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Dirigente da ADE-PR lança novo livro
Acaso, fatalidade, determinismo, lei de causa e efeito, livre-

arbítrio e destino. Ninguém foi tão a fundo nestas questões como o 
jornalista e escritor pontagrossense Wilson Czerski. Não bastasse 
reunir praticamente tudo o que de mais importante já se escreveu a 
respeito, dentro e fora do Espiritismo, emitiu seus próprios conceitos 
como “causas únicas e múltiplas, mediatas e imediatas, primárias 
e secundárias, simples e complexas; e efeitos também simples e 
complexos, diretos e indiretos”. Ou “a imposição do livre-arbítrio do 
mais forte”, o “fruto maduro” e o “supercomputador divino”, resultado 
de longas meditações e análises.

Todos os grandes filósofos, desde os pré-socráticos até os 
modernos desfilam diante do leitor com suas dúvidas ou certezas. 
Uma dezena de religiões tradicionais e influentes dizem presente 
com seus dogmas, princípios e doutrinas, divergências e semelhan-
ças.

O Espiritismo examinado exaustivamente em todas as obras 
de Kardec. Tudo o que ele e os Espíritos Superiores ensinaram (nada escapa). E depois dezenas 
de autores desencarnados e encarnados que se debruçaram sobre o fascinante tema da vida e da 
morte, da saúde e da doença, das tragédias pessoais e coletivas, dos meandros, ‘coincidências’ no 
casamento, na profissão, na sociedade. Uma viagem fantástica que começa com o planejamento 
reencarnatório, passa pela infância, as vitórias e fracassos, erros e acertos da vida adulta e culminam 
com a desencarnação, fechando o ciclo de mais uma etapa da vida da alma imortal em evolução.

Por fim, um capítulo especial com 20 casos reais e recentes que mobilizaram a opinião pública 
nacional e mundial. E alguns outros para exercício do próprio leitor que vai confrontar a realidade com 
o aprendizado que acaba de fazer. O que é fatalidade? O que são as causas nisso e o que são efeitos? 
O somatório faz o destino. O seu, o meu, o nosso. (Pág. 4).

ADE-PR elege nova diretoria
Foi eleita e tomou posse imediata a nova equipe de trabalho da Associação de Divulgadores do 

Espiritismo do Paraná para o biênio 2012-2013. Alessandra Baruffi é a nova presidente, tendo como 
vice Robson Luis Bueno Balaguer. Nos demais cargos do Conselho de Administração assumiram: 
Thaís Regina Zaganini de Oliveira Waishaupt (Secretaria e Relações Públicas); Luiz Clóvis Carretta 
(Finanças); Wilson Czerski (Mídia); Nilo Martinho Favetti (Integração); Lizete Terezinha Czerski (Even-
tos); Moacyr Jacomello Corso (Livro), Marcos Waishaupt (Informática). O vice-presidente acumulará 
interinamente a área de Marketing.

Abrade participa da reunião das Especializadas e a FEB em Brasília
A Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, logo após a sua criação em 1995, em 

substituição a Abrajee, durante cerca de uma década, teve ótimos momentos, com muitas realizações. 
Depois muitos colaboradores afastaram-se, projetos foram esquecidos. Agora algumas pessoas estão 
tentando retomar o antigo ritmo e prometem muito empenho e trabalho a partir deste novo ano. Mesmo 
antes disso, fez-se presente à reunião anual, que acontece paralelamente à do Conselho Federativo 
Nacional na capital federal. (Pág. 8).

Veja também

ADE-PR: APROVAÇÃO DE CON-
TAS
A diretoria que deixou o cargo em 
06 de dezembro apresentou, du-
rante a Assembleia Geral Ordinária, 
as contas não só do último exercício 
como do biênio 2010-2011. Repro-
duzimos aqui (pág. 2, no Editorial, 
o Relatório da Administração e na 7, 
a Demonstração de Receitas e Des-
pesas) para conhecimento de todos 
os interessados.

OS ESPÍRITOS PODEM SE CO-
MUNICAR DIRETAMENTE POR 
APARELHOS ELETRÔNICOS?
Atualmente eles o fazem pela te-
levisão, por telefone e até por com-
putador. Mas tudo começou com 
gravadores comuns em 1959. Um 
livro sobre o assunto chegou ao 
Brasil em 1985. Saiba tudo sobre 
ele.
Literatura – pág. 5

A INTERNET A SERVIÇO DA DI-
VULGAÇÃO ESPÍRITA
Luis Fernando Spósito, em “Divul-
gar com Eficiência”, comenta sobre 
como o Espiritismo pode se benefi-
ciar deste fantástico meio de comu-
nicação. Sites, blogs, as redes so-
ciais como o Facebook e o Twitter. 
Mas também faz um alerta quanto 
à qualidade do que está disponível 
na rede mundial de computadores, 
nem sempre de conformidade com 
o conhecimento doutrinário, bem 
como o relacionamento entre os 
membros das comunidades virtuais.
Divulgação – pág. 6
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Opinião do Leitor
Ao Editor, Wilson Czerski.
Prezado Wilson:
Ao proclamar em seu editorial de no-
vembro/dezembro de 2011, que “ne-
nhuma instituição, por maior, mais 
poderosa e produtiva que seja, pode 
desprezar a contribuição de pessoas 
sinceras” e que “ninguém é absoluto 
dono do saber  para não aceitar ou-
vir, discutir e analisar sugestões ex-
ternas”, esse jornal toca em ponto 
essencial  e indispensável ao desen-
volvimento do pensamento espírita.
Cumprimentos pela posição clara 
publicamente assumida por esse 
periódico no sentido de fomentar a 
interlocução entre todos os segmen-
tos espíritas, em clima de mútua 
contribuição e respeito à construção 
coletiva do pensamento espírita. É 
profundamente lamentável o isola-
mento imposto justamente por res-
ponsáveis pela dita “unificação es-
pírita” àqueles segmentos que têm 
a coragem de propor o diálogo e a 
interlocução.
É gratificante saber que, apesar da 
limitação de recursos materiais e 
humanos, como se depreende do 
referido editorial, “Comunica Ação Es-
pírita” não sofreu e, certamente, não 
sofrerá solução de continuidade. Re-
ceba nossa solidariedade.
Milton Medran Moreira
Diretor de Comunicação Social do 
Centro Cultural Espírita de Porto 
Alegre e Editor de “CCEPA Opinião”

