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Somos 7 bilhões de espíritos encarnados 
na Terra

Foi o que anunciou a ONU no dia 31 de outubro. Bem, não exata-
mente nestes termos. O que isso significa para nós? A quantas indagações 
essa informação nos remete? Exemplo: da publicação do livro Roteiro, 
psicografia de Chico Xavier, em 1952, quando a população mundial era 
de pouco menos de 3 bilhões de pessoas e o autor espiritual Emmanuel 
declarou que havia pelo menos outros 20 bilhões de espíritos desencar-
nados compondo a população total da nossa casa planetária, em perma-
nente idas e vindas de uma dimensão a outra.

A pergunta: teria uma parcela de 4 bilhões daquele contingente mi-
grado para cá a mais do que os que para lá retornaram? Ou o número 
manteve-se estável porque Deus continuou criando novas almas, ou me-

lhor, “princípios inteligentes” alcançaram o estágio evolutivo humano e foram designados para nos fazer com-
panhia aqui?

Pergunta socioeconômica: daremos conta, humanos e a Terra, de oferecer condições de sobrevivência a 
estes sete bilhões, ao próximo que chegará até 2024 e mais outros dois estimados para 2100, quando, enfim, 
a população se estabilizará ou diminuirá?

E a fome que hoje atinge 15%? Somente a tecnologia e menos desperdício resolvem? Ou devemos podar 
vigorosamente o egoísmo e aumentar a solidariedade? Podemos cruzar os braços e deixar tudo por conta da 
Providência Divina ou nos investiremos da responsabilidade de agentes ativos e partícipes lutando em todos os 
segmentos por um mundo mais justo e feliz?

Já se disse que aprendemos mais com perguntas do que com respostas. O Livro dos Espíritos, com suas 
1212 questões formuladas a uma plêiade de Espíritos evoluídos, ilumina, consola e transforma vidas. Os mais 
ufanistas creem que elas esclarecem todas as dúvidas. Puro exagero. Porém, o edifício espírita continua a ser 
erguido, inclusive pelo nosso tijolo de conhecimento individual.

Os responsáveis pelo planejamento, alicerces e todo o arcabouço estrutural da Doutrina Espírita que se 
fizeram ouvir desde o lado de lá, um dia passaram por aqui e talvez retornem, enquanto nós que aqui ora transi-
tamos, amanhã poderemos trocar de lugar com eles e sermos porta-vozes de fatos da realidade maior. Mesmo 
aqui pensamos e construímos.

Perguntas e respostas flutuam no universo e os obreiros da regeneração, unidos nesta simbiose social de 
viajores do tempo e do espaço, nas condições alternativas de vivos na carne ou portadores apenas de veículos 
mais refinados da alma, contribuem para o progresso moral e intelectual deste lindo planeta azul.

E ainda:
AS FORÇAS SEXUAIS DA 
ALMA
Esse é o título da obra exami-
nada em “Livros que eu reco-
mendo”, muito útil a todos em 
tempos de direitos de minori-
as, mas também de muita per-
missividade, abusos e desori-
entações.
Literatura – pág. 04

AINDA O POWER POINT
A segunda parte conclui a pu-
blicação do texto de Alkíndar 
de Oliveira sobre como maxi-
mizar o uso desse recurso au-
diovisual nas palestras e semi-
nários espíritas.
Comunicação – pág. 06

MARCADA A ELEIÇÃO NA 
ADE-PR
Seis de dezembro: essa a 
data da Assembléia Geral que 
definirá os nomes dos dirigen-
tes para o biênio 2012-2013. A 
convocação dirigida a todos os 
Associados-Efetivos está na 
pág. 07.
OUTRAS NOTÍCIAS
Um lançar de olhos sobre os 
últimos dois anos e as expec-
tativas futuras estão em nosso 
Editorial, pág. 02; cura espi-
ritual, a voz da consciência e 
o presente que a FEB deu à 
presidente Dilma Roussef es-
tão em “O que dizem os outros 
jornais”, pág. 07; e na 08, a 
crítica de Dora Incontri à ma-
téria da Superinteressante de 
outubro.

Clube do Livro Espírita de Curitiba quer mais associados
Desde que os Clubes do Livro se espalharam pelo Brasil a partir da década de 70 do século passado, eles 

têm se constituído num dos mais valiosos instrumentos de divulgação doutrinária. Todos os anos, dezenas de 
títulos, muitos milhares de exemplares, de inúmeros autores e de todos os gêneros (romances, contos, men-
sagens, biográficos, infantojuvenis, filosóficos, científicos, CDs e DVDs) chegam às ávidas mãos dos leitores 
espíritas e simpatizantes, trazendo consolo, orientações, esclarecimentos e entretenimento.

Em Curitiba, são quase 20 anos de funcionamento, proporcionando vantagens, entre outras, da escolha 
do livro pelo associado, entrega em domicílio e descontos de 40 a 60% do preço de capa.

Participe você também, desfrute dos benefícios do CLEC e ajude a ADE-PR a manter e ampliar seu belo 
trabalho na área da divulgação espírita. Com isso todos ganham: autores, editoras e distribuidoras com a pu-
blicação, revertendo direitos autorais e parte das receitas a instituições assistenciais, aqui, a ADE-PR e você, 
leitor, ao receber sempre os melhores lançamentos a baixo custo. (Leia mais na pág. 08).



mas de muito longe. Mas lá como 
cá, novas aragens se aproxi-
mam. Talvez ainda seja possível 
construir juntos.

Opinião do Leitor

Caro amigo Wilson,
 
Tenho acompanhado com a-

tenção a sua luta referente à ADE-
PR. Estou feliz por saber que as di-
ficuldades estão sendo superadas. 
Isto é extremamente importante, 
mesmo porque, a atuação desta 
associação tem-se constituído em 
efetiva contribuição para o desen-
volvimento da comunicação social 
espírita em nosso país.

Aproveito a oportunidade, 
para parabenizá-los pela continui-
dade da publicação do jornal Comu-
nica Ação Espírita. Conteúdo, for-
matação, visual de ótima qualidade. 
Na minha opinião, ele está incluído 
entre os melhores veículos de co-
municação do nosso movimento. 

A iniciativa da criação da 
seção AUTORRETRATO é de sig-
nificativa e oportuna publicação. Por 
abranger o expressivo trabalho feito 
pela ABRADE, relacionado com os 
caminhos da comunicação social 
espírita. Parabéns!

