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Sermão da montanha: um olhar para o futuro
Nem todos os homens são cristãos, mas o Bem é universal. Em época de 

transição planetária, o mundo de regeneração precisa ser primeiro desejado, de-
pois merecido e, finalmente, construído. Agostinho, o filósofo religioso, presente 
na Codificação Espírita, dá a pista: “Que se dê o pão; melhor não houvesse fome”. 

Melhor do que ninguém, Jesus com o Sermão da Montanha, visto não mais 
somente como remédio para as dores do presente com raízes no passado cul-
poso, mas como modelo de conduta para conquistar a felicidade do futuro. Não 
mais apenas consolar e resignar passivamente, porém transformar pela ação viril 
o panorama terrestre para proclamar a Paz e a Fraternidade.

Bem-aventurados os humildes porque serão os primeiros a ser chamados; 
os que choram porque em breve não haverá mais lágrimas de sofrimento; os po-
bres de espírito porque a riqueza que lhes pertence faz parte de sua imortalidade; 

os mansos porque herdarão a terra regenerada; todos saciados de justiça, pois não haverá mais impunidade ou desigual-
dades sociais espúrias; os misericordiosos e puros de coração porque estarão mais perto do Pai; os promotores da paz que 
extinguirão as guerras, o terrorismo e as lutas fraticidas e religiosas. Alegrai-vos porque será grande a vossa recompensa 
no mundo de regeneração.

O mundo não está acabando, está se transformando. Para melhor. Somos os agentes da transformação. Quem não 
cooperar ficará à retaguarda sem ver a nova aurora de progresso e felicidade. O reino de Deus está também aqui e agora. Se 
não sabe por onde começar na construção do novo mundo, siga a receita de Paul Zak (Editorial, pág, 2), dê muitos abraços 
no dia de Natal e no ano-novo e libere a oxitocina, a molécula do amor e da moral. Mas não esqueça dos desafetos, pois que 
mérito haverá em amardes somente aqueles que vos amam?

Chico Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos
Desde as primeiras indicações para compor uma lista com 100 personalidades, até o anúncio final na noite de 03 de 

outubro, transcorreram cerca de oito meses. O médium espírita recebeu mais de 70% dos votos contra a Princesa Isabel e 
Santos Dumont. A mobilização dos admiradores e a defesa de Saulo Gomes foram determinantes, mas certamente Chico 
não se envaideceu com isso, muito menos os espíritas podem embalar-se no ufanismo. (Pág. 5).

A vida do Dr. Leocádio Correia em filme
Um dos projetos do Instituto Galileo Galilei, recentemente fundado na capital paranaense, é a filmagem da vida do mé-

dico José Leocádio Correia que viveu na segunda metade do século XIX, no litoral do estado. Além de exercer a medicina, foi 
escritor, ator, jornalista e político. Tem seu nome ligado a atividades de receituário e curas mediúnicas e a instituições como 
centros espíritas e uma faculdade em Curitiba. Segundo Rafael Cury, diretor do IGG, o projeto está na fase de roteirização 
e definição de elenco. (Pág. 8).

Outras matérias
AS EXPERIÊNCIAS DE VIAGENS NO 
TEMPO

Com o livro de J. Palhano Júnior fare-
mos viagens fantásticas na companhia 
de sensitivos e médiuns, tanto em di-
reção ao passado como para o futuro. 
Através da mente é possível. (Litera-
tura, pág. 4).

OS ESPÍRITAS E O CENSO

O que revelam os mais recentes 
números do Censo-2010 divulgados 
pelo IBGE sobre os espíritas? Somos 
dois em cada 100 brasileiros. Privilégio, 
subestimação ou responsabilidade? A 
reflexão é sua, leitor. (Sociedade, pág. 
6).

VALIOSAS ORIENTAÇÕES À COMU-
NICAÇÃO ESPÍRITA ORAL

No esforço de contribuir para a excelên-
cia de desempenho daqueles que se 
utilizam da palavra falada – palestras, 
rádio, TV – para transmitir ao público o 
conhecimento espírita, trazemos artigo 
com preciosas recomendações neste 
sentido. (Divulgar com Eficiência, 
pág. 7).

E MAIS: curiosidades sobre as mate-
rializações de Elizebeth D’Esperance 
e as vidas de Carlos Pastorino, Nero 
e Calígula (pág. 2); o uso inteligente 
das seções de jornais e revistas para 
manifestação dos leitores e a primeira 
fotografia de um espírito (pág. 3) e as 
atividades da Cruzada dos Militares 
Espíritas, no núcleo da Polícia Militar 
do Paraná (pág. 6).



COMUNICA AÇÃO ESPÍRITA  . NOV / DEZ DE 2012PÁGINA 2

VOCÊ SABIA?
Que os fenômenos de mate-

rialização com a médium Elizabeth 
D’Esperance ocorreram por 30 anos 
seguidos. E que além desse tipo de 
mediunidade, ela psicografava, inclu-
sive em línguas desconhecidas dela? 
No final da vida, adoeceu depois que 
um espírito materializado foi tocado i-
nadvertidamente por um dos presentes 
à sessão.

Que Carlos Juliano Torres Pas-
torino nasceu a 04/11/1910 e desencar-
nou em 13/06/1980. Foi sacerdote em 
34 e em 37 largou a Igreja Católica em 
protesto pelo Papa Pio XII ter-se recu-
sado a receber Gandhi em suas vestes 
brancas. E afirmou: "Jesus também não 
seria recebido então". Fundou o Grupo 
de Estudos Spiritus onde nasceu o Lar 
Fabiano de Cristo, o SEI e a Capemi. 
Poliglota, escritor, jornalista, radialista, 
teatrólogo, filólogo, poeta, compositor, 
foi um dos fundadores da Abrajee – 
Associação Brasileira de Jornalistas e 
Escritores Espíritas, atualmente subs-
tituída pela Abrade.  Seu livro “Minutos 
de sabedoria” já vendeu mais de 10 mi-
lhões de exemplares.

Que Nero, em certa ocasião, viu-
se fora do corpo com a mãe Agripina e 
a esposa Otávia, ambas assassinadas 
por sua ordem? E que no local onde 
Calígula foi enterrado, nos jardins de 
Lômica, eram vistos os fantasmas de 
seus vingadores até que exumaram-lhe 
o corpo e o incineraram?

