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E MUITO MAIS...
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Editorial

PORTAS E JANELAS ABERTAS PARA O MUNDO
 A grande proposta do Espiritismo é o autoconhecimento.
É preciso que o homem conheça suas contradições para poder 
administrá-las. A compreensão de si mesmo é que possibilitará 
a compreensão das outras pessoas.
 O simples fato de o homem se apresentar como espírito 
encarnado já configura um conflito, uma contradição.
 Como fazer a conciliação – ainda que provisória – da essên-
cia espiritual com a contingência material, em uma encarnação 
de, digamos, 60 anos?
 A Doutrina dos Espíritos entende o período em que o es-
pírito está encarnado, de modo funcional – ou seja, instru-
mentalmente: a encarnação é instrumento de evolução es-
piritual. A partir daí, o Espiritismo dá elementos para que as 
pessoas possam gerir convenientemente suas contradições – a 
começar do próprio entendimento da condição de encarna-
do! – buscando sempre um maior aperfeiçoamento individual 
e coletivo, um maior conhecimento, livre-arbítrio uma maior 
liberdade. Liberdade para que cada um exercite plenamente 
o livre-arbítrio e escolha realizar os projetos que melhor lhe 
convier; liberdade para que cada um se harmonize, atingindo 
seu próprio equilíbrio – ainda que móvel –, e prossiga o seu 
trabalho de identificação com o Deus cósmico.
 Nessas linhas gerais, localizamos o centro espírita – sede 
pela qual o Espiritismo dá os instrumentos e as instruções ne-
cessários à evolução de cada pessoa.
 O centro espírita é, antes de mais nada, uma agência de 
promoção humana. Agencia preocupada em educar para a li-
berdade, em sensibilizar para a vida.

 Portanto, é imprescindível que os centros espíritas rompam 
os laços da ortodoxia, do conservadorismo, da tradição estag-
nante, e abram espaço ao novo. Mas, o que é “novo”? Roland 
Barthes diz que o novo “não é uma moda, é um valor, funda-
mento de toda crítica” (in O prazer do texto. São Pau1o, Ed. 
Perspectiva S.A., 1973. p. 54).
 Se o centro espírita pretende educar para a liberdade e 
sensibilizar para a vida, deve vivenciar integralmente a men-
talidade do novo – um novo critério de interpretação doutri-
nária, um novo conceito de ser humano, um novo conceito de 
paz, um novo conceito de pratica espírita, etc.
Evangelho espírita, por exemplo, é evangelho novo. Novo 
porque vivenciado no dia-a-dia, na renovação dos comporta-
mentos cotidianos, na dinâmica das relações humanas em seus 
vários setores.
 E para o centro espírita instrumentalizar e instruir as pesso-
as nessa dimensão do novo, nesse valor, é necessário não criar 
um sistema social e um sistema de idéias, fechados. Não dá pra 
fechar as portas e as janelas do centro espírita, e criar um mun-
do fictício, fantasioso, mítico e infantil, negando o mundo do 
real. O centro espírita precisa esclarecer o mundo às pessoas, 
não escondê-lo, dissimulá-lo.
 Se as pessoas estão desajustadas ao mundo, se estão dese-
quilibradas – não se comunicam com a realidade que está ao 
seu lado – não poderão, evidentemente, comunicar-se com o 
espiritual.
 Quem não conhece a si próprio não conhece o outro... e 
não pode atingir espiritualidade.

 Não é possível o centro espírita assumir a paternidade dos 
erros alheios. Chega de o centro espírita ser o local onde os es-
píritos decidem casamentos e descasamentos, compras e ven-
das, trocas e financiamentos. Chega de o centro espírita ser 
um local de dirigismos e condicionamentos, onde as pessoas 
chegam desajustadas, carentes, e saem desajustadas, carentes 
e, ainda por cima “obsidiadas”.
 Centro espírita que dá respostas simplistas, fundadas numa 
visão estreita de reencarnação... centro espírita que insiste em 
instalar “encostos” nas pessoas, centro espírita que castra e 
anula o senso crítico das pessoas. tolhendo-lhes o livre arbí-
trio...etc., na verdade não é centro espírita

 É quase impossível acreditar que, no Brasil, país da desin-
formação e dos problemas sociais não resolvidos (fome, mor-
talidade infantil. menor carente, menor abandonado, menor 
infrator, desemprego, contradição agrária, contradição edu-
cacional, contradição jurídica, etc. etc.), haja centros espíritas 
preocupados em “doutrinar” espíritos, em “manifestações de 
absessores”...
 
 Centro espírita precisa doutrinar é os espíritas, demons-
trando que a grande manifestação é a deles mesmos, como 
pessoas racionais, críticas, aptas a enxergarem a TV, o rádio, o 
jornal, o livro, o cinema, as pessoas, a política, o mundo, en-
fim, e refletirem sobre tudo isso, tendo corno pano-de-fundo 
a Doutrina dos Espíritos. É preciso abrir portas e janelas para o 
mundo.

educação ambiental

 Não há nada tão curiosamente contraditório quanto o 
homem, de um lado, fazendo viagens espaciais, e, de outro, 
exaurindo os recursos naturais terrestres.
 Vejam que coisa: investem-se fortunas na conquista das possi-
bilidades extraterrestre em detrimento das possibilidades da Terra.
 Do jeito que a situação está, só nos restará mesmo um re-
fúgio lunar ou marciano, pois nosso planeta fica insuportável a 
cada dia que passa. Parece que o progresso tecnológico estag-
nou nas máquinas, no aperfeiçoamento industrial, na artificiali-
zação da vida, esquecendo-se de que a tecnologia também ser-
ve ao eco-sistema, ao aperfeiçoamento das condições do meio 
ambiente.
 Para se ter uma idéia, basta notar que, hoje, não podemos 
assim sem maiores cautelas – comer uma batata inglesa, ou 
uma cenoura, ou uma beterraba, senão correndo o risco de 
ingerir, também, uma boa dose de agrotóxicos (a que os pro-
dutores chamam, carregados de cinismo, “defensivos”),
 Belas e enormes cenouras, belos e enormes morangos, be-
las e enormes batatas... Belas, enormes e doentes!
 E a grita dos produtores de alimentos fundamenta-se uni-
camente no rendimento: “Sem fertilizante químico a produção 
abaixa, há pouco lucro!”
 Pois é. Mas como é que fica o prejuízo, causado ao, Estado, 
para se curar o pessoal intoxicado?
 Na própria região urbana de Curitiba há um bom índice de 
lavradores que, pelo uso de defensivos agrícolas, estão irreme-
diavelmente intoxicados e, em sua maioria, condenados a um 
desencarne prematuro.

S.O.S.  ECOLOGIA
 O Espiritismo, que tem na vida terrena uma alavanca, 
um instrumento, do progresso do espírito, preocupa-se pro-
fundamente com a qualidade de vida. O equilíbrio - físico, 
mental e espiritual – é fator primordial para o desempenho do 
papel que compete a cada pessoa.
 O Estado - esse mesmo Estado que tem prejuízo crian-
do estrutura médica para curar intoxicados – é um dos princi-
pais responsáveis pela deprecação das alimentos brasileiros. 
Ah, não? Então que me dizem das toneladas de agrotóxicos 
que o Brasil importa anualmente? - Muitos produtos, inclusive, 
proibidos em seus países produtores? Que me dizem da lei que 
regula o uso de agrotóxicos, francamente favorável às multi-
nacionais? Que me dizem da inexpressiva fisca1ização do uso 
desses fertilizantes?
 Será preciso que toda uma geração se estrague, con-
sumindo alimentos contaminados e empobrecidos, para que 
a Administração Pública entenda que deve promover o bem-
estar público? E que esse bem-estar público abrange melhores 
condições alimentares?
 E imprescindível que o próprio povo se conscientize e 
torne a agricultura ecológica uma prioridade política.
 Provavelmente a maioria dos leitores nunca ouviu falar 
em “agricultura ecológica” – a agricultura que leva em con-
sideração o equilíbrio do meio ambiente na produção de ali-
mentos, fazendo uso de recursos naturais para a defesa das 
colheitas. Não ouviram e, por certo, não ouvirão; pois caso o 
Brasil desperte para o seu potencial de recursos naturais apli-
cados a agricultura, ficará independente das indústrias estran-
geiras - e não se sabe se isso responde aos interesses da classe 
dirigente.
 Dia 15 de novembro elegemos pessoas que discutirão 
nossa nova Constituição. Mais do que nunca, precisamos tor-
nar a questão ambiental uma prioridade política.
 Aliás, lendo o notável trabalho da Comissão de Estudos 
Constitucionais, contributo aos políticos profissionais constitu-
intes - por favor, sem entrar no mérito dessa questão! -, dá pra 
notar, pelo menos, um interesse ecológico. Seu artigo 36 diz 
assim: “Todos têm direito ao meio-ambiente sadio e ecologica-
mente equilibrado, à melhoria da qualidade de vida, à paisa-
gem, à identidade histórica da coletividade e da pessoa e à sua 
defesa como consumidor”. Tomara que esse ai seja mantido.
 Porém, será preciso muito mais. Vergonha-na-cara não 
se decreta, portanto deve-se trabalhar a mentalidade ecológi-
ca, a educação ambiental, na escola e na família.
É incrível o caos ambiental em que vivemos, e um sem número 
de biólogos desempregados, vivendo o stress da frustração 
profissional. Será que não é importante pegar essa gente toda 
e tratar de desenvolver grandes projetos de educação ambien-
tal, de conscientização da infância e da juventude - e persuasão 
dos adultos bitolados, criando, assim, uma mentalidade nova?
Qualidade de vida é problema nosso, da sociedade. Precisa-

Diretora Responsável
leda Matias

Redatora-chefe
Sheila Samways

Proprietária
Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas

Composto e impresso na
Editora O Estado da Paraná S.A.

Jardim Mercês - Curitiba
– Cartas à redação do Jornal da SBEE, endereço: 

Rua 29 de Junho, nº 504 - CEP 82.500 - Curitiba - 
Paraná.

“Este jornal não se responsabiliza pelas matérias 
assinadas nele publicadas”. Capa: criação de Maivi-

lis Razera.

mos, então, demonstrar que queremos a educação ambiental 
inserida nos currículos escolares, de uma vez por todas.
E olhem: falamos apenas dos alimentos; nem tocamos na 
poluição atmosférica, visual, auditiva, na caça e pesca preda-
tórias, no desmatamento irresponsável, no não uso dos bio-
degradáveis, etc., etc., e assim por diante.

Vamos constituir logo uma mentalidade ecológica, senão a 
nova Constituição será letra morta já ao nascer.

A conquista do espaço precisa ser uma alternativa, não uma 
fuga.
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REFLEXÃO I

 No meio espírita ainda se ve-
rifica uma forte resistência, de 
grande parte dos militantes da 
Doutrina Espírita, de assumirem 
a denominação de espíritas na 
comunidade,
 As reflexões até então feitas 
nesse sentido, poucas por sinal, 
sugerem situações “sui generis”. 
Observa-se inúmeras argumenta-
ções contra ou a favor, urna vez 
que não se pode, em linha dou-
trinaria, ser “católico-espírita”, 
“espírita-catolico”, “protestante-
espírita, “umbandista-espírita”, 
etc.
 Ao indagar-se a religião a esses 
irmãos, fala-se mais alto a reli-
gião de origem, ou melhor, aque-
la que se padronizou afirmar, ou 
a do batismo, ou, ainda, que se 
acredita em Deus e se mantém 
com ele uma relação de boa paz 
- para não dizer, na verdade, que 
não tem religião.
 Esse processo cômodo de se 
viver frouxamente, tem raízes em 
nossa cultura - onde, historica-
mente, tolerou-se que alguns reli-
giosos celibatários (por imposição 
da sua igreja) tivessem esposas, e 

que outras normas impostas pela 
igreja fossem burladas, de forma 
a ajeitar tudo - principalmente 
se o pedido partia de pessoa in-
fluente na comunidade.
 Esse posicionamento dos “fi-
éis” das várias igrejas, tem até 
propiciado hipóteses de um 
ecumenismo para as religiões, 
em torno de um eixo único; des-
sa forma, aliviam-se as tensões 
existentes num pseudo reconhe-
cimento de que outras religiões 
possam estar certas.
 Assim, numa justificativa ime-
diata, o religioso, em nosso país, 
apesar das evidências de verdade 
da Doutrina Espírita, e da sensibi-
lização que sofrem ao vivenciá-la 
nos chamamentos doutrinários - 
por exemplo, sobre a importância 
da caridade e a sua possibilidade 
de promover identidades huma-
nas; o equilíbrio advindo de sua 
participação as reuniões espíritas 
- responde que não pode aban-
donar as raízes de sua religião de 

origem.
 Percebe-se a ingenuidade 
desses religiosos, que não con-
seguem transpor seus condicio-
namentos culturais - o “jeitinho” 
de compatibilizar, numa ordem 
prática, a convivência nos dois 
espaços: o da igreja de origem e 
o centro espírita.
 Sem duvida, esse posiciona-
mento é a materialização da aco-
modação, principalmente a partir 
do momento em que o religioso é 
sabedor dos princípios da Doutri-
na Espírita, e teima em reafirmar, 
num nível meramente emocional, 
que não pode trair suas raízes re-
ligiosas.
 Será que é isso mesmo?
 Ou não seria o fato de que 
ainda está vivo, dentro dele, as 
palavras do doutrinador religio-
so de sua infância, que o induziu 
a um medo através de um Deus 
punidor, ou a uma ingênua e in-
fantil relação do homem com o 
Criador?!

