
Datas para homenagens e reflexões
Num curto intervalo de 18 dias os espíritas dispõem de 

três datas muito importantes e que devem suscitar lembranças 
de carinho, de saudades algumas; de reverência e gratidão, 
outras. Enfim, que não podem passar em branco.

Trinta e um de março nos remete ao ano de 1869 que 
assinala a desencarnação do grande mestre Allan Kardec. 
Pelo fato de não possuirmos chefes, não significa que não 
devemos render justas homenagens e exaltar uma perso-
nalidade como a do ilustre professor francês que  – à custa 
de inauditos esforços e sacrifícios, somados à privilegiada in-
teligência  – deixou-nos o precioso legado da sistematização 
daquilo que hoje conhecemos como Doutrina Espírita.

E ao falar dele, logo nos vem à mente a execução de 
sua principal obra: O Livro dos Espíritos, publicada em 18 de 
abril de 1857. Verdadeiro marco na história da Humanidade 
em geral e na do espiritualismo em particular. Até então, o que 
tínhamos eram conhecimentos esparsos, verdades de mescla 
com muita superstição e misticismo. Rigor metodológico na 

observação e experimentação, lucidez de raciocínio, honestidade acima de tudo fazem dessa obra um 
tesouro de inestimável valor para todo aquele que decide se debruçar sobre seus ensinamentos sem 
ideias preconcebidas, preconceitos ou má-fé.

Já no dia 02 de abril, nosso pensamento dirige-se ao maior vulto espírita brasileiro, o médium e 
humanista Francisco Cândido Xavier. Como esquecer sua vasta obra literária composta por mais de 
420 títulos, embora sempre enfatizasse que ele era somente o “burrico” dos espíritos que atuavam por 
seu intermédio?

E os exemplos de amor legítimo e caridade desmedida? Aliás, soube como pouquíssimos que 
passaram pela Terra colocar o amor em movimento através da caridade, transformá-lo em obras, ma-
terializar o sentimento em pão para os pobres e consolo aos corações aflitos. 

Kardec, Chico, O Livro dos Espíritos, como lhes somos gratos!
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Nova reunião em Brasília acena para Fórum Nacional das Especializadas
Na edição passada noticiamos sobre a realização da reunião anual da Federação Espírita Bra-

sileira e as Entidades Especializadas no mês de novembro último. Por convite da federativa nacional, 
outro encontro ocorreu nos dias 25 e 26 de fevereiro, também na capital federal. Marcelo Henrique 
Pereira, diretor administrativo da Abrade, mais uma vez representou a entidade e conta detalhes na 
matéria da página 4.

Filmes espíritas: prêmios no Canadá e lançamento no Rio Grande do Norte
“As Mães de Chico”, exibido por aqui no ano passado, concorreu com outras 60 produções 

brasileiras no 5° Brazilian Film e TV of Toronto e ganhou dois prêmios: melhor atriz para longas com 
Via Negromonte e no júri popular o de melhor filme. Já a ADE-RN produziu o curta “A Prioresca”, dis-
ponibilizado no Youtube, e que conta a história de uma freira frustrada no amor, mas deparada com a 
realidade da reencarnação. (Pág. 8).

Outras matérias:

“DESTINO: DETERMINISMO 
OU LIVRE-ARBÍTRIO?” NA 2ª 
EDIÇÃO
O livro lançado por nosso edi-
tor Wilson Czerski, pela Editora 
EME, em dezembro do ano pas-
sado, está superando as expec-
tativas e já esgotou a 1ª edição 
de 3.000 exemplares em pouco 
mais de um mês. A segunda já 
está sendo distribuída e é so-
bre esta importante obra que a 
também escritora Zélia Carneiro 
Baruffi comenta na pág. 5.
Literatura I

“AS VIDAS SUCESSIVAS” 
TAMBÉM É RESENHADA
Em “Livros que eu recomendo” 
a obra mais importante do Cel. 
De Rochas está sob análise. 
O autor narra dezenas de ex-
perimentações realizadas por 
ele próprio, durante quase 20 
anos, com 19 sensitivos que 
regrediram a vidas passadas e 
até se projetaram para o futuro. 
Imperdível! 
Literatura II – pág. 6

E AINDA:
A dependência da revelação 
dos espíritos e o trabalho inte-
lectual humano (Editorial, pág. 
2); as dúvidas sobre a existên-
cia das obsessões (“O que 
dizem os outros jornais”, pág. 7) 
e a posição de Allan Kardec em 
relação ao que se deve reco-
mendar de leitura aos espíritas. 
(“Autorretrato”, pág. 3).
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Opinião do Leitor
Comunico que nesta data efetuei 
depósito na agência do Banco 
do Brasil S/A de Cambará, a im-
portância de R$ 72,00 (setenta 
e dois reais) para pagamento da 
anuidade do Comunica Ação Es-
pírita. Os nomes dos assinantes 
que estão renovando nesta data 
são os seguintes (...) 
Aproveitando a oportunidade gos-
taria de enviar as congratulações 
ao Wilson Czerski pelo grande tra-
balho efetuado à frente da ADE-
PR, nos sentimos até emociona-
dos e também orgulhosos de ver 
o trabalho de um nosso compa-
nheiro, parabéns Wilson.
Os nossos cumprimentos à nova 
diretoria da ADE-PR para o biênio 
2012/2013. À presidente Ales-
sandra Baruffi e demais membros 
da diretoria desejamos uma feliz e 
profícua gestão, esperamos poder 
continuar dando a nossa partici-
pação monetária, mas principal-
mente o nosso apoio com nossas 
orações. Felicidades, continuem 
sempre com este espírito altruísta. 
Obrigado,

Waldir Trautwein, Cambará - PR

EDITORIAL

Conhecimento espiritual:
revelação  gratuita ou trabalho humano?

2

Lemos e ouvimos mais de 
uma vez que o caráter progres-
sista do Espiritismo é insepará-
vel do aval da espiritualidade. 
Deveríamos permanecer à es-
pera de que ela se manifeste 
sobre qualquer assunto “novo”, 
não contemplado nas Obras da 
Codificação ou nas complemen-
tares. Como se nós, os encar-
nados, fôssemos privados da 
capacidade de pensar, refletir e 
concluir. 