EDITORIAL

A Ciência já descobriu genes ou 
grupos deles associados não só a en-
fermidades, inteligência em geral ou 
talentos particulares, mas também aos 
comportamentos como os vícios, em 
especial o alcoolismo, agressividade, 
depressão, suicídio, homossexualidade. 
No caso da violência, por exemplo, es-
tudos revelam que o peso da genética é 
de 50%; 15% do ambiente familiar e 35% 
do meio social e experiências pessoais.

Também são bem conhecidos 
os mecanismos epigenéticos onde a 
influência do meio e estilo de vida são 
capazes de ligar ou desligar a ação de 
genes responsáveis pelo desencadea-
mento de doenças, especialmente as 
crônico-degenerativas. Na área das dis-
funções mentais e de comportamento há 
sempre interação entre fatores genéticos 
e ambientais.

Daí duas frases marcantes reco-
lhidas de quem atua na área. “O gene 

carrega a arma e o ambiente puxa o ga-
tilho”, diz Matt Ridley, da Universidade de 
Oxford. Ou esta de Ewan Birney, coorde-
nador da Enciclopédia dos Elementos do 
DNA, e que soa como uma afirmação 
espírita: “DNA não é destino. Somos o 
resultado de complexa mistura de genes 
e de como reagimos às escolhas que 
fazemos”.

Verdade que ele não quis dar uma 
conotação transcendente do ser hu-
mano. Mas para nós, de fato, o chamado 
determinismo biológico está intimamente 
relacionado à nossa natureza espiritual, 
mais especificamente à conduta moral. E 
a lei que o define é a de causa e efeito. 
Tendências para saúde perfeita ou mais 
vulnerável, distonias ou mente hígida, e 
até mesmo matizes de temperamento e 
caráter são manifestações de energias 
sutis correspondentes a pensamentos, 
palavras, atos e sentimentos cultivados 
em vidas passadas que se materializa-

ram nos genes do atual 
corpo físico.

Cérebro, glându-
las, neurotransmissores 
têm tudo a ver com o 
equilíbrio ou abusos ab-
sorvidos e saturados no 
perispírito e que buscam, 
positivamente ou não, 
expressões exteriores. 

Meio ambiente e estilo de vida ditam 
mudanças possíveis no presente, atenu-
ando ou agravando a força dos genes.

Não surpreendem, portanto, as 
conclusões de Paul Zak, diretor do Cen-
tro de Neuroeconomia da Universidade 
Claremont, nos Estados Unidos e autor 
do livro “A molécula da Moralidade”. Para 
ele, a oxitocina, hormônio produzido no 
hipotálamo, tem papel bem mais amplo 
do que nos processos do parto e da ama-
mentação. 

Também conhecida como hormô-
nio do amor por ser liberada no ato sexual 
e até num beijo, seu nível no sangue in-
dica o grau de confiança que o indivíduo 
possui nas outras pessoas, e de empatia, 
capacidade de conectar-se a elas, pôr-se 
em seu lugar e ajudá-las.

“É a cola social que une famílias e 
toda a sociedade”, diz Paul. Receptores 
da oxitocina são abundantes em regiões 
cerebrais como o próprio hipotálamo e a 
amígdala e é ela que libera a dopamina 
e a serotonina, substâncias responsáveis 
pelo prazer, bem-estar, diminuição da an-
siedade e elevação geral do humor.

E embora a oxitocina já faça 
parte da farmacologia, Paul Zak prefere 
simplesmente dar um abraço em todo 
mundo porque neste ato, a oxitocina é 
liberada naturalmente pelo organismo.

A molécula da moral
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AUTORRETRATO
Reportagens e a seção 
“Opinião do Leitor”, os 
fenômenos especiais de 
efeitos físicos, a primeira 
fotografia de um espírito 
e o livro “A Eficiência na 
Comunicação Epírita”,da 

ADE-PR.
Ao contrário dos jornais diários, 

muito daquilo que se publica nos periódi-
cos espíritas é composto por conteúdos 
de consumo permanente que podem ser 
lidos ou relidos a qualquer momento. 
Que o digam os textos da Revista Es-
pírita editada por Allan Kardec de 1858 
até sua desencarnação, em 1869. Além 
do mais, a dinâmica da circulação de um 
jornal implica na sua distribuição para 
novos leitores que podem perfeitamente 
saborear aquilo que foi publicado, por 
exemplo, há uma década, como é o caso 
desta coluna.

Hoje relembramos, de forma resu-
mida, o que foi destaque na edição n° 
35 ( janeiro-fevereiro de 2003) do então 
“ADE-PR Informativo” que, mais tarde, 
assumiu a denominação que conhece-
mos hoje, Comunica Ação Espírita.

Além das chamadas para as prin-
cipais matérias, o texto em destaque 
na capa enfocava “A cruzada contra a 
fome” que enaltecia a iniciativa do presi-
dente da República, recém-empossado, 
de liderar uma comitiva de ministros em 
visita a três dos lugares mais carentes do 
país: a periferia de Teresina, as palafitas 
do Recife e o sertão mineiro. 

A mobilização do governo federal 
vinha ao encontro, segundo a matéria, 
do anseio de todos aqueles que se preo-
cupam com a falta de bem-estar social 
de grande parte da população brasileira. 
E ao mesmo tempo somava ações às 
campanhas como o “Criança Espe-

rança”, a Pastoral da Criança da Igreja 
Católica e o “Natal sem Fome”.

O Editorial fez esclarecimentos e 
sugestões interessantes sobre o uso do 
espaço que os jornais em geral, inclusive 
o CAE, oferecem para manifestação de 
seus leitores. Os grandes periódicos 
possuem editorias especializadas de 
política, economia, esportes, polícia, 
cinema, mas outros assuntos trata-
dos com menor frequência têm, muitas 
vezes, como responsáveis, profissionais 
não familiarizados com os assuntos, 
circunstância agravada quando os mes-
mos sequer dispõem de tempo suficiente 
para verificação ou confronto de dados.

Daí a origem mais comum de 
distorções, ambiguidades, informações 
confusas ou incompletas que se vê co-
mumente quando a imprensa leiga abor-
da temas espíritas. Mas é através da 
seção “Cartas do Leitor” ou “Opinião do 
Leitor” que este encontra ensejo de ex-
pressar sua insatisfação com colocações 
errôneas, tendenciosas, insinuações 
desabonadoras ou demonstrações evi-
dentes de ignorância ou má-fé.

Mas é oportunidade também do 
leitor manifestar seu apreço quando as 
matérias veiculadas pautam pela cor-
reção, precisão e interpretações condi-
zentes ou que contêm apoio a movimen-
tos ou instituições de relevantes serviços 
prestados.

