, trabalho assinado pelo 
então presidente da entidade e 
diretor geral deste jornal. As ou-
tras chamadas da capa foram “A 
mediunidade e o cérebro: como 
se dá a interação?”, tópico da 
seção Cantinho Científico, e as 
eleições da ADE-PR marcadas 
para dezembro daquele ano. 

O Editorial principiava afir-
mando que 2001 estava sendo 
o ano mais profícuo na vida da 
instituição desde sua fundação 
em 1995. E para comprovar ci-
tava a reestruturação administra-
tiva, que incluía a desvinculação 
do Clube do Livro e a mudança 
de sede no mês de agosto, com 
redução de despesas com lo-
cação, funcionária, etc. Antes 
disso, porém, ocorrera o lança-
mento da campanha “Espiritismo 
em Movimento: fique por den-
tro!”, em julho, em prol da leitura 
e assinatura de jornais e revista 
espíritas.

Também desde o início do 
ano, a ADE-PR obtivera êxito na 
empreitada de ocupar algum es-
paço na radiodifusão e na tele-
visão. Os programas “Espiritismo 
em palavras simples” e “O Espi-
ritismo na TV” marcaram a utili-
zação destes meios de comuni-
cação em proveitosas parcerias.

Sobre o livro, maiores infor-
mações constaram na página 04. 
O lançamento se dera no dia 25 
de novembro, no Teatro da Fede-
ração Espírita do Paraná, com 
palestra do jornalista J. G. Pas-
cale, editor do Jornal Espírita da 
Federação Espírita do Estado de 
São Paulo havia 25 anos. Pas-
cale, que foi quem prefaciou a 
obra em questão, discorreu so-
bre o tema “A atualidade do livro 
espírita”.

Inicialmente, a ideia era 
elaborar somente uma cartilha 
que tratasse resumidamente 
sobre os diversos canais de di-
vulgação da Doutrina Espírita. 
Contudo, em face do volume de 

material disponível, o trabalho to-
mou as feições de livro que, en-
fim, foi publicado pela DPL Edi-
tora.

Trabalho até então to-
talmente inédito no Brasil, “A 
Eficiência na Comunicação Es-
pírita” foi composto em 16 capítu-
los, abrangendo, com uma abor-
dagem eminentemente prática, 
diversos meios de se disponi-
bilizar o conhecimento espírita 
tanto a seus profitentes como ao 
público em geral. Biblio-tecas, 
Livrarias, Feiras, Clubes e Ban-
cas do Livro, Rádio e Tele-visão, 
Oratória, Organização de Even-
tos, Videoteca, Trabalho com 
Encarcerados, Jornal, Autoria 
de Livros, Artes, Internet, Divul-
gação pelos Centros e Atendi-
mento Fraterno por Telefone.

Tudo isso para permitir que 
qualquer pessoa, em qualquer lo-
cal do Brasil, desde que dispon-
do de espaço num pequeno jor-
nal ou rádio local, por exemplo, 
pudesse pleitear a veiculação da 
mensagem espírita. Como iniciar 
o trabalho para formar uma biblio-
teca ou criar uma livraria? Como 
bem utilizar o quadro de avisos ou 
o mural do Centro? Como apoiar 
os detentos provisórios de uma 
delegacia ou de um presídio?

A matéria da ocasião não 
deixou de mencionar que, em 
verdade, a obra resultara do es-
forço de diversos elementos da 
equipe da ADE-PR, cada um 
traçando as diretrizes básicas de 
cada canal, lastreados na própria 
experiência vivenciada dentro da 
entidade. Wilson Czerski, além 
de encarregar-se de algumas 
destas áreas, ampliou outras e 
fez a redação geral de todas elas.

Trabalho inédito, “A Eficiên-
cia na Comunicação Es-
pírita” com 16 capítulos, 
abrange, em abordagem 
eminentemente prática, 
diversos meios de se dis-
ponibilizar o conhecimento 
espírita

Na página 05 daquela 
edição, destaque para o “Teste 
seus conhecimentos”, uma vez 
mais na forma de 10 perguntas 
com respostas de múltipla es-
colha. Relembramos agora três 
delas cujas respostas estão na 
página... 