Aproveito para solicitar a au-
torização para publicação no nosso 
site de algumas matérias veiculadas 
no jornal:

1 - Divulgar com Eficiência 
- Power Point, de sua autoria e da 
edição nº 85

2 - Conseguindo eloquência 
na oratória - de Alkindar de Oliveira 
e da edição nº 86

Abraços fraternos e estamos à 
disposição!

Éder Fávaro – SP, capital.

EDITORIAL
Esperanças, apesar
das adversidades

e indiferença

Mais uma etapa vencida 
na existência da ADE-PR. Em 
outubro completou 16 anos de 
atividade e agora, em dezem-
bro, chega ao término mais uma 
gestão de diretoria. Apesar de 
desfalcada, desde março deste 
ano, da maioria de seus mem-
bros, inclusive, cargos-chave 
como presidente e o responsável 
pela área financeira, os trabalhos 
não sofreram solução de con-
tinuidade.

Evidentemente que o Re-
latório da Administração, a ser 
publicado na próxima edição, 
demonstrará que este período 
de dois anos não apresentou 
grandes realizações. Não há 
como, somente quatro pessoas, 
avançar satisfatoriamente em 
tarefas que deveriam ser imple-
mentadas por dez.

Assim, a preocupação maior 
foi pela manutenção das rotinas 
com destaque para a publicação 
regular e pontual deste jornal e a 
participação na TV, além do site 
que até teve melhorias a partir 
do segundo semestre de 2011. 
Destaques mesmo apenas a re-
cente Semana Bezerra de Mene-
zes e a reintegração do Clube do 

Livro.
Entretanto, muitos obje-

tivos desdobrados em metas 
do Planejamento Estratégico fi-
caram adormecidos à espera 
de mais mão de obra. Talvez o 
maior mérito esteja no fato de se 
chegar ao final do ano com es-
peranças renovadas e perspec-
tivas mais otimistas, justamente 
ao se driblar a última das muitas 
crises que ameaçaram a própria 
sobrevivência da ADE-PR.

Uma oferta de auxílio aqui, 
outra acolá; algumas pessoas 
dispostas a ocupar espaços – e 
cargos. Talvez 2012 seja menos 
turbulento que 2011.

Com, sem ou
apesar da FEP

Mas não se pode esconder 
a decepção em relação à Fe-
deração Espírita do Paraná que, 
apesar da inquestionável quali-
dade do trabalho desenvolvido 
junto ao Movimento Espírita pa-
ranaense, no que diz respeito à 
ADE-PR, ficou devendo. Verdade 
que, embora pequena e com to-
dos os seus problemas, a ADE-
PR não pode abrir mão de sua 
autonomia administrativa. Temos 
personalidade jurídica própria, 
estatutos contendo princípios 
e diretrizes de conduta e inde-
pendência financeira. Porém, 

interesses, necessidade e dever 
de bem servir à causa espírita 
impõem-nos também a busca 
de cooperação com outras insti-
tuições, evitando o isolamento e 
desperdício de esforços. 

Nenhuma instituição, por 
maior, mais poderosa e produ-
tiva que seja, pode desprezar 
a contribuição de pessoas sin-
ceras; ninguém é absoluto dono 
do saber para não aceitar ouvir, 
discutir e analisar sugestões ex-
ternas. Ninguém pode se consi-
derar tão autossuficiente que não 
tenha nada a aprender. Nem nós. 
E nem os outros!

E, no entanto, praticamente 
um ano de silêncio da FEP em 
relação ao documento que rei-
vindicava providências simples 
como um link do site da ADE ao 
seu portal eletrônico ou permis-
são para distribuir este jornal nas 
dependências da entidade maior, 
especialmente nos domingos 
pela manhã. Livros escritos por 
autores da ADE-PR aguardam 
selo de qualidade para serem 
disponibilizados na livraria Mun-
do Espírita e, por consequência, 
recomendados para distribuição 
nos Centros Espíritas federados 
de todo o estado.

Tão frustrante quanto o 
silêncio sobre o documento foi a 
dolorosa indiferença com a situ-
ação vigente na ADE-PR este 
ano. Nem uma única palavra de 
solidariedade ou incentivo, ges-
tos que vimos surgir de diversas 
pessoas individualmente, algu-
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AUTORRETRATO
Um balanço da ADE-PR 
desde a sua fundação 
até 2001; a importância 
das referências biblio-
gráficas; os transes 
farmacógenos; e três 
perguntas para testar

os conhecimentos
do leitor

Na edição n° 29 deste 
periódico, referente ao bimestre 
janeiro-fevereiro/2002, o prin-
cipal destaque foi a notícia da 
eleição do prof. Y. Shimizu como 
presidente da ADE-PR. Durante 
três mandatos, desde a fundação 
da entidade em 1995, Wilson 
Czerski ficara à frente de seus 
destinos.

No texto da primeira pá-
gina, foi lembrado o slogan “Di-
vulgação: SEMENTEIRA DE 
LUZ” inscrito no mapa do Paraná 
sobreposto ao do Brasil e que 
constituía a logomarca do “ADE-
PR Informativo”, primeiro nome 
deste jornal. A tarefa de continuar 
“semeando luz”, isto é, conheci-
mento espírita, deveria seguir 
norteando os esforços da nova 
equipe.

O presidente recém-eleito 
assinou o Editorial no qual, após 
um ligeiro histórico sobre o sur-
gimento da Abrade e, posterior-
mente, da ADE-PR, fez um ba-
lanço de todo o período anterior 
até o momento atual. Destacou 
a realização de seis Feiras do 
Livro, com mais de dez mil livros 
comercializados, outros cinco mil 
pelo Clube do Livro, a publicação 
de uma cartilha sobre Clube do 
Livro, palestra com o jornalista e 
escritor mineiro Wilson Garcia, 
um workshop sobre jornalismo 
espírita e as ativas participações 
no III Simpósio Paranaense de 
Espiritismo, no I Conbrade – 
Congresso Brasileiro de Divul-
gadores do Espiritismo, em Per-
nambuco, ambos em 1997 e no 
Encontro Nacional da Abrade, 
em Cuiabá – MT, em 1998.