Em se falando de conteúdos jor-
nalísticos, a seção “Subsídios para a 
melhoria da imprensa espírita”, à página 
3, seguia orientando a respeito da elabo-
ração de uma reportagem, dividida em 
três tipos: dissertativa, narrativa e descri-
tiva. Na primeira o propósito principal é 
expor, explicar ou interpretar ideias cuja 
argumentação visa convencer, persuadir 
ou influenciar o leitor. Seu discurso tem 
ligações com o raciocínio dedutivo.

Após outras considerações, o 
articulista ofereceu três tipos de con-
clusões, válidas para todo tipo de re-
portagem: conclusão-proposta (sugere 

medidas para a solução do problema 
levantado), conclusão-resumo (a mais 
comum) e conclusão-surpresa (favorece 
a criatividade, traz citações, pequenas 
histórias, fato curioso, piada, frase poé-
tica).

Do “Teste Seus Conhecimentos” 
recortamos quatro das 10 questões en-
tão propostas. 

1) A primeira fotografia de um 
espírito materializado foi obtida em 
14/03/1884 pelo pesquisador: a) Alfred 
Russel Wallace  b) Ernesto Bozzano
c) Comandante Darget  d) Cel. Albert de 
Rochas;

2) Os espíritos encarnados estão 
em constante intercâmbio com outros 
espíritos desencarnados. A influência 
que decorre dessas relações pode ser 
boa ou má. Assinale aqueles que se 
enquadram sempre e exclusivamente 
no primeiro caso: a) familiares e prote-
tores  b) simpáticos e familiares  c) anjos 
guardiães e protetores  d) simpáticos e 
protetores;

3) A expressão “não basta es-
pantar as moscas, é preciso fechar as 
chagas”, em Doutrina Espírita, é mais 
apropriada à(às): a) mediunidade  b) ob-
sessão  c) curas físicas  d) nenhuma das 
acima;

4) Qual o nome do sumo sacer-
dote do Sinédrio que julgou Jesus sem 
no entanto condená-lo à morte: a) Bar-
rabás  b) Caifás  c) Pilatos  d) Dimas

No segundo tópico sobre o 
fenômeno de somatizações, na seção 
“Cantinho Científico”, depois de abor-
dar no artigo anterior os estigmas, as 
dermografias, a incombustibilidade e a 
invulnerabilidade, foram analisadas ou-
tras variedades de fatos mediúnicos ou 
anímicos desta extraordinária classe de 
fenômenos físicos.

Uma delas é a da capacidade 
imunológica agenciada pelo próprio 
sensitivo contra ataques de germes pa-
togênicos ou substâncias tóxicas como 
fez o iogue Swami em 1938, na Univer-

sidade de Calcutá, quando ingeriu dose 
letal de cianeto de potássio. A transfigu-
ração também é um efeito somático no 
qual se observa mudança parcial ou total 
da aparência física do médium, subs-
tituída pela do espírito comunicante.

A insensibilidade à dor está pre-
sente no caso das cirurgias espirituais 
com cortes como fazia Arigó, mas então 
o fenômeno está centrado no paciente 
e não no médium. Algumas explicações 
propõem que a ausência de dor é decor-
rente de indução hipnótica, o que já 
foi, de fato, demonstrado ser possível. 
Ainda assim, a mente que promoveria 
a hipnose anestésica seria de um ser 
desencarnado e não de um hipnotizador 
encarnado.

Em resumo: as somatizações di-
videm-se em orgânicas e funcionais. As 
primeiras causam ou suprimem alguma 
lesão, alterando a morfologia, como as 
estigmatizações e transfigurações. Já 
nas últimas há somente modificação fi-
siológica como a atoxinia e a biopausa 
dos iogas. 

Na página 8, fechando a edição 
n° 35, Y. Shimizu resenhou o livro “A 
Eficiência na Comunicação Espírita”, tra-
balho da equipe da ADE-PR e assinado 
por Wilson Czerski, na qualidade de au-
tor de vários textos, revisor e organizador 
geral. Suas 144 páginas foram divididas 
em 16 capítulos, a saber: Clube do Livro, 
Feira do Livro, atendimento fraterno por 
telefone, rádio, televisão, internet, bibli-
oteca, livraria, videoteca, literatura, jor-
nalismo, expositor, apoio aos encarcera-
dos, artes, eventos e divulgação interna 
nas casas espíritas.

OBS: A ADE-PR ainda possui ex-
emplares da referida obra, verdadeiro 
manual do divulgador espírita, para 
comercialização. Pedidos pelo e-mail 
adepr@adepr.org.br .

Respostas do Teste:
1) A  2) C  3) B  4) B

3
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Livros que eu recomendo    
Wilson Czerski

Viagens psíquicas no tempo

A obra, de autoria de L. Palhano 
Júnior, já desencarnado e publicada 
pela Editora Lachâtre, tem 184 páginas 
e a primeira edição é de 1998. É dividida 
em duas partes. Na primeira, constam 
resultados de pesquisas de nomes 
como Albert de Rochas (cuja obra “As 
vidas Sucessivas” aqui, por nós rese-
nhada em outra oportunidade, é citada 
por Palhano), Helen Wambach, Chet B. 
Snow e Brian Weiss. Na segunda parte, 
o autor descreve as pesquisas conduzi-
das por ele próprio em sessões com a 
médium Jamile D’Alambert e uma mé-
dium vidente (inicialmente Olímpia F. 
Guimarães, depois Maria S. P. França 
e, por último, Maria Glória Fernandes). 
Foram 12 sessões ao todo, entre outu-
bro de 1994 e setembro do ano seguinte.

Na introdução, o autor examina os 
conceitos teóricos em torno da dimen-
são tempo, incluindo o linear ou newto-
niano, o psicológico e o psíquico. Este 
último é o tema central do livro, aquele 
que é “vislumbrado com as percepções 
do espírito para o qual não existem bar-
reiras entre o que já aconteceu e o que 
está por vir”. Para se deslocar no mes-
mo, daí o termo “viagem”, explica Pa-
lhano, o indivíduo deve estar em estado 
alterado de consciência, tê-la expandido 
para fora da dimensão física e ter visões 
psíquicas de outra época, no passado 
ou no futuro. É a chamada psicoscopia.