 Ou quando esse doutrinador 
se posicionava como dono da 
verdade, fazendo sua preleção de 
forma a não admitir contestação, 
colocando os fiéis na posição dos 
que nada sabem, em total sub-
missão?!
 Inclusive essa posição tomista 
do religioso, que adentra o cen-
tro espírita, traz uma indagação 
imediata no processo dinâmico 
espírita. A maioria desses indiví-
duos assume sua própria desca-
racterização diante do Espiritis-
mo, negando sua inteligência e 
capacidade de realização e se po-
sicionando como eternos alunos, 
no modelo tomista, isto é, passi-
vos sem querer assumir o conhe-
cimento adquirido e o estágio de 
sua própria evolução.
 Assim, muitos vivem a prática 
-espírita - em trabalhos de passe, 
em atendimento ao público que 
busca o centro espírita, em visitas 
as instituições em processo cari-
tativo, etc. -porém sem nenhum 
compromisso com a Doutrina Es-
pírita.
 Inclusive médiuns orientadores 
de grupos, nos centros espíritas, 
vêem-se solicitados em demasia 
a reproduzir o conhecimento es-
pírita, alçados à posição dos que 
sabem, enquanto a grande maio-
ria permanece numa posição pas-
siva, deglutindo o conhecimento 
sistematizado. Esquece que se 
exigiu muita transpiração para se 
organizar esse conhecimento.
 Por outro lado, quando esses 
orientadores assumem a posi-
ção de facilitadores e passam a 
responsabilidade a cada um, da 
construção do seu conhecimen-
to espírita, são acusados de não 
quererem responder às pergun-
tas - perguntas que, em

geral, estão fartamente respon-
didas nos livros básicos do Espi-
ritismo.
 Esse marasmo nos coloca sem-
pre mais indagações, Por exem-
plo: “O que mais se pode fazer?”, 
“Como facilitar a compreensão 
da Doutrina Espírita?”
 Recebe-se da Espiritualidade 
estímulos de se fazer escorço das 
obras espíritas, bem como de ou-
tros livros que possam ajudar na 
compreensão do Espiritismo.
 Mas, se por um lado reconhe-
cem-se dificuldades na apreensão 
global da Doutrina Espírita, por 
outro o espírita já tem orienta-
ções suficientes, pelo conheci-
mento veiculado, para adminis-
trar suas contradições.
 Portanto, não querer afirmar-
se espírita é uma situação que 
merece reflexões na busca de 
se situar no contexto: “Será que 
alguns têm medo de assumir a 
responsabilidade que a Doutrina 
Espírita propõe ?”,
 “Será que esses fiéis estão 
querendo viver com os pés em 
dois barcos, pois se afundar um, 

ainda teria outro?”, “Será que a 
posição de ‘aluno’ passivo é mais 
cômoda?”, Pensam que estão no 
mundo para serem servidos eter-
namente?”.
 Realmente não se está brincan-
do...
 O religioso deve entender que 
“no processo histórico humano, 
os homens têm destruído outros 
homens única e exclusivamente 
por causa das idéias” (Grimm), e, 
portanto, não se deve enganar, 
mantendo posicionamentos in-
gênuos, porque isso somente le-
vará a manutenção de doutrinas 
que são castradoras dos indivídu-
os e impedidoras das necessárias 
transformações sociais e cultu-
rais.

 Reagir a essa posição estag-
nante é dever de todos os espíri-
tas que não temem o futuro, que 
infelizmente desconhecem sua 
história e a daqueles que viveram 
e morreram fiéis às suas idéias, 
mas que, hoje, têm consciência 
de que essas pessoas precipita-
ram os acontecimentos, rompen-
do os espaços estagnados. 
 Se liberdade é uma realidade 
atualmente, responsabilizem-se a 
todos os que mantiveram e man-
têm, vivo esse ideal.
 É preciso, então, que os que 
se dizem espíritas assumam-se 
como tal. Que vençam a inércia 
imposta pelos sistemas de idéias 
castradoras.

 Que acreditem nas transforma-
ções futuras, não como resultado 
de um processo mágico de uma 
varinha de condão, mas como re-
sultado da transpiração de mui-
tos que acreditaram em si, nas 
suas idéias, no ideal espírita e em 
Deus.

Edilson Pereira de Magalhães é 
professor universitário.

D E N O M I N A R - S E   E S P Í R I T A . . .
P O R   Q U E   N Ã O ?

“... muitos vivem a prática es-
pírita (...), porém sem nenhum 
compromisso com a Doutrina 
Espírita.”

Edilson Pereira de Magalhães

 Um problema que sempre exi-
giu de mim uma atenção e estudo 
mais acurado diz respeito ao me-
diunismo que perpassa, como idéia 
e como fenômeno, na atividade do 
ator.
 Quando ainda não era ator, mas 
já era espírita, ouvia dos outros – 
ou lia nos livros – que através do 
médium o espírito desencarnado 
se manifesta. O médium, assim, 
dispõe-se como instrumento a ma-
nifestação do espírito.
 Desde cedo, a partir de discus-
sões que desenvolvíamos numa 
sociedade espírita porto-alegrense, 
corrigi a errônea visão de que, na 
comunicação mediúnica, nosso es-
pírito se afastaria para a “ocupação 
espacial” do espírito manifestante.
 Depois veio o teatro e, com ele, 
a atividade do ator. Desde o curso 
de arte dramática universitário, co-
nheci que, entre outras técnicas de 
trabalho do ator, o sistema mais 
conhecido diz respeito à interpre-
tação da personagem alimentada 
da vivência pessoal e emocional do 
interprete cênico.
 Uma primeira correção nesse 
processo artesanal foi exatamente, 
a de entender que o ator substitui-
ria sua individualidade pela perso-
nagem escrita pelo dramaturgo.
 Historicamente, e muito divul-
gado o acidente comprometedor 
de que foi vitima a atriz francesa 
Renne M a r i e F a I c o n e t t i 
(1881-1946) ao interpretar Santa 
Joana, no filme “A paixão de Joa-
na D’Arc”, de Carl Theodor Dreyer 

(1889-1968, realizado em 1928 
pelo diretor alemão que a impreg-
nou de forte misticismo.  
 Esse filme é considerado sua 
obra máxima e situa-se entre o ex-
pressionismo alemão e o realismo 
escandinavo (e, freqüentemente, 
compõe as semanas de cinema 
alemão, promovidas pelas cinema-
tecas e clubes de cinema do Brasil).
 Ao buscar assumir, num realis-
mo psicológico, a personalidade da 
revolucionária francesa e suas vi-
sões paranormais, Falconetti com-
prometeu sua razão a ponto de 
ter sido internada para tratamento 
mental.
 O exercício profissional do ator, 
tanto no teatro quanto na televisão 
e no cinema (e até mesmo no rá-
dio), impõe uma potente carga de 
identificações entre o ator-persona-
gem e o expectador que – acredito 
– não fica difícil configurar o gran-
de envolvimento mediúnico desse 
equacionamento.
 Considerando, então, a televi-
são e o extenso número de espec-
tadores em determinado momento 
cênico, a fotografia cênica será ins-
trumento “imantador” de conteú-
dos energéticos.
 Não é pequeno o número de 
profissionais que, por seu próprio 
comportamento social, compro-
vam essa consideração.
 Outros aspectos poderiam ser 
considerados, e bem poderiam ser 
desenvolvidos num trabalho cien-
tífico mais acurado. Contudo, um 
deles chama mais especialmente 

a atenção dos estudiosos do Espi-
ritismo – uma vez que tem a pers-
pectiva do médium-ator e não do 
ator médium: trata-se do chamado 
instinto de teatralidade”, cujo estu-
do preocupou o encenador russo 
Nicolau Evreinov (1879 - 1953), por 
ser próprio do ser humano e, por-
tanto, comum a qualquer homem.
 Quer dizer, qualquer portado-
ra da tendência a “representar” 
no dia-a-dia as mais distintas si-
tuações. A própria vida em socie-
dade se encarrega de determinar 
comportamentos sociais – o que 
distinguiria o ator do homem é 
que aquele teria um talento mais 
especial para resolver casa “teatra-
lidade” com arte e sensibilidade, e 
maior convencimento.
 A propósito do que ficou dito, 
gostaríamos de considerar sobre 
manifestação irregular de espíritos 
desencarnados, muito comum nos 
centros espíritas, e que vai desde a 
que denominamos “anímica” até 
a encenação francesa. O próprio 
ator, caso não controle lucidamen-
te sua performance, poderá cair 
numa composição cênica descon-
trolada e anímica.
 Todas essas são questões muito 
delicadas e que poderão ser consi-
deradas com maior cautela e res-
peito.
 Por enquanto, são deixadas 
como idéias e provocações para 
para a interpretação e estudo.

Enio José Coimbra do Carvalho
é ator

Teatro                      Enio José Coimbra de Carvalho

ATOR E MEDIÚNIDADE
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É notável a grande debilidade 
da população brasileira com 
relação aos seus hábitos de 
consumo. Descambam-se os 
valores morais, humanos e es-
pirituais no abismo da miséria 
cultural e educacional da socie-
dade brasileira. Há uma gran-
de desconexão entre a infor-
mação, a instrução e o ato de 
aprender, de educar, de assimi-
lar o conhecimento sistematiza-
do e processado pelos poderes 
constituintes. As personalida-
des integradas, os políticos, os 
empresários, os agentes de co-
municação, não parecem estar 
suficientemente sensibilizados 
para entender que os meios de 
comunicação de massa devem 
estar voltados exclusivamen-
te para o interesse público no 
sentido de educar a população 
para um mundo novo. Tais in-
teresses devem naturalmente 
convergir para a promoção e a 
dignificação da pessoa humana 
e não servir e garantir apenas 
os direitos de alguns, ligados 
exclusivamente ao poder políti-
co e ou econômico.
A sociedade não pode jamais 
ficar a mercê de grupos privile-
giados que dirigem e ditam as 
normas e os padrões de com-
portamentos.
É preciso urgentemente mudar 
a mentalidade dessa chamada 
sociedade de consumo, afim 
de que a consciência individu-
al e social de volta para o bem 
comum, para o bem estar de 
todos. É preciso que os grupos 
econômicos, as castas, as em-
presas, o governo e os poderes 
de comunicação se conscienti-
zem, de uma vez por todas, da 
real necessidade de se alterar 
imediatamente o programa de 
ação social, política, econômica 

e cultural da Nação. Não e mais 
possível continuar com esse es-
tado de coisas: “Miséria, fome, 
injustiça, medo corrupção, alie-
nação”.
Os hábitos e os vícios do povo 
são de certa forma tão profun-
dos e marcantes que degene-
ram a capacidade humana de 
criar, descobrir e inovar. A so-
ciedade de consumo tem tão 
somente, articulado meios para 
condicionar, alienar e conduzir 
o povo cada vez mais ao ime-
diatismo. Os mecanismos utili-
zados para induzir as massas ao 
consumo desenfreado são alta-
mente desonestos, mentirosos, 
atrevidos e desumanos. As pro-
pagandas enganosas tentam 
envolver o público com uma 
chuva de publicidade que os 
meios de comunicação transmi-
tem sem sequer fazer uma son-
dagem, uma filtragem e uma 
seleção da matéria, da mensa-
gem, do horário, da clientela, 
do nível sócio-econômico e cul-
tural dos receptores. Impõe-se 

o pacote com violência e massi-
fica-se sem piedade.
Poucas medidas sinceras e ver-
dadeiras têm sido tomadas, no 
sentido de coibir tal avassala-
ção.
Note-se o estimulo aos indi-
víduos, até mesmo crianças e 
adolescentes, para o hábito de 
fumar e beber.
Note-se o estimulo para que 
as pessoas se automediquem, 
ou que adquiram remédios 
mediante “consultas” aos bal-
conistas das farmácias, despre-
zando absolutamente as rea-
ções bioquímicas e fisiológicas 
do organismo humano, muitas 
vezes fatais.
Note-se a supervalorização da 
carne, como alimento – cau-
sando uma corrida desenfreada 
ao seu consumo, com filas de 
compra quilométricas contro-
ladas por policiais armados –, 
sem se levar em conta o índice 
de incidência de câncer (intesti-
nal e nas mamas) nas pessoas 
consumidoras de carne.
A população vive insegura na 
chamada “sociedade de con-
sumo”. A análise e a reflexão 
mais profunda dessa situação 
requer uma ação imediata de 
todos nós. É preciso rever os 
padrões de comportamento; é 
preciso rever as leis e os concei-
tos de moral da sociedade em 
vivemos.
Precisamos educar, conscien-
tizar, socializar e espiritualizar 
os indivíduos para que se iden-
tifiquem integralmente com 
a vida, com os valores morais, 
espirituais e humanos, com o 
Universo de Deus.