Outros fatos foram lem-
brados como o curso “Subsídios 

para melhoria da imprensa es-
pírita”, publicado em fascículos 
no próprio jornal, a criação da 
homepage em agosto de 2000, a 
campanha “Espiritismo em Movi-
mento: fique por dentro!”, de in-
centivo à leitura e assinatura de 
jornais espíritas, as participações 
regulares em programas de rádio 
e televisão da capital e, ainda, 
no IV Simpósio Sobre Comuni-
cação Espírita em São Paulo, em 
setembro de 2001 e, finalmente, 
um grande marco, a publicação 
do livro “A Eficiência na Comuni-
cação Espírita”, em 2001.

Shimizu dedicou os últimos 
dois parágrafos ao ex-presidente: 
... representa uma considerável 
folha de serviços... imprescindí-
vel que se diga, que se deve a ele 
e ao seu dinamismo, dedicação e 
persistência, a fundação, a acei-
tação da ADE-PR pela comuni-
dade espírita paranaense e a sua 
consolidação como entidade... é 
de justiça que... possamos exter-
nar a profunda gratidão pelos es-
forços empreendidos nestes seis 
anos de lutas contínuas e sem 
tréguas.

Ocupando toda a página 04 
e parte da seguinte, o artigo “Uma 
cruzada pelo uso das referências 
bibliográficas e outras iniciati-
vas”, assinado por Márcio da Sil-
va Neiva, conclamava escritores 
e articulistas espíritas a criarem 
o hábito de mencionar as fontes 
de transcrições, citações, capí-
tulos e obras. Visava, com isso, 
“facilitar o trabalho de exposição 
doutrinária e também a vida do 
estudioso, do pesquisador”, ca-
racterizando, um procedimento 
de “ética, respeito ou fidelidade 
ao trabalho de terceiros...”.

Ainda na página 05 noticiou-
se o lançamento da homepage 
da Abrade no mês de janeiro, ini-
ciativa à qual a própria ADE-PR 
se antecipara à entidade nacio-
nal em cerca de cinco meses.

A seção “Cantinho Cientí-
fico” (pág. 06) revelou detalhes 
sobre os processos mentais que 
envolvem o transe farmacógeno. 
Ao lado do hipnótico, constitui um 
dos tipos de transes provocados. 

O texto citou algumas drogas 
consideradas como agentes de-
sencadeadoras destes transes, 
embora, algumas somente de 
modo secundário.

O cânhamo indiano, ga-
ses telúricos, gás carbônico, o 
soma – bebida hindu –, o cac-
tus mexicano, anestésicos em 
geral, protóxido de azoto, a es-
copocloralose, narcóticos, álco-
ol, mescalina, psilocibina, LSD, 
todas estas substâncias podem 
provocar dois tipos de fenô-
menos: as alucinações e a libe-
ração das chamadas funções 
PSI, com características aními-
cas – manifestações da própria 
alma do indivíduo – ou mediúni-
cas, com atuação de espíritos 
desencarnados.

Em ambos, a performance 
no cérebro é a mesma: inibição 
cortical e excitabilidade subcorti-
cal. Difícil é distinguir o que é alu-
cinação e o que é real manifes-
tação espiritual.

Depois o articulista teceu 
comentários sobre as experiên-
cias de Hofmann com o LSD, 
em que, desdobrado espiritual-
mente, podia ver o seu corpo i-
nerte, deitado no sofá, enquanto 
caminhava pelo ambiente. Mais 
ou menos o que tem se verifi-
cado atualmente com aos rela-
tos de EQMs ou Experiências de 
Quase-Morte.

Ressalte-se que muitas 
vezes, quando o indivíduo, toma-
do por um transe farmacógeno, 
relata, ora visões agradáveis, ora 
cenários infernais, eróticos, etc 
e que são catalogadas, a priori, 
de alucinações, também aí, de-
veriam merecer exame mais 
acurado. Da mesma forma como 
durante o sono fisiológico e após 
a de-sencarnação, o espírito é 
atraído para locais compatíveis 
com a sua faixa de frequência 
mental determinada pelas con-
dições morais próprias, seria 
natural esperar que, durante mo-
mentos de afastamento corporal 
por força de poderosos elemen-
tos químicos, veja-se em meios 
de mesma natureza que a sua.

É de se perguntar, por e-

xemplo, quanto das manifes-
tações alucinatórias descritas 
pelos viciados em drogas pesa-
das são somente desordens da 
consciência imaginativa e quanto 
delas pode representar efetiva-
mente contatos com outros seres 
da mesma estirpe, em zonas tan-
gentes à crosta terrestre, mas já 
em uma dimensão menos mate-
rial que ela. Seria o próprio Um-
bral tão bem descrito nas obras 
do autor espiritual André Luiz, 
pela psicografia de Francisco 
Cândido Xavier, inclusive, “Nos-
so Lar”, grande sucesso recente 
no cinema brasileiro.

Na página 07 foi publicado 
o Relatório da Administração 
da ADE-PR referente à gestão 
2000-2001 e a composição nomi-
nal da nova diretoria encabeçada 
por Y. Shimizu. E na 08, além 
de nomes, endereços e valores 
de assinaturas de alguns jornais 
espíritas, dentro da campanha 
da ADE-PR de estímulo às mes-
mas, foi inserido o “Teste seus 
conhecimentos”, do qual relem-
bramos três das dez questões ali 
propostas.

1) Qual das máximas abaixo 
está mais associada à ideia de 
destino? A) A vida é causal e 
não casual; B) Todo efeito in-
teligente tem uma causa inteli-
gente; C) Pelo fruto se conhece 
a árvore; D) A cada um, segundo 
suas obras; E) As alternativas “a” 
e “d” estão corretas.

2) Assinale a mais correta. 
“O fenômeno morte é conse-
quência... A) da lei de Causa e 
Efeito; B) dos abusos e vícios; C) 
do esgotamento dos órgãos; D) 
do bloqueio à ação do princípio 
vital.

3) O princípio da reencar-
nação, do ponto de vista filosófi-
co, pode ser observado, analisa-
do e comprovado: A) através das 
regressões de memória; B) pelo 
diálogo de Jesus com Nicode-
mus; C) como solução racional 
às diferenças físicas, intelec-
tuais, sociais e moras entre os in-
divíduos; D) todas as alternativas 
estão corretas.
As respostas estão na pág. 05
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Livros que eu recomendo
Forças Sexuais

da Alma

Wilson Czerski

Em tempos de grandes 
transformações sociais, especial-
mente na área dos direitos das 
minorias e, mais ainda, relacio-
nadas à sexualidade, o pequeno 
livro de Jorge Andréa merece 
consideração especial.