Palhano Júnior recorda que Al-
berto de Rochas, por exemplo, acom-
panhou tais viagens no tempo, para 

trás e para frente, em experiências que 
duraram de 1892 até 1910. A sensitiva 
Josephine regrediu até uma encarnação 
como antropoide; outra sujet regrediu 
até o ano 100 d.C. O trabalho da psicólo-
ga Helen Wambach, na década de 70 do 
século passado, acumulou 750 casos 
que reforçaram em muito o princípio es-
pírita da reencarnação.

Já o dr. Chet B. Snow, discípulo 
de Helen, parcialmente com ela e mais 
Leo Sprinkle, entre 1981 e 1984, traba-
lhou mais com as progressões no tempo, 
isto é, excursões para o futuro. Dois mil 
e quinhentos americanos viajaram para 
épocas entre o ano de 2100 e 2300.

Outra obra que serviu para des-
pertar o interesse de Palhano foi “A 
memória e o tempo” (que analisaremos 
aqui brevemente) de Hermínio C. de 
Miranda, baseada em suas próprias ex-
periências. Hermínio narra experiência 
na qual o dr. Chet Snow foi monitorado 
por Helen Wambach em 1983, na qual 
ele se viu projetado ao ano de 1998, em 
uma região desolada do Arizona, em vi-
sita a uma comunidade que sobrevivera 
a um cataclismo natural. 

Receosa com este tipo de re-
velação, Helen quis suspender esse 
tipo de experiências, mas a curiosidade 
científica foi maior e elas prosseguiram. 
A respeito dessa previsão, datada para o 
ano em que Palhano escrevia o livro, ele 
coloca uma nota de rodapé, informando 
que desde janeiro de 1998 violentos 
vendavais vinham se abatendo sobre o 
oeste americano e no dia 17 de abril dez 
tornados devastaram os estados de Te-
nesse e Arkansas.

As sessões coordenadas por L. 
Palhano Júnior com Jamile D’ Alambert 
inicialmente não visavam promover via-
gens psíquicas no tempo, mas tratá-la 
de problemas orgânicos. Já na primeira 
dessas sessões percebeu-se que a hip-
nose era dispensável, pois sendo mé-
dium, podia ser facilmente induzida ao 
que ele chamou de transe canalizado.

Cada sessão é descrita na ín-
tegra, incluindo os diálogos entre o in-
vestigador e a percipiente, bem como 
as anotações por escrito da médium 
vidente que se antecipava com frases 
curtas à narrativa da outra, método de 
confirmação de suas revelações. Cada 

experiência recebeu de Palhano um tí-
tulo que resume o principal tema explo-
rado. Regressão terapêutica, Viagens 
no futuro, Pesquisando o passado, O 
momento da encarnação, Preparação 
reencarnatória, Causas iniciais dos so-
frimentos, Sacerdotisa de Moloch, Tem-
pos romanos, Fase europeia – 1 a 1900 
d.C., Próxima reencarnação e Viagem 
interplanetária.

Na primeira sessão Jamile é con-
frontada com um passado que abarca 
duas reencarnações. Numa ela apresen-
ta comportamento leviano em relação 
ao sexo, comete aborto. Na outra, para 
refazer a vida, torna-se parteira. Mui-
tos detalhes entremeiam a história. Na 
página 58 a encontramos descrevendo 
um tratamento a que foi submetida num 
hospital da espiritualidade que nos faz 
lembrar as descrições de André Luiz. 
Seu perispírito lesado pelo aborto foi 
reconstituído em “uma câmara de luzes 
onde foi feita uma irradiação e depois 
curativos magnéticos sucessivos. Ficou 
a cicatriz.”

As primeiras nove sessões des-
critas no livro são todas muito inte-
ressantes, porém, por tratarem de re-
gressões (exceto a terceira), ou seja, 
viagens ao passado ou simplesmente 
lembranças de supostos fatos já ocor-
ridos, em princípio não trazem mais 
novidades do que outras narrativas se-
melhantes apresentadas por diversos 
autores, incluindo os nomes citados na 
própria introdução da obra em exame.

Porém, as três últimas, sim, sur-
preendem. Como é possível que al-
guém consiga se projetar no futuro, 
descrever as cidades, seus modos de 
vida, hábitos, construções e, diga-se, no 
caso, muito diferentes do que as nos-
sas atuais? Como equacionar, além da 
questão do tempo em si, 
outros problemas como o 
livre-arbítrio?

Na sessão de 
19/07/95, Jamile projeta-
se até um ano próximo 
de 3000. Vê-se menino, 
avança pela adolescência 
e depois dedicado a estu-
dos relacionados ao uso 
da mente para o movi-
mento de corpos mate-

riais, a aero-dinâmica, deslocamento do 
próprio corpo e de meios de transporte.

A sensitiva anuncia para a época 
muita facilidade no intercâmbio com os 
desencarnados. Na vida material, fala de 
construções acima do solo com as pes-
soas vivendo numa atmosfera rarefeita. 
A médium vidente intervém: “estão pre-
parando o planeta Terra para ser outra 
vez autossuficiente”. Deixou de sê-lo 
quando? Jamile não diz, mas o planeta 
está devastado, “árido, feio, sofrido, não 
há mais aquela cor azul”, com poucas 
árvores.

Na incursão que faz no dia 20 de 
setembro, ela avança até 2150. Fala da 
globalização, que não há mais fome e 
há menos competição, vida melhor, tec-
nologia suficiente para todos, diminuição 
da população. Em contrapartida, nos Es-
tados Unidos a situação é caótica, tanto 
física quanto moralmente. Ela afirma 
que o período de regeneração já ocor-
reu, após situações dramáticas em todo 
o planeta.

Na última sessão em 27 de se-
tembro, a pedido do experimentador, ela 
progride até o ano de 2500, quando se 
vê em estágio em outro planeta e depois 
retorna a Terra. A terceira sessão, deve 
ser vista com mais reservas pelo fato de 
que Jamile é usada como vidente e outra 
sensitiva é experimentada para uma pro-
jeção no futuro. Progride até 2020, faz 
revelações sobre catástrofes naturais 
como terremotos e o El Niño.

Fantasia? Loucura? Há que se ler 
o livro todo e analisar com o autor sobre 
possibilidades de interferências aními-
cas (ideias preconcebidas, por exem-
plo), mas a mais forte indica que podem 
ser verdadeiras tais descrições. Pena 
que não há como confirmá-las.
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A disputa promovida pelo SBT teve seu primeiro programa no dia 11 de julho quando foram 
apresentadas as 100 personalidades – 49 vivas e 51 desencarnadas – escolhidas durantes os 
quatro meses precedentes por 1,2 milhão de votos via internet e SMS.

