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Diógenes e sua lanterna num viaduto de São Paulo
Diógenes de Sínope, filósofo da Grécia Antiga, exilado, foi parar em Atenas 

onde virou morador de rua. Tornou-se discípulo de Antístines que teve Sócrates 
como mestre. Fazia da pobreza extrema a sua virtude. Morava num barril e possuía 
somente um alforje, um bastão e uma tigela. Andava pelas ruas com uma lamparina 
na mão, mesmo de dia, à procura de um homem honesto. Viajou muito buscando 
algum lugar que não estivesse perdido pela luxúria, acreditava que a virtude está 
na prática e não na teoria e combateu a hipocrisia e os equívocos de uma socie-
dade corrupta. Foi aprisionado por piratas e vendido como escravo, mas teve o seu 
valor reconhecido pelo novo senhor, Xeníades, que o nomeou administrador de 
seus bens e responsável pela educação dos filhos.

Se Diógenes passasse pelo Viaduto Azevedo na região do Tatuapé, na capi-
tal paulista, teria uma grande surpresa. Encontraria um casal de pessoas hones-
tas, justamente dois colegas, mendigos como ele. Rejanel dos Santos e Sandra 
Domingues moravam embaixo do viaduto e sobreviviam da cata de lixo reciclável. 
No dia 09 de julho eles encontraram uma sacola com vinte mil reais furtados de 
um restaurante próximo e não tiveram dúvida, devolveram à polícia. “Eu parei para 
pensar no que a minha mãe falou para mim: ‘nunca roubar nada que é dos outros’.

Honestidade até debaixo do viaduto transformado em casa, enfrentando as piores necessidades. E Diógenes lem-
braria de seu barril na velha Atenas. Onde muitos hesitariam talvez por muitas horas ou dias e, sabe-se lá, quantos optariam 
por usufruir do precioso achado, o casal de mendigos-catadores não precisou de tempo algum para tomar a decisão certa. 
Será que alguém em Brasília conseguiu sentir só um pouquinho de constrangimento?

E tal como Diógenes que, afinal, teve suas virtudes recompensadas, parece que a vida dos dois exemplos de hones-
tidade também tomará novo rumo. O dono do restaurante e do dinheiro devolvido sensibilizou-se e prometeu ajudá-los. 
Primeiro ofereceu um almoço. Depois hotel para dormirem enquanto aguardam moradia definitiva. E o principal: treinamento 
e emprego na própria empresa.

Educação vem do berço. Não a que faz homens instruídos, mas a que faz homens de bem. A mãe de Rejanel pode se 
orgulhar disso. Missão cumprida. Ou será que ela só lapidou o que jazia no fundo de uma alma milenar e que agora brilhou 
como o sol?

O livre-arbítrio leva ao Efeito Borboleta
O livre-arbítrio é um conceito muito especial no meio espírita, mais do que em qualquer outro sistema filosófico, re-

ligioso ou científico. Na plena compreensão de seu correto uso assenta-se um conjunto de outros princípios como a lei de 
causa e efeito e o da justiça divina, além de justificar a existência da reencarnação.

Nesta edição tratamos do assunto em três textos diferentes, a começar pelo Editorial, na seção O que dizem os outros 
jornais e na conexão conceitual com os Efeitos Borboleta e Dominó. (Pág. 2, 5 e 6).

“E a vida continua” estreia em agosto nos cinemas
Baseado no livro homônimo, o último da chamada Série André Luiz, recebido mediunicamente por Francisco Cândido 

Xavier em 1968, o filme dirigido por Paulo Figueiredo é uma produção da Versátil Digital Filmes. No elenco Amanda Costa, 
Ana Rosa, Rui Rezende, Luiz Bacelli e Ana Lúcia Torres. O consagrado ator Lima Duarte tem participação especial no papel 
do Benfeitor Ribas. (Cinema, pág. 8).

Outras Matérias:
UMA NOVA CONCEPÇÃO DE BIBLIO-
TECA ESPÍRITA
De “depósito de livros usados” a Centro 
de Conhecimento com incentivo à con-
tribuição efetiva e periódica de todos os 
colaboradores. Talentos despertados, 
pessoas valorizadas, mais reflexão, es-
tudo e troca de conhecimentos.
Divulgar com Eficiência, pág. 4.

PERISPÍRITO E CORPO MENTAL
“Lá pela altura da 100ª página, Durval 
enumera oito observações que me con-
venceram da existência do corpo mental 
associado ao corpo espiritual, a vesti-
menta descartável a envolver a essência 
espiritual”. Trata de muito mais o livro, 
onde uma das principais qualidades é a 
comparação entre a 1ª e a 2ª edições de 
O Livro dos Espíritos.

O ESPIRITISMO PODE CONTRIBUIR 
PARA PREVENIR OU MINIMIZAR A 
DEPRESSÃO
É o que nos mostra o psicoterapeuta 
transpessoal e espírita João Batista 
Cabral, somado à atuação de médicos e 
psicólogos. (Saúde, pág. 4).

RETRATO NA PAREDE 
“O passado não é uma lata de lixo da 
vida. É um repositório, um arquivo, re-
pleto de experiências que se forem bem 
pensadas, serão úteis também no pre-
sente”. (Reflexão, pág. 8).
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EDITORIAL

A propósito do livre-arbítrio
Fazer ou não fazer, eis a questão! 

Sim, porque a dúvida shakespeariana, 
na voz do personagem Hamlet, não pos-
suímos mais. Sabemos bem quem so-
mos: espíritos imortais criados por Deus, 
simples e ignorantes e destinados, à 
custa do próprio esforço, a atingir a per-
feição relativa. Mas continuamos ainda 
muito cegos espiritualmente, com auto-
conhecimento e autonomia da vontade 
bastante limitados.

Direita ou esquerda? Azul ou 
verde? Exatas ou humanas? Capital ou 
interior? Ana ou Maria? Consumir ou 
poupar? Permanecer no emprego ou 
mudar? Continuar ou separar? Educar 
ou liberar a homossexualidade? Abortar 
ou seguir em frente com o feto anencéfa-
lo? Uma infinidade de insignificantes de-
cisões ou graves encruzilhadas se nos 
apresentam no dia a dia. E quem decide 
por quem? Decidimos ou nos iludimos 
achando que decidimos?