Publicado em 1987 pela 
FEB, nosso exemplar já da 6ª 
edição, de 1995, e englobando 
do 46° a 50° milheiro, com suas 
160 páginas, o agora nona-
genário autor, segundo a Wikipé-
dia, de “quase três dezenas de 
livros sobre os aspectos cientí-
ficos da Doutrina Espírita”, aqui 
sua atenção está voltada para 
uma das mais importantes poten-
cialidades humanas.

São apenas cinco capítu-
los, a saber: I – a psique, cons-
ciente e inconsciente; perispírito 
ou psicossoma e genes cromos-
somiais; II – vórtices espirituais 
– núcleos em potenciação; nú-
cleos psi-sexuais e correlações 
com a zona física; III – glându-
las e hormônios sexuais; pílula 
anticoncepcional e controle de 

natalidade; hormônios sexuais 
e perispírito; IV – intersexualis-
mo, transexualismo e mudanças 
de polarização sexual em face 
da reencarnação; homossexu-

alismo; V – êxtase 
sexual: chamamento 
reencarnatório, mater-
nidade, construção da 
alma.

Os tópicos acima 
contidos no sumário 
dizem bem do con-
teúdo da obra. Natu-
ralmente que lançando 
um olhar crítico sobre a 
mesma, podemos nos 
deparar com concei-
tos ou afirmações com 
os quais podemos não 
concordar, ao menos, 
integralmente. 

Na página 34, 
por exemplo, após co-
mentários introdutórios 
sobre a estruturação 
da mente humana, 
segundo um modelo 
desenvolvido por ele, 
inclusive em obras an-
teriores, ele diz que as 

camadas de consciência se en-
volvem de fora para dentro umas 
às outras como um envelope. O 
núcleo mais central, denominado 
por ele, de ‘inconsciente puro’ se 
revestiria, por assim dizer, pelo 
inconsciente passado e este, por 
sua vez, pelo inconsciente atual 
e, finalmente, o corpo físico.

A cada nível de consciência 
corresponderia uma faixa especí-
fica de energias, partindo das 
mais sutis, no centro (o âmago 
do espírito), passando pelo corpo 
mental, o perispírito e o físico, 
estágio máximo da densidade de 
um ser humano encarnado. 

A dúvida em relação ao 
modelo é se o mesmo está cor-
reto quanto a localizar a parte 
mais sutil, de energia menos 
densa no interior quando talvez 
devesse ser pensado como a 
estrutura mais externa. Afinal, 
na interação corpo e perispírito, 
quem reveste quem? A alma está 
dentro do corpo ou fora dele? De 
qualquer forma não podemos 

esquecer que todo esquema ou 
modelo teórico, para atender à 
necessidade pedagógica, está 
sujeito a deficiências com pos-
síveis sacrifícios ao raciocínio 
lógico.

Mais à frente, de certa 
forma, Andréa resgata os con-
ceitos de Freud. E aqui men-
cionamos como ilustração e não 
como ressalva. Os núcleos de 
potenciação são definidas como 
“pontos vorticosos... em dimen-
são superior à matéria... parte da 
zona do inconsciente (espiritual), 
unidades de energia PSI, de va-
riáveis potencialidades... acumu-
lando, em potencial,. As aptidões 
das realizações que a vida possa 
oferecer...”. Dentre estes há os 
núcleos sexuais que influenciari-
am todos os demais, dando-lhes 
colorido emocional no consciente 
e que se materializariam no sexo 
de periferia ou expressão mais 
densa das forças criadoras.

Informação curiosa consta à 
página 80. Certos médiuns, para 
bem expressar manifestações 
artísticas de mais delicada sen-
sibilidade, teriam que contar com 
campos sexuais femininos de 
profundidade, existentes em al-
gum grau em toda personalidade 
masculina.

Acrescenta Andréa que 
muitos indivíduos em corpos 
masculinos estariam “exteriori-
zando energias de campos se-
xuais femininos onde seus po-
tenciais de transição sexual, pela 
reencarnação, estão tentando se 
firmar no novo corpo... O resulta-
do... é que o homem terá atitudes 
psicológicas condizentes com a 
organização feminina e, muitas 
vezes, traduzidas de homosse-
xualidade...”.

Disso passará a escrever 
com mais especificidade ao de-
signar os chamados transexuais, 
divididos em dois tipos: os fron-
teiriços com tendências homos-
sexuais e riscos de endivida-
mento moral pelo descontrole da 
energia que clama por equilíbrio 
e os que já superaram essa fase 
que abdicam de expressões con-
cretas no plano físico, direcio-

nando as forças desta natureza 
para o cultivo de valores enobre-
cidos.

Deve-se levar em conta o 
ano em que a obra foi escrita – há 
quase 30 anos - para que o autor 
não seja mal compreendido. Na 
página 132, por exemplo, ele é 
taxativo que o homossexualismo 
possui interesse científico pela 
sua “conotação patológica”. Em 
tempos atu-ais, de reivindicações 
de igualdade de tratamento, di-
reitos estendidos e condutas e 
manifestações politicamente cor-
retas, tal expressão pode causar 
reações negativas.

Diz mais ele: os homosse-
xuais são egoístas, frágeis, des-
confiados e profundamente sen-
síveis, com tendências artísticas 
e agudeza perceptiva confundida 
com inteligência, embora exis-
tam os que de fato a possuam. 
“... pelo desvio patológico, é um 
sofredor por excelência e pelas 
‘emoções esgarçadas’ é um soli-
tário...”.

Há, como colocamos no iní-
cio, quem poderá ler e discordar 
de algumas colocações. Isso é 
natural. Ninguém é obrigado a 
aceitar prontamente o que os 
outros afirmam. Mas em tempos 
de relatividade moral e aceitação 
de modismos não bem equacio-
nados do ponto de vista da alma 
imortal, manda a prudência es-
tarmos bem informados antes 
de nos lançarmos para esta ou 
aquela banda de opiniões.