(...) Que boa notícia, Wilson. A im-
prensa espírita realmente livre e inde-
pendente está tão rara. É, pois, de se 
festejar essa reação em cuja frente, 
naturalmente, se encontra você. 
Grande abraço e êxito.
Medran

Caro Editor, informo que no dia...  
efetuei a transferência no valor de 
R$ 18,00 (dezoito reais) referente a 
assinatura do jornal “Comunica Ação 
Espírita” para o período de janeiro-
dezembro/2012). Desde já agradeço 
pelas matérias recebidas, algumas 
de grande aproveitamento para meus 
estudos. Com desejos de um Feliz Na-
tal e próspero ano novo,
Márcia Regina Wellner - Curitiba - PR

EDITORIAL

Como habitualmente faze-
mos a cada término de gestão de 
diretoria, estamos nesta edição 
prestando contas aos nossos 
Associados, anunciantes, co-
laboradores em geral e a toda 
comunidade espírita das nossas 
realizações no biênio 2010-2011. 
Abaixo publicamos na íntegra o 
Relatório da Administração con-
forme apresentado na Assem-
bléia Geral realizada no dia 06 
de dezembro passado. É o re-
sumo das atividades desenvolvi-
das. Na página 7 apresentamos 
o Demonstrativo da Receita e da 
Despesa, o retrato financeiro da 
instituição, tão ou mais impor-
tante por dar ciência, de modo 
objetivo e transparente, o quanto 
e de onde conseguimos os recur-
sos que movimentaram a ADE-
PR, bem como foi gasto cada 
centavo do que arrecadamos.
ASSOCIAÇÃO DE DIVULGA-

DORES DO ESPIRITISMO 
DO PARANÁ ADE-PR

Aos: Srs. Associados
Assunto: Relatório da Adminis-
tração

Em atendimento ao que dis-
põe o Art. 21º, item “f”, dos Esta-
tutos da ADE-PR, apresentamos 
para sua apreciação o Relatório 
de Administração do exercício 
01/01/10 a 31/12/11.

1º) Contamos atualmente 

com 45 associados, praticamente 
o mesmo número em relação ao 
período anterior;

2º) A homepage teve apro-
ximadamente 25.000 visitas, 
mais do que o dobro do período 
anterior. Isso representa média 
diária de 34 visitas. O site, a par-
tir de meados deste ano, passou 
a contar com uma pessoa res-
ponsável com mais condições 
de proceder as atualizações e 
demais medidas necessárias, 
reforçando a qualidade das infor-
mações oferecidas;

3º) Mantivemos em todo o 
período a participação financeira 
e de apresentação em 24 progra-
mas “O Espiritismo na TV”;

4°) O jornal Comunica Ação 
Espírita circulou regularmente 
(12 edições e 12.000 exem-
plares). Atualmente contamos 
com 41 assinantes, com uma 
redução 7% em relação ao perío-
do anterior. Algumas edições de 
2011 circularam com somente 08 
páginas por opção de seu editor.

5º) A partir do mês de se-
tembro de 2011 o Clube do Livro 
Espírita de Curitiba foi reincorpo-
rado à ADE-PR, representando 
importante fonte de receitas, 
além do papel por si só como 
meio de divulgação doutrinária;

6°) Além disso, na área fi-
nanceira, tomamos medidas que 

redundaram em economia para 
o Caixa como, por exemplo, a 
diagramação do jornal feita por 
voluntário que só em 2011 evitou 
gastos na ordem de R$ 360,00, 
bem como no serviço gráfico do 
mesmo, com outros R$ 200,00. 
Para 2012 e 2013 isso pode to-
talizar algo como R$ 3.800,00;

7°) Também a aplicação na 
Caderneta de Poupança dos sal-
dos que antes permaneciam na 
conta corrente foram suficientes 
– e com alguma sobra – para 
cobrir as próprias taxas de ma-
nutenção da conta bancária;

8°) No início de 2010, os 
então presidente e vice da ins-
tituição encontraram-se com o 
segundo vice-presidente da FEP, 
oportunidade em que foi entregue 
a este último um documento con-
tendo uma lista de 14 itens entre 
solicitações, sugestões e parce-
rias, a maioria muito simples. In-
felizmente, apesar da promessa 
empenhada para conosco, até 
o final desta gestão, nunca re-
cebemos qualquer retorno, o que 
demonstra, a nosso ver, o com-
pleto descaso com que algumas 
entidades não diretamente vincu-
ladas à federativa estadual são 
por ela tratadas.

WILSON CZERSKI
presidente

O que foi possível fazer em dois anos
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O reconhecimento a 
Kardec, à Revista
Espírita e ao seu
estilo literário;

uma entrevista com o 
ex-presidente da ADE-
PR; as semelhanças e 

diferenças entre
mediunismo,

hipnose e histeria.
Na edição do bimestre mar-

ço-abril do ano de 2002, nosso 
destaque de primeira página foi 
a Revista Espírita e seu editor, 
Allan Kardec. A Revista por ser 
quase desconhecida dos espíri-
tas, enfeixada em 12 volumes, 
cujo número inaugural se deu 
em janeiro de 1858, “(...) textos 
diversos, transcrições, comuni-
cações mediúnicas, extensos 
comentários, ensaios... cerca de 
4100 páginas...”, escreveu-se so-
bre a Revue.