Eliel Valério Scussel 
é professor universitário

“A sociedade de consumo 
tem, tão-somente, articulado 
meios para condicionar, alie-
nar e conduzir o povo cada 
vez mais ao imediatismo.”

sociedade de consumo

HÁBITOS E 
VÍCIOS DA POPULAÇÃO

Eliel Valério Scussel 

cosmos

O PLANETA TERRA 
E O IMENSO 

QUINTAL CÓSMICO
Luiz Roberto Hanemann de Campos 

Quem ainda não observou o céu, em uma des-
tas noites bem estreladas e quem ainda não se 
deixou maravilhar com esta visão, marcada pelo 
brilho de incontáveis pontos multicoloridos 
como a lembrar as pedras preciosas mais raras?
Este espetáculo noturno que nos apresenta a 
abóbada celeste, tem como protagonistas prin-
cipais os astros e as estrelas que, distribuídos de 
forma isolada ou sob a forma dos mais variados 
agrupamentos, têm solicitado a sensibilidade e 
a curiosidade do Homem desde o seu passado 
mais remoto – com certeza assistiram ao nasci-
mento da espécie humana, têm assistido a sua 
evolução e, dependendo dos rumos que o Ho-
mem imprimir ao seu desenvolvimento, pode-
rão assistir à sua decadência e fim.
E nesta observação dos céus, alguns se deli-
ciam com a visão de uma estrela em particular, 
como a amarela Capela, a vermelha Antares ou 
a branca Sirius; outros admiram aqueles agru-
pamentos de estrelas, as chamadas constela-
ções, e procuram descobrir no céu onde está 
representado o Escorpião, o guerreiro Orion, o 
quadrado do Pégaso ou a cruz formada pelo 
conhecido Cruzeiro do Sul; outros ainda per-
correm os céus com os olhos na esperança de 
observar algum meteorito errante - a chamada 
estrela cadente - com seu belíssimo e fugidio 
rastro luminoso.
Na verdade, nem sempre a observação de um 
céu estrelado foi motivo de prazer. Houve um 
tempo em que os astros celestes eram tidos 
como deuses que por vezes, incutiam o temor e 
a desconfiança em nossos amedrontados ante-
passados. Também houve um tempo em que as 
mais absurdas crenças eram chamadas para ex-
plicar os fenômenos celestes, como aquela que 
grassou no antigo Egito, dizendo que a todo 
décimo quinto dia de cada mês, os céus eram 
assaltados regularmente por uma força feroz, 
que atacava e devorava a Lua, numa agonia que 
durava outros quinze dias - eram. explicações 
para as conhecidas fases da Lua.
Civilizações posteriores acabariam perdendo o 
medo dos astros, mas a ainda não conseguiriam 
dar a verdadeira explicação para o que os seus 
olhos viam nos céus noturnos. Por um longo 
período admitiu-se que os astros haviam sido 
criados com a única finalidade de “adornar” o 
céu, nele se sucedendo noite após noite, apenas 
para o encantamento e deleite dos Homens.
E após terem sido ora temidos, ora adorados 
pelos nossos antepassados mais remotos, após 
terem sido subestimados e vulgarizados, como 
ocorreu até a época medieval, os astros celestes 
só começariam a ser verdadeiramente compre-
endidos pela humanidade graças ao avanço da 
Ciência nos campos da matemática e da física 
- notadamente com a ótica. As descobertas as-
tronômicas que se sucederam a partir do século 
XVI, permitiriam que as portas e janelas da ig-
norância e do preconceito fossem aos poucos 
se descerrando, dando oportunidade para que 
as luzes do conhecimento se fizessem presen-
tes, provocando com isso verdadeira revolução, 
não só no campo da Ciência, como também na 
Filosofia e na Religião.
Hoje, já não mais se ameaça com a fogueira 
aquele que crê não ser a Terra o centro do Uni-
verso, em torno do qual geram humildemente 
todos os astros do cosmos. Quem conhece um 
pouco que seja da ciência astronômica, princi-
palmente quando ela põe em destaque grande-
zas como o “parsec”, os anos-luz, ou quando se 
refere as estrelas supergigantes, aos “quasars” 
e aos buracos negros sabe que, quando se trata 
de analisar o Universo, o mínimo que se deve 
ter é a humildade, para reconhecer que a Terra 
é, literalmente, um grãozinho de areia no imen-
so oceano cósmico.
Só para se ter uma idéia do que sejam estas 
grandezas cósmicas, se tivéssemos condições 
de colocar o nosso planeta lado a lado com o 
Sol, e se pudéssemos reduzir a sua escala, tor-
nando a Terra, por exemplo, da largura de uma 

bolinha de
gude (1 centímetro aproximadamente), nesta es-
cala o Sol teria cerca de 1 metro de largura. E se 
nessa mesma escala, colocássemos ao lado da Ter-
ra e do Sol alguma das estrelas conhecidas como 
supergigantes, como a “Delta do Cocheiro”, ao 
lado da bolinha de gude e do nosso Sol de l metro, 
teríamos que colocar uma esfera de 3 quilômetros 
de diâmetro - isto equivale a uma corrente forma-
da por cerca de 1800 homens colocados lado a 
lado e de braços abertos!
Vamos supor agora que desejássemos fazer uma 
viagem até a estrela mais próxima da Terra, a co-
nhecida “Alfa-Centauri”, que esta localizada logo 
a esquerda da constelação do Cruzeiro do Sul e 
suponhamos que lá quiséssemos chegar com um 
dos nossos melhores automóveis a velocidade de 
l00 quilômetros por hora. Ora, nessa viagem hipo-
tética levaríamos cerca de 47 milhões de anos até 
alcançá-la!
E mais, considerando ainda que a Terra tivesse o 
tamanho da bola de gude (1 cm) e o Sol apro-
ximadamente l metro de diâmetro, ora nesta es-
cala a distancia entre ambos seria de 110 metros 
aproximadamente. Na mesma escala, a estrela de 
“Alfa-Centauri”, estaria a uma distância de 29.000 
quilômetros, ou seja em termos de espaço terres-
tre, isto equivaleria a uma distância maior do que 
a que separa a cidade de São Paulo e a de Tóquio, 
localizada do outro lado do globo terrestre!
E aqui, o último exemplo, este, produto de uma 
das mais recentes descobertas da astrofísica. Cien-
tistas americanos e europeus descobriram mais al-
guns daqueles objetos celestes conhecidos como 
“quasars” - abreviatura de quase-estrela alguns 
deles situados na incrível distância de 15 bilhões 
de anos-luz da Terra e que apresentam um brilho 
e poder jamais detectados, emitindo matéria cós-
mica quase a velocidade da luz. Segundo o relato 
dos cientistas, seriam necessários juntarmos cerca 
de 100 bilhões de sóis, brilhando por l0 bilhões de 
anos à taxa do nosso Sol, para produzir a quan-
tidade de energia que é visualizada nestes “qua-
sars”!
Estes números fantásticos que foram sendo co-
nhecidos através dos tempos, acabaram por co-
locar a Terra no seu devido lugar no imenso mapa 
cósmico. E quando falamos que éramos como um 
grãozinho de areia no imenso oceano cósmico, 
estávamos até sendo generosos demais conosco 
mesmo, pois a cada nova descoberta no campo 
da astrofísica, parece que se dilata ainda mais o 
Universo e, conseqüentemente, diminuímos mais 
diante dele.
Quem acompanhou-nos ate aqui nesta exposição, 
deve ter percebido a preocupação que tivemos em 
realçar a evolução experimentada pela ciência as-
tronômica e também em revelar algumas grande-
zas físicas do Universo conhecido. A intenção não 
foi outra senão a de alertar para o fato de que a 
verdade e o conhecimento serem sempre relativos, 
e que portanto, estão em continua evolução, isto 
para que possamos estar preparados para rever 
nossas posições e conceitos, quando as evidências 
de novas verdades assim o solicitarem. E também 
houve a intenção de sensibilizar para o fato de 
que, da mesma forma como o planeta Terra vai 
além dos limites do nosso quarto, da nossa casa 
ou mesmo do nosso bairro ou cidade, também o 
Universo vai bem mais além dos limites da Terra, 
do Sistema Solar ou mesmo da nossa Galáxia, a 
Via-Lactea.
Esta introdução sem dúvida foi necessária, sendo 
ponto de partida para uma série de questiona-
mentos que faremos a partir de artigos posterio-
res, em futuras edições, mas que poderíamos des-
de já antecipar, como: Existirá vida em outro local 
além do planeta Terra? Existindo vida, esta vida 
poderá ser inteligente? Sendo vida inteligente, ela 
poderá estar mais desenvo1vida que a inteligência 
terrena? Sendo ela mais inteligente, poderiam al-
guns de seus representantes visitar a Terra?

14 Novembro 1986
 Luiz Roberto Hanemann de Campos
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 A educação, sempre 
processo ativo de vida, 
representa a experiência 
do passado, a realidade 
do presente e a consciên-
cia criticam do futuro. É, 
portanto, uma somatória 
da existência humana, de 
seus fracassos e suas reali-
zações. O indivíduo, no es-
paço cultural, tem que al-
cançar índices satisfatórios 
de realização pessoal, polí-
tica, cultural e social para 
poder apresentar compor-
tamentos, atitudes equili-
bradas, que advêm, basica-
mente, da educação como 
processo ativo de vida.
 A educação como agên-

cia social geral, intensa 
e extensa, atinge a hu-
manidade toda. Deve ser 
encarada, portanto, em 
todo sistema nacional de 
educação, nos diferentes 
países, como valor univer-
sal, como direito funda-
mental da pessoa humana.
 O educador tem cons-
ciência que a educação 
como processo ativo de 
vida e dialética, traba-
lha toda a realidade es-
trutural e conjuntural do 
mundo social, integrado 
conceitualmente à reali-
dade de cada educando.
 A escola como mentali-
dade e não como prédio, 

tem o dever de trabalhar 
currículos que respondam 
à expectativa emergente 
e evoluente da socieda-
de e do indivíduo. A con-
cepção curricular deve 
necessariamente mate-
rializar, operacionalizar, 

o background da cultura 
e da mentalidade da co-
munidade local, regional, 
nacional e humana. Toda 
Nação tem um passado
comum, portanto, um sis-
tema de idéias forjado nas 
lutas, nas alegrias, nas re-
alizações de decepções, na 
força dos contraditórios 
que expressam o seu ma-
nancial histórico. A escola, 
comunidade social funcio-
nal, tem o dever de opera-
cionalizar o sistema social 
daquele sistema de idéias 
fundamentado pela histo-
ria do povo. Só assim o pro-
cesso educativo alcança o 
sentido político do homem 
no seu espaço de vida.
 O educador tem que se 
perguntar, continuamente, 
se civilização e progres-
so, é desenvolvimento no 
sentido fundamental da 
vida.    
Não devemos esquecer as 
ruínas da velha Roma, nem 
tampouco os elementos 
destruidores que acompa-
nham as novas descober-
tas, inovações e invenções. 
O currículo escolar vivo, 
operante, deve sanear 
aqueles elementos que de-
gradam, gerando sempre 
dor, angústia e profundas 
deformações humanas, 
tais como: a tecnologia 
afastada do conceito de 
otimização da vida, como 
poluição da água, do ar, 
do lugar, dos animais e das 

pessoas; a guerra e suas 
conseqüências; a força dos 
preconceitos; os centros 
urbanos distantes do con-
ceito biótico, a fome nos 
países pobres, a distância 
entre ricos e pobres, etc.
 A educação como pro-
cesso ativo de vida não 
pode descurar de levan-
tar instrumentos e ins-
truções sociais educacio-
nais, que permitam aos 
indivíduos alcançar cons-
ciência critica da sua in-
dividualidade e personali-
dade, bem como do social.
 O currículo integrado 
a uma concepção promo-
tora da pessoa humana, 
necessariamente, cons-
cientiza o indivíduo para 
a grande responsabilida-
de de viver e preservar os 
valores da humanidade, a 
cultura da sua Pátria, a sua 
identidade psicossocial no 
espaço em que vive, a for-
ça da natureza, seu equilí-
brio, seu sistema integra-
do de vida, etc. Portanto, 
o indivíduo e condutor da 
história e não conduzido.
 A educação como pro-
cesso ativo de vida procura 
conceber o currículo es-
colar como unidade plás-
tica funcional, processo 
vitalizador que tem como 
elementos constitutivos 
o homem, suas contradi-
ções, sua força criadora, 
sua ânsia de liberdade, 
seu dinamismo existen-
cial, seu querer continuo, 
suas indagações, etc.
 A educação como pro-
cesso ativo trabalha a iden-
tidade plena do corpo e do 
espírito do educado; a in-
tegração social da unidade 
fisiodinamo-psicológica-
humana (político, social, 
econômico, cultural, corpo 
e espírito); a consciência 
critica e a responsabilidade 

do educando como agente 
da história; o espírito de 
iniciativa; o autocontrole; 
o fortalecimento da inte-
ração entre os indivíduos; 
a sensibilização do novo; a 
busca continua do lazer ; a 
integração cultural, o for-
talecimento da persona-
lidade, tendo em vista as 
peculiaridades individuais; 
conceitos participativos 
da vida em grupo, lideran-
ças; agencia profissional; 
consciência e responsa-
bilidade social, cultural, 
política, democrática, mo-
ral atendendo as possi-
bilidades biopsiquicas de 
cada educando, fazendo 
com que o mundo trans-
forme-se em seu mundo.
 O educador não pode 
esquecer que civilização e 
progresso, é desenvolvi-
mento, não pela acumu-
lação de conhecimentos, 
pelas descobertas cienti-
ficas, tecnológicas ou fi-
losóficas, mas pelo efeito 
que aquelas atividades 
produzem em conjunto 
sobre a qualidade da vida 
no nosso planeta.   
Educação, corno processo 
ativo de vida, consiste em 
alcançar e manter o equi-
líbrio móvel da unidade 
físicodínamo-psicológica.
 O homem educado e 
aquele que vive na es-
sência, sem se preocu-
par com as aparências.
 O Espiritismo, cuja pro-
posta e educar para a li-
berdade e sensibilizar para 
a vida, projeta a educação 
como um processo ativo de 
vida, nos parâmetros aci-
ma expostos - um processo 
onde o conhecimento não 
é maior do que a pessoa.