Afinal, Jorge Andréa, pela 
sua formação de psiquiatra e es-
pírita, por tudo o que já pesqui-
sou e acumulou de conhecimen-
tos na área e traduziu em livros, 
artigos, etc, merece uma reflexão 
demorada acerca dessas pode-
rosas energias que fluem, sim, 
do espírito, onde são origina-
das, para o corpo físico e ali nem 
sempre são devidamente educa-
das e canalizadas, por homens e 
mulheres. Até porque esta falta 
de educação não é privilégio de 
um grupo em particular, mas de 
quase todos nós que estagiamos 
ainda no primitivismo dos instin-
tos em detrimento da razão.
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Registros literários
Recebemos e estamos divulgando, a pedido dos autores, os seguintes livros recentemente lançados. O conhecido escritor carioca 

Celso Martins teve sua obra “Notícias do Planeta Azul” editada pela Associação Educacional Francisco Cândido Xavier.
Trata-se de um livro muito agradável de se ler, composto por 59 crônicas distribuídas em 130 páginas. Com seu estilo leve e cati-

vante, mas sem dispensar a franqueza e, às vezes, a contundência na análise do comportamento humano, em especial dos espíritas, 
Celso navega entre os mais variados temas como “A fome e a guerra”, “A tragédia do metrô”, “Gravidez de crianças sem cérebro”, “Medo 
de morrer”, “O elitismo no meio espírita nacional”, “Crise econômica mundial”, “Brasília – 50 anos – J. K. e os Espíritos”, “Che Guevara 
e Kardec” e tantos outros.

Celso Martins já publicou 88 livros, é professor aposentado, poeta, ensaísta, cronista, trovador, expositor e homem de rádio. O livro, 
segundo carta manuscrita do autor e encaminhada à nossa redação, mas dirigida ao seu companheiro e amigo Y. Shimizu, desencarnado 
no início do ano passado – fato certamente desconhecido dele – tem sua renda destinada ao amparo de crianças carentes do Centro 
Educacional Eurípides Barsanulfo, em Santa Inês, estado do Maranhão, cuja meta é atender 300 alunos a partir de 2014.

Os pedidos, ao custo de seis reais, podem ser feitos diretamente ao autor pelo e-mail meditando@crmn.net ou ao endereço Rua 
Juarana, 80 ap. 101 – Anchieta – Rio de Janeiro – RJ

Mudança de hábitos
Este é o título de outra obra destinada a apoiar uma instituição de assistência social espírita. A divulgação solicitada partiu do 

confrade Décio Araújo Filho, do Grupo Espírita Esperança, do município de Santa Luzia – MG, a qual Alcione Peixoto doou os direitos 
autorais do livro com o objetivo de construção de sua sede própria.

Já em sua terceira edição, 180 páginas, “Mudança de hábitos” traz 24 tópicos em forma de dissertações à luz do conhecimento do 
Evangelho de Jesus e muitas citações das obras de Kardec e André Luiz. “Mães más”, “Solidão”, “Uma questão de saúde”, “Curas”, “É 
preciso cantar”, “E por falar em dor”, são alguns dos títulos.

Alcione é filha do famoso médium Francisco Lins Peixoto, o Peixotinho. Atriz e professora de Artes Cênicas, expositora e articulista. 
Os interessados em adquirir o livro podem solicitar à autora pelo e-mail alcionepeixoto@hotmail.com ou escrever para o Grupo Espírita 
Esperança: Rua Maria Luiza Novais, 73 – Santa Luzia – MG. CEP 33010-410. O valor não foi informado.

VOCÊ SABIA?
Que Mozart com quatro anos executou uma sonata e aos 11 já era compositor; Miguel Ângelo aos
oito anos foi dado como pintor completo; Pascal aos 13 já era conhecido como matemático e geôme-
tra; Victor Hugo revelou-se aos 13; Litz ainda menino tornou-se grande intérprete e aos 14 compôs 
uma pequena ópera; Hermógenes aos 15 ensinava retórica a Marco Aurélio; Leibnitz aos oito domi-
nava o latim sem mestre e aos 12 o grego; Gauss aos três era capaz de resolver alguns problemas 
matemáticos; Rembrandt era pintor antes de ler; Pic de la Mirandela aos 10 falava latim, grego, he-
braico e árabe. Trambett, que conhecia 300 línguas e dialetos, aos 12 anos falava alemão, francês, 
latim, grego e hebraico; Van de Kefkore, falecido aos 11, deixou 350 quadros importantes; Bethoven 
obteve reconhecimento aos 10 e Pepito de Ariola aos quatro anos tocava árias.
(Do livro Visão Espírita nas Distonias Mentais, de Jorge Andréa).
Respostas das questões do Teste de Conhecimentos da pág. 03: 1- D; 2- C; 3- D
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Divulgar com Eficiência

Sete pontos básicos no uso do Power Point  (Final) 
Alkíndar de Oliveira

alkindar@terra.com.br
Na edição passada, publi-

camos a primeira parte do artigo 
que contemplou os quatro primei-
ros itens, segundo o autor, como 
essenciais no uso das apresen-
tações em Power Point. Relem-
bremos: projetar um item por vez, 
evitar pular lâminas, não usar 
frases desestimulantes e evitar 
de servir-se de um auxiliar para 
clicar a tecla do computador. Ve-
jamos, então, os últimos três.

V) No palco, preocupe-se 
com os posicionamentos seu e 
da tela. 

Algo que não pode ocorrer 
é o fato de o orador ficar, momen-
tos que sejam, entre o público e 
a tela (onde está sendo projetada 
a lâmina).  Nessa circunstância, 
o orador estará atrapalhando a 
visão do público. Esse errado 
procedimento acontece com rela-
tiva frequência. 

Conheça o auditório. Pro-
cure chegar antes do público. As-
sim procedendo terá a oportuni-
dade de se colocar no lugar físico 
dos espectadores. Se for preciso, 
sente-se em algumas cadeiras 
para ter a visão que o público terá. 
Pergunte a si mesmo se todos os 
espectadores irão bem enxergar 
a tela e que em nenhum momen-
to você estará entre os especta-
dores e a tela presente no palco. 
Sente-se, inclusive, nas cadeiras 
da última fila para verificar se o 
espectador conseguirá enxergar 
bem o tamanho da letra.  
Posições adequadas do ora-
dor e da tela. Em relação ao 
posicionamento no palco, os dois 
procedimentos mais adequados 
são: o orador fica na parte cen-
tral do palco e a tela de projeção 
em um dos cantos num ângulo 
de 45° ou, então, ele fica em um 
dos cantos do palco e a tela na 
parte central.