E depois, seu responsável 
“... num trabalho hercúleo, mas 
não infatigável, visto que con-
tribuiu em muito para o prematuro 
esgotamento orgânico do mestre 
lionês que se negava a parar”. 
Daí a lembrança pela data de sua 
desencarnação em 31 de março 
de 1869: “... quanto mais estuda-
mos os textos de Kardec – ela-
borados ou não com os Espíritos 
Superiores –, mais cresce nossa 
admiração, respeito e gratidão 
pelo seu trabalho – quantidade e 
qualidade”.

O Editorial daquela 30ª 
edição do órgão oficial da ADE-PR 
comentava sobre o crescimento 
do número de consumidores de 
livros espíritas e consequente in-
cremento no número de editoras 
e distribuidoras. Alertava, porém, 
quanto à cautela necessária em 
relação à qualidade dos produtos 
disponibilizados onde os autores 
devem “expor de modo claro, in-
teligível as informações”. E tam-
bém aqui tomava por modelo os 
textos do Codificador “nos quais 
ressaltam: os conceitos expres-
sos com precisão, a pertinência 

dos assuntos abordados, as con-
siderações alinhavadas de modo 
didático e de fácil compreensão, 
as argumentações lógicas e con-
sistentes, a linguagem correta, 
elegante, mas sem preciosismos 
e demonstrações de erudição va-
zia”.

A seção “Subsídios para 
melhoria da imprensa espírita” 
atingia seu tópico n° 12 e tra-
tou da Notícia, segunda parte. 
A seção, como se percebe, não 
tratava propriamente de Espiri-
tismo, mas de jornalismo em 
geral. Entretanto, não se deve 
esquecer que, especializado ou 
não, as regras ao bom jornalismo 
são universais.

Depois de abordar, na 
edição anterior, conceito e clas-
sificação das notícias, atribu-
tos dos fatos produtores, grau 
de interesse do leitor e tipos de 
fontes, o texto complementar 
principiou com as clássicas cinco 
perguntas: O que, quando, onde, 
como e por quê. A certa altura 
recomendava: orações breves, 
vocabulário usual, estilo direto, 
adequação dos adjetivos, verbos 
vigorosos.

Nas páginas centrais (04 e 
05), o ex-presidente que acabara 
de deixar o cargo, concedeu en-
trevista. Destacamos abaixo suas 
declarações mais importantes.

- maior dificuldade nos seis 
anos à frente da ADE-PR: “falta 
de recursos humanos... compro-
metimento com a Causa muito su-
perficial, com postura mais de re-
ceber do que de doar... pior quando 
se trata de atividades que não ren-
dem dividendos espirituais imedia-
tos, característica da atuação na 
área da divulgação”;

- realização mais impor-
tante: “criar uma identidade no 
Movimento Espírita, dando uma 
estrutura mínima de funciona-
mento e credibilidade”;

- Movimento Espírita: “mui-
tas coisas boas e muitas que pre-
cisam ser melhoradas, algumas 
repensadas, mudadas outras. 
Um dos problemas é a escassa 

compreensão da própria Doutri-
na. Falamos muito de Kardec sem 
conhecê-lo de verdade. Como 
papagaios, repetimos o que ou-
vimos ou lemos, sem refletir e 
fora do contexto... Damos muita 
importância a detalhes. Tudo é 
motivo para melindres, vetos e 
exclusões... De positivo a busca 
de ocupar melhor os espaços na 
mídia... e as articulações entre as 
instituições. Temos que ter matu-
ridade para o diálogo com respei-
to às diferenças...”. 

Falou sobre diversos as-
suntos como autonomia finan-
ceira, o projeto de transformar o 
Informativo em jornal, fatos mar-
cantes como o incêndio na bar-
raca recém adquirida, em uso na 
Feira do Livro da Praça Osório e 
a participação no 1° Congresso 
Brasileiro de Divulgadores do 
Espiritismo.

No JOGO RÁPIDO, elegeu 
como obra literária espírita mais 
importante O Livro dos Espíritos; 
autores, Hermínio de Miranda e 
André Luiz; definiu o lar como o 
“bendito refúgio do espírito en-
carnado”; a violência como um 
“triste espetáculo da imperfeição 
social” e o conhecimento espírita 
como “o bem mais precioso que 
possuo”.

Na página 06, o Canti-
nho Científico tratou do Transe 
Mediúnico. Fez recordar a seme-
lhança na produção deste fenô-
meno com a hipnose e a histeria 
pela dissociação global ou par-
cial da consciência. Daí serem 
às vezes confundidos como, por 
exemplo, pelo célebre neurofisio-
logista Charcot.

Na hipnose o indivíduo age 
como um autômato enquanto 
na mediunidade ele conserva a 
liberdade de julgamento. Pre-
cognições, psicografia mecânica, 
psicofonia inconsciente, telecine-
sias e materializações configu-
ram transes profundos e idênti-
cos na origem fisiológica, mas 
totalmente distintos em suas for-
mas de expressão.

Mais canhestra é a tese da 

auto-hipnose. Como poderia al-
guém se autossugestionar para 
revelar fatos desconhecidos, 
falar em idiomas ignorados, ou 
reproduzir estilos de poetas sem 
nunca tê-los lidos? 

Pierre Janet – prossegue o 
texto – associou o mediunismo 
à histeria, sustentando que toda 
atividade inconsciente compor-
taria nuances patológicas. Mas 
a mediunidade é momentânea 
e controlada e o histerismo é 
exaltado e incontrolável. A me-
diunidade cria uma função nova; 
as patologias psíquicas, ao con-
trário, subvertem, desorganizam 
e nada criam.