Maury Rodrigues da 
Cruz é professor 

universitário.

 Toda sociedade, num determinado 
momento histórico e do seu desenvolvi-
mento, de acordo com o sistema vigente 
possui um tipo de educação. No caso da 
Sociedade capitalista, existe a necessida-
de
de ser estruturado de modo a satisfazer 
os interesses das classes sociais.
 O Estado é a instituição que, na socie-
dade capitalista, organiza e rege a escola, 
e, conseqüentemente, julga o ensino que 
lhe é conveniente. Se nós sabemos que a 
sociedade desigual reproduz a desigual-
dade, permitindo que a maioria continue 
reduzida e a minoria tenha alcance ao 
poder, nós não poderíamos colocar em 
prática outra educação?
 A Prática Educativa, pode se tornar 
uma navegação viva do modo de orga-
nização social dominante, mesmo que 
apareçam obstáculos, ela pode estimu-
lar, criar e servir de ponto de partida para 
todos aqueles que gostariam de viver 
uma educação aberta. Para que a escola 
não seja simplesmente uma reprodutora, 
é preciso que o senso crítico esteja firme-
mente presente, não só na escola, mas 
principalmente no educador.
 O educador, trabalhando o senso cri-
tico na sua relação pessoa-pessoa, res-
peitando a vivência pessoal de cada um, 
com um trabalho aberto e consciente, 
estaria desenvolvendo dentro de seu es-
paço-físico, espaços intelectuais críticos 
para tomadas de posições.
 Quando o educador, comodamente 
adaptado, se coloca à mercê do sistema, 
agindo como um simples transmissor de 
conhecimentos sobre os quais ele nunca, 
refletiu, a sua relação educador/educan-
do é simplesmente mecânica, portanto 
não é real.
 O educador como reprodutor da cul-
tura onde ser um agente desenvolvendo 
o espírito científico, o domínio da lingua-
gem for
mal, o raciocínio lógico e, por conseguin-

te, a razão.
 Para que a Prática educativa seja coeren-
te, para que ela realmente aconteça, é ne-
cessário haver comunicação, diálogo, des-
prendimento e interação. Não ter “medo” 
de sentir emoções, de se dispor a ouvir e a 
compreender, pois assim a troca é mútua. 
O conhecimento não pertence a ninguém, 
é de todos - “(O professor não é aquele que 
educa, mas é o que, de repente, aprende.” 
(¹) O caminho da escola tem que ser o mes-
mo da vida.
 A prática educativa tem que ser efetiva. 
 Quem sabe se com esta conduta nós 
não estaríamos contribuindo para uma 
transformação a nível de formação e fun-
ção de cada indivíduo na sociedade?
 De nada adianta criticar sem agir, pois 
superamos a época da denúncia; precisa-
mos tomar posições, vivenciar os próprios 
valores, pois vivemos agora a oportunidade 
de transformar a educação dentro da esco-
la.
 A prática educativa tem que proporcio-
nar tanto ao educador quanto ao educan-
do o “deixar-ser”, sentir e expressar-se com 
confiança e acertação.
 Mantendo uma postura meramente 
reprodutora das relações sociais, deixare-
mos que os outros mantenham as escolas 
tal qual como eles a idealizam. Por isso, o 
fato de sermos parte do País e de estarmos 
cumprindo uma função dentro dele, leva-
nos a pensar e a tomar consciência do sig-
nificado social e político de nossas atitudes, 
métodos e do conteúdo daquilo que vamos 
transmitir.

 A prática educativa tem que acontecer a 
cada instante de nossa vida. 

Rosângela Fernandes de Lima é estu-
dante de Pedagogia.

(¹) Joao Guimarães Rosa in Quem edu-
ca Quem?, Fanny Abramovich. São Paulo, 
Summus, 1985, 139p. Capítulo I.

A prática educativa
Rosângela Fernandes de Lima

EDUCAÇÃO

 A Educação como processo ativo de vida
Maury Rodrigures da Cruz
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A Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas propõe 
nesse momento, uma reflexão em torno dos valores 
espiritistas brasileiros, em torno de uma reconceitu-
ação do código da Doutrina dos Espíritos – sempre 
a partir dos grandes princípios estabelecidos na obra 
de Kardec – buscando sempre uma atualização, uma 
dinamização do processo espírita nacional, para res-
ponder melhor às expectativas das pessoas.

Uma das expressões dessa proposta é o livro “ES-
PIRITISMO E EXERCÍCIO MEDIÚNICO”, do espírito 
Marina Fidelis, lançado no primeiro semestre do ano 
passado.

Esse livro coloca o exercício mediúnico como o 
grande instrumento, de que dispõe o centro espíri-
ta, para a difusão doutrinária e para a integração da 
pessoa humana (veja a quadro em destaque). É uma 
maneira nova de trabalhar o Espiritismo, desenhando 
também um novo objetivo a Doutrina Social Espírita.

Falando sobre seu trabalho e sobre algumas das 
indagações existenciais que, mais comumente, ocor-
rem dentro dos exercícios mediúnicos da SBEE, Ma-
rina Fidelis, por intermédio de Maury Rodrigues da 
Cruz, concedeu entrevista ao Jornal da SBEE no dia 
17.11.86.

“Quando nós nos conhecemos a nós mesmos, 
somos sapientes.”

Jornal da SBEE – Mais do que nunca, vê-se uma 
grande corrida das pessoas aos centros espíritas, ao 
Espiritismo. O que é esse fenômeno? Seria um reflexo 
da crise mundial contemporânea?

M.F. – Há realmente um acréscimo. E isso não signi-
fica somente uma decorrência do aumento da popu-
lação da Terra, ou um reflexo do progresso científico 
que, mediante descobertas e invenções, conseguiu 
aumentar o espaço de vida humana – aumentando, 
assim, a possibilidade de mais pessoas viverem, e 
os centros espíritas estariam apenas recebendo um 
acréscimo proporcional. Há também os descontentes 
com outras religiões, e até com a Ciência. A partir do 
momento em que se começou a fazer indagação sé-
ria acerca do Universo, acerca do ser nessa existência, 
acerca do ser em relação ao ter, e não se encontrou 
resposta satisfatória, a Doutrina dos Espíritos – me-
diante seu instrumental e instrucional – -começou a 
responder. Há uma intuição no espírito encarnado 
– na alma – de que após o desencarne prossegue a 
vida espiritual, permitindo uma maior consciência do 
que o espírito é, e do que é o Universo. Então, toda 
vez que a crise aumenta, principalmente nas pessoas 
preocupadas com o significado da vida e do mundo, 
aumentando as indagações... e as respostas não vêm, 
acredito que elas vão se socorrer na Doutrina dos Es-
píritos.

Jornal da SBEE – E qual é o papel do centro espírita 
dentro desse quadro?

M.F. – Os centros espíritas precisam estar, com toda 
sua bagagem de instrumentos

e de instruções, preparados para dar respostas co-
erentes. E respostas coerentes são aquelas vinculadas 
à realidade contemporânea, fundamentadas na cons-
ciência crítica, no bom senso (tomando-se o cuidado 
para salientar que o bom senso da Ciência material 
nem sempre é efetivo, mas transitório), na estrutura 
social. Os centros espíritas precisarão se transformar 
em unidades acadêmicas, preocupadas em organizar 
melhor o conhecimento sobre o ser humano.

“O exercício mediúnico deve estar situado den-
tro do contexto do processo doutrinário.”

Jornal da SBEE – Aproveitando o ensejo para falar 

do livro “ESPIRITISMO E EXERCÍCIO MEDIÚNICO”... 
dentro do centro espírita, onde se situa o exercício 
mediúnico?

M.F. – O exercício mediúnico deve estar situado 
dentro do contexto do processo doutrinário, dentro 
da Doutrina dos Espíritos. Exercício mediúnico forne-
ce instrumentos e instruções sobre Espiritismo.

“O evangelizador espírita não é alguém que co-
pia, que faz repetições secas dos textos evangéli-
cos, não.”

Jornal da SBEE – Qual a finalidade do exercício me-
diúnico?

M.F. – Evidentemente, a difusão do Espiritismo, no 
sentido mais amplo da palavra, Mas sempre pensan-
do em uma Doutrina Social Espírita, em um Espiritis-
mo vivenciado no cotidiano, em todos os segmentos 
da atividade humana. Dentro dessa proposta, preten-
de-se formar o evangelizador espírita. E o evangeliza-
dor espírita não alguém que copia, que faz repetições 
secas dos textos evangélicos, não, É alguém que, com 
conhecimento de causa, tentará responder às gran-
des crises existenciais: “Quem sou eu?”, “De onde eu 
vim?”, “Para onde vou?”.

E o evangelizador espírita deve falar em todos os ní-
veis de mentalidade pública. No Brasil, onde dois ter-
ços da população têm um nível cultural muito baixo, 
o evangelizador espírita não pode se apegar aos con-
ceitos acadêmicos, de difícil alcance à grande massa 
do povo. A mensagem precisa se tornar mais aces-
sível, para que as pessoas de quaisquer das classes 
sociais a que pertençam possam colher elementos, 
circunstâncias de vida, para resolverem suas crises 
existenciais, administrando melhor suas contradições 
e dificuldades.

“Quando os espíritos se fazem realmente presen-
tes no centro espírita, este tem a força do novo, da 
mentalidade nova.”

Jornal da SBEE – Há algo de novo nisso tudo...
M.F. – Exatamente. Quando os espíritos se fazem 

realmente presentes no centro espírita, este tem a for-
ça do novo, da mentalidade nova. Quando o centro 
espírita é absolutamente repetitivo e calcado simples-
mente em cópias, num verdadeiro “marcar-passos”, 
não está libertando as pessoas pelo conhecimento do 
livre-arbítrio – está constrangendo, portanto não é 
centro espírita.

Jornal da SBEE – Como se instala o exercício medi-
único?

M.F. – Inicialmente, esse encontro de pessoas, essa 
reunião de pessoas – que seria uma visão exterior do 
exercício mediúnico – para efetivar um trabalho na 
proposta doutrinaria espírita, tem um ponto de parti-
da: a organização do currículo, isto é, o conteúdo que 
será tratado no exercício mediúnico. De maneira ne-
nhuma se pode pensar em currículo antes de se rece-
ber a clientela. O coordenador do exercício mediúni-
co, ao receber a clientela, vai primeiramente observar 
o nível mental dessas pessoas, o seu arsenal de idéias, 
suas capacitação em face do Universo da vida – pois 
cada um faz a concepção do universo ao seu modo –, 
suas crises existenciais, as respostas que querem ter, 
e assim sucessivamente, num verdadeiro encaminha-
mento para se chegar ao núcleo da verdade de cada 
indivíduo. E a partir desses subsídios que o coordena-
dor monta o currículo do grupo. E a expressão de vida 
desse grupo deve permitir a cada componente o seu 
autoconhecimento.

“O principal objetivo é que a pessoa se conheça 

a si própria.”

Jornal da SBEE – Seu livro fala da sensibilização, um 
dos momentos do exercício mediúnico. Como se dá 
essa sensibilização? Parece que alguns médiuns a en-
tendem como um “desenvolvimento” pelo qual “re-
ceberão” espíritos...

M.F. – O principal objetivo é que a pessoa se conhe-
ça a si própria. Na maioria das vezes, o médium não 
se conhece, não conhece o mundo material, portanto 
não poderá se comunicar com o mundo dos espíritos. 
Para se comunicar com os vários sistemas espirituais – 
o poli-sistema espiritual – é preciso que se conheçam 
os vários sistemas materiais – o poli-sistema material. 
Então os coordenadores devem ter a preocupação de, 
em primeiro lugar, fazer com que o médium se ob-
serve muito, para que conheça seu organismo, seus 
órgãos, num nível de função.

É evidente que não se aconselha um posicionamen-
to acadêmico em torno de fisiologia e anatomia; a 
proposta deve estar de acordo com o nível mental 
dos agentes participantes do exercício mediúnico. Se-
ria necessário que se chamasse a atenção do médium 
para, por exemplo, o olhar – uma reflexão maior so-
bre o ato de ver, que se detivessem um pouco mais as 
coisas para poder, realmente, vê-las.