Os filósofos e cientistas se divi-
dem desde antes de Cristo: Demócri-
to, Hobbes, Locke, Newton, Diderot, 
Laplace, Voltaire negaram a existência 
do livre-arbítrio. Para eles tudo era pre-
viamente determinado por causas exte-
riores, fosse algum ente superior ou as 
forças da natureza. Já Platão, Aristóte-
les, Leibniz, Erasmo e Rousseau defen-
diam a autodeterminação individual.

Alguns, como Sócrates, Descar-
tes, Spinoza e Kant tentaram conciliar 

os dois conceitos e houve quem só visse 
o acaso como Bacon, Pascal, Montes-
quieu e Schopenhauer.

Com as religiões não foi dife-
rente. O protestante Lutero alinhou-se ao 
católico Aquino optando pela exclusão 
do livre-arbítrio. Agostinho oscilou, mas 
parece ter se definido a favor. No seio 
de quase todas elas prevalece a ideia da 
autonomia da vontade, incluindo o Hin-
duísmo, a Igreja Ortodoxa, a Umbanda 
e todas as Pentecostais. No Islamismo, 
Judaísmo e Taoísmo determinismo e 
livre-arbítrio convivem em graus vari-
ados.

No Espiritismo, apesar da ênfase 
que se dá ao livre-arbítrio, sabemos 
que ele, no atual estágio de desenvolvi-
mento espiritual que nos encontramos, 
está longe de ser absoluto. Há inúmeros 
fatores que lhe impõem limites: deter-
minismo divino (nascer, morrer, evoluir), 
biológico (se alimentar, caminhar e não 
voar), geográfico (e climático), social, 
econômico, cultural, político, a lei de 
causa e efeito, a vontade do mais forte. 

Do conjunto de forças, mais ou 
menos controláveis, resulta o destino 
que na maioria dos casos pode ser al-
terado no presente – para melhor ou 
pior. E assim, causas e efeitos se so-
brepõem, interagem, amenizam ou 
reforçam tendências, prognósticos e 
planejamentos. No individual e coletivo, 
profecias se cumprem ou falham, fatos 

inesperados antes adormecidos ou em 
oculta gestação, irrompem dos subter-
râneos das almas ou do planeta com-
provando a reencarnação, reafirmando 
a justiça divina e o impulso inexorável da 
escalada evolutiva.

Tudo isso consta do livro “Desti-
no: determinismo ou livre-arbítrio”, auto-
ria do Coordenador de Mídia da ADE-PR 
e diretor deste jornal, Wilson Czerski, e 
que encontra-se na sua 3ª edição.

Por isso cresce em importância 
a discussão de temas como os aborda-
dos às páginas 5 e 6 - “O livre-arbítrio 
e o Efeito Borboleta” e na seção O que 
dizem os outros jornais, 
o debate em torno dos 
tipos de punição ou sua 
abolição completa com 
a descriminalização de 
certas drogas como a 
maconha.

É preciso que nós, 
possuidores de uma 
visão mais abrangente 
do conceito de Vida, não 
nos deixemos apanhar 
pelas armadilhas arma-
das pelo liberalismo so-
cial e relativismo moral. 
Ainda que a autocrítica 
nos situe medianamente 
no conhecimento e, 
quiçá, na moralidade, 
não podemos permitir 

que a ousadia dos maus prevaleça so-
bre a timidez dos bons.

E principalmente, cuidemos dos 
próprios atos – e pensamentos porque 
estes também produzem efeitos -, esco-
rados na fé esclarecida pela oração e ilu-
minados pela razão vigilante, orientando 
adequadamente a vontade mediante o 
valioso atributo do livre-arbítrio. Faça-
mos a nossa parte, ações e sem omis-
sões, para que, do lar que habitamos até 
os confins planetários, sejamos aqueles 
que só inspirem e trabalhem pelo Bem e 
para o Bem de todos.



COMUNICA AÇÃO ESPÍRITA  . JUL / AGO DE 2012 PÁGINA 3

AUTORRETRATO
Espírita deve votar, mas também tem o direito de ser votado; João Pascale, em entrevista, cita Paulo 
Alves Godoy: se um dia quiserem acabar com o movimento espírita, basta  restringir a circulação dos 
jornais e, progressivamente, suprimi-los; a conexão entre os diferentes tipos de  mediunidade e os sis-
temas de sinalização de Pavlov.

Duas das três principais notícias 
da capa da edição n° 33 do “ADE-PR 
Informativo”, bimestre setembro-outubro 
de 2002, referiam-se ao Centenário da 
Federação Espírita do Paraná e ao pro-
grama espírita de televisão “Reflexão 
Espírita”, em Londrina.

No Editorial cujo título era “Os es-
píritas e o poder de César”, a opinião ex-
ternada pelo periódico tratava da partici-
pação política dos espíritas. Assim, fazia 
lembrar as recomendações contidas na 
obra ‘Conduta Espírita’ que, se de um 
turno, alerta para o não uso da tribuna 
espírita como palanque de campanha 
nem exposição evangélica em comício, 
também avaliza que o adepto não deve 
omitir-se ou subestimar a importância 
desta atividade humana, determinante 
no destino da coletividade e, por exten-
são, dos indivíduos que a compõem.

O conceito exarado do Evangelho 
de separação das coisas terrenas das 
divinas é didático para definir a locali-
zação de interesses e valores díspares, 
porém, atender os ditames da adminis-
tração pública, obviamente desde que 
trilhados pelos caminhos da honestidade 
e desejo de servir, não pode ser consi-
derado submissão a dois senhores, até 
porque no universo só existe um, o Cria-
dor de tudo.

O bom político espírita seria e é o 
“sal da terra” que usa dos “talentos” que 
lhe foram outorgados por merecimento 
ou confiança de crédito para ampliar a 
sementeira do Bem. Com isso, segundo 
os Espíritos, romperiam o círculo vicioso 
da prevalência da ousadia dos maus 
pela atuação tímida dos bons.

Infelizmente, ainda há em nosso 
meio quem veja a propositura de candi-
datos espíritas a cargos eletivos como 
algo nocivo, perigoso e que deve ser 
evitado a todo custo. Depois que as ve-
lhas – e aprendizes – raposas assumem 

o controle do galinheiro, põem-se a re-
clamar da falta de ética, da roubalheira e 
falcatruas. Em mais um ano de eleição, 
será bom reconsiderar algumas ideias 
relativas, especialmente cuidar melhor 
na hora de teclar o seu voto na urna.