1) A transfiguração é possível 
graças, principalmente, a qual 
propriedade do perispírito:
a) invisibilidade;  b) penetrabili-
dade;  c) plasticidade;  d) tangi-
bilidade.
2) O perispírito mereceria a cog-
nominação de armadura, pois:
a) sendo um envoltório fluídico, 
pode ser considerado como ves-
tuário da alma;
b) é o modelo, a planta, o dese-
nho do corpo físico. Este obe-
dece àquele quanto à forma que 
o antecede;
c) nele ficam armazenadas 
as lembranças, o arquivo da 
memória;
d) é ele quem, invisivelmente, 
sustém interiormente a estátua 
humana.
3) Assinale a alternativa incorre-
ta. São sinônimos de perispírito:
a) psicossoma;  b) corpo astral;  
c) corpo espiritual;  d) corpo vital.

No Cantinho Científico, 
página 06, em continuação às 
edições anteriores, apresentou-
se uma classificação dos transes 
nos tipos patológico, espontâneo 
e provocado. Como exemplos 
do primeiro foram mencionados 
o “estado crepuscular” de cons-
ciência dos epiléticos e histé-
ricos. Estados mórbidos como 
traumatismos, delírios febris, es-
tados comatosos e pré-agônicos 
podem ser desencadeadores do 
transe, estabelecendo contato 
com o mundo subconsciente.

Os transes espontâneos, 
como os mediúnicos, envolvem 
pessoas chamadas sensitivas, 
com predisposição orgânica 
para, voluntariamente, submete-

rem a mente à influência de per-
sonalidades desencarnadas. Ao 
contrário dos transes provoca-
dos, como os hipnóticos e os far-
macógenos, onde atuam fatores 
como a auto ou heterossugestão 
ou substâncias químicas.

Foram examinadas tam-
bém no texto em referência as 
três teorias que pretendem expli-
car a ocorrência dos transes. A 
primeira é a psicológica de Bern-
heim, segundo a qual o processo 
de diminuição de consciência dá-
se pela inoculação na mente do 
sujet  de uma ideia, sentimento 
ou impulso na forma de ordem à 
sua personalidade. Na segunda, 
devida a Paulov, o que há é uma 
inibição cortical e desinibição 
subcortical correspondente, libe-
rando funções do inconsciente. 
Assim, o sono e a hipnose guar-
dariam estreita relação, diferen-
ciando-se somente quanto à por-
ção cerebral envolvida.

A terceira teoria é a fluidista 
ou de Mesmer, abandonada pela 
Ciência, ressurgindo com outra 
roupagem a partir dos estudos 
parapsicológicos de Rhine e a 
admissão da PES ou Percepção 
Extrassensorial. Neste aspec-
to, tal teoria não está longe dos 
estudos espíritas que admitem 
a existência e atuação prepon-
derante, ao menos nos transes 
mediúnicos, de uma energia de 
ordem psíquica ou espiritual, 
orientada pelo espírito comuni-
cante, mas de natureza baseada 
no binômio que aquele constitui 
com o médium. É o que chama-
mos de combinação ou atmos-
fera perispiritual, ambiente em 
que o fenômeno da comunicação 
entre ambos de fato se sucede.

OBS. Atualmente o livro só 
pode ser adquirido junto à 
ADE-PR, ao valor de R$20,00 + 
Correio. Maiores informações 
pelo e-mail 
adepr@adepr.org.br
Respostas do teste na pág 8

AUTORRETRATO
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Os mortos nos falam
Wilson  Czerski

O livro não é espírita, pois 
o autor é um padre, François 
Brune, e por isso mesmo se 
reveste de um caráter especial. 
Admitir a sobrevivência dentro 
do clero é natural, não, porém, a 
mediunidade.

Com prefácio da edição 
brasileira de Ney Prieto Peres, 
datada do ano de 1991 e publica-
do pela EDICEL, 290 páginas di-
vididas em nove capítulos, a obra 
é um belo trabalho em defesa do 
princípio da imortalidade da alma 
e sua comunicabilidade com os 
que permanecem encarnados.

Logo no terceiro parágrafo 
da Introdução, o autor reclama 
do “escandaloso silêncio, des-
dém e censura da Ciência e da 
Igreja contra a descoberta incon-
teste mais extraordinária de nos-
so tempo”: a existência do pós-
vida e a comunicação com os 
mortos. Mais à frente ele dirá que 
tal descoberta é mais importante 
do que a chegada do primeiro 
homem à Lua.