Seria necessário que tornasse atenção ao olfato, 
que percebesse melhor o tato. Porque antes de se 
comunicar com o poli-sistema espiritual o médium 
precisa conhecer todos os recursos de uma ordem 
material. Então, todos os elementos, instrumentos da 
psicologia moderna, utilizados para que o homem se 
descondicione, fique mais extrovertido, componha-se 
melhor na vida social, devem ser aproveitados. O mé-
dium precisa fazer uma

melhor leitura do mundo, para que, nas relações hu-
manas, saiba que ele é ele – chefe de família, é filho, é 
pai, etc. Para isso é preciso sensibilização, pois quan-
do as pessoas estão impedidas de usarem sua própria 
experiência de vida, não poderão se comunicar com 
os espíritos. A sensibilização precisa funcionar para 
que as pessoas percam um pouco desses freios que as 
condicionam a serem infelizes, a sofrerem processos 
de perseguição, e assim por diante. As pessoas bem 
estruturadas no mundo permitem um melhor diálogo 
com os espíritos, que se manifestarão, então, nas pró-
prias interações humanas, sem ruídos.

“O grande envolvimento do homem na Terra é 
o conflito.”

Jornal da SBEE – Passando agora a um assunto de 
interesse geral, se bem que muito incidente nos exer-
cícios mediúnicos, gostaríamos de saber seu enten-
dimento sobre a questão da dor – que o Espiritismo 
coloca como expressão da evolução...

M.F. – Vejam bem, os espíritos vão sucessivamente 
reencarnando na Terra... você conhece esse nível evo-
lutivo. Mas quanto ao problema da dor... só dizer que 
e burilamento, fica muito grotesco, muito forte. E não 
se pode colocar a questão num sentido de aceitar a 
dor num processo passivo, não. Não me parece con-
veniente asseverar aos médiuns esse enfoque de acei-
tação passiva. É preciso explicar que a figura da dor se 
faz pelo desvirtuamento do indivíduo num contexto 
com a sociedade e com outro indivíduo.

O grande envolvimento do homem na Terra é o con-
flito. Conflito, competição, para ele não se acomodar 
e alcançar um certo equilíbrio, um equilíbrio móvel. 
Na busca desse equilíbrio móvel. – um equilíbrio que 
se modifica constantemente – o indivíduo entra em 
alguns choques. E o problema surge quando o indiví-
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duo, nesses choques da competição, monta um con-
texto – conscientemente – para prejudicar alguém. Ele 
provoca em alguém um mau, mas é um mau peri-
férico, enquanto que impõe a si próprio um quadro 
desequilibrado. A alma sempre sabe, por um processo 
intuitivo, perceptivo, que todos são iguais, que todos 
vão evoluir, que a alma é um espírito encarnado, e há 
um nível de consciência crítica do certo e do errado, 
em uma busca constante de justiça. Quando isso não 
é alcançado, ou seja, quando se produz um efeito ne-
gativo em alguém, esse fato começa a gerar a dor. 
Portanto ela vem como conseqüência de um estágio 
anterior, individual ou coletivo (lembre-se de que uma 
coletividade, seja por processo de indução, seja por 
acomodação, pode começar a aceitar lideranças ne-
gativas, promovendo grandes dores coletivas). A re-
encarnação é um processo aberto: os espíritos reen-
carnam para melhorar. Ninguém vem com um destino 
marcado na testa... os indivíduos reencarnam e, por 
seu desenvolvimento, por sua consciência, poderão 
alterar os elementos que tenham de passar na Ter-
ra, minorando-lhes o efeito – embora a alteração não 
seja substancial.

“A consciência crítica do prazer é um estado de 
alma.”

Jornal da SBEE – O que nos diz com relação ao pra-
zer?

M.F. – O prazer e a dor... esses contraditórios são 
muito fortes. A consciência crítica do prazer e um es-
tado de alma – da mesma forma que em relação à 
dor. O indivíduo deve viver o estado de prazer numa 
constante co-responsabilidade. O prazer é sempre li-
gado a uma outra pessoa e ao Universo. A medida 
que as pessoas evoluem, estendem, a partir de uma 

consciência crítica pessoal, a compreensão de que a 
pessoa que esta a seu lado tem os mesmos sentimen-
tos. O prazer, então, ligado a um estado de alma, e 
absolutamente controlado pelo sentimento, pela ex-
pressão do sentimento. À medida que se vai fluindo 
o prazer, deve-se saber que ele tem uma duração, na 
medida que se expressa pela vontade e pelo exercício 
o próprio significado e a própria razão de ser daquele 
momento e dos momentos subseqüentes. Eu quero 
lembrar que a vida é o encadeamento... por isso a lei 
de causa e efeito existe.

Jornal da SBEE – A realidade material, o cotidiano... 
isso tudo é uma ilusão?

M.F. – Não, não é ilusão. Tudo tem um significado. 
Eu lhe disse que os espíritos vivem por lei de seme-
lhança. Quando reencarnamos dentro da humanida-
de da Terra, nos o fazemos dentro de um grupo social 
e lingüístico que melhor se adaptar a nós. E nesta es-
trutura da lei de afinidade, nós temos

uma realidade emergente das inovações, das des-
cobertas, das invenções, conseqüentemente há uma 
organização social, econômica, política e cultural do 
grupo emergente, imediato, em que vivemos. Há ins-
trumentos e instruções para permitir que você, atra-
vés das unidades funcionais concretas (a escola, o 
próprio Estado, a religião, o sentido social do livro, da 
leitura, o sentido social da amizade, etc.), participe e, 
dessa participação, que você se alcance a si próprio e 
alcance a dimensão do Deus dinâmico. Então, é real. 
Você, dentro do plano em que vive, você vive uma 
realidade de um heterogêneo forte e contundente, de 
um homogêneo que você busca e não encontra, de 
um colorido forte e esmaciado, e você vive toda a for-
ça de um contraditório; porque no contraditório do 
sentir, do sentir dor, você vai aprendendo a fazer uma 
composição onde todos os homens – na percepção 
dialética do tempo – começam a entender o que é 
o acontecimento... como esse acontecimento se pro-
longa no tempo, atingindo uma conjuntura... e como 

você muda através de um processo estrutural.
“Há também as descontentes com outras religiões, 

e até com a ciência.”

Jornal da SBEE – O Espiritismo proporia, então, um 
melhor aproveitamento da vida material, objetivando 
o progresso espiritual. Nesse processo, quais seriam 
os valores?

M.F. – A Doutrina dos Espíritos há de fazer sempre, 
através de todos os médiuns, um grande chama-
mento de fraternidade, de justiça social, de igualda-
de entre os homens, de posturas de liberdade e de 
educação para todos os indivíduos, onde o essen-
cial e o núcleo seja, antes de mais nada, a consciên-
cia crítica num nível de sabedoria; quando nós nos 
conhecemos a nós mesmos, somos sapientes... nós 
alcançamos uma identidade, e quando alcançamos 
essa identidade, nós passamos a alcançar um valor 
maior universal. Conceituamos os nossos semelhantes 
próximos, conceituamos o Universo e vamos gradu-
almente aumentando esses conceitos à medida que 
sucessivamente reencarnamos. Eis alguns valores. 
Veja o grupo internacional, por exemplo. Os organis-
mos e unidades funcionais internacionais deveriam 
trabalhar continuamente pela paz; todos os jornais 
das grandes capitais do mundo deveriam fazer um 
grande chamamento de paz, porque a paz é o instru-
mento que permitirá um equilíbrio móvel de maior 
extensão dentro da humanidade da Terra. Porém não 
é o que tem acontecido. A Doutrina dos Espíritos tra-
balha o tempo a partir da idéia de que ele modifica 
todas as coisas, e nessa modificação constante, cheia 
de pontos contraditórios, as pessoas devem procurar 
se encontrar naquilo que melhor lhes convier, confor-
me seu processo reencarnatório, suas indagações. É 
uma busca de igualdade muito difícil. Você só alcança 
a igualdade quando consegue alcançar a postura da 
identidade com outro indivíduo. Fora da identidade 
com outro indivíduo não há igualdade.

entrevista continuação
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A POLITICA COMO FETICHE
Rui Simon Paz

politica

Há alguns anos, todos tínha-
mos como o maior partido polí-
tico do ocidente a antiga Arena, 
posteriormente PDS, hoje redu-
zido, a uma pequena agremia-
ção, com inexpressiva represen-
tatividade parlamentar.

Entretanto, como se nada 
houvera mudado, continuamos 
a ver os seus mesmos velhos 
políticos de outrora, com seus 
mesmos velhos vícios, invadindo 
nossos lares através do rádio e 
da televisão, só que agora, inau-
gurando um novo discurso ideo-
lógico, imbuídos de novos ideais 
reformadores e, para surpresa 
de todos nós, defendendo pos-
turas e propostas que, até bem 
pouco tempo, repudiavam de 
forma contundente.

Alguns, para continuarem a 
usufruir das vantagens do po-
der, mudaram-se para os dois 
maiores partidos (PMDB e PFL), 
atualmente sustentáculos políti-
cos do governo federal. Outros, 
buscando afastar-se do estigma 
de quem serviu por mais de 20 
anos ao arbítrio, bandearam-se 
para outras siglas mais recentes 
e de menor expressão, porém 
capazes de acobertar-lhes tem-
porariamente a identidade com 
o passado.

Da mesma forma, aqueles 
que exerceram e difícil tarefa 
de oposição no mesmo período 
e; por muitas vezes, amargaram 
a violência do arbítrio nos seus 
momentos mais insanos, hoje, 
ocupando a primeira posição 
como maior partido nacional, 
experimentando o sabor do 
poder, também inverteram a 
retórica e, não mais para a sur-
presa de todos nós, passaram a 
fazer a apologia das práticas dos 
antagonistas do passado. Con-
seqüentemente, o famoso “en-
tulho autoritário, que se acumu-

lara ao cabo desses anos todos, 
deixou de ser o grande obstácu-
lo à sua assunção ao poder, pas-
sando a constituir-se em alicerce 
de apoio aos seus propósitos. 
Com efeito, inverteram-se os 
papéis, alterou-se a conjuntura, 
mas a essência estrutural perma-
neceu intocada.   

Movimentam-se as peças, po-
rém, o tabuleiro continua o mes-
mo. Portanto, significativamente 
inexistiram mudanças.

Este pequeno relato não pre-
tende se lançar à crítica pessoal 
ou ao proselitismo meramente 
político, nem tampouco trazer à 
luz o que já está suficientemente 
iluminado por historiadores, so-
ciólogos ou jornalistas bem mais 
competentes para o assunto. 
Mas, é nosso propósito refletir 
modestamente sobre as possí-
veis causas geradoras deste tão 
complexo e, ao mesmo tempo, 
caótico quadro político brasilei-
ro.

Um breve estudo, atento e 
reflexivo, da história deste País, 
denotará um expressivo número 
de situações criticas e confliti-
vas a ilustrar o processo da sua 
formação e o caráter eminente-
mente elitista da direção desses 

eventos.
Em todos esses momentos im-

portantes da vida nacional, en-
contramos invariavelmente um 
denominador comum: a utiliza-
ção do descontentamento popu-
lar, por parte das elites, como o 
ingrediente imprescindível para 
a realização de seus desejos. 
Nosso processo histórico tem 
abrigado em seu interior uma 
série de contradições de natu-
reza econômica e social, que 
transparecem claramente nas 
precariedades das contradições 
de vida da maioria da popula-
ção. Dai a permanente insatisfa-
ção popular, que ora recrudesce, 
ora reflui, mas que está sempre 
latente à espera de situações fa-
voráveis ao, seu afloramento:

1: deste manancial que as 
elites tiram o combustível ne-
cessário aos seus intentos. Tal 
aproveitamento o tem utilizado 
como algo descartável, como 
um meio ou um objeto - que se 
usa e se joga fora. Isso, evidente-
mente, não passa incólume aos 
olhos da nação. Desde o seu ini-
cio, há sedimentado um resíduo 
histórico conformador de uma 
mentalidade com raízes profun-
das na memória popular. Esta 
constância tem sido decisiva na 
formação da grande massa de 
desiludidos, de desconfiados, de 
avessos, comumente autodeno-
minada de a política que, embo-
ra desarticulada e sem qualquer 
sigla aparente, forma o maior 
partido político do ocidente. ln-
questionavelmente, majoritário, 
presente em todos os rincões do 
território nacional, no entanto, 
jamais realizou uma convenção 
sequer; seus estatutos são como 
o vento, não o vemos em parte 
o sentimos em todos os luga-
res; nunca saiu em passeata ou 
redigiu um manifesto, mas sua 
mensagem está gravada em to-
dos os rostos, em todas as ruas, 
em todas as casas, porque é par-

te de nossas vidas e se transmite 
desde o berço como se fora a lín-
gua pátria. Está acima de nossas 
expressões coloquiais, porque 
em qualquer canto deste pais 
é reconhecida de pronto como 
pouquíssimas coisas o são. De-
pois dos símbolos da pátria, seja 
um dos maiores traços da identi-
dade nacional.