Fechando a edição, o Teste 
seus Conhecimentos. Das 10 
questões propostas reproduzi-
mos aqui três delas.
1- Assinale F ou V conforme se-
jam falsas ou verdadeiras as 
seguintes proposições.
(    )  o estado de êxtase é um 
grau de sonambulismo com maior 
independência;
(    ) a faculdade de dupla vista 
(clarividência) pode se desen-
volver como consequência de 
certas doenças;
(   ) apesar da fatalidade em 
relação ao fenômeno morte, a 
vida pode ser prolongada por 
algum tempo através de passes 
magnéticos e/ou espirituais;
(     )  por ser provocado, o so-
nambulismo magnético possui 
características diferentes do so-
nambulismo natural.
2- A exortação de Cristo “Vigiai 
e orai”, proferida no Horto das 
Oliveiras, foi dirigida a dois dis-
cípulos que estavam com ele 
porque haviam dormido. Quem 
eram eles?
a) Judas Tadeu e João  b) Pedro 
e João  c) Tiago e André  d) Tomé 
e André
3- Fatores que bloqueiam as re-
cordações de vidas anteriores:
a) intercessão dos espíritos  b) 
raça e cultura de cada povo  c) 
tempo de permanência na errati-
cidade  d) todas estão corretas.

Respostas na página 8

AUTORRETRATO
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tações. Os debates contra as 
tendências morais, as enfermi-
dades, as obsessões, o auxílio 
da fé pela prece.

Na morte, individual ou co-
letiva, as incertezas sobre gêne-
ro e hora. Desdobrado dela o úl-
timo capítulo tratará justamente 
da análise de duas dezenas de 
ocorrências recentes no Brasil e 
no mundo que irão testar todo o 
aprendizado anterior. Tragédias 
naturais e as provocadas pelo 
homem, quais as diferenças e 
particularidades envolvidas em 
cada caso? O que morre e o que 
escapa. Será mesmo que ne-
nhum inocente é vitimado? Estu-
pro está no destino?

Para concluir, Czerski pro-
põe sete casos reais para análise 
do leitor na forma de exercício 
prático. Não podia ser melhor.

Destino: determinismo ou 
livre-arbítrio? (*)
Wilson Czerski
Valor: R$ 29,00 - 16X23 - 336 
páginas
Editora EME: vendas@edi-
toraeme.com.br Tel. (19) 3491-
7000

Algumas considerações sobre o 
livro:

* Facilidade de discorrer so-
bre um assunto tão fascinante 
como o livre-arbítrio e lei de 
causa e efeito.

* Forte embasamento e res-
paldo nas obras de Kardec (LE, 
ESE, LM) e outros autores res-
peitados e consagrados no movi-
mento espírita como Ernesto 
Bozzano, André Luiz, Hermínio 
Miranda, Léon Denis e outros.

 * Casos reais analisados 
sob a ótica dessa lei de causa e 
efeito, explicando com lógica e 
bom-senso, acontecimentos im-
portantes do dia a dia.

 * Um apanhado geral e ins-
trutivo a respeito do pensamento 
dos filósofos antigos e modernos 
sobre o conceito de destino, car-
ma, livre-arbítrio.

 * A visão das diversas re-
ligiões sobre o tema determinis-
mo divino, lei de ação e reação, 
livre-arbítrio.

 * Ao final o autor apresenta 
uma interessante análise sobre 
fatos reais de nossa atualidade 
para ilustrar o pensamento es-
pírita sobre a lei de causa e efeito 
e livre-arbítrio. Vai além, propon-
do ao leitor avaliar sozinho outros 
tantos casos, apenas como exer-
cícios para que possamos tirar 
nossas próprias conclusões di-
ante das inúmeras possibilidades 
que cercam cada acontecimento.

 * Temos, ainda, a avaliação 
de sua própria trajetória atual 
diante de fatos acontecidos de 
certa forma impostos por essas 
mesmas leis que nos regulam a 
vida e o destino.

 * No transcorrer do livro faz 
interessante comparação exem-
plificando a existência do deter-
minismo com o livre-arbítrio:

 O reencarnado é como um 
pedestre ou taxista de grande ci-
dade que tem um destino final, 
seja sua casa, o local de trabalho 
ou o endereço da corrida. Não 
importa qual o caminho, as ruas 
escolhidas. De uma maneira ou 
outra chegará ao destino. Os 
detalhes ficarão por sua conta 
no momento, mas os objetivos 
principais terão que ser alcan-
çados. Nestes percursos, mui-
tos perdem tempo, pegam des-
vios ou atalhos, sofrem atrasos, 
andam em círculos e estacio-
nam. Outros aproveitam as vias 
menos congestionadas, dirigem 
com prudência, aceleram onde 
podem e chegam mais rápido. 
Às vezes, fazemos retornos pe-
rigosos como um divórcio ou no 
suicídio. Implicará termos que re-
fazer o caminho, possivelmente 
numa futura reencarnação, para 
reconstruirmos o mal realizado, 
repetir o compromisso adiado 
e até recebermos o sinal verde 
para seguir em frente.

No paralelo com a evolução 
espiritual, parte da situação de 
simples e ignorante e não impor-
ta quanto tempo e que tipos de 
infrações e acertos cometa rece-
ba, um dia chegará à destinação 
final que é o estado de perfeição 
relativa e felicidade.
 (*) Texto informativo divulgado 
pela Editora EME na internet.

O fascinante tema do destino humano 
no livro de Wilson Czerski

O terceiro livro espírita 
assinado pelo nosso diretor, Wil-
son Czerski, publicado pela Edi-
tora EME, promete ser sucesso 
de crítica. Fruto de amplas pes-
quisas realizadas durante mais 
de uma década e quase metade 
desse tempo dedicado à elabo-
ração propriamente dita, trata de 
um dos mais intrigantes proble-
mas humanos.

O ineditismo do trabalho 
está não só na profundidade 
da exploração do tema dentro 
da Doutrina Espírita, como pelo 
empolgante passeio que ele faz 
perpassando todos os maiores 
filósofos, dos pré-socráticos aos 
contemporâneos, bem como 
pela dezena de religiões. O que 
cada um tem a dizer compõe os 
dois primeiros capítulos do livro. 