E o título do primeiro capí-
tulo é categórico: Ninguém 
morre. Ali, expõe o pioneirismo 
de Jürgenson e Raudive com a 
gravação de vozes de desencar-
nados, as experiências levadas 
a efeito pelo grupo de Luxem-
burgo, as primeiras imagens do 
Além, bem como comunicações 
de espíritos por telefone. C i t a 
as 12550 vozes gravadas por um 
colega de batina, o padre suíço 
Léo Schimid e o trabalho do 
engenheiro americano George 
Meek e a pneumatofonia do 
arcebispo Lang de Cantebury, 
em maio de 1959, morto 14 anos 
antes.

Brune lembra a Comenda 
da Ordem de São Gregório, o 

Grande, entregue pelo papa Pau-
lo VI a Jüergenson – que nem 
católico era – pelas suas pes-
quisas. Muitos outros nomes e 
respectivas pesquisas são men-
cionados. Refere-se ao corpo 
espiritual e a curiosidades como 
fotos de animais desencarnados 
ou de um espírito cuja identidade 
foi comprovada e que vivera um 
século antes, bem como tenta-
tivas bem sucedidas de gravar 
nas pirâmides do Egito. À página 
48, o autor tece conjecturas em 
torno do mecanismo presente 
nas comunicações via telefone e 
exemplifica com o caso de um in-
terurbano que não foi registrado 
no local de origem.

No segundo capítulo sobre 
a morte, que ele chama de se-
gundo nascimento, há descrições 
sobre os processos da desencar-
nação com o desacoplamento do 
que denominamos perispírito e o 
cordão prateado. Brune usa ex-
plicitamente o termo ‘médium’ e 
comenta sobre as Experiências 
de Quase-Morte. Relata sobre 
a psicografia de uma senhora 
através da qual foram escritos, 
em 19 anos, sete volumes com 
cerca de 450 páginas cada.

Da página 74 a 77, capítulo 
três, narra impressionante caso 
de materialização do espírito de 
uma mulher ao marido com que 
estivera casada durante 45 anos. 
A primeira vez foi dois meses 
após a sua desencarnação e 13 
ao todo em pouco mais de um 
ano. Só no dia de aniversário de 
casamento foram sete materiali-
zações em cerca de 30 minutos. 
Outros casos seguem-se a esse, 
bem como fenômenos de levi-
tação, transportes e bilocação.

Neste e no capítulo seguinte, 
Brune ocupa-se com o perispírito 
e as vivências iniciais das almas 
que acabaram de deixar o corpo 
físico como o reencontro com os 

entes amados, um ser 
de luz, o túnel e o sono 
reparador após o qual 
não é mais possível o 
retorno ao corpo.

A certa altura afir-
ma que as hipóteses so-
bre projeções psicológi-
cas e alucinações não 
explicam grande núme-
ro de casos de EQMs. 
Assim foi com a da 

menina recebida por um irmão 
que de fato havia existido, mas 
morrido antes dela nascer. Ou-
tro referiu-se  ao irmão que nem 
o médico sabia ter acabado de 
morrer.

Informa que o “filme da 
vida” nem sempre é de trás para 
frente, pois pode ser projetado 
de uma só vez ou fora de ordem 
cronológica. Brune cita Bozzano, 
Léon Denis, Chico Xavier e a 
obra “Parnaso de Além-Túmulo”, 
Myers e suas comunicações cru-
zadas e os diversos níveis de 
consciência.

Já no capítulo V, menciona 
o náufrago do Titanic, William 
Sted, que se comunicou com o 
ator e médium Goodman que atu-
ava numa peça dirigida pela filha 
do mensageiro. O contato foi na 
mesma noite do acidente. Quinze 
dias após houve contato direto 
entre pai e filha. Segue-se relato 
de várias mensagens recebidas 
pelo mesmo médium em 1917 e 
de 1921 a 1922 com detalhes so-
bre sua morte, desprendimento, 
resgate e viagem ao Além.