É preciso urgentemente refletir 
sobre a realidade do momento. 
Esta postura dita apolítica, mas 
que é justamente o contrário, 
constitui-se na grande causado-
ra da caotização do quadro polí-
tico brasileiro, que tanta repulsa 
tem trazido à maioria o povo. 
Pois, na medida em que este au-
menta sua rejeição ao processo 
de disputa pelo poder, maior é a 
influência dos grupos estigmati-
zados, apontados como usurpa-
dores, corruptos e demagogos 
e que, efetivamente, têm tirado 
proveito destas circunstâncias 
para consolidarem seu espaço.

Mas, por que isto se repete 
a tanto tempo? Por que ainda 
não houve uma reação definitiva 
contra esta situação? Afinal, são 
evidentes os prejuízos e as dis-
torções causados a maior parte 
da população.

Em primeiro lugar, é preciso 
acender que, numa socieda-
de complexa como a nossa, o 
processo político torna-se em 
conseqüência, igualmente com-
plicado. Não são simples nossas 
relações econômicas e sociais, 
como não o são nossas relações 
de poder. Escapam, portanto, ao 
grosso da compreensão popular. 
Com efeito, as questões políticas 
começam a constituir-se em ver-
dadeiros fetiches aos seus olhos, 
a exemplo do que acontece com 
a mercadoria no sistema produ-
tivo capitalista, onde o trabalha-
dor não se reconhece no produ-
to de seu trabalho. Em função 
deste intrincado processo manu-

fatureiro, a mercadoria encobre 
as características sociais do pró-
prio trabalho dos homens. Perde 
sua identidade com o todo, as-
sumindo propriedades inerentes 
que, aparentemente, nada têm a 
ver com sua origem social. É na 
alienação do trabalho.

É uma confusa malha de re-
lações produtivas que, por não 
se mostrar aparente, esconde 
a verdadeira essência da coi-
sa, dando-lhe as características 
metafísicas que a transformam 
num fetiche. O mesmo se sucede 
com a política. Nossa formação 
histórica está eivada de proces-
sos complicados e obscuros que, 
por assim se configurarem, en-
cobrem os reais motivos que os 
precipitaram. Não são indecifrá-
veis, como bem o demonstram 
nossos mais respeitados histo-
riadores.

Entretanto, o funcionamento 
de uma escola muito formal e 
pouco critica, tem feito trans-
mitir uma sucessão de fatos de-
sarticulados e superficiais, carre-
gados de personagens ilustres e 
datas importantes, valendo-se 
de uma narrativa romântica e 
ufanista, que obscurece a sig-
nificativa presença popular nos 
grandes momentos da nossa 
formação.

Não podemos negar a decisi-
va participação que muitos dos 
vultos ali relatados tiveram nos 
instantes cruciais da nossa his-
tória. Há que reconhecer-lhes 
a destreza política diante dos 
acontecimentos e a coragem das 
suas decisões. Mas, não se pode 
esquecer as condições objetivas 
que serviram de base aos even-
tos, como seus “reais motivos”, 
sobretudo, pelo caráter social 
da sua construção. Em outras 
palavras não podemos nunca 
esquecer que são sempre as so-
ciedades, como um todo, que 
determinam as causas essenciais 
de todas as grandes transforma-

ções políticas, sociais e econô-
micas de uma nação. Os perso-
nagens evidentes não são nada 
mais do que produtos destas 
condições. Seu mérito foi reuni-
rem habilidades suficientes para 
conduzir os movimentos. Mas 
de forma alguma terão tido a 
responsabilidade exclusiva pelo 
processo todo. E é justamente 
nestes aspectos que a história 
oficial tem negligenciado, pois 
um povo que não desvenda o 
seu passado, não pode reconhe-
cer a si mesmo, e se não se re-
conhece na sua história, não se 
sentirá responsável pelo que foi 
e nem pelo que virá.

Intencional ou não, o fato é 
que esta negligência contribui 
decisivamente para o fortaleci-
mento desta mentalidade avessa 
e tacanha com relação à política, 
fazendo desta algo repulsivo e 
desprezível, mas, acima de tudo, 
estranho e mitificado.

O problema, portanto, é glo-
bal. Envolve a escola, a família, 
o poder. Mas, principalmente, 
a escola – unidade funcional do 
conhecimento. Enquanto esta 
manipulá-lo tendenciosamente, 
não cumprindo a função pri-
mordial de produzi-lo através 
de abordagens críticas, não for-
mará massa critica e, sem esta 
consciência, não mudará subs-
tancialmente o quadro político 
da nação.

Como espíritas, temos um 
compromisso inarredável com 
a verdade. Não há como buscá-
la senão com conhecimento e 
consciência critica, elementos 
inseparáveis. Um é pré-requisito 
do outro, ambos são condição 
necessária e fundamental para a 
democracia. Conseqüentemen-
te, tornam-se imprescindíveis ao 
progresso do espírito.

Rui Simon Paz 
Bacharel em Ciências Sociais

“Como espíritas, temos 
um compromisso inar-
redável com a verdade.”

O PECADO TAMBÉM TEM ALMA
(sobre o filme “A cor púrpura”)

Romário José Borelli

cinema                     Poesia I

              A caminho

     Roberto J. Bittencourt

de dor em dor 
        atravesso 
      tempo 
  cada cadáver 
              deixo 
eixo cósmico 
          do ser – 
          atrás só 
          sombra

Não me lembro de ter assistido 
algo tão tocante quanto o filme A 
Cor Púrpura de Steven Spielberg. 
Toda a dimensão do amor se ma-
terializa tão extraordinariamente 
na obra que se tem a sensação 
de estar descobrindo um outro 
ser humano que habitava oculto 
em nós mesmos: o ser do amor, 
do sofrimento, da solidariedade 
envolvente.
A obra (Prêmio Pulitzer) de Alice 
Walker, que deu origem ao filme, 
é um depoimento extraordinário 
da natureza humana. Uma mu-
lher negra do Sul dos Estados 
Unidos, no início do século, vai 
revelando de forma direta e sin-
gela sua história de vida, através 
de cartas que escreve,para Deus.

A saga dessa mulher (Celie), viti-
ma de fatalidades circunstanciais 
do autoritarismo em suas células 
familiares (na casa paterna e de-
pois com o marido)
vai descerrando magistralmente 

a cortina da alma humana. Reve-
la-se o corpo, nele o sentimento 
e depois a transcendência espiri-
tual.

O livro foi apresentado pela au-
tora com a seguinte dedicatória:
"Para o Espírito 
Sem cuja assistência 
Nem este livro 
Nem eu
Poderíamos ter sido escritos”
E a origem espiritual de A Cor 
Púrpura se confirma pela ema-
nação de seu conteúdo que no 
filme de Spielberg adquire força 
total.
O sagrado e o profano caminham 
lado a lado, rejeitando-se. Porem, 
numa das cenas mais tocantes 
que o cinema já mostrou, aca-
bam se encontrando e convergin-
do para uma comunhão. Nesta 
cena, Avery, uma personagem de 
vida mundana, adentra a igreja 
do pai, um pastor extremamente 
conservador, que rejeitara a filha 

por seu tipo de vida, e ao som 
de quase um duelo musical com 
o coro da igreja (composição de 
Quincy Jones), encaminha-se 
para o altar e conclama o pai a 
aceitá-la, dizendo: “... o pecado 
também tem alma”.
Antonio Grimm tem manifestado 
a importância de convivermos 
com as antíteses: o aprendizado 
que se faz pelas diferenças. Leo-
cádio Jose Correa tem manifesta-
do a importância de assumirmos 
nossa natureza humana em toda 
sua extensão como primeiro pas-
so para o aprendizado espiritual. 
Temos que administrar essa con-
tradição entre o corporal e o es-
piritual.

Como no filme, o sagrado e o 
profano estão aparentemente 
divididos, mas na realidade man-
têm uma relação de complemen-
taridade (estão no
mesmo celulóide), e convergem 
para o mesmo fim.

A Cor Púrpura, em exibição na 
cidade, proporciona um "contato 
imediato de terceiro grau” com 
uma belíssima obra di arte, um 
extraordinário desempenho de 
atores e uma mensagem emocio-
nante de Amor.

(Romário José Borelli,
historiador e dramaturgo)
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ANOTAÇÕES SOBRE TERAPÊUTICA NATURAL

RUMO A SAÚDE COMUNITÁRIA
Armando Petrelli Coelho

 O filósofo e estudioso da natureza, Aristote-
les, ensinava: “O todo procede a parte”.
 Essa máxima tem um significado importan-
te na Medicina Natural, enquanto que a ten-
dência da Medicina Clássica – assim como em 
muitos outros domínios da vida cotidiana – se 
dirige cada vez mais no sentido da especializa-
ção e da compartimentação.
 A terapêutica natural baseia-se no fato de 
que as doenças locais não têm apenas um 
efeito local, mas afetam física e psiquicamen-
te a totalidade do homem.
 As dores de cabeça, por exemplo, não são 
perturbações isoladas dos vasos cerebrais, 
mas afetam o bem-estar, a atividade e o com-
portamento do homem no seu todo. O mes-
mo se aplica a todas as outras doenças. E sem-
pre o homem total que adoece, embora essa 
doença se manifeste sob a forma de sintomas 
locais. Dai a necessidade de se realizar um tra-
tamento integral.
 Um exemplo típico é a úlcera péptica. Pode 
curar-se essa doença com um tratamento lo-
cal, mas se não modificarmos a dinâmica de 
vida do paciente, através de uma abordagem 
integral, a úlcera reaparece em pouco tempo.
 Visando conseguir uma modificação de di-

nâmica de vida do paciente, contamos com os 
recursos da Homeopatia, que, através de uma 
perfeita individualização terapêutica e utiliza-
ção do medicamento dinamizado, vem ajus-
tar e harmonizar as suas condições mentais 
e emocionais. Passa-se, dai, para o próximo 
passo, que é o trabalho de orientação e cons-
cientização sobre as vantagens dos hábitos de 
vida moderados, uma nutrição equilibrada e 
atitude mental positiva.
 A Medicina Natural aplica, também, trata-
mentos locais – não apenas para aliviar sin-
tomas locais, mas igualmente para agir sobre 
todo o organismo através de suas partes. Por 
exemplo: a hidroterapia, cujo efeito terapêu-
tico baseia-se principalmente na diferença de 
temperatura do corpo e da água – bem como 
da pressão exercida pela massa d’água –, pro-
vocando efeitos descongestionantes e deriva-
tivos a distância; a geoterapia, que tem como 
principais efeitos a ação descongestionante e 
absorvente, dada pelo alto teor de sílica con-
tido na argila; a trofoterapia, que consiste na 
orientação alimentar adequada, visando obter 

determinados efeitos gerais sobre o organis-
mo, através de combinações e alternância de 
determinados agentes nutritivos; a fitoterapia, 
que consiste na utilização de plantas medici-
nais – em suas diversas formas: chá, extrato, 
cataplasma, etc. – visando, principalmente, 
corrigir funções, estimular mecanismos fisio-
lógicos de defesa e favorecer eliminações.
 Poderíamos, ainda, mencionar diversas ou-
tras técnicas, que podem ser utilizadas num 
processo de terapia natural. No entanto, esta-
ríamos desviando nosso objetivo nessas ano-
tações.
 Para finalizar, gostariamos de lembrar que 
um simples resfriado pode ser curado facil-
mente, numa pessoa saudável, com chás e 
cura de sudação. Mas, no caso de um doente, 
cujas defesas naturais já não são suficientes 
para combater um simples resfriado, podem 
manifestar-se complicações sérias e perigo-
sas. Dai a importância de uma vida saudávet e 
equilibrada, para mantermos ativas as nossas 
defesas naturais.

(Luiz Antônio Pellegrino é médico)

Luiz Antonio Pellegrino

“É preciso toda uma nova filosofia de vida.”

 Todos desejam a saúde, mas poucos sabem 
dizer exatamente o que significa saúde. Para a 
maioria das pessoas, saúde significa ausência 
de doença, presumem por isso, que se todas 
as doenças fossem curadas ou prevenidas, 
todo mundo seria sadio.
 A Organização Mundial da Saúde retoma 
este conceito quando define saúde como 
“uma sensação de bem-estar físico, mental e 
social”.
 A medicina comunitária ou medicina pre-
ventiva ou medicina social refere-se à medi-
cina do homem em sua totalidade. Ela não a 
divide em curativo e preventiva mas trata-a 
como um todo; Ela não se define como uma 
especialização mas como uma filosofia.
 Uma filosofia para o “ser” como um todo.
 Apesar dos impressionantes passos dados 
em saúde pública nos países em desenvolvi-
mento, metade das crianças não sobrevive até 
a idade escolar e as que sobrevivem, raramen-
te alcançam seu potencial pleno de crescimen-
to físico e mental.
 A causa principal disso é a desnutrição – a 
falta de comida ou de alimentos adequados. 
Em muitas regiões do mundo a desnutrição é 
o principal problema de saúde.
 Entretanto, são poucos os países que de-
monstram preocupação com o problema da 
desnutrição e raros os programas ou diretrizes 
eficazes para elevar os níveis nutricionais. Na 
verdade, o consumo e a produção de alimen-
tos per capita estão diminuindo em alguns pa-
íses em desenvolvimento.