É o autor quem justifica: 
Com a palavra os filósofos. Te-
mos muito o que aprender com 
eles. Não importa tanto em que 
acreditavam.... todos tentaram 
rasgar as sombras da ignorância 
íntima e romper com os limites 
anestesiantes do comodismo 
mental ou das soluções forja-
das para atender interesses e 
conveniências pessoais, de gru-
pos ou de instituições... Muitos 
dedicaram suas vidas inteiras só 
pensando. E depois deixaram o 
legado na forma escrita.

Já sobre as religiões ele a-
testa: A fé também é um caminho 
que, se bem assessorado pela 
razão, pode conduzir à verdade. 
Grandes pensadores como os 
monges budistas ou figuras per-
tencentes às fileiras das religiões 
ocidentais passaram suas vidas 
entregues a longos estudos e 

profundas meditações, às 
vezes torturados e dividi-
dos entre o antagonismo 
dos próprios raciocínios e 
os princípios decretados 
pela tradição milenar, ou 
interesses diversos a que 
se viam submetidos por 
questões de condiciona-
mento, obediência e disci-
plina hierárquica.

Alguns ousados, rebe-
laram-se, romperam as al-
gemas que impediam voos 
mais altos do pensamento, 

justamente fazendo prevalecer 
a preciosa faculdade do livre-
arbítrio como a tratamos aqui. 
Outros aceitaram limites e a con-
formação, ou abdicaram de ex-
por suas ideias e até do ato de 
pensar e contentaram-se em dis-
seminar somente aquilo que era 
permitido e tido como verdadeiro. 

No terceiro capítulo Wilson 
percorre exaustivamente todas as 
obras de Allan Kardec e quaren-
ta outras de autores encarnados 
e desencarnados. Ouviu tudo o 
que disseram a respeito de fa-
talidade, acaso, determinismo 
divino, livre-arbítrio; provas, expi-
ações e missões; lei de causa e 
efeito, desaguando tudo naquilo 
que é a essência do livro... e da 
vida humana: seu destino.

Mas não é mera com-
pilação. A justaposição de es-
clarecimentos serve apenas 
como fio condutor de uma se-
quência que ele denomina de 
viagem. É a trajetória do espírito 
desde o planejamento reencar-
natório de uma de suas múltiplas 
vidas, na dimensão espiritual, até 
a desencarnação, examinando, 
rigorosamente em tudo, a pre-
sença da sua autodeterminação 
em maior ou menor grau. 

Neste percurso examina, 
sob a lógica dos conhecimen-
tos recolhidos, ampliados pela 
própria percepção, a influência 
da genética, as condições no 
nascimento, a infância, as li-
gações afetivas, a escolha profis-
sional, a constituição do lar, o 
meio geográfico, social, cultural, 
econômico e político com suas 
variadas interferências e limi-
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Livros que eu recomendo

Os espíritos
comunicam-se
por gravadores

Wilson Czerski

O livro de Peter Bander foi 
lançado no Brasil no ano de 1985 
pela EDICEL, mas segue sendo 
de muito valor, uma vez que o 
tema é escassamente tratado na 
seara espírita onde há pouca pre-
ocupação com o aspecto cientí-
fico e, via de regra, contenta-se 
somente com a TCM ou Transco-
municação Mediúnica.

O autor é formado em 
psicologia, professor superior na 
área religiosa e moral. O livro, de 
190 páginas, é composto por 13 
capítulos, além da introdução, 
na qual Bander principia falando 
das primeiras experiências de 
gravação de vozes de espíritos 
por via eletrônica, isso em 1959 

com o sueco Friedrich 
Jüergenson, seguido por 
Konstantin Raudive, na 
Alemanha. Ambos, Rau-
dive e Peter fizeram várias 
experiências juntos. O livro, 
diz ele, “é o relato dessas 
investigações; se bem que 
mencione em detalhes a 
atitude da Igreja Católica 
com relação ao Fenô-
meno das Vozes Eletrôni-
cas...” como, por exemplo, 
o parecer sóbrio do Re-
verendíssimo Monsenhor 
Charles Pfleger.

Depois, Bander analisa as 
hipóteses de explicação do fenô-
meno, as muitas surpresas com 
que se deparou durante as pes-
quisas e questões por ele levanta-
das: “Existem vozes nas fitas que 
não deveriam estar gravadas? 
Podem essas vozes ser explica-
das pela eletrônica ou pela psico-
logia? De quem são essas vozes? 
O que dizem? Tem algo de valor 
o que dizem? Qualquer pessoa 
pode gravá-las e ouvi-las?”.

À página 89 encontra-se 
uma fotografia em que Raudive 
submete a gravação da voz de 
um jovem oficial da marinha que 
se suicidara dois anos antes ao 
Monsenhor Stephen O’Connor, 
Vigário Geral e Capelão-Mor da 
Igreja Católica da Marinha Britâni-
ca. Nas seguintes, imagens e 
declarações. “Não vejo nada... 
contrário às doutrinas da Igreja – 
afirma o Rev. Pistone – são algo 
extraordinário....”. Para ele as co-

municações com os espíritos po-
diam ser de grande utilidade para 
eles pelo recurso da prece. “Estou 
definitivamente impressionado – 
é o Rev. Butler, Bispo Anglicano, 
quem diz”; “Pelo que li e ouvi – diz 
outro sacerdote Gebhard Frei – 
creio que as vozes provenham de 
entidades transcendentais. Não 
poso duvidar... quer me convenha 
ou não”.

Outro registro fotográfico é o 
do encontro de Jüergenson com 
o papa Paulo VI de quem rece-
beu a Comenda da Ordem de S. 
Gregório e ainda outros testemu-
nhos de convicção de represen-
tantes do clero.