Outra questão importante 
em relação ao posicionamento 
da tela: sua altura em relação ao 
piso do palco. É preciso instalá-la 
de forma que a linha inferior da 
tela fique num ângulo em que a 
cabeça de nenhum espectador 
atrapalhe a visão de quem está 

sentado na cadeira logo atrás.   
Claridade da sala, ou do 

auditório. Muitas vezes, para 
que o espectador enxergue ain-
da melhor o que está projetado 
na tela, o orador solicita que as 
lâmpadas sejam apagadas. Esse 
procedimento é inadequado e 
desnecessário, pois os projetores 
modernos foram fabricados com 
tecnologia apropriada para proje-
tarem boa imagem em ambiente 
onde a claridade esteja presente. 

“Mas se apagarmos as lâm-
padas, a imagem projetada vai fi-
car muito melhor”.  Isso é fato.  No 
entanto, o ambiente precisa estar 
o mais claro possível, pois deixa 
o orador bem visível ao público, 
o que é muito importante, e tam-
bém faz com que o espectador 
fique mais receptivo à fala, o que 
não ocorre na penumbra. Para a 
eficaz comunicação, a projeção 
não pode ser mais importante do 
que o orador. Os organizadores 
de eventos precisam sempre 
colocar o orador em local bem 
iluminado. Uma exceção: quan-
do se passam cenas de filmes, 
é conveniente deixar a sala na 
penumbra ou no escuro, pois 
nosso cérebro está habituado a, 
nos cinemas, assistir filmes no 
escuro.

VI) O orador não pode 
fazer da projeção da tela seu 
roteiro.

Há oradores que têm a pro-
jeção da tela como roteiro. Dois 
são os inconvenientes. Assim 
como o espectador não sabe 
qual é a lâmina que vem a seguir, 
o que é bom; o orador também 
não sabe, o que é péssimo, pois 
prejudica a fluência. A segunda 
inconveniência é o fato de o ora-
dor estar sempre voltando o olhar 
para a tela de projeção, sendo 
que o correto é olhar à frente, 
onde está o público.

É importante que o orador 
tenha um roteiro sobre o púlpi-
to, pois quando estiver comen-
tando a lâmina um, saberá qual 
é o conteúdo da lâmina dois. 
Esse procedimento gera a pos-
sibilidade de grande fluência ao 

orador, o que ocasiona maior re-
ceptividade do público. Um tipo 
de roteiro bastante conveniente 
é aquele em que o orador im-
prime três slides por folha sulfite 
(o Power Point tem este recurso). 

VII) Alguns cuidados na 
formatação da lâmina.

A) Padrão de cores: é pre-
ciso que haja contraste entre a 
cor de fundo da lâmina e a das 
letras. As mais adequadas são: 
fundo preto ou azul escuro e le-
tras brancas ou amarelas; B) 
Tamanho das letras: evite inseri-
las com tamanho pequeno. Uma 
referência de tamanho adequa-
do: se a letra for tipo Arial, use no 
mínimo corpo 30. Óbvio que pode 
utilizar-se de outro tipo de letra 
além do Arial. Dou esse exemplo 
apenas para servir como refer-
ência de tamanho mínimo das 
letras; C) Evite textos longos. As 
lâminas são o ponto de apoio de 
sua fala, e não o contrário. Nela 
devem constar os itens básicos e 
não o texto completo, pois este 
deve corresponder à sua fala. 

Como não há regra sem ex-
ceção, às vezes existem textos 
que precisam ser apresentados 
de forma completa. Por exemplo, 
o depoimento de um autor que 
ratifica sua fala. Distribua-os em 
mais de uma lâmina, com letras 
de bom tamanho. É 
comum e inadequado 
o orador inserir tex-
tos longos com letras 
pequenas em uma 
só lâmina. Evite esse 
procedimento.

Muita infomação 
desinforma. Hoje o 
público agradece não 
pela quantidade de 
informações que pas-
samos, mas pelas que 
deixamos de passar. 
Não há ser humano 
que consiga reter a 
quantidade de infor-
mações que recebe-
mos todos os dias. 
Por isso o processo 
de filtragem do orador 
precisa ter como foco 
passar o essencial. E 

com qualidade. Para que, tanto 
na apresentação propriamente 
dita, quanto no conteúdo das 
lâminas, sejam atingidom o ob-
jetivo de transformar dados em 
informação e informação em co-
nhecimento.

D) Evite diagramas ou de-
senhos com complexidade de 
entendimento ou visualização. 
O orador pode elaborar determi-
nados diagramas que, para ele, 
são uma verdadeira obra de arte. 
Deleita-se com sua “criação”. 
Mas quase sempre são como um 
labirinto para o espectador. 

Para evitar esse inadequa-
do procedimento, tome o cuidado 
de se colocar no lugar do es-
pectador e imagine que ele nada 
entenda do assunto (mesmo que 
entenda). Procure elaborá-lo 
de forma que tenha passos se-
quentes, lógicos e simples, além 
de cores apropriadas para diferen-
ciação dos tópicos; E) Coloque tí-
tulo. A maioria das lâminas pre-
cisa ter títulos, os quais têm por 
objetivo sintetizar o que vem a 
seguir. Utilize poucas palavras. 
Necessariamente, ele precisa ter 
cor diferente da cor das letras do 
texto; F) Sem fazer de sua apre-
sentação um show pirotécnico, 
dê vida à lâmina. Não somente 
insira textos e símbolos, mas 
também imagens e movimento.
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têm fracassado na tentativa de des-
pertar os indivíduos deste sono con-
sciencial, ele cita e transcreve as 
questões 466, 621 e 621ª, 875ª, 906 
e 919ª, 992 e, ainda, as de número 
835 e 393, todas elas relacionadas 
ao assunto em tela.

Nestor Masotti presenteia presi-
dente da República com livro 

espírita

Reformador – feb@febnet.
org.br (ed. 2.191, de outubro/2011), 
órgão oficial da Federação Espírita 
Brasileira, noticiou que o presidente 
da instituição presenteou a presi-
dente Dilma Roussef com o livro 
“Coração do Mundo, Pátria do Evan-
gelho”, no dia 1° de setembro, data 
de abertura da XV Bienal do Livro do 
Rio de Janeiro. Referida obra é da 
lavra mediúnica de Francisco Cândi-
do Xavier e transmitida pelo espírito 
de Humberto de Campos, em 1938.