Nas páginas centrais (4 e 5), 
publicou-se na ocasião, entrevista com 
o jornalista João Pascale, então editor 
do Jornal Espírita, publicação da Fede-
ração Espírita do Estado de São Paulo. 
Pascale, carioca, nascido em 1951, es-
pírita desde 1976, além do jornalismo 
profissional, tem formação em filosofia e 
trabalhou na produção de livros, tendo 
inclusive, redigido o prefácio da obra 
“A Eficiência na Comunicação Espírita” 
(DPL, 2001), trabalho conjunto da equi-
pe da ADE-PR e assinada por Wilson 
Czerski.

Destacamos a seguir algumas 
frases da entrevista. “Paulo Alves de 
Godoy dizia: se um dia quiserem acabar 
com o movimento espírita, basta restrin-
gir a circulação dos jornais e, progres-
sivamente, suprimi-los. Há quem pense 
ser melhor não publicar um periódico 
se ele apresentar problema como: ser 
pequeno e com poucas páginas, imper-
feições técnicas, tiragem baixa. A meu 
ver, o único problema que justificaria a 
condenação de um boletim, de uma re-
vista ou de um jornal, é a falta de quali-
dade doutrinária...”.

Perguntado sobre a razão de 
os espíritas lerem tão pouco os jornais 
doutrinários e o baixo número de as-
sinaturas, declarou: “A razão está na fal-
ta de compreensão quanto à importân-
cia deles. É preciso que os centros, 
federações e outras entidades apoiem 
a imprensa espírita, desenvolvendo um 
trabalho de esclarecimento e motivação 
junto aos frequentadores, para que 
estes adquiram o jornal ou façam uma 
assinatura”.

Quanto à necessidade dos com-
promissos éticos de fidelidade à verdade 
e independência e exercício da crítica, 
assim ele se pronunciou: “A resposta 
para a primeira metade da pergunta é 
sim; contudo, no tocante ao exercício 
da crítica, esta convém que seja feita 
de forma construtiva e educadamente, 
visando o erro, a discussão da ideia e 
do conceito, jamais a pessoa ou a insti-
tuição.”

Também falou da preferência dos 
leitores: “Eles estão em estágios vari-
ados: há pessoas simples, de poucas 
letras, e estudiosos altamente exigen-
tes; é necessário contemplar todo o es-
pectro, sem ignorar que o leitor merece 
todo o respeito, seja ele quem for”. So-
bre as diferenças entre jornais e revis-
tas, opinou: “O ideal seria que os jornais 
apresentassem noticiário local, reporta-
gens, entrevistas, artigos e crônicas de 
pequena extensão; as revistas poderiam 
ter textos mais longos, que aprofundas-
sem a abordagem do assunto, podendo 
até ser mais sofisticadas tecnicamente”.

Ao finalizar, deu as seguintes 
definições pessoais: felicidade – pos-
sível só com a consciência tranquila; um 
sonho – todos praticarem a Ética Espíri-
ta; personagens, encarnado e desencar-
nado – Aparecida Conceição Ferreira e 
Allan Kardec; um livro – Sonhos de amor 
e de Liberdade; eleições – quando as 
esperanças se renovam; um filme – Ano 
passado em Marienbad; perdão – é o 
aprendizado mais difícil.

Ainda na página 5 publicou-se o 
lançamento de um CD pela banda Alma 
Sonora, de Curitiba, com destaque para 
as faixas “Crianças de Kosovo” e “Pen-
samento Sideral”.

Do Teste Seus Conhecimen-
tos da pág. 6, relembramos agora três 
questões. 

1 – Marque a resposta certa. O 

médium que numa comunicação escrita 
reproduz a caligrafia do espírito comu-
nicante é um: a) letrado; b) polígrafo; c) 
pneumatógrafo; d) xenoglota.

2 – Qual das seguintes afirmações 
está incorreta? a) A expiação é sempre 
uma prova, mas nem sempre a prova é 
uma expiação; b) A união do espírito com 
determinado corpo (pela encarnação) 
pode ser imposta por Deus; c) A visão 
dos espíritos ocorre por órgãos especí-
ficos no perispírito, em correspondência 
aos olhos do corpo físico; d) O instinto é 
uma espécie de inteligência.

3 – A função mais importante de 
um centro espírita é: a) proceder às 
tarefas de desobsessão; b) prestar as-
sistência material aos mais carentes; c) 
educar as pessoas visando o seu me-
lhoramento moral; d) prestar assistência 
espiritual através do passe.

No tópico “Os médiuns segundo a 
fisiologia cerebral”, da seção “Cantinho 
Científico” à pág. 7, fez-se uma conexão 
entre os três sistemas fundamentais da 
atividade nervosa, segundo o russo Pav-
lov e os tipos de mediunidade. Assim, 
aqueles cuja faculdade se processa ao 
nível do segundo sistema de sinalização 
com a inibição restrita ao córtex frontal 
seriam os médiuns de efeitos intelec-
tuais com automatismos inconscientes.

O primeiro sistema de sinali-
zação, com a inibição atingindo também 
o córtex extrafrontal, comportaria tanto 
os do grupo anterior, com automatis-
mos motores, como os protagonistas de 
fenômenos sensoriais, portanto aními-
cos e não propriamente mediúnicos. 
Já os médiuns de efeitos físicos atua-
riam quando o transe invade também o 
subcórtex liberando ao espírito, produtor 
dos fenômenos, o controle dos centros 
vegetativos.

Respostas ao Teste na pág 7. 
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Divulgar com Eficiência

No momento em que desponta a 
Gestão do Conhecimento, passando a 
valorizar o saber individual e o coletivo 
como o capital intelectual das organi-
zações, torna-se oportuno proceder al-
gumas mudanças para colher os bene-
fícios que essa estratégia propicia. As 
bibliotecas dos Centros Espíritas, por 
uma razão ou por outra, mais se asse-
melham a depósitos de livros usados. 
Reconhecendo a existência de ex-
ceções, as bibliotecas espíritas costu-
mam ser um lugar apagado, sem vida, 
para o qual não se faz nenhum esforço 
para torná-lo mais agradável, mais in-
teressante de modo a aumentar seus 
usuários e dar maior dinamismo às suas 
atividades.

Em decorrência dessa atitude, 
muitas bibliotecas são fechadas e quem 
percorre os sebos verifica muitos livros 
com o carimbo de uma biblioteca espírita 
extinta. A biblioteca espírita cumpre ou 
deveria cumprir objetivos estratégicos 
de comunicação do conhecimento es-
pírita para o público interno. Faz parte de 

uma série de ações e atividades volta-
das a facilitar o acesso e a compreensão 
das ideias espíritas. Deve ser encarada 
como uma parte importante que viabiliza 
uma construção maior.