Como sempre acontece nesse tipo de manifestação popular, alguns dados surpreendem e 
parecem desmentir a lógica, principalmente fazendo prevalecer atletas ou artistas da atualidade 
sobre outros vultos com histórico pessoal muito mais relevante. Também é comum se sobres-
saírem figuras apoiadas em fortes lobbies, incluindo os segmentos religiosos.

Mas não foi só Chico Xavier que, a exemplo da escolha do “Mineiro do Século”, em 2000, 
parece ter-se beneficiado do apoio maciço dos espíritas. Na fase preliminar da eleição, pastores 
como Silas Malafaia ficou è frente da presidente Dilma Rousseff e Valdomiro Santiago superou 
Xuxa e Machado de Assis.

Os 12 mais votados (Lula, FHC, Getúlio Vargas, JK, Princesa Isabel, Tiradentes, Irmã 
Dulce, Chico, Ayrton Sena, Pelé, Santos Dumont e Oscar Niemeyer) fizeram confrontos diretos 
por sorteio. Depois de superar Irmã Dulce e Sena, este último com 63,8% dos votos, no dia 03 de 
outubro, coincidentemente, data de aniversário de Allan Kardec, o médium mineiro obteve 71,4% 
dos votos contra 19,6% dados à Princesa Isabel e Santos Dumont. O troféu foi entregue pelo 
apresentador Carlos Nascimento ao filho adotivo de Chico, Eurípides Higino.
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As peneiras e o ano-novo
Patrícia Czerski Ramos

Eurípides Higino recebe pelo pai, Chico Xavier, o troféu de "O maior bra-
sileiro de todos os tempos" (Foto: olaserragaucha.com.br)

Chico Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos

É curiosa a capacidade humana de criar subterfúgios para escapar daquilo que o incomoda. Experimentamos atualmente a tentativa de uma espécie de “retorno 
às origens” em diferentes áreas da sociedade. É possível observar o “movimento” na moda, na decoração e também, na retomada de práticas ou costumes. 

Não importa se se recriam roupas, tecidos e móveis das décadas passadas, ou se se exalta a necessidade de ressuscitar valores e ideais tão esquecidos hoje 
em dia, como amizade, afeto, respeito, convivência com a família. 

Em comum, esses propósitos têm o desejo de uma vida mais simples, natural e saudável, mais próxima à natureza, sem tanta correria, estresse e violência, uma 
vida “como antigamente”.  Um tempo em que as necessidades - e consequentemente as prioridades - eram outras, em que não havia uma busca insana por estatos, 
carreira, dinheiro, e em que as relações eram mais verdadeiras e duradouras. 

 Somente quem já viveu um pouco mais pode atestar se as coisas eram realmente assim, pois muitos de nós temos no máximo uma infância mais livre para 
relembrar. Mas mesmo essas poucas lembranças nos fazem desejar o mesmo para nossos filhos: poder brincar na rua sem receios, numa vizinhança onde todos se 
conhecem e se ajudam, férias na praia ou na casa dos avós. 

Suspiramos nostálgicos por essa sensação de acolhimento, de segurança, de que é preciso pouco para ser feliz, e procuramos reproduzir tudo isso de alguma 
maneira. Mas queremos de uma maneira fácil e prática, que é para não dar muito trabalho, e de preferência, rápido, porque temos sempre muita pressa.

É possível que essas tentativas sejam reflexo daquilo que todos desejamos, mas nenhum resultado trarão se não forem acompanhadas de efetivas mudanças 
em nós mesmos. Serão apenas “peneiras para tapar o sol”, como diz o ditado. E o que é o sol? O sol é a verdade que nossa consciência nos sussurra o tempo todo. 
Aquela vozinha incômoda que fingimos não ouvir, aquele desconforto que tentamos abafar com as mais variadas distrações, aquela espécie de culpa. 

No fundo sabemos o que precisamos fazer, mas será difícil e demorado, implicará abrirmos mão de posições confortáveis, de alguns prazeres habituais, então 
a cada vez que o sol bate à nossa porta, a fechamos dizendo: “Ainda não. Mais tarde, talvez.”

Disse Gandhi: “Seja a mudança que você deseja ver no mundo”. Queremos mais paz, mais carinho e gentileza, mas esperamos que o vizinho, os parentes e 
colegas de trabalho sejam mais pacientes, carinhosos e gentis primeiro. Numa casa, por exemplo, certa disposição de móveis, cores e objetos pode deixar o aspecto 
mais acolhedor. Mas essa impressão será apenas passageira se ali houver indiferença, desamor e hostilidade. Sabemos que a alma de um lugar vem de sua atmosfera 
psíquica que, por sua vez, é resultante do somatório de pensamentos e sentimentos dos que ali habitam ou frequentam. 

O mundo é nossa casa e a vida é um espelho que nos devolverá sempre a imagem que nele projetarmos. Sendo assim, no início do novo ano, época em que 
se renovam esperanças e promessas, cuidemos para que a imagem que projetarmos seja, de fato, aquela que desejamos receber de volta.
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As atividades da Cruzada dos Mili-
tares Espíritas em Curitiba

Eriberto Kotelak é subtenente da 
Polícia Militar do Paraná e quando não 
está nas ações da corporação traba-
lhando para que a “lei dos homens” 
seja cumprida, promove e democratiza 
os ensinamentos da Doutrina Espírita, 
proferindo palestras no CEPEC (Cen-
tro de Estudos e Pesquisas Espíritas de 
Curitiba).

Desde 2004, é representante, no 
Paraná, da Cruzada dos Militares Espíri-
tas (CME), fundada em 1944 e filiada à 
Federação Espírita Brasileira. A Cruzada 
atua em todo território nacional: nas três 
forças armadas (Marinha, Exército e Ae-
ronáutica) e nos batalhões do Corpo de 
Bombeiros e da Polícia Militar do país, 
com a finalidade de esclarecer os pre-
ceitos básicos do espiritismo. Para isso, 
Eriberto produz e edita o Boletim online 
‘Nova Era’, enviado a militares interes-
sados em conhecer mais sobre a doutri-
na e entender de que forma o espiritismo 
pode contribuir com o ofício das classes 
mantenedoras da segurança pública.

O subtenente também é respon-
sável por alimentar o site Policial Espírita 
(www.policialespirita.com.br) e se coloca 
pronto a orientar e confortar companhei-
ros que estejam passando por conflitos 
na carreira ou dificuldades pessoais, 
encaminhando-os a instituições capaci-
tadas a oferecer um atendimento com-
pleto e qualificado, e em breve lançará 
um projeto voltado a atender casais em 
crise de relacionamento conjugal.