Mais à frente, no capítulo VI, 
detalhes de uma gravação com o 
espírito de Churchil. No seguinte, 
a polêmica quanto a possibilidade 
de se manifestarem entidades 
maléficas. O Padre Pistone, já ci-
tado, tem reproduzida uma longa 
entrevista sua. Nela, fala da morte 
do corpo material e do espiritual, 
mas é contraditório em relação ao 
Espiritismo.

Mais 14 fotografias e de-
clarações a respeito do Fenôme-
no das Vozes aparecem após a 
página 136. Ted Bon-
ner, diretor da RTE, 
emissora de TV in-
glesa que havia feito 
dois programas so-
bre o assunto, assim 
se pronuncia: “Não é 
truque ou artimanha; 
é algo com que nunca 
havíamos sonhado”. 

Em grande parte a apresentação 
das gravações nestes programas 
foi responsável pela postura fa-
vorável das Igrejas. Afinal, é muito 
difícil manter o ceticismo diante, 
por exemplo, de uma gravação de 
18 minutos, contendo 200 vozes, 
sendo 27 delas bem claras.

Já no capítulo XI, “Os cien-
tistas e a vozes”, entre outros tan-
tos que expressaram sua opinião, 
Michael Kaye, defende alguns 
pontos interessantes como, por 
exemplo, a de que a energia para 
a produção do fenômeno era reti-
rada do próprio ambiente, ocasio-
nando queda de temperatura. Em 
outra situação, o pesquisador D. 
R. Nanji, de Goteteburg, recorreu 
ao auxílio da médium Leslie Flint 
para obter instruções para poder 
melhorar os equipamentos para 
as gravações.

Quase no final, Peter 
Bander apresenta uma conclusão 
surpreendente sobre a obtenção 
do fenômeno: “Isto faz pressupor 
que o amor ou a afinidade sejam 
elos mais importantes que a ‘pre-
dileção’ da frequência acidental 
do gravador”.



COMUNICA AÇÃO ESPÍRITA  . JAN / FEV DE 20126PÁGINA

A Internet foi uma das coi-
sas mais poderosas já criada 
pelo homem moderno. De tão po-
derosa, deveria ser considerada 
uma arma branca. Sem entrar 
em muitos detalhes, a Internet 
foi mais uma criação dos norte-
americanos, que, preocupados 
com os ataques de inimigos 
durante a guerra-fria, principal-
mente a União Soviética, desen-
volveram um canal de comuni-
cação pelo qual todas as bases 
militares espalhadas pelo país 
pudessem se comunicar através 
dos computadores caso ataques 
aéreos destruíssem estações de 
rádio, telefone, enfim, todos os 
meios de comunicação em cima 
da terra. 

Assim, eles conseguiriam 
“manter o controle da situação”, 
e montar um plano para contra-
atacar o inimigo. Felizmente, 
a guerra-fria se foi, não houve 
ataque de nenhuma das partes 
envolvidas, mas, a tecnologia já 
havia sido desenvolvida, e seria 
um desperdício de tempo não 
aproveitá-la. Sendo assim, divul-
garam ao mundo essa nova mo-
dalidade de comunicação atra-
vés de computadores. O resto é 
história.

Qualquer coisa que se diga, 
ou seja mostrada nessa rede 
mundial de computadores pode 
levar uma pessoa ao estrelato, 
ou, simplesmente, arruinar a 
vida dela. Basta ver as correntes 
que circulam hoje em dia pelos 
nossos correios eletrônicos, os 
vídeos postados no Youtube, 
pegadinhas com sites conheci-
dos, etc. As informações se tor-
naram um vírus. É só cair na cor-
rente sanguínea, a rede, que logo 
se alastram por todos os lugares. 
Sendo assim, temos que aprovei-
tar essa grande arma que temos 
nas mãos para espalharmos coi-
sas boas para as pessoas, já que 

o povo brasileiro é preguiçoso 
para ler. Buenos Aires, capital 
da Argentina, orgulha-se por ter 
uma livraria em cada quarteirão 
da cidade; por outro lado, Brasí-
lia, capital do nosso país...

Bom, deixa para lá. Volte-
mos ao que interessa.

Como o Espiritismo pode se 
fazer valer dessa poderosa arma 
chamada Internet?

Bom, basta digitar a palavra 
“espiritismo” em uma página de 
buscas que aparecerão milhares 
de links para serem pesquisados. 
Pois bem, dentre esses vários 
links, eu destacaria:

• FEB (Federação Espírita 
Brasileira) – www.febnet.org.br – 
entidade maior de divulgação da 
doutrina espírita;

• Portal do Espírito – www.
espirito.org.br – site onde encon-
tramos diversas palestras, textos 
e arquivos de áudio relacionados 
ao Espiritismo. Onde podemos 
encontrar vários textos de um 
autor bastante referenciado pelo 
Wilson Czerski, editor deste jor-
nal – Alkíndar de Oliveira. Esse 
site é bastante usado como refe-
rência para montar palestras por 
conter muitos textos relaciona-
dos à Doutrina Espírita e disser-
tações de diversos autores sobre 
os mais variados temas.

• TV CEI – (Conselho Es-
pírita Internacional) – www.tvcei.
com – site da televisão do CEI. 
Excelente fonte de pesquisa para 
ter acesso a palestras e livros di-
versos sobre a Doutrina. Depois 
de tantos canais patrocinados 
por outras religiões, finalmente, 
um canal de vinculação da dou-
trina dos espíritos ganha espaço 
na mídia;

• ADE-PR (Associação de 
Divulgadores do Espiritismo do 
Paraná) – www.adepr.org.br – 
sim, a página dos responsáveis 
por este jornal. Mais um na luta 

pela divulgação da Doutrina Es-
pírita.

Temos que aproveitar
essa grande arma que
temos nas mãos para

espalharmos coisas boas 
para as pessoas, já que o 

povo brasileiro
é preguiçoso para ler.