A Gestão do Saber, outro nome da 
Gestão do Conhecimento, oferece uma 
nova abordagem, bastante mais ampla e 
dinâmica, propondo transformar a bibli-
oteca em Centro de Conhecimento, mais 
apropriado para as organizações que 
realmente desejam aprender. Não se tra-
ta de mera retórica ou simples mudança 
de rótulo. Trata-se de considerar cada 
participante da organização, qualquer 
que seja sua atuação, como uma fonte 
de saber individual e uma parcela sig-
nificativa do saber coletivo da própria 
organização, ajudando a formar sua 
história e sua cultura. Mais do que isso, 
trata-se de incentivar e criar motivações 
renovadas para a contribuição efetiva e 
periódica de todos os colaboradores que 
compõem sua força de trabalho.

No Centro de Conhecimento os 
livros também estão lá, bem como os 

CDs e DVDs de dados, áudio e filmes, 
os jornais, boletins e revistas, mas tam-
bém os relatórios de gestão, os estudos 
individuais e de grupos, os resumos de 
palestras, apresentações visuais, fotos, 
ilustrações, biografias, depoimentos, en-
trevistas, reportagens, levantamentos, 
pesquisas, teses, dissertações acadêmi-
cas, artigos, poesias, e todo material 
relevante que contenha informações de 
interesse para a organização.

Todos que participam de algum 
modo com o Centro Espírita são con-
vidados e estimulados a deixarem sua 
contribuição no Centro de Conhecimen-
to. Seja uma bibliografia, um clipping de 
notícias, um release, uma resenha de 
livro, anotações de uma palestra, es-
tatística, reclamação, sugestão, desen-
hos feitos pelas crianças durante as au-
las e tantas outras produções artísticas 
e intelectuais. Tudo é informação. Tudo 
contribui para o conhecimento individual 
e coletivo.

Esse amplo material deve ser 
indexado com o auxílio do computa-

Depressão              João Cabral (*) - cabral@ade-sergipe.com.br
A depressão pode ser conceituada 

como a alteração do estado de humor: 
Uma tristeza intensa, um abatimento 
profundo com desinteresse pelas coisas. 
Tudo perde a graça, o mundo fica cinza, 
viver torna-se tarefa difícil, pesada, com 
ideias fixas e pessimistas. Poderíamos, 
assim, considerá-la como uma emoção 
estragada. As emoções naturais devem 
ser passageiras e devemos deixá-las 
circularem normalmente sem desequili-
brar o ser. A tristeza, por exemplo, é uma 
emoção natural que nos leva a entrar em 
contato conosco, a introspecção e a re-
flexão sobre as nossas atitudes. Mas se 
a tristeza é prolongada, acompanhada 
com o sentimento de culpa, nos levará a 

dor, facilitando e agilizando sua busca. 
Campanhas devem ser feitas periodica-
mente para incentivar as contribuições 
do saber individual e as consultas ao 
saber armazenado visando à produção 
de novos saberes. Com o aumento da 
receptividade e um pouco mais de recur-
sos, a organização pode criar uma sala 
de leitura e estudo, posições para áudio 
e vídeo, criar grupos de discussão na 
Internet.

Com o Centro de Conhecimento, 
talentos são despertados, as pessoas 
são valorizadas, tendem a se dedicar 
mais à reflexão, ao estudo, à troca de 
conhecimentos, a proceder de forma 
coerente com a Doutrina Espírita, cujo 
acervo de conhecimentos não está 
acabado, só aceitando as ideias após 
estudar, comparar, verificar sua lógica e 
consistência.

(*) Integrante da ADE-SP e autor do 
livro “Como escrever melhor e obter 
bons resultados”, ed. USE.
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Transforme sua biblioteca em centro de conhecimento
Qualquer saber deve ser compartilhado e enriquecido para aumentar sua utilidade.

Ivan René Franzolin (*)

depressão mental.
As pesquisas recentes do Dr. 

Núbor Facure nos falam que podemos 
dividir a depressão em três formas 
de acordo com o fator causal. 1) De-
pressão reativa ou neurose depres-
siva, que depende de fator externo 
desencadeante, geralmente perdas 
ou frustrações, tais como separação 
familiar, perda de ente querido, etc. 
2) Depressão secundária a doenças, 
como acidente vascular cerebral 
(derrame), tumor cerebral e doenças 
da tireóide, etc. 3) Depressão endó-
gena por deficiência de neurotrans-
missores, como depressão do velho, 
depressão familiar e psicose manía-

co-depressiva, atualmente, conhecida 
como distúrbio bipolar.

Neste momento em que atraves-
samos uma grande decadência moral, 
espíritos inferiores exercem a sua in-
fluência sobre as pessoas na sua vida 
íntima, nos vícios, nas drogas, na violên-
cia e até no aumento da criminalidade, 
pois os homens são influenciados pelas 
mentes desencarnadas que atuam so-
bre as pessoas neste mundo de provas 
e expiações.

Para debelarmos este mal e fi-
carmos protegidos contra a depressão, 
é necessário que pratiquemos algumas 
ações orientadas pelo “O Livro dos Es-
píritos”, que nos sugere a prática da cari-

dade e outras ações para a libertação 
deste sofrimento: ouvir uma boa  músi-
ca; fazer uma boa leitura; a frequência 
regular a uma instituição religiosa, no 
caso específico, a um grupo espírita kar-
decista, e receber uma boa orientação 
espiritual. Ainda recomendamos a visita 
ao médico ou psicólogo, e, finalmente, o 
envolvimento da pessoa em um trabalho 
espiritual ou beneficente como uma tera-
pia. Pense nisso. E seja  feliz!
(*) João Cabral é presidente da ADE-SE, jor-
nalista, radialista, orador, conferencista e 
Psicoterapeuta Transpessoal.
A matéria foi publicada originariamente no 
Jornal Cinform de Aracaju no dia 06 de se-
tembro de 2010.
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O livre-arbítrio e o Efeito Borboleta
Wilson Czerski

O meteorologista Edward Lorenz, 
professor do Instituto Técnico de Mas-
sachussets (EUA) cunhou uma intri-
gante frase para expressar as relações 
existentes no mundo físico: “O bater de 
asas de uma borboleta pode causar um 
tufão no outro lado do mundo”. 