Se todo o conhecimento 
que a Humanidade possui em 
relação aos temas metafísicos 
dependesse somente das reve-
lações dos espíritos, por certo, 
saberíamos bem pouca coisa, a 
despeito da inegável contribuição 
delas no seio de todos os povos. 
Médiuns videntes, profetas, ex-
táticos e místicos trouxeram in-
formações preciosas a respeito 
da alma, de Deus e do universo. 

Porém, os encarnados 
também tiveram o seu papel 
de destaque nesse processo 
através da filosofia e da ciência. 
Promover, no Movimento Espíri-
ta, a mentalidade de que em as-
suntos mais delicados devemos 
simplesmente abdicar da capaci-
dade de raciocinar, compreender 

e lançar luz sobre tais pontos 
no aguardo de que os espíritos 
revelem tudo prontinho é grave 
equívoco.

Alguns baseiam opinião no 
fato de que se os espíritos ainda 
não se pronunciaram é porque 
não é chegado o tempo para tal. 
Realmente, muita coisa não pode 
ser tratada porque havia muitas 
outras mais urgentes e certos 
problemas nem existiam, como a 
geração humana in vitro ou a ma-
nutenção da vida artificialmente, 
por exemplo.

Pelo contrário, os espíritos 
estimulam o trabalho humano 
em todas as áreas do progres-
so. Orientam, inspiram e podem 
até, aqui ou ali, desvelar certos 
conhecimentos, entretanto, não 
devemos cruzar os braços espe-
rando que eles façam a parte que 
nos compete. 

Os desencarnados, porque 
desembaraçados da matéria, po-
dem possuir conhecimentos am-
pliados, mas nem sempre. Allan 
Kardec já alertava de que eles só 
falam do que sabem e que nin-
guém sabe tudo. Quantos “falsos 
profetas”, mistificadores ou até 
bem intencionados que trans-
mitem declarações eivadas de 

erros? A dependência absoluta 
em relação ao que os espíritos 
podem dizer é demonstração 
de comodismo e tangencia o fa-
natismo.

Hoje eles, falando-se dos 
mais elevados moral e intelec-
tualmente, estão lá e nós aqui. 
Amanhã a situação pode se 
inverter. Aqueles que aqui es-
tão, será que ficarão à mercê 
somente do que nós, como de-
sencarnados, comunicarmos a 
eles? Espíritos somos todos nós. 
Muitos, antes desta encarnação, 
ou após ela, poderemos ser evo-
cados para opinar e esclarecer. 
Mas enquanto aqui, teremos per-
dido toda a bagagem acumulada 
nas múltiplas existências?

O perigo está na formu-
lação de teorias pessoais e 
isoladas, tanto dos daqui como 
dos de lá. Mas é da cooperação 
entre encarnados e desencarna-
dos, sempre em alternância de 
posições nas duas di-
mensões da vida, que 
se faz o trabalho das 
descobertas a respeito 
do que é bom, justo e 
ético para os homens 
utilizar daquilo que a 
ciência humana já des-
bravou.
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Os espíritas no Cen-
so de 2000 e os públi-
cos-alvo de Kardec; 
como elaborar bem 
uma notícia; livros 
espíritas: definição, 
proibições e o exem-
plo do Codificador

O Censo Demográfico de 
2000 foi assunto do “ADE-PR 
Informativo”, edição n° 31, refe-
rente ao bimestre maio-junho 
de 2002, na página 8, em artigo 
de Ivan René Franzolim e, até 
por causa dele, também no tex-
to principal da primeira página. 
Neste, foram inseridos números 
não presentes no outro texto. Por 
exemplo, o crescimento verifica-
do naquela última década entre 
os espíritas no estado do Para-
ná que passaram de 0,55% em 
1990 para 0,66 em 2000.

Também se informou a es-
calada deste segmento em ter-
mos nacionais, começando em 
1950 quando havia 0,82% de 
profitentes, passando para 0,97 
em 1960; 1,2% dez anos depois; 
e 1,5% em 1980. Já para 1991, 
as estimativas apontavam para 
4,6% ou 6,9 milhões de pessoas, 
mas, ao final, apurou-se somente 
1,12%; e 1,38% em 2000. Ao 
lado dos espíritas “assumidos” 
presumem-se sempre os simpa-
tizantes, um contingente avali-
ado em três ou quatro vezes ao 
daquele.

A matéria de capa abordou 
justamente este endosso de con-
siderar também os simpatizantes 
a partir de um conceito do pró-
prio codificador, Allan Kardec, na 
edição de julho da “Revista Es-
pírita” quando ele afirmava que 
“espírita é todo aquele que sim-
patiza com os princípios funda-
mentais” da doutrina.

O mestre lionês mencionou 
a “massa considerável dos es-
píritas de intuição”, os tendentes 
e indecisos que ele avaliava em 
25% do total da população. Dis-

tinguia entre os “reais” subgrupos 
como os ‘adeptos de coração’, os 
que aceitavam a filosofia, os levi-
anos e os mais ou menos sérios 
que se escondiam por razões di-
versas como preconceito, medo 
do ridículo, motivos pessoais, 
pressões familiares e até motivos 
respeitáveis. Mesmo os adeptos 
imperfeitos são úteis, afirmou. 

Na edição de setembro do 
mesmo ano, Kardec retomou o 
assunto, no texto “O Espiritismo 
apenas pede seja conhecido”. 
Já em janeiro do ano seguinte, 
o sábio francês dividiu a massa 
de indivíduos em 15 categorias, 
avaliando as chances, em por-
centuais, de quantos de cada 
uma delas poderiam se tornar es-
píritas. “Os terrenos mais férteis” 
estariam entre os crentes insa-
tisfeitos de outras religiões, com 
80%, chegando a 90% entre os 
incrédulos por falta de melhores 
opções e os livre-pensadores, a-
tingindo os 100% naqueles que 
já eram espíritas sem o saber, 
isto é, os ‘por intuição’.