 A desnutrição diminui a resistência a infec-
ção. São relativamente altos, portanto, os coe-
ficientes de mortalidade por infecções “menos 
graves” como diarréia, doenças respiratórias e 
sarampo.
 Os efeitos da desnutrição não são apenas 
físicos. O desenvolvimento mental também 
pode ser afetado. Quanto mais cedo a desnu-
trição ocorre, tanto menos possibilidade exis-
te de corrigir danos.
 Não seria hora de começarmos uma política 
seria de saúde?
 Ora, em um centro médico, por exemplo, 
pode ser o melhor em qualidade, mas qual 
o seu preço? Se Cz$ 100.000,00 salvam uma 
vida, ficamos contentes, quer dizer que o cus-
to de salvar uma vida é de Cz$ 100.000,00.
 Entretanto se esses Cz$ 100.000,00 tivessem 
sido utilizados para o fornecimento de água 
potável ou para melhorar a nutrição, desta 

forma fossem salvas 10 vidas em vez de uma, 
então o custo de salvar uma vida não seria so-
mente Cz$ 100.000,00 mas Cz$ 100.000,00 
mais nove desencarnes.
 “Os nossos hospitais apresentam métodos 
e equipamentos modernos, pessoal dedicado 
e um respeitável índice de cura. Fora de seus 
muros, a miséria, a pobreza e a doença domi-
nam a paisagem”.
 Para se planejar um programa de saúde co-
munitária, precisa existir um senso de coope-
ração inerente e que deve ser fomentado ao 
máximo a fim de permitir a completa partici-
pação e autoexpressão da comunidade.
 As condições de uma comunidade não po-
dem ser tratadas como ocorrências isoladas, 
pois todas estão ligadas a um sem número de 
outros fatores inter-relacionados. Por exem-
plo: a prevalência de desnutrição numa co-
munidade não exige que se tratem apenas as 
pessoas que sofram de desnutrição, mas re-
quer que se dê atenção a outros fatores, tais 
como hábitos alimentares, desigualdade na 
distribuição de rendas, condições econômicas, 
práticas agrícolas inadequadas, etc.
 Uma das primeiras prioridades deveria ser 
o estabelecimento de diretrizes claras e pro-
gramas nacionais para gêneros alimentícios e 
nutrição.

 Os conhecimentos sobre nutrição dificil-
mente chegam até a população.
 Os departamentos de saúde se limitam 
curar alguns casos mais graves de desnutrição 
e esquecem a educação nutricional para as 
massas.
 O maior problema de saúde publica urbano, 
o pior empecilho para a boa saúde comunitá-
ria e de ordem política. Fome, falta de higiene 
e assistência médica são problemas de escas-
sez como a pobreza.
 São sempre problemas de distribuição, con-
trole e do poder decisório. Em qualquer esfor-
ço no sentido de enfrentar os problemas de 
saúde de comunidades urbanas precisa englo-
bar toda essa gama de injustiça social.
 A preocupação dos homens com as condi-
ções de vida de outros seres humanos é de 
uma importância e o despertar a consciência 
das pessoas sobre como assumir a responsabi-
lidade pelo seu próprio desenvolvimento tam-
bém o são.
 Numa sociedade marginalizada pela indus-
trialização, pelas mudanças políticas e por 
estruturas de poder injustas, esperamos que 
programas de desenvolvimento estimule co-
munidades no sentido de obter benefícios 
através de seu próprio esforço, capacitando 
seus membros para exigir das autoridades 

competentes uma qualidade de vida decente.  
 Aquele que se atreve a buscar novas alter-
nativas precisa fatalmente desafiar o sistema 
em que se formou e enfrentar problemas de 
identidade.
 Precisamos indicar caminhos e esboçar nor-
mas que ajudem todos aqueles necessitados 
que precisam de uma melhoria de saúde. En-
frentar o contexto da doença e da pobreza, 
distribuição mais equitativa de renda, desen-
volvimento de programas de ensino à saúde e 
promoção da justiça social.

(Armando Petrelli Coelho 
25, é odontólogo.)

“O maior pro-
blema de saúde 
publica urbano, 
o pior empecilho 
para a boa saúde 
comunitária e de 
ordem econômi-
ca.”
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Opinião Livre

Democracia: Paixão e Morte
Alfeu W. Marques Garcia

 Vivemos o estado mítico, a 
fantasia é a realidade; a man-
chete passa por notícia ver-
dadeira. Reforma Agrária as-
sinada no Brasil: assanham-se 
os donos da terra, armam-se 
os ânimos, o trabalhador ru-
ral tomba morto por obra dos 
policiais dos latifúndios.
 A publicidade vende o pra-
zer que o produto contém. O 
anúncio prenuncia o ganho 
na expropriação do bem pú-
blico. O cartum sintetiza as 
mazelas humanas e vai satiri-
zando um cotidiano putrefa-
to de fetos abandonados nas 
latas de lixo. A impotência 
fabricada gera a masturba-
ção doentia. O consumo se 
faz sem avaliação. As deci-
sões são falácias, pois nega 
a maioria e aumento o saldo 
bancário da minoria religio-
sa, que, mecanicamente, tem 
confessado seus pecados.
 Vivemos frontalmente 
diante de deusas de barro.
Coca-cola, minister, natuno-
bilis, kayser, x-burguer, play-
boy, veja, cocaína, virginda-
de, homossexualismo, aids, 
guerra bacteriologica, varíola, 
boi-da-cara-preta, poder mi-
litar, inferno, pecado, teolo-
gia da libertação (deles). São 
amarras que castram a, vida 
cotidiana operando um nível 
de patologia em que ficamos 
cristalizados num amanhã 
que nunca chega. Um futu-
ro fantástico (sem passado) 
que é o hoje dos que escamo-
teiam o saber.
 Vivemos um desafio. Mães 
cortando asas (a cada pássa-
ro o seu vôo) dos filhos, para 
que, não vivendo, morram à 
míngua - já que não puderam 
explicitar sua violência/gozo, 
já que domesticadas pelos 
machões. Pais, guardadores 
insubstituíveis das possibili-
dades dos filhos, dominam, 
apregoam a moral dócil, do-
minam mais uma vez. Dor-
mem em paz, fazem a guer-
ra. Os irmãos mais velhos, 
continuadores da ditadura 
(porque têm medo) de uma 
moral imortal, resguardam os 
irmãozinhos.
Deixam-nos limpos para um 
céu materialista, anjos de 
cara suja.
 Vivemos uma escola que 
cumpre insofismavelmente 
sua finalidade. Castra, oblite-
ra, imbeciliza. O professor en-
sina o que não sabe. O aluno 
aprende o que não quer (por-
que não tem sentido). O alu-
no deixa a escola sem saber 
ler a palavra (a letra), nem o 
mundo (o espírito). Para con-

sumidor, basta uma audiên-
cia televisiva.
 Vivemos num mercado 
de trabalho onde os sindi-
catos são reflexos do poder 
dos patrões. Uma legisla-
ção trabalhista gerada nos 
porões da ditadora Vargas, 
anunciada como mãe dos 
trabalhadores. Onde. a Jus-
tiça do Trabalho é Justiça 
do Capital, onde a greve 
inquestionavelmente, raras 
vezes o contrário, é “dita” 
ilegal. Sim, porque o juiz 
diz a Lei, do patrão. Assim, 
o trabalhador com salário 
de fome torna-se alquimis-
ta de uma cesta básica que 
contém os restos mortais de 
uma industrialização agro-
tóxica. Filho de pedreiro, 
pedreiro é. Filho de medico, 
médico é. Elabora discursos, 
teses, onde Ql e a arma con-
tra o pobre, que se rebela 
contra a mediocridade. É su-
perdotado? Tem especialista 
suficiente para colocá-lo 
nos trilhos da normalidade. 
É sub-dotado? Tem especia-
lista proficiente para deixá-
lo fora dos trilhos. Esse já 
está fora de combate.
 Vivemos um tempo de 
assistencialismo. Construa 
a sua casa beneficente e al-
cance o céu. Senão, como 
justificar para o “leão” tan-
to saldo quanto despesa. 
Oh! ingenuidade do traba-
lhador...
 Vivemos o impasse da di-
tadura. Os ricos envenena-
dos pela corrupção, trans-
tornados pela luxúria. Tanto 
comer e beber que já não há 
forças nem para comemorar 
a semana da pátria (deles). 
Aquelas paradas militares, 
onde o trabalhador aplau-
dia as forças poderosas de 
seus canhões. Muitas vezes 
ou todas às vezes apontados 
para si mesmo. O fogo sim-
bólico apagou nos rastros 
de uma contra-revolução, 
conta de uma revolução mi-
litar chamada redentora.
 Vivemos uma cruzada na-
cional. O intervalo que vem 
na hora certa. Neutraliza-se 
a marcha do trabalhador, 
que vinha conquistando es-
paços de luta. Hoje, reivin-
dicar, só pensar. Apesar das 
tênues e corajosas tentati-
vas que se concretizam, o 
poder foi reordenado. Lem-
bram 193O? 1946? 1964? 
1984?
Enquanto os poderosos 
adormecem, seus cães bem 
alimentados guarnecem. Os 
pobres analfabetizados já 

não têm expectativas. Tem, 
sim, esperança. Uma espe-
rança que se deposita nos 
bolsos sem fundo dos ricos.
 Vivemos a tese da demo-
cracia que se desdobra na 
luta diabólica entre quem 
pode mais. O quê? Pode 
mais repartir. Sim, pois só 
quem tem poderá repartir.
 Vivemos um tempo de 
constituinte. Mais uma vez 
vamos legitimar uma edu-
cação de elite, pois que 
popular não é a vez dessa 
república a reforma agrária 
sonhada.
 Vivemos perguntando: E 
os velhos republicanos? Ain-
da decidirão o casamento 
de seus filhos? Decidirão as 
prioridades do dinheiro pú-
blico? Para qual conta priva-
da será destinado? Vivemos 
partidos políticos que são 
arrendatários do civismo de 
um povo. Partidos políticos 
que se fazem agência de as-
sistencialismo.
 Vivemos à busca de uma 
constituinte permanente.
Não vamos dividir a rique-
za e depois inscrevê-la na 
Constituição. A História se 
faz por antíteses. Avança-
mos nas conquistas avança-
mos nas intenções teóricas, 
postas nas Cartas Magnas.
 Vivemos à busca da dig-
nidade humana. Sem saltos.
Pois sem historia não será 
possível a transformação do 
homem. O horizonte que se 
coloca à frente de cada um 
faz o fortalecimento de um 
projeto onde os mitos do 
que seja democracia seja 
destruído e substituído por 
horizontes novos.
Vivemos à busca da liberda-
de. É a compreensão de um 
Deus Cósmico a negação 
da prisão material. Buscar 
DEUS é transitar por to-
das as teses/antíteses sem 
medo, sem angústia. A Ci-
ência se constrói porque 
o Homem tem exercitado 
uma Fé Viva. Pois, só assim, 
será entendido que um filho 
é projeto dele mesmo. Uma 
filha e conquista dela mes-
ma.
Vivemos a esperança de sa-
ber, com coragem, fazer a 
libertação humana, fazen-
do a libertação individual. 
É ingenuidade pensar uma 
transformação sem confli-
tos. Só na experiência vivida 
é que será possível, com ra-
dicalidade, fazer a evolução.

Alfeu W. Marques Garcia é 
professor universitário.

ESPIRÍTISMO 
E EXERCÍCIO MEDIÚNICO.