Trata-se de uma síntese para o 
funcionamento daquilo que os cientis-
tas denominam de sistemas caóticos. 
Caóticos não no sentido de desordem, 
mas de instabilidade extrema em que 
qualquer nova interferência pode, às 
mais das vezes, provocar grandes aba-
los no conjunto. Os processos denuncia-
dos por Lorenz passaram a ser designa-
dos como “Efeito Borboleta”.

Em 2004 chegou às telas dos 
cinemas um filme com este título, es-
trelado por Ashton Kutcher. Dois anos 
mais tarde veio o “Efeito... 2”, sem o 
mesmo brilho do primeiro e em 2009 
um terceiro o qual não tivemos oportu-
nidade de assistir. Mas no original fez-
se a transposição do conceito de fenô-

meno físico para o campo da vida das 
pessoas, demonstrando como uma ação 
ou não-ação de alguém pode determinar 
consequências diversas e dar diferentes 
rumos ao destino de um ou muitos indi-
víduos.

Mais ou menos associado ao Efei-
to Borboleta está o Efeito Dominó, onde 
uma decisão tomada por alguém em 
certo momento desencadeia uma suces-
são de outros acontecimentos. Ambos 
os processos analiso com exemplos no 
meu livro Destino: determinismo ou livre-
arbítrio? (Ed. EME, 2011). Ou seja, é a 
confirmação de uma lei muito conhecida 
pelos espíritas: ação e reação ou, mais 
apropriadamente, de causa e efeito.

E da mesma forma que Natureza 
reage a cada investida positiva ou infeliz 
do homem, o planeta possui uma es-
pécie de atmosfera psíquica ou espiritual 
constituída pelo conjunto de pensamen-
tos, emoções, sentimentos, vibrações 
dos atos individuais e coletivos. Dentro 
dela vivemos, respiramos e nutrimos 
nossas almas de energias salutares ou 
malsãs.

Somos ao mesmo tempo agentes 
ativos e passivos, numa interatividade 
total, embora a distância física ou a 
magnitude, em geral, diminuta aos nos-
sos olhos, possam dar a impressão em 
contrário. O fato é que somos respon-
sáveis por tudo o que acontece no mun-
do e tudo o que acontece repercute, de 
algum modo, sobre todos – reforçando 
–, incluindo cada um de nós.

O livre-arbítrio é um dos concei-
tos mais valorizados pelos espíritas. 
Sem filigranas filosóficas, livre-arbítrio 

é o direito de autodeterminação indi-
vidual permitido pelo uso da liberdade. 
As questões 833 e 835 de O Livro dos 
Espíritos esclarecem que liberdade ab-
soluta só é possível no ato de pensar e 
no uso da consciência que lhe é conse-
quente.

Todos nossos atos são regula-
dos por leis e regras sociais que esta-
belecem limites e punem seus trans-
gressores. Certos hábitos e condutas 
não se enquadram na legislação ou esta 
é facilmente burlada. Por exemplo, “Pos-
so dirigir a 150 Km/h” ou “Uso drogas e 
ninguém tem nada com isso”. Nestes 
casos provavelmente haverá reações 
claras por parte de pessoas sensatas, 
especialmente as mais próximas, preo-
cupadas com a segurança e o bem-estar 
dos envolvidos, às vezes eles próprios.

Mas em outras circunstâncias 
podemos preferir por não interferir. Jul-
gamos que o fato não nos afeta, acei-
tamos a acomodação da indiferença ou 
entendemos que os outros têm o direito 
ao uso pleno de seu livre-arbítrio.

No meio espírita há muita gente 
que, digamos, bem intencionadamente, 
se preocupa demais com a vida a-
lheia. Querem impor os princípios mo-
rais emanados da Doutrina espírita e 
abraçados voluntariamente por eles por 
Tê-los como os melhores, necessários, 
completos e perfeitos. Mas esquecem 
do respeito devido ao direito alheio de 
escolha.

Julgam que o que é bom para eles 
deve ser copiado pelos outros. Descon-
sideram o estágio evolutivo particular de 
cada um, suas diferenças sociais, cul-

turais, de instrução, suas necessidades 
e valores. Porém, outro grande con-
tingente age de modo completamente 
oposto: silencia, omite-se, lava as mãos, 
tudo em nome do livre-arbítrio alheio.

Assim, vê um parente ou amigo 
fundando em dívidas por descontrole ou 
excessos consumistas ou prejudicando 
a saúde por alimentação inadequada e 
nada diz, nada faz. O filho adulto não 
quer trabalhar e os pais se conformam – 
e dão-lhe sustento. O vizinho manifesta 
depressão, mas como não lhe pediu 
ajuda explicitamente, não oferece apoio. 
O colega de trabalho negligencia as 
próprias tarefas, mas é melhor fechar os 
olhos, pois ele não é do seu setor.

Estamos vendo as pessoas à 
beira do abismo e em nome de seu livre-
arbítrio permanecemos espectadores, 
esquecidos que, por nossa vez, estamos 
abdicando de usar positivamente o nos-
so livre-arbítrio. É um equívoco pensar 
simplesmente que, depois, o outro arque 
com as consequências de seus atos.

Não devemos decidir pelos outros 
ou forçar decisões. Mas não podemos 
cruzar os braços. Em nível individual 
devemos esclarecer, orientar, educar, 
demonstrar valores alternativos. No 
plano coletivo, divulgar, oferecer as 
propostas de vida do Espiritismo, infor-
mar princípios, convidar à mudança e, 
principalmente, exemplificar. Somos res-
ponsáveis não só pelo ml que praticar-
mos, mas por todo o bem que deixarmos 
de praticar.

Cuidado, pois, com o bater de 
asas da sua borboleta!
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O que dizem os outros jornais

A visão equivocada da liberação da maconha
Artigos em jornais ou revistas, mui-

tas vezes, são elaborados com base em 
fontes diversas que não apenas a cultura e a 
memória do articulista. Assim é que podem 
ser utilizados como subsídios trechos de li-
vros ou artigos de outros jornais e revistas. 
E não há nada de mal nisso. Pelo contrário, 
demonstra que o autor não escreve emitindo 
meras opiniões pessoais, mas cerca-se dos 
cuidados de reforçar ou ampliar os próprios 
conhecimentos a respeito do tema que pre-
tende expor.

No artigo de Rogério Coelho (Revista 
Internacional de Espiritismo – rcoelho47@
yahoo.com.br, janeiro/2012), temos um bom 
exemplo disso. Antes de conectar o assunto 
“drogas” ao Espiritismo, ele ocupa metade 
do espaço com comentários de uma matéria 
da revista Veja, edição 2230, de 17/08/11, 
à qual, aliás, também nós tivemos acesso.