Aqui confirma André Luiz 
de que, em certos níveis espiri-
tuais, os desencarnados podem 
comer, beber e possuem a força 
ideoplástica do pensamento para 
criar roupas e habitações. As 
descrições recolhidas pelo autor 
dão conta de mundos dinâmi-
cos, fora do tempo e do espaço 
dissolvidos e recriados o tempo 
todo e diferentes de colônias 
mais estáveis como Nosso Lar. 
De qualquer forma há escolas, 
igrejas, hospitais, edifícios 
públicos nas regiões astrais 
mais próximas à Terra, mas 
que desaparecem quando 
se progride.

No capítulo seguinte 
François Brune ocupa-se 
com o poder criativo do 
pensamento, sua ener-
gia viva e a determinação 
sobre o destino, além da 
construção do universo a 
partir da consciência indi-
vidual. Na página 172 narra 
um caso de auto-obsessão. 
Falando dos sonhos, lem-
bra as visões de Sweden-
borg, reconhecendo-lhe 
valor de sábio e poderes 
mediúnicos, mas critica du-
ramente algumas de suas 

afirmações. Para ele, muito era 
projeção de si mesmo, precon-
ceitos, versões, ideias pessoais.

Cita as “larvas mentais” e 
comete graves equívocos como 
a tese de que há anjos caídos 
que nunca se encarnaram (pág. 
185). Depois, sempre com base 
em declarações de estudiosos, 
afirma que a ajuda a espíritos 
perturbadores deve vir pela sua 
iluminação e não pelo exorcismo.

Passado o capítulo VII 
– “O exílio nos mundos da in-
felicidade” em que fala da ajuda 
dos Espíritos Superiores, no 
seguinte é onde o autor comete 
os maiores equívocos ao falar 
sobre a reencarnação. Por tomar 
como verdade revelações isola-
das de médiuns e místicos pouco 
confiáveis e servir-se de outras 
crenças, adota a ideia de que ela 
é facultativa, exceção e não re-
gra, pouco frequente e dispensa-
da por muitos espíritos para não 
quebrar laços familiares deixados 
na Terra, e até a metempsicose.

Há ainda os capítulos “O re-
torno aos mundos da felicidade” 
e “A união com Deus: última ex-
periência da alma bem-aventura-
da”.

A bibliografia citada é vasta, 
separada por “Obras de caráter 
geral”, “Gravações de vozes e de 
imagens de defuntos”, “Experiên-
cias nas fronteiras da morte” e 
depois “fora do corpo”, “Teste-
munhos por escrita automática”, 
“Médicos em ligação com o além” 
e “Reencarnação”, onde aparece, 
inclusive, “O Livro dos Espíritos”.

Livros que eu recomendo
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artigos publicados no jornal 
carioca “O Paiz” entre 1886 e 
1893.

Um dia, Bezerra saía da 
FEB quando foi abordado por 
um pedinte esfomeado e febril. 
Sem encontrar moedas nos 
bolsos, desafiou o necessitado 
a demonstrar fé, deu-lhe um 
abraço e encorajou-o a repas-
sar o gesto aos familiares tam-
bém adoentados. Uma semana 
depois, o homem voltou para 
agradecer pela água bebida 
que serviu como remédio e pelo 
emprego obtido. O orador repe-
tiu Tristão na palestra de duas 
noites antes, afirmando que 
certamente esta foi a primeira 
vez que se usou a “Terapia do 
Abraço”.

OSNIN – Lembrou célebre 
frase de Bezerra: “Unidos se-
remos força, separados, meros 
pontos de vista”. “A loucura sob 
um novo prisma”, outro livro 
seu, foi escrito com base na ex-
periência de um filho, vítima de 
obsessão espiritual. Num outro 
caso, uma mulher, ao término 
do exame de sua filha, chorou 
porque não possuía recurso al-
gum para comprar o remédio 
que ele lhe receitara. Bezerra, 
sem dinheiro no momento, sim-
plesmente retirou do dedo o 
anel de formatura e entregou-o 
sem pestanejar.

Flagrantes da Semana Bezerra de Menezes
Conforme noticiado na 

edição passada, diversas Ca-
sas Espíritas de Curitiba aco-
lheram palestrantes da ADE-
PR, AME-PR e Instituto de 
Cultura Espírita do Paraná, en-
tre os dias 29 de agosto e 04 de 
setembro, para homenagear o 
“Médico dos Pobres” pelos 180 
anos de seu nascimento.