O texto do nosso jornal en-
cerrava com um questionamento 
sobre o papel desempenhado 
pelos Centros Espíritas neste 
processo todo de induzir à con-
vicção espírita.

Na seção “Subsídios para 
a melhoria da imprensa espírita”, 
tópico XIII e o terceiro a respeito 
da “Notícia”, pinçamos algumas 
informações mais relevantes para 
quem atua na área jornalística. 
Por exemplo, a recomendação 
de não se esquecer que o perió-
dico sempre tem novos leitores 
e, por isso, quando se noticia um 
acontecimento que se desdobra 
por mais de uma edição ou guar-
da sequência com outro já publi-
cado, deve-se reprisar resumida-
mente o conteúdo anterior.

Outro cuidado é “referen-
ciar e circunstanciar as notícias”, 
citando cargos dos envolvidos, 
nomes e datas, etc. Se a notícia 
possuir interesse restrito, limita-
se a uma apresentação sinté-
tica desde que responda às sete 
perguntas básicas: o que, onde, 
como, quem, por que, quando e 
quanto. Caso ela possa reper-

curtir para um círculo mais amplo 
de público, além da notícia em si, 
é oportuno torná-la um texto in-
terpretativo ou opinativo.

Outro ponto importante 
é o título da notícia que deve 
chamar atenção para a mesma 
“de forma objetiva, resumida, 
capaz de prender a atenção de 
qualquer um que lhe ponha os o-
lhos”; é o seu espelho. Suas exi-
gências: palavras curtas, usuais 
e colocadas em estilo correto. O 
título deve ser claro e em corres-
pondência ao conteúdo.

A matéria especial das pá-
ginas centrais, assinada por Wil-
son Czerski, “Livro Espírita: a 
qualidade e o direito de escolha” 
iniciou perguntando sobre o con-
ceito de livro espírita. Basta ser 
mediúnico? Se escrito por estudi-
osos ou cientistas abordando te-
mas como reencarnação, EQMs, 
TCI seriam espíritas? 

Depois falou sobre os abu-
sos de autores, editoras e dis-
tribuidores, ficando com o leitor 
a culpa menor. Daí a propriedade 
de se investir em seu julgamento. 
O que é rejeitado não vende e o 
que não é vendido deixa de ser 
publicado. O leitor precisa apren-
der a exercitar seu discernimen-
to, mas não ser proibido de ler 
este ou aquele livro.

Na Revista Espírita (outu-
bro, 1863), Kardec declara: “Ora, 
a essa idade em que a faculdade 
de compreender está adulta, 
não pode ser conduzido como 
na infância e adolescência... 
quer-se saber porque a razão de 
se a prescrever ou proibir”. Já 
na edição de janeiro de 1861 é 
ainda mais explícito: “Proibir um 
livro é provar que o tememos”. 
E ele exemplificava. Publicava 
mesmo artigos ou matérias que 
combatiam a doutrina nascente. 
“Dissecava os textos, apontava 
os erros, refutava os argumentos 
falsos ou insuficientes”.

O autor do nosso artigo, 
mais à frente, recorda também 
os comentários elogiosos de Kar-
dec ao romance Ignorado Amor, 
(Spirit, no original), de Théophile 
Gautier que não era espírita e 
citava Swedenborg que, embora 

considerado um precursor do 
Espiritismo, na verdade era um 
místico. “Para isto (escrever) é, 
pois, necessário – dizia Kardec 
– ser espírita crente e fervoroso? 
Absolutamente: basta ser verídi-
co... para fazer uma obra espírita 
mesmo fantástica, o é (preci-
so) impregnar-se do espírito do 
Espiritismo”.

Ao fecho desta primeira 
parte da matéria (cuja con-
clusão também recordaremos 
na próxima edição), Wilson re-
produz opinião de Joamar Zano-
lini Nazareth (Anuário Espírita, 
ed. IDE, 2002) sobre as razões 
pelas quais não se deve elabo-
rar “listas de seleções institu-
cionalizadas”, como quem teria 
capacidade de criar os critérios 
ideais ou o caráter de liberdade 
do Espiritismo que não deve pro-
pugnar por uma uniformização 
de pensamentos. “Aquele que se 
aventurasse a criar uma lista es-
taria se arvorando a ser o mais 
elevado espiritualmente... típico 
pensamento de ditadores...”.

No texto assinado por Ivan 
Franzolim, na página 8, ele co-
menta sobre a grande diferença 
de números dos que frequentam 
os Centros Espíritas esporadica-
mente, adotam algumas de suas 
ideias, consomem a literatura es-
pírita, interessam-se por filmes 
com tal temática, mas não par-
ticipam de seu Movimento.

Chama atenção para o fato 
de que os esforços dos católi-
cos em jornais, rádio, televisão 
e internet não evitaram a queda 
do número de suas fileiras, per-
dendo parte do “rebanho” para 
os evangélicos, decerto mais 
eficientes no uso destas mídias. 
Naquela década, Goiás, Rio de 
Janeiro e Distrito Federal haviam 
apresentado índices de espíri-
tas superiores à média nacional 
enquanto Maranhão, Piauí e 
Amapá, inferiores.

“Nossa participação na 
grande mídia ainda é escassa... 
precisamos de uma política na-
cional de comunicação”, afirmou 
o articulista. “Se o produto é ex-
celente, por que o consumo é 
pequeno?”.

AUTORRETRATO
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zação do Fórum, na forma de 
futuro Conselho Nacional, a ser 
estruturado com a democrática 
contribuição de todos. Por ora a 
FEB designará uma secretaria 
especial para colaborar com a 
infraestrutura ao funcionamento 
das atividades das Especializa-
das.

Como decorrência da reu-
nião de novembro/2010 em que 
ficou deliberada a formação de 
Comissões Permanentes em 
quatro áreas temáticas (Direito, 
Saúde, Educação e Comuni-
cação), foram criadas e instaladas 
duas comissões. A de Acompa-
nhamento Legislativo (composta 
por ABRADE, ABRAME e AJE-
BRASIL) para levantamento dos 
projetos em tramitação no Con-
gresso Nacional, cujas temáticas 
sejam de interesse do movimento 
espírita e possam ter a presença 
de interlocutores espíritas. Será 
coordenada por Marcelo Hen-
rique Pereira (ABRADE).