Entrevistado, o psiquiatra e escritor 
Antony Daniels desmistifica as teses de al-
guns sociólogos e psicólogos – reforçadas 
por um ex-presidente – em favor da com-
placência das autoridades em relação aos 
usuários de drogas. Visões esquerdistas tra-
balham pela descriminalização da maconha 
e tendem a ver os usuários somente como 
vítimas do sistema. Mas o Dr. Daniels tem 
outra opinião.

A experiência dele como profissional 
da área de sanidade mental nas prisões in-

glesas fê-lo testemunha de muitos condena-
dos que promoveram a própria defesa com 
base em teorias formuladas por intelectuais 
com as quais se sentiam menos culpados, 
porém, segundo Daniels, também desuma-
nizados. 

Porque alguns criminalistas e 
psicólogos começaram a dizer que furtar 
automóveis era uma forma de vício, logo 
condenados por esse delito invocavam 
para si tal argumento para justificar seus 
atos. Segundo o entrevistado, “a maneira 
de vermos o vício de drogas é errada, uma 
vez que tratamos os viciados como vítimas, 
incapazes de serem responsabilizados por 
suas escolhas. Portanto, eles não são víti-
mas de seu próprio comportamento, e, ade-
mais, não existe droga tão viciadora, a ponto 
de ser impossível livrar-se dela. Os usuários 
optam por uma decisão livre e pessoal, mas 
não significa que não mereçam a nossa soli-
dariedade”.

Para Daniels a solução, em outras 
palavras, é a tolerância zero. Se cometem 
um crime, mesmo que pequeno, sob efeito 
de drogas ou para comprá-las, deveriam 
ser internados numa clínica de reabilitação 
e, em caso de não aceitação do tratamento, 
para uma prisão. O medo da cadeia seria 
um freio à tentação de se deixar arrastar 
pelo vício.

Hoje no Brasil – isso comentário da 

nossa redação – inverteu-se a situação, 
com afrouxamento das penas. Somente 
crimes graves e se apanhados em flagrante 
é que os autores são, de imediato, isolados 
da sociedade. Cabe à autoridade policial 
determinar no momento se o caso deve 
merecer enquadramento de risco maior ou o 
indivíduo poderá pagar fiança e ser liberado. 
Depois, se condenado, o dolo ao patrimônio 
público, de terceiros e até agressões físi-
cas que não tenham culminado em morte, 
serão “premiados” com penas alternativas, 
em geral não cumpridas porque falta fiscali-
zação pela própria deficiência na estrutura 
do Estado.

Reproduzimos aqui a questão 848 de 
“O Livro dos Espíritos” que, a nosso ver, bem 
se aplica à questão dos viciados em drogas. 
Aliás, por definição médica, o álcool tam-
bém é uma droga, somente que legalizada. 
– Servirá de escusa aos atos reprováveis o 
ser devida à embriaguez a aberração das 
faculdades intelectuais? Indagou Kardec. 
E os Espíritos responderam: – Não, porque 
foi voluntariamente que o ébrio se privou da 
sua razão, para satisfazer a paixões brutais. 
Em vez de uma falta, comete duas.

Não é isso que todos tanto defen-
dem hoje em dia em relação à Lei Seca? 
Se dirigir sob efeito de bebida e causar 
um acidente que cause lesões graves ou a 
morte, não deve o motorista ser julgado por 

crime doloso? E, acaso, as estatísticas não 
demonstram uma inequívoca relação entre 
uso de drogas e criminalidade?

O espírita para ser “bonzinho” não 
precisa ser conivente com o erro. Pelo con-
trário, a profundidade de seus conhecimen-
tos a respeito da vida humana deve torná-
lo um ser ativo socialmente. Se não pode 
deixar de lado o dever da caridade, não 
menos atenção deve dar para que a justiça 
e a ordem se estabeleçam. No caso, deve 
trabalhar no sentido de se promover a cons-
cientização dos indivíduos para os valores 
espirituais, pelo fortalecimento dos laços 
familiares, pelo papel verdadeiramente edu-
cativo, como entendia Kardec, das escolas, 
pela melhoria do ambiente social que fun-
cione como inibidor dos desvios de caráter 
e de conduta, minimizando os riscos do vi-
ciamento.

Mas, de outro lado, não pode dei-
xar de atuar para que os cidadãos de bem 
possam se sentir mais protegidos da ban-
didagem, nossos filhos não fiquem tão ex-
postos à tentação da primeira vez da ma-
conha e depois avance para as drogas mais 
pesadas. Não podemos continuar achando 
que homens com 1,80 de altura e 17 anos 
11 meses de vida sejam crianças ingênuas 
que não sabem o que fazem e continuem 
assaltando, estuprando e matando com re-
quintes de crueldade.

A comprovação científica do poder do passe
A revista “SER Espírita” – redação@serespirita.com.br (Curitiba, ed. n° 19) traz notícia a respeito da pesquisa levada a efeito pelo Dr. Ricardo Monezi, da Uni-

versidade Federal de São Paulo que comprovam aquilo que os espíritas já afirmam há muito tempo: o passe ou fluidoterapia faz muito bem à saúde.
Ricardo usou o estudo como tema de Mestrado na Faculdade de Medicina da USP e investigou, de 2000 a 2003, os efeitos da imposição de mãos em 60 ca-

mundongos nos quais foi fácil verificar um melhora considerável no potencial das suas células de defesa. Daí passou a fazer o mesmo acompanhamento com seres 
humanos na Unifesp, especialmente com idosos queixosos de estresse. Depois de dez anos de investigação, ele diz ainda se surpreender com o potencial terapêutico 
não só curativo como preventivo.

A energia liberada pelas mãos, segundo ele, produz efeitos semelhantes aos de quando se submete estas células às radiações eletromagnéticas de baixa 
frequência (infravermelho) por um curto período de tempo e é capaz de alterar aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais e espirituais dos seres vivos. Os estudos 
permitiram concluir também que o chamado efeito placebo, tão comumente invocado para explicar tais fenômenos curativos, pode ser excluído. Não se trata de mera 
autossugestão, mas de efeitos concretos de origem externa.