Osnin Nunes Soares, Ed-
son Gomes Tristão e Samir Ma-
deira revezaram-se para contar 
a história do homem e sua obra 
no C. E. Fraternidade (dia 29, 
data principal), Faculdades ‘Es-
pírita’ (30), C. E. Luz da Cari-
dade (1° e 02), C. E. Bezerra de 
Menezes (1°) e S. E. Mensagei-
ros da Paz (04).

O público, à exceção do 
dia 30, sempre foi de auditórios 
repletos. Nosso editor capturou 
alguns destaques das palestras 
proferidas no “Bezerra de Me-
nezes” e no “Mensageiros da 
Paz”, reproduzidos abaixo, jun-
tamente com fotos dos eventos.

SAMIR - A reencarnação 
de Bezerra foi planejada com 
muita antecedência no plano 
espiritual, mais ou menos des-
de o Descobrimento do Bra-
sil... Ele foi contemporâneo de 
Léon Denis, Gabriel Dellane, 
Camille Flammarion e do pró-
prio Kardec. Coube a ele mis-
são especial aqui no Brasil 
enquanto os demais atuaram 
na Europa.... Ficou 
conhecido também 
como “Apóstolo do 
Brasil”, principal-
mente na Argentina 
e no Chile... Uma 
de suas principais 
obras como escritor 
foi os dois volumes 
de “Estudos Filosó-
ficos”, reunião de 
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Há dois momentos nas 
apresentações públicas: antes e 
depois do advento da informáti-
ca. Neste artigo, focarei procedi-
mentos para melhor utilizarmos 
um dos mais conhecidos progra-
mas que a Microsoft trouxe para 
os palestrantes: o Power Point. 
Não tratarei dos seus recursos 
ou de questões técnicas relacio-
nadas com ele. Com essa finali-
dade, existem no mercado exce-
lentes livros de informática. Nosso 
propósito é ater à comunicação 
propriamente dita, isto é, aquele 
momento em que o palestrante 
utiliza-se de Notebook e do Proje-
tor Multimídia (DataShow). 

Por várias vezes irei repor-
tar-me ao termo “lâmina”, que 
nada mais é do que a imagem 
que o Projetor Multimídia projeta 
na tela (ou na parede), por meio 
do programa Power Point pre-
sente no Notebook. Em alguns 
momentos, por força do hábito, 
utilizarei da palavra “slide”, com o 
sentido de “lâmina”. Apesar de ser 
uma nomenclatura errada, pois 
os slides são películas do “proje-
tor de slides”, esta forma de falar 
está se tornando lugar-comum e 
existem situações em que o bom 
senso permite a adoção da pala-
vra slide com o mesmo sentido da 
palavra lâmina.

I)  Projete um item por vez. 
Se, por exemplo, você tiver que 
comentar seis itens presentes na 
lâmina, não projete todos ao mes-
mo tempo. Programe o Power 
Point para que apareça um item 
por vez. Se projetar todos os itens 
de uma só vez, enquanto você 
estiver explicando o item “1”, boa 
parte do público estará lendo os 
demais itens, prejudicando a a-
tenção e a retenção do conteúdo 
de sua fala.

Não projete a lâmina antes 
do tempo e só projete a próxima 
quando terminar a apresentação 
da atual. Às vezes, de forma inad-
vertida, o orador comete a falha 

de projetar a lâmina seguinte e 
continuar falando sobre a anterior. 
Esta atitude prejudica a atenção 
do espectador, pois seus ouvidos 
estarão ouvindo um assunto e 
seus olhos, curiosos que são, es-
tarão lendo outro!

II)  Evite pular lâminas. 
Quando o orador percebe que não 
haverá tempo para projetar todas 
as lâminas, ele se vê obrigado a 
pular algumas delas. Na maio-
ria das vezes que isto ocorre, a 
causa é a ausência de um bom 
planejamento e preparo prévio. 
Tal atitude configura nítido des-
respeito para com o público. Para 
evitar este erro, valorize o preparo 
prévio. Saiba antecipadamente 
quanto tempo precisará para pro-
jetar todas as lâminas. Se verifi-
car que o tempo que terá é pouco 
para a quantidade de lâminas, 
não há alternativa se não elimi-
nar algumas delas, mesmo que 
isto lhe parta o coração, pois, pior 
será se, durante a apresentação, 
você se ver obrigado a pular algu-
mas lâminas (cena esta que ge-
ralmente não dá para esconder 
do público).  