Convocação para Assembleia 
Geral Ordinária da ADE-PR

O presidente em exercício da Asso-
ciação de Divulgadores do Espiritismo 
do Paraná – ADE-PR, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo artigo 21 do 
Estatuto Social e de conformidade com 
o artigo 13 do mesmo Estatuto, convo-
ca todos os Associados-Efetivos em dia 
com suas mensalidades para a Assem-
bleia Geral Ordinária, conforme abaixo:

DATA: 06 de dezembro de 2011.
HORÁRIO: 19:30 horas (1ª chamada); 
20:00 horas (2ª chamada)
LOCAL: Rua Irati, 321 – Curitiba – PR

Pauta: 
1. Apresentação do Balanço Financeiro 
dos anos de 2010 e 2011, Demons-
tração da Receita e da Despesa do 
biênio 2010-2011 e Parecer do Conse-
lho Fiscal;
2. Apresentação e exame do Relatório 
da Administração 2010-2011;
3. Eleição dos novos membros do Con-
selho de Administração e Fiscal para o 
biênio 2012-2013;
4. Assuntos Gerais.

Curitiba, 06 de novembro de 2011.

Wilson Czerski - presidente

O processo de cura espiritual 

Este é o tema do artigo cons-
tante na Revista Internacional de 
Espiritismo, edição do mês de outu-
bro de 2011, assinado pelo confrade 
Renato Costa (rsncosta@terra.com.
br). Inicialmente enumera as três 
condições necessárias para que a 
cura de uma doença física ocorra 
“após um tratamento espiritual”: fé 
do paciente e os mais próximos no 
tratamento; a enfermidade deve ter 
esgotado o seu objetivo “expiatório, 
missionário ou outro”; e o curador 
deve possuir equilíbrio e amor na 
tarefa. O articulista confronta e lo-
caliza após esses três fatores nas 
curas promovidas por Jesus, como 
na da mulher hemorroíssa, no servo 
do centurião, na do paralítico e do 
cego de nascença.

Sobre a segunda condição, 
tece comentários adicionais e é 
onde, respeitosamente, permitimo-
nos dele discordar parcialmente. 
Primeiro afirma que o termo mereci-
mento não se aplica ao caso porque 
este deve estar ligado à ideia de 
recompensa, bom comportamento 
ou resultado satisfatório em prova 
física ou intelectual. Mas a seu ver, 
“uma doença grave jamais será uma 

prova para evolução do espírito, vis-
to que provas são lições que um es-
pírito está aprendendo pela primeira 
vez, o que sempre ocorre pelo mé-
todo mais fácil para ele...”.

Não nos recordamos de ter 
lido em qualquer obra de Kardec 
que as provas sejam fáceis e refe-
rem-se sempre a experiências inédi-
tas. Muito pelo contrário, o mais co-
mum é sermos reprovados e termos 
que repetir as mesmas provas. As 
doenças graves ou deficiências físi-
cas e mentais representam, sim, na 
maioria das vezes, expiações devi-
das a abusos de vidas passadas ou 
da atual, porém não significa que 
não possam ter sido escolhidas em 
caráter provacional, visando ace-
lerar o próprio progresso.

Além do mais, quando se fala 
em merecimento de cura, fala-se no 
sentido de que o aprendizado con-
tido na lição foi apreendido. Como 
a dor é eminentemente educativa, 
uma vez que seja reconhecida e 
removida sua causa, ela torna-se 
desnecessária. Papel relevante tam-
bém neste processo desempenha 
a fé. A propósito recomendamos a 
leitura do capítulo V do Evangelho 
Segundo o Espiritismo, mais parti-
cularmente do seu item 9.

Mais abaixo, no 
nosso modesto modo 
de entender, outro 
equívoco ao incluir no 
termo missionário a es-
colha ou aceitação de 
uma doença para ad-
quirir qualidades como 
“paciência, força de 
vontade e fé”. O sen-
tido de missão parece 
deslocado se ela for 
dirigida para a própria 
pessoa. Aliás, no pará-
grafo seguinte, Renato 
Costa enfatiza essa 
conotação relacionada 
a terceiros. No caso 
anterior, a doença so-

licitada – ou aceita – deve ser en-
quadrada como expiação ou prova, 
apenas.

Há mais considerações in-
teressantes na sequência do texto 
como, por exemplo, a cura pela fé 
e o efeito placebo, reconhecido pela 
Medicina. Chama a atenção o ar-
ticulista que neste último, o efeito 
pode surgir pela fé no médico e na 
medicação. Já numa terapia espiri-
tual a fé está centrada em Deus, em 
entidades superiores ou também em 
alguma substância específica.

A voz da consciência

Adilton Pugliesi (santospuglie-
si@hotmail.com), na mesma revista 
e edição, aborda o tema acima. À 
certa altura transmite as seguintes 
informações. O paleontólogo, an-
tropólogo e jesuíta francês Pierre 
Teilhard de Chardin (1881-1955) 
divide os homens em três catego-
rias: cansados, ociosos e ardentes, 
sendo que estes são os que buscam 
os mais profundos estados de cons-
ciência pela procura do divino e da 
harmonia.

George Ivanovitch Gurdjieff 
(1877-1949), psicólogo e filósofo 
russo dividiu-os em adormecidos 
e despertos. Já seu mestre, o tam-
bém russo, filósofo e matemático 
Pietr Demianovich Ouspensky 
(1898-1947) também separou os 
homens em dois grupos: fisiológicos 
e psicológicos.

Antes dos três, Allan Kardec 
viu homens em que predominavam 
os instintos carnais e os guiados 
mais por valores morais (questão 
941 de O Livro dos Espíritos) e a 
autora espiritual Joanna de Angelis 
viu três classes de seres humanos: 
codependentes, insatisfeitos e ajus-
tados.