Agora, Ricardo espera poder dar continuidade às pesquisas, graças às parcerias firmadas com diversas universidades públicas brasileiras e estrangeiras.
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Livros que eu recomendo
Wilson Czerski

“Perispírito e corpo mental”, de 
Durval Ciamponi, lançado em 1999 
pela Editora FEESP, tem apenas 136 
páginas, porém é um verdadeiro deleite 
intelectual percorrer suas linhas. J. G. 
Pascale declara sua admiração pela 
obra na apresentação na “orelha”: Mo-
mento raro na literatura espírita... com 
nuanças interpretativas profundas e 
originais mas, sempre, escoimadas de 
quaisquer ilações ociosas... analisa, 
debate, elucida e instiga, à maneira 
dos bons mestres... profundo conhece-
dor do Espiritismo, o Autor produziu um 
livro tecnicamente impecável... Se apre-
senta aspectos suscetíveis de provocar 
polêmicas... isso se constitui em mais 
uma virtude que uma falha.

De fato, acrescentaríamos nós, 
ao tocar em pontos doutrinários nevrál-
gicos como possíveis discrepâncias en-
tre a primeira e segunda edições de “O 
Livro dos Espíritos” e entre elas e outras 
obras da Codificação, demonstrou, além 
de conhecimento, muita coragem para 
suportar eventuais críticas.

E é justamente por aí que ele inicia 
o trabalho, informando que a 1ª edição 
da obra fundamental do Espiritismo, 
publicada em 18 de abril de 1857, pos-
suía apenas 501 questões e só a 2ª, da-
tada de 1860, é que surgiu com as 1019 
como a conhecemos hoje. Entre uma e 
outra, obviamente muitos acréscimos, 
mas também alterações e supressões 

de questões inteiras que o Autor trata de 
comparar, analisar das possíveis razões 
e as implicações no corpo doutrinário.

Uma dessas questões aborda a 
separação ou não e talvez fusão do pe-
rispírito ao espírito ou alma. Em “O Livro 
dos Médiuns”, ensina Durval, item 54, 
consta que a alma jamais se separa do 
perispírito e no item 55 reafirma-se que 
este faz parte integrante daquela, idên-
tica posição de “A Gênese”, cap. XI, item 
17.

Acontece que em “O Livro dos Es-
píritos”, a questão 94 diz que o perispíri-
to é trocado quando o espírito reencarna 
em um mundo diferente e na 187 que ele 
se reveste da matéria prima disponível 
com a velocidade de um relâmpago. Daí 
a hipótese de Ari Lex, o prefaciador do 
livro, de que a parte que é trocada seria 
o perispírito e a que não se troca seria 
o corpo mental ou “envoltório sutil da 
mente”, segundo expressão do mentor 
André Luiz.

Aliás, só o prefácio de Ari Lex, por 
si só, já é um tratado, pois ocupa cerca 
de 25 páginas e ele próprio dedica-se a 
analisar e emitir opinião própria sobre 
os arrazoados de Durval Ciamponi. Por 
isso, discute-se ali, por exemplo, a na-
tureza do perispírito conforme Gabriel 
Dellane, em “O Espiritismo perante a 
Ciência”, quando o conterrâneo de Kar-
dec explana que o perispírito possui 
partes quase materiais e partes quase 
espirituais. Daí a teoria de várias cama-
das fluídicas concêntricas que envolve-
riam o Espírito (cebola), segundo o mo-
delo teórico de Jorge Andréa.

No capítulo 3 Durval admite que 
Allan Kardec teve grandes problemas, 
gerais e específicos, para resolver ao 
compatibilizar manifestações de alguns 
Espíritos ou teorias que se confronta-
vam com os princípios básicos da Dou-
trina Espírita, trabalho que durou quatro 
longos anos de maturação consciente 
e ponderada. Ressalta a seguir, que 
das três partes da 1ª edição, ao surgir 
a segunda e definitiva, a primeira parte 
foi a que sofreu mais alterações como, 
por exemplo, a origem da alma, o peris-
pírito, a ligação da alma com o corpo e a 

evolução da alma.
Conhecendo estas dificuldades 

do Codificador ao lidar com questões 
tão complexas e nem sempre pronta e 
satisfatoriamente esclarecidas, ficamos 
a nos perguntar hoje se é recomendável 
e mesmo possível ignorar totalmente 
a primeira edição de “O Livro dos Es-
píritos” e suas diferenças em relação à 
segunda. Os aspectos relacionados à 
união da alma com o corpo apresentam 
atualmente uma importância capital nos 
debates relativos ao aborto e ao conge-
lamento de embriões.

Ao discutir a desencarnação, 
houve uma troca de expressões. Na 
primeira dizia-se que a alma era como 
“uma pomba que foge do abutre”, subs-
tituída na segunda por “não é um pás-
saro cativo”. Às vezes, a dúvida ou 
aparente contradição resume-se mesmo 
a isso, a uma questão de uso de termos 
diferentes. “Ao que chamais perispírito”, 
“deixar” (Q. 138 da 1ª edição) e “revestir” 
(Q.187 da 2ª). Neste assunto, Ciamponi 
não deixa de recorrer a André Luiz (Li-
bertação, cap. VI) quando o mentor de 
Chico Xavier pontua: “... espíritos que 
perderam o corpo espiritual ou se desfi-
zeram dele para ascender...”, bem como 
ao referir-se aos ovoides.

Lá pela altura da 
100ª página, Durval enu-
mera oito observações 
que me convenceram da 
existência do corpo men-
tal associado ao corpo 
espiritual, este, sim, a 
vestimenta descartável 
a envolver aquele e a 
própria essência espiritu-
al ou alma. Não há como 
reproduzi-las aqui nesta 
resenha, mas garanto 
ao leitor que vale a pena 
procurar o texto integral 
pela clareza de raciocínio, 
juntando vários trechos 
das obras da Codificação 
numa espécie de con-
clusão a favor do corpo 
mental, “parte integrante 
do espírito”, que nunca 

dele se separa, repositório de todas as 
conquistas da alma na sua trajetória 
evolutiva. Essa ideia da existência do 
corpo mental, segundo Ciamponi, está 
nas entrelinhas das questões 186 e 228 
de OLE e em consonância com a 27 e 
a 188. Na 186 diz-se que o Espírito, ao 
deixar de habitar mundos materiais, “seu 
envoltório torna-se tão etéreo que, para 
vós, é como se não existisse; é o estado 
dos Espíritos puros”, condição confirma-
da por São Luis no “Evangelho Segundo 
o Espiritismo”, cap. IV, item 24 (“de grau 
em grau ele se desmaterializa e acaba 
por se confundir com o perispírito...”).