Tempo de apresentação de 
uma lâmina. Para melhor se pre-
parar, saiba que em média cada 
lâmina leva dois minutos para 
ser apresentada. Perceba que 
eu disse “em média”, pois assim 
como em algumas vezes você 
precisará de cinco minutos para 
apresentar uma lâmina, em outra 
talvez precise de apenas 20 se-
gundos! Equivale a dizer: se sua 
palestra for de 60 minutos, 30 
lâminas é o ideal. Mas o número 
de lâminas realmente ideal é o 
menor possível!

Aquele orador que tem como 
característica a fala espontânea e 
altamente envolvente, pode even-
tualmente não utilizar do projetor 
multimídia ou, se o utilizar, colocar 
pouquíssimas lâminas. Conheço 
excelentes oradores que man-
têm a média de dois minutos por 

lâmina, assim como também co-
nheço outros que em 60 minutos 
utilizam-se de apenas quatro ou 
cinco ou, às vezes, de nenhuma. 

Utilizar-se de nenhuma ou 
poucas lâminas pode ser o pro-
cedimento adequado para o raro 
tipo de orador que tem fala retum-
bante que arrebata corações e 
mentes. O que não invalida reafir-
mar que quando o ouvinte usa de 
dois sentidos, visão (as lâminas) 
e audição (a fala do orador), au-
menta a capacidade do especta-
dor reter o conteúdo.

III) Não use frases deses-
timulantes. Duas frases são co-
mum e erroneamente utilizadas 
por alguns oradores. A primeira: 
“Se eu tivesse mais tempo pode-
ria aprofundar-me nos itens desta 
lâmina” ou esta com o mesmo 
sentido: “Só esta lâmina levaria o 
dia inteiro se fosse para falar com 
profundidade”. 

No que este tipo de frase 
ajuda o público? Ele imediata-
mente percebe que não está re-
cebendo a informação completa. 
Mais saudável é dar o máximo 
de si para que o público retenha 
o essencial do que está projetado 
na tela.

A segunda frase desestimu-
lante: “Pessoal, desculpem-me, 
mas eu não sou orador, sou ex-
positor”. Quem utiliza desta frase 
está dizendo claramente: perdo-
em-me pela falta de qualidade em 
minha fala. Na realidade não im-
porta qual seja o “or”. Se você tem 
um público à sua frente é preciso 
que se prepare adequadamente 
para ser um comunicador.

IV)  Evite utilizar-se de um 
auxiliar para clicar a tecla do 
computador. É procedimento 
comum e inadequado o orador 
recorrer a um auxiliar para clicar 
a tecla do computador que insere 
o próximo slide. A comunicação 
para ser boa precisa ser fluente 
e, praticamente toda vez que um 
auxiliar é o responsável pelas 

mudanças das lâminas, a natural 
fluência do orador deixa de exis-
tir, pois não há auxiliar no mundo 
que aperte a tecla do computador 
no exato momento necessário, a 
não ser que este seja um clone 
do orador! E dois segundos de 
parada nos momentos de troca de 
slide, podem dispersar a atenção 
do espectador.

Quando o próprio orador 
é o responsável por esse ato, a 
lâmina sempre é trocada no mo-
mento exato e a fluência tende 
a ser a ideal. Procure deixar o 
computador ao seu lado para 
que facilmente possa apertar a 
tecla no exato momento. Há outra 
vantagem nisso: a tela do com-
putador ficará no seu campo de 
visão, o que facilitará a leitura do 
conteúdo da lâmina, sem precisar 
olhar para trás (na parede ou na 
tela onde esta sendo projetada a 
lâmina).  

Às vezes, as circunstâncias 
geradas pelos organizadores do 
evento fazem com que o orador 
seja obrigado a utilizar-se de um 
auxiliar. Neste caso, para mini-
mizar o problema, evite o uso da 
tradicional palavra “próximo” que 
é a usual dica para o auxiliar mu-
dar a lâmina. Esse “próximo” irrita 
o público. Combine com ele um 
sinal identificador que seja quase 
imperceptível para o público, por 
exemplo, tocar a mão no pedestal 
do microfone ou colocar uma das 
mãos sobre o púlpito. 