Porém, não poderia deixar 
passar a oportunidade de aler-
tar para o fato de que há mui-
tos que usam da abrangência 
da Internet e de uma suposta 
ascendência sobre algumas ca-
beças não tão pensantes assim, 
para tentar mal dizer todo esse 
trabalho que foi feito desde a 
codificação da Doutrina por Al-
lan Kardec. Falo, em especial, 
de uma comunidade do Orkut in-
titulada “Eu sou Espírita - Espiri-
tismo” –  http://www.orkut.com.br/
Main#Community?cmm=495527 
– É o tipo de comunidade que 
devemos ter muito cuidado quan-
do entramos. Se não falamos a-
quilo que o seu moderador quer 
ouvir a respeito de determinado 
assunto, você está sujeito a ter 
o seu tópico  (ou resposta) ex-
cluído, podendo até ser expulso 
da comunidade dependendo do 
que seja. Veja a quantidade de 
tópicos excluídos e os seus as-
suntos. Veja quanta besteira é 
dita em uma comunidade que de-
veria ser um canal de discussão 
e aprendizado. Veja como uma 
pessoa que tem o dom da pala-
vra pode manipular tantos outros 
que não questionam o que está 
sendo dito sem antes procurar 
saber a verdade.

Sendo assim, usemos a In-
ternet para procurar a verdade 
sobre a Doutrina, e passemos 
a diante os endereços onde en-
contramos um conteúdo sério a 
respeito desse assunto. Procure 
saber com pessoas mais es-
clarecidas no assunto a respeito 

de algo que viu escrito em um 
site para saber se aquilo é uma 
verdade. Se for montar um blog 
com pensamentos, escritos, e 
for citar passagens conhecidas 
da Doutrina, procure colocar um 
link para algum outro site sério de 
divulgação do Espiritismo, para 
que desperte naquele seu leitor a 
curiosidade de saber mais sobre 
o assunto. Compre e/ou baixe 
áudio book com temas da Dou-
trina Espírita para ouvir se tiver 
preguiça de ler. No Twitter, siga 
as comunidades dos sites aqui 
citados e outras mais que encon-
trar; chame a atenção de seus 
amigos para posts interessantes 
das mesmas. A mesma coisa 
pode ser feita no Facebook. Siga 
as comunidades, e compartilhe 
os posts mais interessantes em 
sua página, para que seus ami-
gos possam ver e comentar a res-
peito.

Não acredito que aquele 
que segue a Doutrina Espírita 
seja melhor do que ninguém. Es-
tamos todos aqui para aprender 
e evoluir com nossos erros e a-
certos. Existem vários caminhos 
para se chegar mais perto do 
nosso Pai celestial. Porém, en-
quanto alguns preferem acreditar 
que tudo o que acontece de er-
rado com a gente é obra de uma 
poderosa força negativa; é difícil 
para aquele que tenha o mínimo 
de conhecimento da doutrina não 
levar em conta que: a lei da afi-
nidade, a lei da ação e reação, o 
livre-arbítrio, as nossas fraquezas 
e as nossas qualidades também 
têm muita influência sobre aquilo 
que acontece com cada um de 
nós.

Ficou curioso? Ainda não 
sabe do que estou falando? São 
várias as possibilidades de aprendi-
zado com a Internet, basta termos 
curiosidade e senso crítico.

Bons estudos!

Divulgar com Eficiência

A Internet e o Espiritismo
Luís Fernando Spósito 
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O que dizem os outros jornais
A queima da liber-
dade até entre nós

Ao lado de um texto sobre 
os 150 anos do Auto-de-fé de Bar-
celona, em sua primeira página, o 
jornal Opinião – ccepars@gmail.
com (ed. n°190, de outubro de 
2011), estende-se sobre concei-
tos como dogmatismo, liberdade 
de pensamento, infalibilidade etc. 
“Na sua lógica – diz ele, referindo-
se ao bispo católico que ordenou 
a queima de 300 obras espíritas 
– e naquela que ainda impera em 
certos meios religiosos, inclusive 
espíritas, é dever de uns dizer o 
que os outros podem ou não po-
dem ler. E para que certas publi-
cações não cheguem a seus fiéis, 
tudo é válido: escondam-se-as, 
proíbam-se a circulação nos seus 

RECEITAS
Mensalidades Associados                                                                     R$ 12.742,30
Assinaturas do jornal                                                                      R$ 1.842,25
Anúncios do CAE R$ 2.970,00
C.L.E. R$ 1.308,10
Rendimento da poupança                                               R$ 706,39
Venda de 45 livros na sede R$ 544,50
Doações R$ 402,05
Doação 19 livros “Esp. uma visão panorâmica” R$ 520,00
Outras R$ 227,51
TOTAL                                                              R$ 21.263,10      

      DETALHES DO SALDO
Banco do Brasil c/c          R$ 108,25 Saldo 31/12/2009 R$ 8.380,11 
Banco do Brasil – poup.  R$ 6.653,51        Receitas             R$ 21.263,10
Caixa                               R$ 1.482,28 Despesas           R$ 21.399,17
SALDO 30/11/11             R$ 8.244,04 SALDO 30/11/11 R$  8.244,04

    DESPESAS
Pagamento cotas do programa de TV R$ 5.750,00
Correio R$ 4.995,50
Serviço gráfico do jornal R$ 7.470,00
Certificação digital R$ 330,00
Editoras/distribuidoras – C.L.E. R$ 511,59
Papelaria R$ 418,82
Provedor de internet                                                                                                            R$ 290,00
Taxas bancárias                                                      R$ 544,75
Diagramação do jornal R$ 345,00
Cartório R$ 138,20
Pgto. livros “Espiritismo -  uma visão panorâmica” R$ 237,18
Embalagens R$ 112,00
Outras R$ 256,13
TOTAL                                                                       R$ 21.399,17

Demonstrativo da Receita e da Despesa da ADE-PR, biênio 2010-2011

“templos” e, mesmo, a simples 
menção de seus autores. São for-
mas simbólicas e dissimuladas de 
se queimar livros, jornais, revis-
tas... e pessoas!”