A outra é a de Saúde e 
Espiritualidade (ABRAPE, AME-
BRASIL e PRÓ-SAÚDE MENTAL) 
para exame das questões afetas 

Nos dias 25 e 26 de feve-
reiro de 2012, na sede da Fe-
deração Espírita Brasileira, em 
Brasília (DF), estiveram reunidas 
as Entidades Especializadas de 
Âmbito Nacional. Presentes os 
representantes da Associação 
Brasileira de Divulgadores do 
Espiritismo (ABRADE), de Ma-
gistrados Espíritas (ABRAME), de 
Psicólogos Espíritas (ABRAPE), de 
Artistas Espíritas (ABRARTE), de 
Esperantistas Espíritas (ABEE), 
a Jurídico-Espírita do Brasil (AJE-
Brasil), a Médico-Espírita do Brasil 
(AME-Brasil), a Cruzada dos Mili-
tares Espíritas (CME) e o Insti-
tuto de Cultura Espírita do Brasil 
(ICEB), já integrantes do Fórum 
das Especializadas e, como con-
vidadas, a Organização Social 
Cristã-Espírita André Luiz (OS-
CAL) e a Pró-Saúde Mental.

O evento ocorreu à parte 
da reunião anual do Conselho 
Federativo Nacional da FEB e 
decidiu-se pela criação de um 
Fórum específico para o trabalho 
destas entidades. Destaque para 
o debate sobre a composição de 
um núcleo específico de organi-

Abrade, no rumo certo!
Marcelo Henrique Pereira

à Saúde, em especial à definição 
de projeto de atendimento em 
saúde mental e de combate às 
viciações, sob coordenação de 
Ercília Zilli (ABRAPE).

Está cada vez mais demons-
trado que o foco das Especiali-
zadas no trabalho junto à FEB é 
contribuir efetivamente para a 
melhor e maior capacitação de 
colaboradores às instituições es-
píritas, bem como a disponibili-
zação de materiais e orientações 
para a utilização por parte dos 
espíritas e associações. O espíri-
to dos trabalhos e a filosofia in-
dividual e coletiva apontam para 
uma nova era para o movimento 

espírita nacio-
nal, permitindo 
a participação 
de um número 
crescente de 
entidades e 
a redução de 
d i f e r e n ç a s , 
e v i t a n d o - s e 
práticas pas-
sadas de ex-
clusão e sepa-
ratismo.
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Confira as atividades da ADE-PR
Atualmente estamos atuando através das seguintes mídias:
• Jornal Comunica Ação Espírita que o leitor tem em mãos sua 90ª edição, bimestral, tiragem de 1000 exemplares, distribuído para todos os Centros 
Espíritas do Paraná, Bibliotecas Públicas e Faróis do Saber da capital, assinantes, Associados e anunciantes. Se você gostou do que está lendo aqui, 
não espere mais e faça uma assinatura e/ou dê uma de presente a um amigo. As instruções estão na página 2;
• Coluna semanal no jornal Metrópole, de São José dos Pinhais, com tiragem de 25.000 exemplares, já com 60 artigos publicados desde agosto de 
2010;
• Televisão. Participação desde maio de 2001 no programa Espiritismo na TV. Além de contribuir na sua sustentação financeira, apresenta o quadro 
Opinião ADE-PR, geralmente no último sábado de cada mês e reprises semanais e outro no segundo sábado do mês seguinte. O programa é veicu-
lado pelos canais 5 da NET, 72 da TVA e TV CEI (www.tvcei.com) – consultar a grade de programação. E para quem tem dificuldades de acompanhar 
horários fixos, a alternativa é assistir diretamente da internet acessando www.cwbtv.net . Ali se encontram disponíveis os programas dos dois últimos 
meses;
• Clube do Livro. Este serviço espera por você. Objetiva, como os demais meios, divulgar o Espiritismo, aqui através da sua vastíssima e rica litera-
tura, auferindo, como consequência disso, importante incremento de receitas para a ADE-PR. Acesse o nosso site ou envie e-mail para adepr@adepr.
org.br e solicite informações de como se associar. Os descontos alcançam até 50% do preço de capa de qualquer título à sua escolha;
• Por falar em site, não deixe de visitá-lo (www.adepr.org.br). Lá, entre outras coisas, você encontra todas as edições mais recentes deste jornal no 
formato Word e PDF para download. Na seção “O Espiritismo e os fatos atuais” há uma série de artigos abordando ocorrências recentes em âmbito 
local, nacional e internacional à luz do Espiritismo como, por exemplo, “A Doença de Lula”; “Um policial, um universitário e um ex-presidiário” e “Mais 
um Big Brother, quem aguenta?”. 
• E vêm aí novidades como o nosso Facebook (ativado dia 24 de fevereiro), Feiras do Livro e na área da televisão. Aguardem!
Escreva-nos por e-mail ou carta (endereço na pág. 2). Tire suas dúvidas. Faça sugestões. Seja também um divulgador.  Participe do nosso esforço. 

A próxima reunião presen-
cial deste colegiado ocorrerá na 
quinta-feira prévia ao CFN de 
2012, no mês de novembro. A 
ABRADE sente-se feliz e com-
prometida em participar deste 
trabalho, cujos resultados serão 
altamente benéficos para o seu 
trabalho e para o movimento es-
pírita em geral.

A ABRADE apresentou as 
seguintes sugestões, que foram 
acatadas pelo Fórum: 1) necessi-
dade de aprimoramento das fer-
ramentas de comunicação para 
as Especializadas; 2) a formação 
de listas de comunicação virtual 
(coletiva e das comissões) para 
troca de informações e continui-
dade dos trabalhos presenciais, 
inclusive a programação das 
atividades das próximas reuniões 
do Fórum; 3) estudos para a con-
tratação de um assessor legisla-
tivo da FEB para atuar junto às 
Casas Legislativas federais na 
defesa dos pontos de vista es-
píritas em relação à tramitação 
de projetos de interesse.
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nossas escolhas, boas ou más, 
e com elas construímos nosso 
destino não só para a vida ter-
rena, mas para a espiritualidade 
e conforme nosso livre-arbítrio 
sofremos consequências futuras. 