Em 2004, quando começou a re-
presentar a CME no Paraná e organizar 
grupos de estudos espíritas na compa-
nhia, Eriberto diz não ter encontrado re-
sistência de membros da polícia adeptos 
de outras religiões. Mas recentemente, 
um oficial determinou que o acervo bi-
bliográfico fosse desativado e que 
fossem retirados todos os cartazes que 
anunciavam os encontros. Fez isso sa-

bendo que estaria indo contra ao que 
prevê a Legislação Brasileira no que se 
refere à liberdade de culto e religião em 
nosso país, conta, mas que não poderia 
contrariar “ordem superior”.

Para ele, ser um policial espírita 
exige consciência e responsabilidade 
dobrada do profissional na função. “Fo-
mos treinados para manter a ordem e a 
disciplina, mas não podemos esquecer 
que somos responsáveis por nossos 
atos e que teremos de lidar com as 
lembranças por toda a nossa vida. Na 
balança divina, todas as nossas ações 
serão cobradas um dia, na condição de 
malfeitor ou de policial”, diz.

Atualmente, Eriberto escreve um 
trabalho sobre satisfação profissional do 
Policial Militar, outro sobre problemas 
conjugais e um terceiro trabalho sobre 
sogros, abordando temas que se re-
ferem à família. Espera que os três em 
breve virem livros.

Quando questionado sobre a fun-
ção do policial na sociedade, Eriberto é 
direto ao concluir: “A existência, tanto do 
criminoso como do policial são reflexos 
de uma sociedade ainda imperfeita. 
Com o passar do tempo, ambos os per-
sonagens diminuirão em número, pois, 
junto a isso, o mal vai progressivamente 
diminuir também”, indica. 

A Cruzada dos Militares Espíritas 
é uma associação fundada em 10 de 
dezembro de 1944, sob o patrocínio do 
Cap. Maurício, mártir do Cristianismo no 
ano de 286, doravante designada pela 
sigla CME, tendo por finalidade o estu-
do, a prática e a difusão do Espiritismo, 
conforme definido na Codificação Kar-
dequiana, e seu primeiro presidente foi o 
General de Divisão Fructuoso Mendes, 
doravante Cruzado nº 008 tendo presidi-
do a CME entre 1944 e 1947.

Mais informações:
http://www.cme.org.br

Dois periódicos ocuparam-se 
recentemente em divulgar e analisar 
alguns números referentes ao Censo 
2010. Embora dois anos já tenham se 
passado, algumas dessas informações 
o IBGE só agora está dando a conhecer 
ao público.

O Espírita Mineiro – uemmg@
uemmg.org.br (ed. n° 319, julho/setem-
bro de 2012) informa-nos que os católi-
cos diminuíram de 73,6% para 64,6% 
enquanto os evangélicos, em suas 
diversas denominações, aumentaram 
de 15,4% para 22,2% da população 
brasileira. Já os espíritas passaram de 
1,3% para 2,0% ou, em números abso-
lutos, de 2,3 milhões para 3,8 milhões de 
adeptos.

Na região Sudeste aumentou de 
2,0% para 3,1%, concentrando somente 
ali 2,5 milhões do total de espíritas do 
país. O estado com o maior percentual é 
o Rio de Janeiro com 
4,0%, seguido de São 
Paulo com 3,3%.

Outro dado que 
só ratifica o que já se 
sabia é a respeito do 
nível de educação. 
Praticamente um em  
cada três (31,5%) 
espíritas tem curso 
superior, a maior pro-
porção, e, no outro ex-
tremo, é o menor com 
apenas 1,8% que não 
possui instrução algu-
ma. Quanto ao quesito 
de nível de renda, no-
vamente os espíritas 
chamam a atenção 
com 19,7% deles ga-
nhando mais de cinco 
salários-mínimos.

O jornal Diri-
gente Espírita – use@
usesp.org.br (ed. n° 
131, set/out de 2012) 

traz outras informações interessantes. 
Por exemplo, o crescimento entre 2000 
e 2010 de 201% no número de espíri-
tas em Roraima, o maior entre todos os 
estados, embora o total seja de pouco 
mais que 4.000 pessoas. Outros estados 
também mais que dobraram o número 
de adeptos como Amapá (182%), Acre 
(171%), Santa Catarina (125%) e Mara-
nhão (111%). O menor crescimento foi 
no Pará (33%).

Em termos de Paraná, passa-
mos de 61.448 pessoas em 2000 para 
108.805 em 2010, com um aumento de 
77%, um pouco acima do total nacional 
que foi de 70%, mas é o oitavo entre 
todos, abaixo de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
Goiás, Bahia e Pernambuco. Destes, Rio 
Grande do Sul tem população ligeira-
mente maior que o Paraná, mas Goiás 
possui quase 4,5 milhões a menos.

O que dizem os outros jornais

Os espíritas e o Censo
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Divulgar com Eficiência

O expositor e os meios de comunicação de massa (*)
O expositor espírita precisa estar 

preparado para agir caso tenha que usar 
os meios de comunicação de massa 
como o rádio, a televisão, a imprensa 
falada e escrita. A participação do ora-
dor tanto pode ser requerida na forma de 
entrevistas, quanto na de presença em 
programas de opinião, espíritas ou não. 
A preparação para isso constitui simples 
exigência dos tempos modernos nos 
quais a comunicação pública ultrapassa 
os ambientes dos auditórios e atingem 
a amplidão dos lares através das publi-
cações e das ondas magnéticas.

A falta de experiência normal-
mente ocasiona, nos cooperadores inici-
antes, um receio semelhante aquele que 
surge nos expositores neófitos, diante 
de microfones ou plateias atentas. O 
nervosismo é um fenômeno comum, que 
deve ser enfrentado com naturalidade, 
pois nasce da inexperiência e tende a 
ser superado com o tempo. A oração, o 
relaxamento muscular, a respiração pro-
funda nos momentos anteriores ajudam 
bastante.

Como ocorre com a própria pa-
lestra, a maior preocupação deve ser 
com o conteúdo. Nada mais importante 
que a sólida formação doutrinária do ora-
dor, haurida do hábito constante do es-
tudo e da dedicação ao trabalho, esses 
elementos essenciais para a construção 
da experiência. E, às vezes, essa for-
mação é imprescindível, porquanto di-
ficilmente os jornalistas profissionais 
deixam de fazer perguntas imprevistas 
que devam ser respondidas de imediato 
e sinteticamente.