Coloque o auxiliar numa 
posição em que ele não seja visto 
pelo público. Às vezes ocorre do 
orador e do auxiliar ficarem no 
palco lado a lado. Pesquisas com-
provam que quando há mais de 
uma pessoa no palco, as demais 
também são alvos da atenção do 
público. Com certeza haverá mo-
mentos em que este em vez de 
prestar atenção no orador, estará 
analisando o comportamento do 
auxiliar. Para que e por que dis-
persar a atenção do público?

Divulgar com Eficiência

Sete pontos básicos no uso do Power Point  (1ª parte) 
Alkíndar de Oliveira

alkindar@terra.com.br
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Morreu o Dr. Morte

Com este título, Milton 
Medran Moreira, em Opinião – 
ccepars@gmail.com (ed. n° 187, 
julho/11, Porto Alegre-RS), co-
menta sobre a morte do médico 
Jack Kevorkian em 03 de junho 
passado nos Estados Unidos. 
Ele que ajudou cerca de 130 
pessoas a praticar o suicídio – o 
que lhe custou uma condenação 
de 10 anos – por entender que 
esse seria um direito de qualquer 
indivíduo, acabou morrendo de 
embolia pulmonar, após muito 
sofrimento hospitalizado com 
problemas respiratórios e renais.

Nas suas considerações, 
Medran cita as questões 943 a 
957 de “O Livro dos Espíritos” 
que qualificam como grave delito 
contra as leis divinas o suicídio 
ou auxílio à sua prática. E tam-
bém as de número 944-a e 953 
que indicam, segundo ele, ate-
nuação ou mesmo exclusão de 
responsabilidade para os casos 
de perturbação mental ou ante 
a iminência da morte.

Em um dos últimos tópicos 
do artigo, o articulista escreve so-
bre as implicações da ortotaná-
sia, de certa forma, um desdo-
bramento da discussão em torno 
da eutanásia em si.

Apometria não é
Espiritismo

É o que afirma Divaldo 
Pereira Franco em artigo pu-

blicado no jornal Mundo Espírita 
– jornal@feparana.com.br (ed. 
n° 1524, julho/11, Curitiba- PR), 
transposto do programa Presen-
ça Espírita da Rádio Boa Nova e 
a partir de palestra do orador bai-
ano em agosto de 2001.

Em seus arrazoados, Dival-
do afirma que: Quando as enti-
dades são rebeldes, os doutri-
nadores, depois de realizarem 
uma contagem cabalística ou de 
executarem um gestual muito es-
pecífico, expulsam pela violên-
cia esse Espírito para o magma 
da Terra, a substância ainda em 
ebulição do nosso planeta. Colo-
cam-no em cápsulas espaciais 
e disparam para o mundo da 
erraticidade... Não temos nada 
contra a Apometria, as correntes 
mentomagnéticas, aquelas ou-
tras de nomes muito esdrúxulos 
e pseudocientíficos... Mas, como 
espíritas, nós deveremos cuidar 
da proposta espírita... Na minha 
condição de espírita, exercendo 
a mediunidade há mais de 54 
anos, os resultados têm sido 
colhidos da árvore do amor e da 
caridade.

Revista revitalizada

Acompanhando uma das 
últimas edições da Revista Fideli-
dadEspírita – revistafidelidade@
terra.com.br (Campinas – SP), 
uma carta assinada pelo seu edi-
tor, Emanuel Cristiano, dá conta 
de que o periódico “às vésperas 
de completar 10 anos de existên-

cia passa por superações, adap-
tações e melhorias”, passando a 
ser impressa totalmente colorida. 
Resultado, segundo ele, “de múl-
tiplas negociações e muito de-
votamento por parte da equipe 
de redação”.

O jornal Comunica Ação 
Espírita da ADE-PR compreende 
bem o que significa alcançar um 
objetivo como este, consideran-
do todas as dificuldades naturais 
enfrentadas para se colocar e 
manter em circulação um periódi-
co com qualidade no Movimento 
Espírita Brasileiro. Por isso, con-
gratula-se com os companheiros 
campineiros pelo sucesso obtido.