Assim, afirma Pugliesi, “de 
modo geral, os homens que se si-
tuam... no primeiro nível, os ociosos, 
cansados, carnais, fisiológicos, in-
satisfeitos, estão todos adormeci-
dos (grifo do autor)”. E ao dizer que 
tanto a Ciência como as religiões 

O que dizem os outros jornais
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Dora Incontri critica maté-
ria da Superinteressante

Frequentemente acotecem 
estas ‘coincidências’. Como o 
Globo Repórter dedicou o pro-
grama de 16 de setembro ao 
tema EQMs ou Experiências de 
Quase-Morte, a revista Super-
interessante não quis ficar atrás 
e fez o mesmo com o seu perió-
dico mensal na edição do mês 
seguinte, incluindo, também, os 
casos que evidenciam a reencar-
nação.

Matéria de capa sob o título 
“Ciência Espírita”, como sempre 
não conseguiu agradar aos es-
píritas mais exigentes como Dora 
Incontri que postou um texto no 
site da Associação Brasileira de 
Pedagogia Espírita (www.peda-
gogiaespirita-abpe.org), da qual 
é fundadora, criticando a reporta-
gem.

Nele, Dora culpa o “materi-
alismo radical ou nihilismo” pelas 
distorções encontradas na maté-
ria da Super, a começar pelo tí-
tulo que, ao seu ver, erra por ad-
jetivar de espírita a Ciência que 
promove os estudos em torno 
daqueles temas. Como muitos 
pesquisadores estrangeiros não 
estão engajados com o Espiri-

tismo e deixaram de ser mencio-
nados ou foram subestimados, 
a impressão que ficaria é que o 
assunto continua mais no terreno 
da fé do que propriamente da 
ciência.

A articulista reclama, ainda, 
de certas colocações irônicas. 
“O tom – escreve ela – é que 
demonstra o que a Revista pre-
tende que o leitor pense (pois é 
isso, ela quer impor um ponto 
de vista, sem nenhum respeito 
aos entrevistados, aos leitores e 
aos fatos): todos esses pesquisa-
dores, brasileiros e estrangeiros, 
não passam de um bando de 
crédulos, homens de fé, que es-
tão tentando provar o improvável”.

Clube do Livro Espírita de
Curitiba quer  aumentar
número de Associados

O CLE - Curitiba já chegou a 
ter mais de 400 associados. Com 
o passar do tempo, esse núme-
ro reduziu-se drasticamente por 
falta de um monitoramento mais 
incisivo, ausência de um traba-
lho efetivo de marketing e bar-
reiras impostas por muitas Ca-
sas Espíritas que, infelizmente, 
não veem com bons olhos a sua 
atuação, julgando, de maneira 
errônea e até preconceituosa, 
que a atividade possa prejudicar 
o movimento de suas próprias 
livrarias internas.

Mas agora que o gerencia-
mento do CLEC voltou à ADE-
PR, é intenção dos membros do 
Conselho de Administração, inde-
pendente dos cargos que venham 
assumir – ou não – a partir da 
eleição de dezembro intensificar 
esforços objetivando o aumento 
de seu quadro associativo.

Seja como for, e mesmo 
antes de qualquer ação neste 

sentido, você que lê agora esta 
matéria e ainda não conhece 
o funcionamento do CLEC, em 
atividade há mais de 16 anos, 
pode fazê-lo através das expli-
cações sumárias abaixo e com-
plementando, se julgar oportuno, 
pelo nosso e-mail institucional 
(adepr@adepr.org.br).

O CLEC disponibiliza a entre-
ga de um ou mais livros à escolha 
do associado a cada dois meses. 
Em um folder, acompanhando o 
primeiro livro da assinatura, são 
oferecidas oito sugestões de títu-
los acompanhados dos principais 
detalhes como: nome do autor, 
número de páginas, gênero e uma 
síntese do conteúdo, além da re-
produção da capa.

Os oito títulos, em geral, 
são distribuídos da seguinte for-
ma: três ou quatro romances, um 
filosófico ou científico, um de ori-
entação e consolo ou auto-ajuda 
(espírita), um de dissertações 
ou biográfico e um infantil ou 
CD/DVD. O chamado livro n° 1 
é sempre do gênero romance e 
lançamento em primeira mão na 
praça. Os demais, quase todos 
também são lançamentos. 

O valor do livro chamado n° 
1 é fixo – R$ 16,00 e é sempre 
o que oferece maior desconto 
em relação ao preço normal das 
livrarias. Esse desconto varia de 
40 a 60%. Os demais têm um 
desconto mínimo de 10%. Nor-
malmente, o associado paga uma 
semestralidade que corresponde 
a três livros ao valor de R$54,00, 
sendo que R$48,00 referem-
se ao valor dos livros e R$ 6,00 
ajudam a custear as despesas de 
correio que tem a sua outra parte 
(cerca da metade) bancada pelo 
CLEC/ADE-PR. Não há taxa de 
inscrição.

Toda vez que o associado 

desejar adquirir um livro cujo 
preço está acima dos R$16,00, 
pagará a diferença, sendo que, 
via de regra, fica acumulada para 
ser paga – essa e eventualmente 
de outros bimestres, junto com a 
renovação da semestralidade. O 
mesmo ocorre quando o associa-
do solicita o envio de mais de um 
livro, sendo que este segundo, 
caso tenha também indicado o n° 
1, deverá ser pago integralmente, 
pois seu crédito para aquele bi-
mestre, já está sendo usado para 
este último.

Isso simplifica os pagamen-
tos e reduz a necessidade de 
idas ao banco. Há associados, 
porém, que preferem efetuar os 
pagamentos a cada pedido e não 
semestralmente, o que também é 
aceito.

Outra vantagem adicional é 
que o associado, além de poder 
aceitar uma ou mais sugestões 
de títulos contidas no folder, tem 
a liberdade de solicitar outro tí-
tulo qualquer, desde que indican-
do nome e autor e, ainda, que o 
mesmo esteja disponível nas dis-
tribuidoras.

Os pagamentos podem ser 
feitos com depósito no Banco 
do Brasil, Ag. 3051-1 conta 
205.755-7, após o qual a pessoa 
deve comunicar-se com o CLEC/
ADE-PR pelo e-mail já indicado 
acima ou pelo telefone (41) 3278-
0961 para passar seus dados ca-
dastrais.
PARTICIPE! E colabore com a 
divulgação do livro espírita, des-
ta Associação e do Espiritismo 
como um todo. 

CLEC: há mais de 16 anos dis-
seminando informação, cultu-
ra, esclarecimento e esperan-
ça.

A pedagoga espírita
Dora Incontri
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