No capitulo terceiro, Wilson 
nos explica os conceitos de de-
terminismo e livre-arbítrio, desti-
no e lei de causa e efeito, provas 
e expiações, sempre de confor-
midade com os conhecimentos 
das obras básicas do Espiritismo. 
Comenta ainda a influência dos 
espíritos em nossa vida, positiva 
ou negativa. Argumenta sobre as 
obsessões, os erros médicos, os 
homicídios, acidentes, balas per-
didas, mortes coletivas. 

Seria tudo isto obra do aca-
so, fatalidade que algumas vezes 
decorre das escolhas que termi-
nam em uma espécie de des-
tino, mas que a nosso ver pode 
ser alterado pelo livre-arbítrio. 
No capítulo seguinte encontra-
mos estudos de casos, como o 
acidente com o avião da Gol, os 
terremotos de El Salvador, a tra-
gédia das chuvas. É fatalidade? 

Muito bem comen-
tado e explicado 
pelo autor que nos 
leva a um precioso 
entendimento e a 
uma reflexão sobre 
Deus e seus de-
sígnios, e que nos 
faz pensar correta-
mente, entender 
que nem tudo que 

deixam um espaço para a prática 
do livre-arbítrio, em algum grau, 
exceto o Protestantismo. Ali a 
liberdade de escolha não existe. 
Para Lutero existe a necessidade 
e não o livre-arbítrio que controla 
nossa conduta. O homem é pri-
sioneiro e escravo da vontade de 
Deus ou satanás. Calvino afirma 
que Deus criou o homem já pre-
destinado ao céu e ao inferno, 
nada podendo fazer para alterar 
a situação. As religiões orientais 
são as que têm maior afinidade 
com o Espiritismo sobre esta 
questão. 

Fatalidade, livre-arbítrio e 
determinismo coexistem na vida 
do ser encarnado. O destino é 
construído pelas escolhas reali-
zadas segundo nossa vontade, 
tanto antes de reencarnarmos, 
como na presente vida terrena, 
a cada instante, mas, também, 
é determinado pela lei de causa 
e efeito que, em última análise, 
resulta do livre-arbítrio exercido 
em algum momento do passado, 
criando automaticamente conse-
quências no presente.

O autor nos dá o exemplo 
de uma pessoa agindo cons-
cientemente exercendo o gover-
no de si mesmo, enquanto outra, 
agindo sem pensar, sem medir 
consequências, acaba gerando 
o mal. É diferente de um tercei-
ro que erra pela incapacidade 
de discernir o certo do errado, 
portanto, sofre as imposições 
do determinismo inerente a sua 
condição de imperfeição mais 
acentuada, não, porém, da lei de 
causa e efeito. 

No capítulo segundo, a 
questão do livre-arbítrio para as 
religiões, compreendemos que 
quase todas elas falam que a 
partir do momento em que somos 
dotados de consciência, fazemos 

O livro de Wilson Czerski (*)
Zélia Carneiro Baruffi

O escritor e conferencista 
paranaense Wilson Czerski, fun-
dador da Associação de Divulga-
dores do Espiritismo do Paraná 
– ADE-PR, sempre nos brindou 
com temas da atualidade à luz 
do Espiritismo. Acaba de lançar 
“Destino: Determinismo ou Livre 
–Arbítrio?”, pela editora EME, de 
Capivari, São Paulo. 

Nesta nova obra, o autor 
nos relata, no preâmbulo, a ideia, 
a preparação e sua execução 
que levou quatro anos para che-
gar ao conhecimento do público. 
Os questionamentos eram imen-
sos referentes ao papel desem-
penhado em nossa vida terrena 
pelo livre-arbítrio e à compreen-
são de como influenciam no pas-
sar da existência e a importân-
cia que representam na nossa 
saúde, na aparência física, na 
profissão, no enlace entre duas 
pessoas; se a fatalidade existe e 
de que forma atua; se tudo em 
nossa existência é determinado 
por uma força maior. 

Esta é uma obra para ser 
estudada, pensada e acharmos, 
através da reflexão, o universo 
que ela encerra, do que significa 
verdadeiramente o nosso desti-
no. Entendermos que a reencar-
nação nos faz perceber certas 
situações da vida terrena, mas 
que precisamos saber entender 
o verdadeiro significado das pa-
lavras: determinismo, destino, fa-
talidade, livre-arbítrio. 

Durante a leitura observa-
mos, segundo a citação do autor, 
que os filósofos da Antiguidade 
defendiam a liberdade de esco-
lha. “Demóstenes e Tales de Mi-
leto foram os primeiros filósofos 
a negar a existência do determi-
nismo absoluto”. Platão admitia a 
existência do livre-arbítrio.

Quase todas as religiões 

nos acontece hoje é resultado do 
ontem. A cada instante estamos 
tomando novas resoluções. Não 
podemos chamar de destino ou 
fatalidade a tudo que nos acon-
tece e nem que estava escrito por 
culpa de um passado distante, 
nem para as vítimas e nem para 
os causadores da velocidade, a 
negligência e a embriaguês. 

Caro leitor, através da leitu-
ra do livro de Wilson Czerski você 
passa a entender que temos par-
ticipação direta ou indireta em 
nosso destino e que através do 
livre-arbítrio erramos e acerta-
mos nossa caminhada. Destino? 
Fatalidade? As perguntas ficam 
no ar. Certos casos são complexos 
e ficam a cargo da reflexão interna 
de cada um de nós. É uma leitu-
ra que recomendo porque nos 
liberta um pouco mais, no dizer 
do autor, da cegueira espiritual 
na qual ainda nos encontramos. 
Este livro nos concita a corrigir a 
cada instante aquilo que pode-
mos mudar e buscar nossa feli-
cidade através destas correções 
do caminho, trilhado a cada mo-
mento de nossas vidas. Para fi-
nalizar o autor faz uma autobio-
grafia do destino em sua vida, 
muito bem concluída e que, pelo 
seu esforço e dedicação, nos le-
vou à emoção.