Para com os jornalistas da mídia 
impressa (jornais e revistas) é possível 
delongar mais, contudo é necessária 
grande preocupação com a clareza, 
uma vez que tais profissionais rara-
mente gravam suas entrevistas, atendo-
se a anotações. Se a matéria publicada 
não corresponder exatamente às ideias 
enunciadas, será útil o expositor buscar 
a melhoria de suas capacidades e não 
simplesmente entretecer críticas ao pro-
fissional “que não entendeu”.

Já a chamada mídia eletrônica 
(rádio, TV, Internet) exige, além disso, 
capacidade de síntese. Não apenas 
porque a prolixidade reduz a audiência, 
gerando o desinteresse no ouvinte te-
lespectador. E, como falar com síntese 
não é simples, tratemos particularmente 
do assunto.

É arte das mais difíceis. Exige, a 
um só tempo, clareza, objetividade, rapi-
dez e raciocínio. A síntese é importante 
para palestras e debates. É comum nos 
dias atuais assistirmos a oradores de-
morarem longos minutos em respostas 
a perguntas simples que poderiam ser 
satisfeitas com uma ou duas frases exa-
tas. Por essa razão, o orador espírita 
deve treinar-se, mantendo o necessário 
preparo para conceder entrevistas e res-
ponder perguntas com desembaraço e 
síntese, aproveitando o tempo.

Jesus Cristo foi, indiscutivel-
mente, mestre na arte de resumir. Exem-
plo perfeito será sempre o “Sermão da 
Montanha”, o incomparável discurso que 
ocupou apenas dois capítulos do Evan-
gelho de Mateus e resumiu todos os en-
sinamentos da Boa Nova.

No Espiritismo, Kardec, Emma-
nuel e André Luiz despontam como e-
xemplos a serem estudados e imitados. 
Quem os leia por essa ótica, notará facil-
mente a enorme capacidade de usar as 
palavras adequadas, sem ausência ou 
exagero.

No âmbito da leitura leiga, a obra 
de Graciliano Ramos constitui uma au-
têntica escola de objetividade a quem 
deseja aprender.

A seguir, enunciamos algumas re-
gras úteis de como sintetizar:

- Responda somente ao que foi 
perguntado. Ninguém precisa esgotar o 
assunto numa única resposta;

- Vá direto ao assunto. Não faça 
rodeios com expressões sem função 
na resposta, como “bem”, “quer dizer”, 
e outras. Evite ao máximo até mesmo 
“sim” e “não”;

- Evite dar explicações demasia-
das sobre detalhes da resposta. É pre-

ciso falar claro da primeira vez;
- Não interrompa a frase iniciada. 

Complete-a sempre para não compro-
meter o pensamento e confundir quem 
ouve;

- Não repita palavras ou frases e 
muito menos ideias, a não ser que seja 
imprescindível frisar. Sobretudo se o 
tempo for curto, reiterar é puro desper-
dício;

- Dispense adjetivos e frases in-
tercaladas;

- Fuja à tentação de “falar bonito”. 
O que importa é falar claro, com conteú-
do e com o mínimo de palavras;

- Adote a simplicidade por norma 
para a escolha das palavras. O rebusca-
mento algumas vezes embeleza, mas 
inúmeras vezes complica;

-Acostume-se, nos treinamentos 
próprios, a não responder a pergunta 
alguma com mais de três minutos, salvo 
raríssimas exceções;

- Se seu pensamento não for rápi-
do, tome conhecimento anterior das per-
guntas e fale pausadamente. Mas, con-
tinue treinando para situações adversas;

- Apenas responda o que tiver 
certeza. Na dúvida, cale-se;

- Aprenda na vida cotidiana a falar 
pouco e ouvir muito. Quem não controla 
a língua no dia-a-dia, não saberá contro-
lá-la na tribuna ou no estúdio;

- Use um gravador e muita auto-
critica nos treinamentos;

- Resuma, sim, mas com fideli-
dade à Doutrina, e respondendo bem. 
Não adianta ser sintético, se se é erra-
do ou incompleto. Busque equilíbrio.

O microfone nos auditórios pode 
ser um importante auxiliar do expositor, 
se bem utilizado. Sem ele, ante plateias 
numerosas, a voz precisa aumentar de 
volume, reduzindo a possibilidade de 
entonação e desgastando as cordas vo-
cais. Com o microfone, ganhamos a con-
dição de, até mesmo, sussurrar aos ou-
vidos da assistência. Entretanto, o mau 
uso do microfone pode tornar as palestra 
quase inaudível. Por essa razão, é pre-
ciso que o orador esteja atento para:

- A presença de ruídos durante 
a fala. A “microfonia” (assobio alto nas 
caixas de som) pode indicar volume ele-
vado do microfone ou má colocação das 
caixas. Os “pufs” (ruídos semelhantes a 
batidas) aparecem quando o orador fala 
próximo demais ou diretamente sobre o 
microfone, ao pronunciar determinadas 
consoantes.

- O desajuste no volume do som. 
A voz nem deve ser alta, nem baixa em 
demasia. Se houver um técnico encar-
regado de ajustar o volume da apare-
lhagem, fique à cerca de um palmo do 
microfone (para que não haja “pufs”) 
e deixe o resto por conta dele. Se não 
existir um técnico, regule o volume pela 
distância de microfone e pela altura da 
própria voz, cuidando sempre de obser-
var se a plateia o escuta sem esforço 
nem desagrado.

- Os gestos desproporcionais. Ao 
gesticular, evite bater mãos no pedestal 
ou ficar mexendo com ele. Os ruídos 
prejudicam a atenção da plateia. Se o 
expositor estiver segurando o microfone, 
cuide de regular uma distância correta, 
como citada acima, e não gesticular com 
a mão do microfone.

No rádio ou na televisão, as re-
gras são mais simples ainda. Os profis-
sionais dessa área normalmente colo-
cam microfones e/ou fixam o expositor 
nos locais onde ele pode conversar 
naturalmente, ignorando a presença de 
tais aparelhos. Por isso, o entrevistado 
jamais deve tocá-los ou mudar brusca-
mente de posição. O volume e a ento-
nação também devem ser conversativos 
e pausados, sem afetação.