150 anos do Auto de fé de 
Barcelona

Bem lembrada por Julia 
Nezu em Dirigente Espírita – 
use@usesp.org.br (ed. n° 125, 
set-out/11, São Paulo-SP) a data 
de 09 de outubro de 1861 quan-
do, por ordem do bispo Manuel 
Joaquin Tarancón y Morón, foram 
incineradas em praça pública 
300 obras espíritas, entre elas “O 
Livro dos Espíritos”.

Nos estertores da Inquisição 
espanhola, os livros haviam sido 
apreendidos de um importador 
na alfândega sob acusação de 
depor “contra a fé católica” e 
“perversão da moral e da religião 
de outros países”, por isso teve 
negado o seu pedido de reexpor-
tação.

Mas a reação de Allan Kar-

dec, além de noticiar e comentar 
o acontecido pela Revue Spirit, 
exemplares da qual, aliás, tam-
bém foram queimados, preferiu 
seguir o conselho do Espírito Ver-
dade, ainda antes da execução 
do Auto. Disse-lhe o guia espiri-
tual que se ele quisesse pode-
ria reclamar a devolução junto 
ao Ministro de Estrangeiros 
da França e que seria atendi-
do, porém julgava mais provei-
toso deixar os acontecimentos 
seguirem o curso, pois a queima 
dos livros resultaria numa grande 
expansão das ideias espíritas e 
procura intensa de suas obras. A 
repercussão seria bem maior do 
que a mera leitura daqueles 300 
volumes.

Sob protestos da popu-
lação, a determinação do bispo 
foi cumprida. Algumas pessoas 
aproximaram-se da fogueira e 
recolheram as cinzas, parte de-
las repassada a Kardec junta-
mente com um exemplar de “O 
Livro dos Espíritos” que, em-
blematicamente, havia resistido 
parcialmente à ação do fogo. Tais 
cinzas teriam sido conservadas 
por ele em uma urna de cristal.

Em agosto daquele mesmo 
ano o bispo morreu e seu espíri-
to comunicou-se na Sociedade 
Parisiense de Estudos Espíritas 
quando, humildemente, pediu 
que orassem por ele, especial-
mente porque, segundo disse, o 
valor da prece de um perseguido 
pelo seu perseguidor é muito 
maior.

O que dizem os outros jornais
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Outras fotos da Semana Bezerra de Menezes

Samir Madeira falou na Sociedade Fraternidade Bezerra de 
Menezes na noite de 1° de setembro

Visão geral do público

VOCÊ SABIA?
O livro “No Invisível” de Léon Denis possui um riquíssimo manancial de fenômenos espíritas bem documentados. Alguns deles 

foram retirados dos arquivos da Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres, resultado de 20 anos de estudos reunidos em 22 
volumes, contendo, entre outros, milhares de casos de aparições de “mortos” aos vivos.

Nesta e em próximas edições, citaremos alguns destes fenômenos. Nas pág. 48/49 trata-se da exteriorização da sensibilidade que 
é a capacidade de percepção de um sensitivo estendida para bem além do corpo físico. Enquanto este permanece adormecido em um 
recinto, o espírito desdobra seu corpo vital ou “duplo”, vendo e ouvindo em outro local. Nessa condição pode sentir dores, incômodos, 
frio ou calor do segundo ambiente, mas nada do que está ocorrendo naquele momento com o próprio corpo físico.

No campo das materializações, por exemplo, (pág. 167) às vezes, observava-se visões apenas parcialmente condensadas que 
vinham antes de fotos confirmatórias. Eram de espíritos desconhecidos dos médiuns, mas reconhecidos por outros dos presentes por 
detalhes de roupas, etc. Com o russo Alexander Aksakof ocorriam materializações de individualidades na ausência de quaisquer co-
nhecidos.

Certa comunicação escrita indecifrada (pág. 237) foi mostrada a um especialista em línguas antigas. Este a reconheceu como re-
produção completa de uma inscrição incompleta sobre um chefe bárbaro, o que, depois da tradução, foi confirmado.

Respostas do Teste da página 03: 1 = C; 2 = D; 3 = D
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