NR: Resenha publicada originalmente 
no informativo “Leitor” da EME Editora 
n° 30, fevereiro de 2012 e aqui ligeira-
mente adaptada.

5

Aviões explodem no World Trade Center, em 2001: o terrorismo é determinismo 
e castigo divino, lei de causa e efeito ou livre-arbítrio do presente? Respostas 
para esta e muitos outras tragédias individuais e coletivas estão no livro.
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Livros que eu recomendo
Wilson Czerski

Impossível resumir numa 
página quase 400 outras, espe-
cialmente de um livro tão espeta-
cular. É a obra mais importante 
do ex-coronel francês que iniciou 
as experiências sobre regressão 
de memória em 1893 e entre 
1903 e 1910 pesquisou pessoal-
mente 19 pessoas, os sujets, in-
vestigando demoradamente as 
questões das vidas passadas. 
Mas não só, pois em decorrência 
delas, estudou também as pro-
priedades do perispírito – mais 
particularmente do chamado 
duplo-etéreo –, os desdobramen-
tos, a progressão da memória, a 
exteriorização da sensibilidade e 
a motricidade, o magnetismo e 
o hipnotismo, fazendo com que 
o autor, embora não declarada-
mente espírita, tenha se tornado 
um dos nomes mais respeitados 
no trato do aspecto científico da 
Doutrina Espírita.

A apresentação do livro na 
sua reedição pela Lâchatre em 
2002 é de outro expoente da pes-
quisa espírita científica, Hermínio 
C. de Miranda que afirma “... a 
despeito de não se caracterizar 
como texto doutrinário espírita, 
seu valioso trabalho oferece 
firme suporte aos ensinamentos 
e conteúdos dos livros básicos da 
Codificação”. Um exemplo está 
na página 78 (na constatação de 
que o espírito em vias de renas-
cer não entra totalmente no corpo 
físico em formação desde o iní-

cio da gestação, mas permanece 
próximo dele, completando o 
acoplamento por volta dos sete 
anos).

De Rochas procedeu diver-
sas sessões com cada um dessa 
quase vintena de sensitivos e to-
das elas estão reproduzidas em 
detalhes no livro. Os relatos re-
tratam as informações primárias 
sobre a pessoa, sua idoneidade, 
referências pessoais e talentos 
anímicos. Depois, a descrição 
do desenvolvimento da sessão, 
muitas vezes ilustrada pelo diá-
logo completo mantido entre ele, 
o experimentador, e o sensitivo, 
o que nos faz lembrar muito do 
método kardequiano adotado 
principalmente em “O Céu e o In-
ferno”, inclusive com nuances de 
esclarecimento e consolo.

Às vezes, de Rochas re-
corre a casos externos, mas vin-
culados às suas próprias experi-
mentações. Entre as páginas 267 
e 272 reproduz o relato do Dr. 
Carmelo Samona, publicado na 
Filosofia della scienza, de Paler-
mo. Eis um resumo: em março de 
1910 sua filhinha de cinco anos 
morreu de meningite; três dias 
depois anunciou à mãe em sonho 
que voltaria antes do Natal, sonho 
que se repetiu após novo igual 
período. Sucederam-se sessões 
de tiptologia nas quais se mani-
festavam o espírito da menina e 
de uma irmã do médico.

Os anúncios se repetiram 
durante três meses, após o que, 
ela mesma informara, não po-
deria continuar se comunicando 
porque estaria cada vez mais li-
gada à matéria. O aviso incluía 
um detalhe especial: ela viria 
acompanhada por uma irmã-
zinha e isso também se mostrou 
correto no final de novembro.

Outra revelação coinci-
dente com as obtidas por Kardec 
em O Céu e o Inferno está no 
fato de, em certas ocasiões – e 
aqui não era o caso de um sui-
cida – o espírito acompanhar a 
decomposição cadavérica. Aliás, 
detalhe importante: de Rochas 
conseguiu aquilo que nem Her-

mínio de Miranda logrou alcan-
çar, ou seja, rememorações de 
um espírito encarnado sobre o 
tempo de intermissão, ou errati-
cidade. Um sujet (p. 65) recor-
dou de ter sido macaco. Seria 
possível? Da página 135 à 170, 
mais um relato de regressão con-
secutiva a várias vidas anteriores 
quando a sensitiva Sra. J. recuou 
por outras dez vidas, todas vivi-
das na atual França, e até antes 
do ano 70 d.C. A sessão durou 
cerca de três horas.

Um caso específico de um 
sensitivo que fora bispo, de ín-
dole razoável, mas com fraco por 
mulheres, sua identidade pôde 
ser levantada; Monsenhor Bel-
zunce. Em vários momentos da 
regressão da vida dessa person-
alidade, Albert de Rochas colheu 
a caligrafia, devidamente com-
parada com a sua própria de out-
ras épocas daquela existência, 
como também com a do sensitivo 
e a de uma personalidade ante-
rior a do bispo. Após a vida como 
soldado mau, beberrão e luxuri-
ante a serviço de Luis XIII, morre 
assassinado e o que narra então 
novamente coincide com relatos 
dos espíritos de idêntico quilate a 
Kardec. Mais ainda, guarda totais 
semelhanças com as descrições 
do Umbral por André Luiz.

Mas, na conclusão do estu-
do desse caso, de Rochas deixa 
uma ou mais dúvidas. Primeiro 
afirma que importante ocorrên-
cia da vida comprovada do bispo 
não é mencionada durante a re-
gressão e que talvez a sensitiva 
pudesse ter fantasiado aquela 
existência a partir de um sumário 
conhecido. Mas os nomes que 
Albert usa são diferentes: antes a 
sensitiva chamava-se Henriette e 
agora Marguerite. O exame gra-
fológico realizado não indicava 
semelhança entre a letra obtida 
durante o estado de transe e a 
firmada pelo bispo em vida. Bem, 
estamos falando de ciência. A 
propósito, de Rochas, inicial-
mente presenciou Richet fazer, 
depois ele repetiu a experiência 
de induzir, pela sugestão, o sujet 

assumir integralmente personali-
dades fictícias e se comportar até 
como objetos inanimados. 