Brasileiro pioneiro 
em transplantes 
cardíacos guiado 

pelo Espíritos
Octávio Caúmo Serrano, 

na Revista Internacional de Espi-
ritismo – oclarim@oclarim.com.
br (edição de outubro/2011), em 
seu artigo “Medicina e espirituali-
dade”, (*) relata algo que, prova-
velmente, é de conhecimento de 
bem poucas pessoas. O médico 
Euryclides de Jesus Zerbini que 
realizou as primeiras cirurgias 
para transplantes de coração no 
país teve uma experiência inte-

ressante envolvendo os espíritos.
Quando ainda recém forma-

do, recebeu em seu consultório o 
diretor da revista “Centelha” que 
disse ter sido informado de que 
deveria se submeter a uma cirur-
gia de hérnia na virilha, mas sem 
a utilização de anestesia tradi-
cional. Foi orientado pelo espírito 
a procurar um médico naquela 
rua, o Dr. Zerbini, que descobrira 
um novo processo de anestesia 
(protóxido de azoto), indicado 
para o seu caso.

Mesmo relutante, o jovem 
cirurgião fez a intervenção com 
a presença de uma senhora mé-
dium que ficou ali orando. Ao final, 
ela informou que vira ele ser as-
sistido por dois espíritos cujos no-
mes eram Batista e Werneck, au-
tores de um livro que permanecia 

à mesa do médico dono do con-
sultório e frequentemente consul-
tado por ele, Zerbini.

Um era o Dr. João Benjamin 
Batista, médico, professor em téc-
nica operatória e medicina experi-
mental da faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro. O outro era 
o Dr. Fabio Leoni Werneck, en-
tomólogo, médico e farmacêutico 
pela mesma faculdade.

Décadas depois, um filho 
seu, também médico, desencar-
nou num acidente, o que lhe pro-
vocou muita revolta e descrença 
em Deus. A recuperação de sua 
fé teria ocorrido após a leitura do 
livro O Céu e o inferno.

(*) O relato deste caso foi 
publicado no Jornal Espírita, 
de São Paulo, em setembro de 
1992.
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e ES);
NORDESTE – Maceió, 13 a 15 
de abril (BA, SE, AL, PE, PB, RN, 
CE, PI e MA);
NORTE – Belém, 7 a 10 de junho 
(RO, AC, AM, PA, AP e RR)

Tanto o fórum quanto a reu-
nião do CFN ocorrem ordinaria-
mente uma vez por ano, na sede 
da federação, em Brasília (DF). A 
próxima reunião deverá ocorrer 
em novembro/2012.

Respostas do Teste da página 3:
 1) V, V, V, F   2) C  3) D

Foto: FEB/CFN

ABRADE participa de reunião do Fórum das Especializadas junto ao CFN da FEB
Marcelo Henrique Pereira

No último dia 10 de novem-
bro, na qualidade de assessor 
administrativo da ABRADE, repre-
sentamos a entidade no Fórum 
das Entidades Especializadas de 
Âmbito Nacional, junto ao Con-
selho Federativo Nacional (CFN) 
da Federação Espírita Brasileira 
(FEB).

Ao todo, estiveram pre-
sentes oito Entidades Especiali-
zadas: Associação Jurídico Es-
pírita do Brasil (AJE), Associação 
Brasileira de Artistas Espíritas 
(ABRARTE), Associação Bra-
sileira de Esperantistas Espíritas 
(ABEE), Associação Brasileira 
de Divulgadores do Espiritismo 
(ABRADE), Associação Médi-
co-Espírita (AME Brasil), Asso-
ciação Brasileira de Psicólogos 
Espíritas (ABRAPE), Instituto de 
Cultura Espírita do Brasil (ICEB), 
Cruzada dos Militares Espíritas 
(CME), e, como convidada, a Or-
ganização Social Cristã Espírita 
André Luiz (OSCAL).

Foram tratados temas so-
bre divulgação do Espiritismo, 
formas de apoio e participação 
junto ao trabalho federativo e 
foram definidas ações e reuniões 
com vistas à montagem de Co-
missões Temáticas, que darão 

apoio técnico especializado à 
FEB, às demais federativas es-
taduais e ao movimento espírita 
em geral.

A reunião foi bastante 
dinâmica e produtiva, sendo que 
várias das sugestões apresenta-
das pela ABRADE foram acata-
das pelo fórum e pela presidência 
da FEB e deverão estar sendo 
implementadas em breve.

Também durante a reunião, 
foi procedida a análise sobre o 
crescimento da difusão da Doutri-
na Espírita em âmbito nacional e 
internacional, com destaque para 
as campanhas promovidas pela 
FEB e a participação das espe-
cializadas nas mesmas. Foi feito 
o balanço das atividades desen-
volvidas no decorrer do ano de 
2011, dando ênfase às comemo-
rações do Sesquicentenário da 
edição de O Livro dos Médiuns.

Destacamos, ainda, a ex-
periência local (em Santa Ca-
tarina, onde residimos), da par-
ticipação pela primeira vez da 
ABRADE no Conselho Federa-
tivo Estadual daquele Estado 
por convite da federativa local, e 
a presidência da FEB destacou 
ser muito oportuna a participação 
dos representantes das especia-

lizadas nos conselhos estaduais 
de cada uma das federativas, 
sendo que a FEB iria reforçar 
aos representantes das mesmas 
junto ao CFN esta questão.

O presidente da FEB, 
Nestor Masotti aproveitando a 
temática, convidou as especiali-
zadas para se fazerem presentes 
às reuniões das Comissões Re-
gionais 2012, a serem realizados 
nas seguintes datas e locais:
SUL – Florianópolis, 20 a 22 de 
abril (RS, SC, PR, SP e RJ);
CENTRO – Goiânia, 25 a 27 de 
maio (DF, GO, TO, MT, MS, MG 