A televisão possui característi-
cas que a destaca de todos os demais 
meios de comunicação: a imagem. Os 
recursos comunicativos da imagem são 
tão poderosos, que, em televisão, a 
própria fala se transforma num agente 
acessório, às vezes dispensável. Por 
isso, o expositor espírita ante a TV deve 
cuidar do elemento visual, além da refe-
rida capacidade de sintetizar.
(conclusão na página seguinte)



COMUNICA AÇÃO ESPÍRITA  . NOV / DEZ DE 2012PÁGINA 8

do planeta com amostras de cada um 
deles.

O Fórum Permanente para ao 
Meio Ambiente já teve uma primeira 
edição no mês de maio deste ano, re-
unindo dezenas de conferencistas, entre 
eles o francês Christian Bernard. Outro 
projeto pretende criar o Museu do Es-
paço e da Paz e também um planetário, 
visando ampliar os horizontes da pes-
quisa espacial, do estudo da exibiologia 
e da realidade do fenômeno UFO.

Para o período de 29 de 
maio a 02 de junho de 2013, o 
IGG já programou o “I Fórum 
Mundial – Vida Inteligente no Uni-
verso” que reunirá cientistas, mili-
tares e personalidades da área 
para debater temas como vida in-
teligente no universo, uso pacífico 
do espaço e ufologia. Em breve o 
Instituto Galileo Galilei disponibi-
lizará uma página na internet em 
vários idiomas com todas as infor-
mações do evento.

Finalmente o IGG prome-
te trazer novamente ao Brasil o 
escritor suíço Erich Van Daniken, 
autor do best-seller “Eram os deu-
ses astronautas?” que inspirou o 

Instituto curitibano filmará a vida do Dr. Leocádio Correia
Este é apenas um dos projetos 

do IGG – Instituto Galileo Galilei, criado 
recentemente na capital paranaense por 
iniciativa de Rafel Cury, seu primeiro di-
retor-presidente. O roteiro, que pretende 
retratar a história de um dos mais impor-
tantes vultos do Espiritismo no estado, 
está em fase de preparação, bem como 
a busca dos recursos públicos e priva-
dos e preparação da produção e escolha 
do elenco.

Leocádio José Correia nasceu em 
16/02/1848, em Paranaguá, litoral do 
Paraná. Foi médico, escritor, ator, jor-
nalista e político (deputado provincial). 
Além do trabalho assistencial enquanto 
encarnado, após a desencarnação em 
18/05/1886, tornou-se um “guia espiri-
tual” bastante conhecido, principalmente 
pelas atividades de cura. Como forma de 
homenagem, ele empresta seu nome a 
pelos três centros espíritas do estado e 
a uma instituição de ensino superior, na 
capital, a FALEC.

O IGG, segundo seu estatuto, 
possui “caráter filantrópico, cultural e 
científico, humanitário, espiritualista, 
ecológico, educacional, pacifista e ins-
piração universalista, sem fins lucra-
tivos”. Entre seus objetivos específicos 

conta-se a promoção e intercâmbio en-
tre o conhecimento científico e as vari-
adas faces da espiritualidade; a criação 
de novos paradigmas para desenvolvi-
mento de uma sociedade mais justa, 
fraterna e solidária para a garantia da 
paz mundial; a implantação de uma rede 
mundial integrada por pensadores com-
prometidos com as mudanças plane-
tárias; a pesquisa, estudo e educação 
socioecológica e ambiental; e o estudo, 
pesquisa e divulgação da exibiologia 
como disciplina científica.

Algumas iniciativas através de 
contatos e eventos neste sentido já es-
tão em curso como, por exemplo, gestio-
nar junto a ONU para repetir as reuniões 
realizadas por aquela organização nos 
anos 60 e 70 do século passado que 
discutiram a fenomenologia ufológica.

Sobre o meio ambiente, o IGG, 
em conjunto com o SAMA – Serviço de 
Assistência ao Meio Ambiente e apoio 
da Secretaria Municipal do Meio Ambi-
ente de Curitiba, está programando para 
breve o “Festival Mundial das Águas” 
que reunirá artistas nacionais e inter-
nacionais envolvidos com a causa am-
biental, quando estarão simbolicamente 
representados os mais importantes rios 

filme do mesmo nome, ele que passou 
por aqui em abril deste ano, palestrando 
em seis cidades, inclusive Curitiba.

O IGG, que oferece participação 
em seu quadro associativo em duas ca-
tegorias: Contribuintes e Mantenedores, 
pode ser contatado pela Caixa Postal 
1366 CEP 80011-970 – Curitiba – PR e 
pelo site www.institutogalileogalilei.org 
e e-mail institutogalileogalilei@yahoo.
com.br .

Eis algumas dicas:
- Frente à câmera, olhe sempre 

para a lente, sobretudo ao falar. O jor-
nalista ou entrevistador é apenas um 
intermediário dos telespectadores, que o 
veem e ouvem;

- Fale sintética e coloquialmente. 
A televisão revela e até amplia os exa-
geros;

- Gesticule o menos possível. 
Muitos movimentos demonstram ou 
aparentam insegurança e atrapalham o 

trabalho dos cinegrafistas;
- Se estiver sentado, mesmo em 

cadeira giratória, não fique se mexendo 
ou balançando. Adote uma posição e 
permaneça nela, com naturalidade;

- O homem deve barbear-se antes 
de ir à televisão. A barba por fazer trans-
mite desagradável impressão de sujeira 
e desmazelo, na tela;

- A roupa mais adequada à tele-
visão é sempre de cor escura, devendo-
se evitar branco, que prejudica a “leitura” 

da luz pela câmera, e, em caso de tra-
balho de estúdio, o azul, que traz pro-
blemas para mixagem ou a superposição 
de imagens pelo efeito “cromaqui”;

As recomendações não esgotam 
o assunto. O expositor consciencioso 
deve manter a autocrítica e atentar 
para recomendações que lhe façam os 
profissionais da comunicação, desenvol-
vendo, se preciso, outras fórmulas, além 
das descritas, que buscará seguir, para 
um contínuo aperfeiçoamento.

A competência desenvolvida no 
uso da tecnologia da comunicação dis-
ponível nos dias atuais será sempre de 
imensa valia para que a mensagem es-
pírita alcance o coração de todos os que 
dela necessitem.
(*NR) Este texto chegou à nossa redação 
há algum tempo, via internet, sem a iden-
tificação do autor. Pesquisamos inutil-
mente neste sentido e, por fim, dado o 
grande valor do mesmo, resolvemos 
publicá-lo assim mesmo. Se algum leitor 
puder nos ajudar, agradecemos muito.

Rafael Cury, diretor do Instituto Galileo 
Galilei