Permeados com os casos 
de regressão de memória, de 
Rochas insere diversas experiên-
cias de transposição cronológica 
invertida, isto é, caminhando para 
o futuro, como a da sensitiva Eu-
génie, em 1904, que previu que 
em dois anos teria uma gravidez 
indesejada, quase morreria afo-
gada e depois teria outro parto 
sobre as águas. Confirmados fa-
tos estranhos assim, não se pode 
levar à conta de meras especu-
lações ou mesmo deduções lógi-
cas. Em 1906 tornou-se amante 
de um operário de quem teve um 
filho. Desesperada, depois ten-
tou o suicídio, jogando-se no rio 
Isère e, em 1909, surpreendida 
pelas dores de um segundo par-
to, quando retornava do trabalho, 
deu à luz sobre a ponte do mes-
mo rio.

Mas algumas dessas pre-
visões falharam, continham im-
precisões ou nunca puderam ser 
confirmadas pela falta de poste-
riores contatos com os persona-
gens envolvidos. Uma, porém, 
que deu certo é comovente. Em 
1905, a sensitiva Juliette projeta-
se até 1916, ano de sua desen-
carnação. Nessa condição recor-
da-se com carinho justamente 
do experimentador, Albert de 
Rochas, que ela afirma ter mor-
rido dois anos antes. De fato, ele 
viria a desencarnar em 1914.

Há muito mais: períodos 
de intermissão entre as diversas 
existências de um sensitivo, vari-
ando de 18 a 644 anos; as teo-
rias sobre o tempo; a aura; a des-
crição do clarividente Jackson 
Davies de uma morte, Marguerite 
Boyenval que ficou em letargia 
(dormindo) de maio de 1883 a 
maio de 1903 e, tendo desper-
tado, morreu cinco dias depois; e 
as comunicações de um espírito 
em estado de coma durante um 
mês através de uma médium, 
já prevendo a desencarnação e 
futura reencarnação.
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são fantasias. O que fazem os 
milhares de grupos de desob-
sessão nos centros espíritas de 
todo o Brasil? Seria alguma brin-
cadeira como nos velhos tempos 
das mesas girantes nos salões 
parisienses? Animismo talvez? 
Psicoterapia anímica? E as pro-
vas contundentes das ações 
perniciosas, os testemunhos, as 
identificações positivadas e a 
eficácia dos resultados?

Contrapor, simplesmente, 
obsessão e livre-arbítrio é pueril. 
O livre-arbítrio entre os encar-
nados não é absoluto. Ninguém 
o exerce plenamente. Sofremos 
limitações diversas, tanto em 
face do determinismo divino e da 
própria construção do destino in-
dividual, consequência, portanto, 
da lei de causa e efeito, como 
por força de injunções exteriores 
provenientes de terceiros. Para o 
bem ou para o mal, nossa auto-
nomia de vontade é afetada por 
desencarnados e encarnados, 
bons e maus.

Nas causas da obsessão, 
encontramos não apenas os ó-
dios e desejos de vinganças, mas 
a atração por afinidade e até o 
sentimento de proteção de uma 
mãe desencarnada, por exemplo. 
Enfim, duvidar dos processos ob-
sessivos é quase o mesmo que 
duvidar da própria existência dos 
espíritos. Nada mais, nada menos.

para o atendimento de objetivos 
relacionados ao progresso hu-
mano, isto é, espíritos superiores.

Agora passemos ao segun-
do artigo mencionado, do Marcos 
Paterra. Ele também se vale da 
obra A Gênese, cap. 14. Veja-
mos: “Pululam em torno da Terra 
os maus Espíritos em conse-
quência da inferioridade moral de 
seus habitantes. A ação malfaze-
ja... é parte integrante dos fla-
gelos com que a Humanidade se 
vê a braços... A obsessão... deve 
ser encarada como provação ou 
expiação...”.

De O Livro dos Espíritos, 
Marcos recorta “Não confunda-
mos a loucura patológica com a 
obsessão...”. O autor espiritual 
Manoel Philomeno de Miranda, 
pela psicografia de Divaldo P. 
Franco, também é citado quan-
do afirma em Nos Bastidores da 
Obsessão que “as causas va-
riam... às vezes vingança... mui-
tas não há mais do que o desejo 
de fazer o mal...”. Mais à frente, 
Philomeno elucida a respeito do 
tratamento a ser aplicado: “... en-
fermidade de longo curso... trata-
mentos complexos...”.

Para, por nossa vez, não 
nos omitirmos, elencamos abaixo 
sinteticamente alguns aponta-
mentos sobre o risco de se fazer 
afirmações como as propostas 
na SER Espírita. Por exemplo, 
dizer que só os bons 
espíritos têm acesso 
aos encarnados é in-
dício de orgulho. So-
bre a classificação 
de Kardec, embora 
influência e obsessão 
possuam definições 
diferentes, pedagogi-
camente, pode e deve 
ser aceita.

E as fontes são 
inúmeras, a começar 
pelas Obras Básicas. 
Os Espíritos teriam 
se equivocado ao 
falar tanto dela, a ob-
sessão? Ou teriam 
tentado nos enganar? 
Dizer que não há ob-
sessores é afirmar 
que boa parte das 
atividades espíritas 

O que dizem os outros jornais

As obsessões graves causam enfer-
midades físicas e mentais, muito so-
frimento e tragédias diversas. Mas 
há quem duvide da existência delas.

Obsessão ou mito?
A Revista SER Espírita 

– redação@serespirita.com.br 
(Curitiba, ed. n° 16, do final do 
ano passado) publicou matéria 
de Mara Andrich com o título aci-
ma que causou estranheza pelas 
ideias expostas. Fiéis ao com-
promisso, especialmente nesta 
coluna, de tentar proporcionar 
ao leitor do CAE uma noção do 
que se divulga atualmente na im-
prensa espírita, pinçamos algu-
mas das declarações contidas na 
referida reportagem para serem 
devidamente refletidas e avali-
adas. Ao mesmo tempo oferece-
mos ponderações exaradas das 
obras de Kardec e outros autores 
a respeito deste mesmo assunto, 
sintetizadas em artigo assinado 
por Marcos Paterra (marcos.
paterra@gmai l .com), publi-
cado na Revista Internacional de 
Espiritismo - oclarim@oclarim.
com.br (Matão-SP, ed. janei-
ro/2012).