Próximo do final, o Autor repro-
duz um precioso – como todos - aviso 
do Espírito Verdade que foi dado a Kar-
dec em 17/06/1856: Por muito impor-
tante que seja esse primeiro trabalho, 
ele não é, de certo modo, mais do que 
uma introdução. Assumirá proporções 
que longe estás agora de suspeitar. 
Tu mesmo compreenderás que certas 
partes só muito mais tarde e gradual-
mente poderão vir a lume, à medida que 
as novas ideias se desenvolverem e en-
raizarem.

Resposta do Teste de Conhecimen-
tos: 1) B  2) C  3) C

7
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E a vida continua

O passado não passa de um retrato na parede?
Paulo R. Santos

prds_k@yahoo.com.br
Há muita diferença entre velho 

e antigo. Um carro pode ser velho, se 
estiver mal cuidado, ou apenas antigo, 
se tiver recebido boa manutenção e, 
portanto, funciona como um novo, ou 
até melhor. Mas não é assim que so-
mos levados a pensar. Há um esforço 
manipulador intencional que pretende 
nos levar a acreditar que tudo que tenha 
mais que dois anos de uso é velho, inú-
til, substituível, e que antigo é a mesma 
coisa. Pura manipulação de palavras e 
de ideias.

Há muitos modernismos que tor-
nam nossa vida um inferno. Há outros 
que facilitam, se bem usados. Pessoas 
sensatas separam as coisas e lidam 
bem com uns e outros. Mas não é fácil 

É o 10° filme espírita nos últimos 
cinco anos cuja previsão de lançamento 
é o mês de agosto. A direção é de res-
ponsabilidade de Paulo Figueiredo e 
produção da Versátil Digital Filmes e 
VerOuvir Produções, através das pes-
soas de Oceano Vieira de Melo, Paulo 
Figueiredo e Sonia Marsaiolli de Melo. 
As gravações foram feitas em Itapira e 
São Roque (SP), tendo como protago-
nista Amanda Costa (como Evelina). 
O elenco conta ainda com as partici-
pações de Luiz Baccelli (Ernesto Fan-
tini), Ana Rosa (Lucinda), Ana Lúcia Tor-
res (Brígida) e Rui Rezende (Desidério 
dos Santos) e uma participação especial 
de Lima Duarte, como o benfeitor Ribas.

O filme é baseado no livro homô-
nimo de autoria do espírito de André 
Luiz e psicografia de Chico Xavier. A 
transposição deste romance para a tela 

põe em destaque o que a obra original 
tem de mais expressivo em seu conteú-
do. Converte a essência de cada trecho 
literário em cenas vivas, instigantes, de 
interesse humano inquestionável.

Levado por uma dessas tantas 
"coincidências" da vida, um homem de 
cinquenta anos conhece, em circunstân-
cias dramáticas, uma jovem de vinte 
e cinco. Fugitivo de si mesmo, sobre-
vivente de uma tragédia pessoal que o 
tempo ensinou a esconder num bem-
humorado sorriso, no mesmo instante 
se encanta por essa moça que, além 
da frustrada paixão pelo marido infiel, 
nenhuma razão mais possui para  con-
tinuar vivendo.

Como náufragos à deriva, Ernesto 
e Evelina juntam forças e esperanças. 
Mas não só amores e desamores passa-
dos os tornam semelhantes. A questão 

da saúde comprometida pela mesma 
enfermidade grave, outra "coincidência", 
lança expectativas sombrias no futuro 
dos dois. Como investir numa tão pro-
missora amizade que pode acabar sem 
glória e sem despedida no centro cirúr-
gico de um hospital? Instala-se a dúvida. 
E nos poucos dias que os separam de 
seus destinos curiosamente parecidos, o 
homem e a mulher que o "acaso" trouxe 
para um encontro prepa-ram suas almas 
apostando na Vida, mas com um olho na 
Morte.

No último minuto de proximidade 
na estância de repouso preparatório 
para as cirurgias, dizer o quê? Adeus? 
Até breve? Na falta de resposta o silên-
cio foi melhor. Um sorriso e uma mão 
acenando disseram mais. Como no 
teatro, fechava-se a cortina ao final do 
primeiro ato. O segundo seria num outro 

palco, numa nova dimensão, para uma 
outra plateia. Entenderiam os protago-
nistas, agora, que a Vida é uma peça de 
muitos atos, porém sem fim.

ser moderado diante da profusão de 
produtos e ideias, de símbolos e marcas, 
de nomes e rótulos, num mundo onde 
cada um de nós é também um número.

Os defensores das boas coisas 
do passado podem ser facilmente con-
fundidos com os conservadores, e não o 
são! Houve época em que o importante 
era ser; depois veio o ter, e agora preva-
lece o parecer. Em tempos de aparên-
cias, talvez até o retrato na parede não 
tenha muito significado mais. O filme ou 
livro mais recente é, necessariamente, 
melhor que o antigo?

Desenraizados, sem saber o 
nome dos próprios avós, sem passado, 
sem referências, sem retratos na pare-
de, sejam de familiares ou dos locais 

onde vivem ou viveram, sem história, 
as pessoas se tornam aéreas, volúveis, 
frágeis. O passado é mais que história, 
pessoal ou coletiva. O passado é lem-
brança, referência e informação.

No turbilhão do cotidiano não é 
fácil parar para pensar nos acontecimen-
tos de ontem e dos dias passados; mais 
difícil ainda conhecer e pensar sobre a 
história local e regional, para situar-se, 
contextualizar-se numa sociedade que 
muda muito rapidamente, o que torna a 
existência de referenciais históricos ain-
da mais relevantes para a estabilidade 
pessoal.

A vida – ou podemos dizer no 
plural, as vidas – são feitas de somas. 
Da soma de experiências acumuladas, 

pensadas e sentidas. Ajudam nas novas 
decisões e evitam a repetição de erros. 
A biografia de cada um é única, incom-
parável e deixa marcas por onde passa. 
O que fazemos ou deixamos de fazer, 
torna-se parte desse histórico pessoal 
com seus altos e baixos.

O passado não é uma lata de lixo 
da vida. É um repositório, um arquivo, 
repleto de experiências que se forem 
bem pensadas, serão úteis também (e 
talvez, principalmente) no presente. Di-
ante disso, esse retrato na parede deve 
vir para a memória pessoal e coletiva, 
para reumanizar o ser humano, cada vez 
mais robotizado pelo comandos da vida 
moderna.