No primeiro artigo em refe-
rência, Mara parte da definição 
de obsessão no dicionário e em 
seguida de Allan Kardec em A 
Gênese: “ação persistente que 
um espírito mau exerce sobre um 
indivíduo... desde a simples in-
fluência moral, sem perceptíveis 
sinais exteriores até a pertur-
bação completa do organismo e 

das faculdades mentais”. Depois 
afirma que a obsessão ‘é negada 
por alguns e defendida por ou-
tros’.

Expõe a opinião de uma di-
retora da FEB a favor, claro, da 
tese afirmativa para, em seguida, 
informar que alguns estudiosos 
espíritas acreditam que o fenô-
meno não ocorre. Entre eles es-
taria o professor e sociólogo Rui 
Paz, membro da SBBE – Socie-
dade Brasileira de Estudos Es-
píritas, instituição responsável 
pela revista. “Depois que desen-
carna – diz ele – o espírito não 
fica mais na Terra por conta de 
sua frequência que se torna in-
compatível com o meio material”, 
portanto, não poderia obsidiar 
ninguém. O professor explica, 
ainda, que “admitir a obsessão é 
o mesmo que negar a existência 
do livre-arbítrio” visto que o en-
carnado poderia ficar totalmente 
dominado por um desencarnado.

A articulista acrescenta de-
pois o ensinamento do espírito 
Antonio Grimm, um dos orienta-
dores da SER Espírita, através 
da psicofonia do médium Maury 
Rodrigues da Cruz: “Ou os se-
nhores falam em livre-arbítrio 
– ou seja, que cada um colhe o 
que planta – ou dizem que há al-
guém que não os deixa pensar 
livremente”.

Voltando a Rui Paz, ele afir-
ma que Kardec trabalhou em face 
de uma massa crítica disponível 
naquele momento, e que pos-
sibilitou a interpretação do fenô-
meno como sendo obsessão. 
“Os distúrbios anímicos... mal 
interpretados ou compreendidos, 
levaram a esses equívocos. E 
Kardec, infelizmente, não ficou 
imune a isso”.

Mas nas páginas seguintes 
há uma matéria complementar, 
“Os espíritos podem nos con-
trolar?” na qual se faz menção 
a uma mensagem mediúnica re-
cente do espírito Leocádio José 
Correia, pelo mesmo Maury Ro-
drigues. Nela, teria sido reiterada 
a afirmação de que sem corpo 
físico e ‘sem conhecimento a-
dequado não há como um es-
pírito permanecer na Terra. Isso 
só ocorreria por períodos curtos 
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A 5ª edição do Brazilian Film e TV of Toronto – Brafftv, realizado no mês de outubro naquela ci-
dade canadense, entregou os troféus Gonden Maple Leaf às melhores produções brasileiras do ano. 
Sessenta filmes, exibidos em quatro dias, concorreram em 11 categorias ao gosto do público e de um 
júri especial composto por profissionais da área.

O grande ganhador foi “Boca do lixo” que levou os prêmios de melhor filme, ator para Daniel 
Oliveira e melhor direção. Via Negromonte foi escolhida como melhor atriz em filmes longa-metragem 
pela atuação em As Mães de Chico. E esta produção foi eleita como a melhor na categoria longa pelo 
público.

8

Zíbia Gasparetto entre os escritores de maior sucesso nacional
A matéria de capa da revista Veja de 29 de fevereiro, sobre os escritores de grande vendagem atualmente no Brasil, não podia 

deixar de citar a médium Zíbia Gasparetto, presença frequente na lista dos mais vendidos da própria revista, embora, erroneamente suas 
obras sejam classificadas como de autoajuda. A matéria, aliás, informa que foram os espíritas os pioneiros nesta categoria, onde agora, 
o maior fenômeno é o padre Marcelo com o seu Ágape que já vendeu 7,5 milhões de livros.

Autora de cerca de 40 títulos e 16 milhões de exemplares vendidos, a escritora de 85 anos de idade, tem como seu maior sucesso 
Ninguém é de ninguém com 1,5 milhão de exemplares comercializados. No geral, diz a matéria, são temas “de amor e dramas familiares 
narrados em linguagem simples” e que sempre trazem lições de moral.

Explica as origens do mentor espiritual, Lucius, que transmite os livros o qual teria sido juiz na França e membro do Parlamento 
inglês. E encerra dizendo que, ao contrário de Chico Xavier, Zíbia não abre mão dos seus direitos autorais, até porque tem sua própria 
editora, a Vida e Consciência.

As Mães de Chico ganha prêmios em Toronto

ADE-RN produz curta espírita

Nertan Jucá, presidente da ADE-RN e 
diretor-executivo do filme

A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Rio Grande do Norte produziu o curta-me-
tragem A Prioresca, agora disponibilizado no Youtube:. http://www.youtube.com/watch?v=fzTwNZB1k. 
A produção tem a direção geral de José Paulo Goulart e direção-executiva de Nertan Jucá, que é o 
presidente da ADE-RN.

Teve como locações o Museu Ferreiro Torto (Macaíba-RN), o Solar Bela Vista (Natal) e o SPA 
das Almas (Praia de Pipa). Na sinopse, os produtores informam que a história se passa no século XIX: 
contrariando o coração, Fernanda é forçada a ir para um convento, deixando Rogério, seu grande 
amor. Após a notícia da morte dele, Fernanda sofre grande transformação tornando-se uma freira a-
marga e cruel. A Lei da Reencarnação, porém, a coloca diante das possibilidades de reparar os erros 
do passado e de reencontrar o seu grande e verdadeiro amor.

(FOTO) Via Negromonte, melhor atriz em Toronto