 Esse opúsculo foi ditado por 
Marina Fidélis – Espírito inte-
grante da equipe de orientado-
res da SBEE –, e psicografada 
pelo médium Maury Rodrigues 
da Cruz. No entendimento da 
Irmã Marina, o centro espírita 
“deve estar instrumentalizado 
para sensibilizar o médium a 
fazer reflexões sobre todas as 
questões que envolvem a evo-
lução da vida, ensinando-o a 
fazer opções, a usar o conheci-
mento em todas as situações, 
assumindo a responsabilidade 
pelo que pensa, pelo que quer, 
pelo que faz”. E o exercício me-
diúnico é o grande instrumento 
de que dispõe o centro espírita 
para veicular a mensagem dou-
trinária; o exercício mediúnico 
“através da teoria e da práti-
ca, deve redimensionar a visão 
crítica do exercitando sobre 
a vida, a evolução e todos os 
comportamentos humanos.”
 Toda a problemática que en-
volve o tema – metodologia, 
técnicas, extensão, o currículo 

mediúnico, a avaliação, etc. –
é tratada pela Irmã Marina, que 
descreve firmes diretrizes para 
a compreensão realização de 
exercício mediúnico, em bases 
conceituais inovadoras.
 O livro se encontra à venda 
na Livraria da SBEE.
 Pedidos de remessas para 
outras localidades podem ser 
feitos à Sociedade Brasileira de 
Estudos Espíritas – JORNAL DA 
SBEE, Rua 29 de Junho, 504, 
CEP 82500, Curitiba, Paraná, e 
o(s) livro(s) será(ão) enviado(s) 
pelo sistema de reembolso pos-
tal.
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Inflexão I

O volume social espírita
Antônio Grimm

Literatura
ESCOLA DA COLA

(Retratos Cotidianos)
Joel Samways NetoA Doutrina dos Espíritos trabalha 

numa relação processual emergen-
te espírito-matéria. Os vetores, va-
riantes e conotadores
aparecem para permitir o fático 
mediunico.
O fático mediúnico é, portanto, o 
resultado, a somatória de variantes, 
de indicadores que o circunscreve 
num dado momento
externo. 
Quando falamos em princípio espi-
ritual, queremos resguardar a ori-
gem da vida com a absoluta com-
posição espiritual.
O ser encarnado sofre as consequ-
ências da chamada “massa crítica 
espiritual do grupo”. Portanto, os 
espíritos reconhecem
uma interação espiritual, no ho-
mem, que é anterior à material.
O princípio vital, tem sua dimen-
são, sua gênese, seu funcionamen-
to, sua duração, sua extensão, sua 
plasticidade, absolutamente con-
trolada pelo princípio espiritual.
Reportamo-nos a “Gênese”, de 
Allan Kardec, para estudo desses 
dois princípios: o espiritual e o ma-
terial.
O princípio da finalidade é visto 
pela Doutrina dos Espíritos como 
Universal. É o resultado conceitual 
crítico a que o homem de Ciência, 
de pensamento e de segmentos 
materiais, tecnológicos, chegou 
após experiências e conhecimentos.
A Doutrina dos Espíritos entende 
que o princípio da finalidade se faz 
presente em toda a vida humana.
Os espíritos manifestantes estão 
sensibilizando continuamente os 
produtores sociais e emitirem con-

ceitos que fortaleçam a preserva-
ção da vida, a promoção integral da 
pessoa humana, a igualdade de di-
reitos humanos a todos os homens, 
a liberdade de pensamentos e ex-
pressão a todos os homens, a di-
mensão crítica do comportamento.
O volume social espírita está dire-
tamente ligado as unidades funcio-
nais espíritas propriamente ditas - 
os centros espíritas - como agências 
de produções espirituais, chama-
mentos materiais (caridade, frater-
nidade, paz, aperfeiçoamento, inte-
gração e, basicamente, convivência 
com o contexto social humano).
Portanto, o volume social espírita 
envolve indicadores, signos e signi-
ficados, continente e conteúdo das 
mensagens espíritas, em uma rela-
çao universal da Terra, universal dos 
respectivos países, regional, local e 
continental.

A Doutrina dos Espíritos sabe colo-
car, através das mensagens espíri-
tas, as chamadas posturas sistêmi-
cas, querendo com isso sensibilizar 
os médiuns a fazer pesquisas sobre 
sistemas de idéias propriamente di-
tos, sistemas sociais, regimes politi-
cos, sistemas de governo, funções 
poli-sistêmicas, agentes funcionais, 
tecnologia básica e tecnologia so-
cial, espaços aplicadores, capacito-
res humanos e naturais, sensibiliza-
dores de massa, produtos utilitários 
e figurativos; faixas mentais (vibra-
torias), indivíduos e unidades reces-
sivas e dominantes...
Antonio Grimm, mensagem psico-
fônica recebida em 19.09.86 pelo 
médium Maury Rodrigues da Cruz

 Os pés conhecem cada peda-
cinho do chão. Cada pedrinha, 
cada buraquinho; sabem quan-
do está quente e quando está 
frio... às vezes dói um pouco, 
mas logo acostuma.
 Está que é um casco, tanto 
que anda!
 Esses pés, esses pezinhos, es-
tão sempre descalços.
 De vez em quando é bom, 
é gostoso... eles chapinham 
lama e poças d’água. E uma 
sensação diferente.
 Uma cocegazinha.
 Esses pezinhos são de um 
piá um piazinho ai...
 Pequenino como seus pés, 
esse piá trabalha já como gen-
te grande - trabalha duro, tra-
balha pesado.
 Pernas magras, braços ma-
gros, pescoço magro... a barri-
guinha - engraçado - é gorda!
 Os cabelos são curtíssimos, 
arrepiadissimos, aparecen-
do muita carepa. O piá nunca 
corta o cabelo, - raspa - forma 
extremista de se combater a 
sujeira e os piolhos.
 Seu, rosto, porém, é belo. 
Seus olhos são belos.
 – Hoje não tem nada!
 – Não, não!
 Passe amanhã, quem sabe...
 A reação do piá é maquinal:
 – Brigado.
 – Deus que ajude.
 As ultimas sílabas são sem-
pre inaudíveis. Ultimamente 
tem respondido palavra ne-
nhuma...
 Que mundo será esse? – pen-
sará. Sabe-se lá...
 Basta esboçar uma apro-
ximação aos motoristas que 
aguardam o sinal verde, e logo 
eles vão subindo o vidro, como 
se desejassem que o piá fizes-
se parte de um aquário, algo 

irreal. E não adianta ficar en-
charcado de chuva, não. Eles 
também já estão com reações 
maquinais, não se comovem.
 Mas esse piá é tão lindo, 
como é que não olham pra ele?
Ah!, mas tem televisão ligada 
nas lojas. Dá pra assistir o de-
senho da rua mesmo. Tem o 
repuxo da pracinha. Tem gente 
boazinha, também – ai eles ga-
nham coisa boa pra comer.
 Esse piá é forte, muito forte. 
Já o vi várias vezes, em plena 
madrugada, em plena garoa, 
com seus pezinhos plenamente 
descalços, empurrando um car-
rinho dez vezes maior que ele. 
Parece formiga carregadeira.
 Precisam ver as “finas” que 
os carros tiram dele lá no via-
duto. Pudera, seu carrinho mais 
parece uma sombra – e sombra 
não oferece resistência.

 – Trocadinho? 
 – Trocadim? 
 – Troquim?
 – Tro...?
 – ?

 O pessoal nem dá chance 
pro pia falar.

 O piá é pequenino e os ho-
mens grandes continuam 
olhando na direção do seu pró-

prio tamanho, para o infini-
to, querendo negar que o piá 
está ali, encardido, maltrapi-
lho, fedido.
 Esse piá. Esse piá não tem 
pai, mas “tio” tem bastante.  
 Todo mundo é “tio”. “Tio” 
pra cá, “tio” pra lá. E nada. 
Ô, família desnaturada!
 – Tiouô!, tem...?
 Deus que ajude. Deus 
que ajude. Deus que ajude. 
Deus?...Quê?
 Outro dia o piá e sua mãe 
empurravam o carrinho. 
Dentro estava o piá, deita-
dão, barriga pra cima, des-
cansando um pouco.
 – Maê, a gente é lixo?... A 
gente é sujo, fede, ninguém 
gosta...A gente é lixo?
 – !? – a mãe, coitada, pen-
sou
decerto que o filho estava 
naquela idade de fazer per-
gunta embaraçosa.
 Deus, como esse piá é lin-
do. Enrugadinho, cenho sem-
pre franzido... mas com um 
sorriso e uns olhos do outro 
mundo. Do outro mundo. 
Jeitinho de quem pede per-
dão por existir e incomodar 
tanto.
 E que ele conhece o outro 
mundo, conhece mesmo. Ele 
pega o saco de leite, faz da 
sua abertura um esfíncter, 
moldado em seus dedos po-
legar e indicador. Respira.
 Respira fundo. Respira vá-
rias vezes. O saquinho de 
leite estufa e murcha, pare-
ce um pulmão artificial. E o 
piá viaja, feliz da vida. Fome 
nenhuma, frio nenhum, dor 
nenhuma. Pena que seja tão 
rápido, e o piá morra tan-
to cada vez que cheira essa 
cola, anestésico do lixo.
 Nunca se viu uma novela 
mostrar o piá, na televisão. 
Também, quem gostaria de 
ver o piá chafurdando no 
lixo, andando de carrinho, 
faminto e descalço? Pena... é 
um pia tão lindo.
 Quando o lixo dos outros 
é “magro”, o piá engana a 
fome com sopa de jornal. 
Pra enganar, serve. Pra ma-
tar, também - mas disso acho 
que o piá não sabe; ou sabe, 
e se conforma, maquinal-
mente.

 Mundo contraditório e irô-
nico: aqui no Paraná o nome 
desse pia é “piá”. Todos eles 
são piás - uma piazada. E 
“piá” é uma palavra de ori-
gem tupi, “pi’á”, e significa 
– imaginem - “coração, estô-
mago, entranhas” (no Dicio-
nário Aurélio).

 Somos traídos pela língua 
portuguesa: esse piá é o co-
ração empedernido e o estô-
mago vazio, entranhas que 
se consomem a si mesmas, 
tudo em forma de um ser 
(humano?), vivo, existindo e 
denunciando continuamente 
que aquilo a que chamamos 
“humanidade” é uma menti-
ra. Ô, piá danado!

Esperanto

O 22º Congresso Brasileiro de Esperanto
Ronie Cardoso Filho

De 16 a 20 de julho, sob organiza-
ção da Associação Paranaense de 
Esperanto, realizou-se o 22º con-
gresso brasileiro, que reuniu mais 
de 400 esperantistas de todo o 
País e também da Argentina.
A abertura do congresso se deu no 
auditório da Reitoria da Universi-
dade Federal do Paraná, no dia 16, 
sob a presidência do prof. Geraldo 
Mattos, contando com a presença 
de representantes da Associação 
Universal de Esperanto, da Liga 
Brasileira de Esperanto, da Juven-
tude Esperantista Brasileira, do se-
nador Álvaro Dias, e da Associação 
Paranaense de Esperanto e da Fe-
deração Espírita Brasileira.
Durante o congresso houve pos-
sibilidade de se freqüentar curso 
de conversação, ministrado por 
Neima Adorno, ou curso superior, 
a cargo do prof. Geraldo Mattos.
Ilustrando o tema central do con-
gresso – Esperanto e Ciências 
– houve preleções sobre: Classifi-
cação dos conhecimentos científi-
cos, “Stomatologie”, Radioterapia, 
Introdução à medicina especial, 
Direito internacional, e outros.
Ainda no que trata de aspectos lin-
güísticos, Walter Francini dissertou 
sobre técnicas de conversação na 

aplicação de cursos; discutiu-se, 
sob coordenação de Álvaro Fausto 
Souza, o Esperanto como memória 
inconsciente da íngua humana pri-
mitiva, e, também apresentou sua 
tese de doutorado. “Priskribo de 
Esperanto”.
Houve lançamento de livros, en-
contros específicos, e os congres-
sistas também puderam optar por 
passeios turísticos a Vila Velha e 
Paranaguá, no sábado. Na noite 
deste dia, foram apresentados 
itens artísticos como o Grupo Fol-

clórico Alemão, musica popular 
original e traduzida para o espe-
ranto, e música erudita.
No domingo, após o fechamento 
do congresso, houve almoço de 
confraternização no bairro típico 
italiano de Santa Felicidade.
Certamente, o que mais foi discuti-
do durante este congresso, sendo 
sua maior conquista, foi à unidade 
do movimento esperantista brasi-
leiro, que anteriormente era dispu-
tado por três entidades de atuação 
nacional e que, com a retirada de 

uma delas e a fusão das outras 
duas numa só, organizou-se a Liga 
Brasileira de Esperanto, como ór-
gão unificador nacional. A direto-
ria foi eleita durante o congresso, 
e essa organização, tendo sede em 
Brasília, DF, concentrará forças e 
recursos para agilizar a divulgação 
da língua internacional em nosso 
País.
O 22º Congresso Nacional de Es-
peranto, graças aos muitos pontos 
positivos que apresentou, foi um 
excelente prelúdio para que entre-

mos em 1987, ano do Centenário 
do Esperanto, com mais vontade 
na divulgação e uso da língua in-
ternacional, esse maravilhoso ins-
trumento lingüístico que auxiliará 
a concretização de um mundo ver-
dadeiramente cristão.
(Ronie Cardoso Fi1ho, professor 

de Esperanto).
ESPERANTO – Para receber infor-
mações e lista de livros sobre ES-
PERANTO, escreva para LIGA BRA-
SILEIRA DE ESPERANTO – Cx. Postal 
111.105 - CEP 70084 - Brasília (DF).

O professor Geraldo Mattos, presidente do congresso, ao 
proferir discurso de abertura.

Grupo folclórico apresentando-se durante a tarde artís-
tica.
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poesia II

ESPERANÇA 
Carlos Alberto Fenner

reflexão II

A VERDADE
Hamilton S. Canfield

cartas

Diz o leitor que...

 A esperança evangéli-
ca é verdadeiro bálsamo 
para os sofrimentos, é 
estrela no meio da noi-
te, flor no caos da des-
truição, alegria, força, 
dinamismo em todas as 
situações do processo 
evolutivo do espírito hu-
mano.
 A vida terrena não é 

Lição de vida

Sra. Diretora:
Tive a oportunidade de ler seu jornal 

n° 02/ano I, e posso dizer-lhe que foi 
gratificante. Descobri, na leitura de cada 
texto apresentado, vários significados 
para um viver melhor. Uma verdadeira li-
ção de vida, para a vida. (...) o que mais 
me conquistou foi a reportagem do sr.

César Ciriaco Gomes Graça, “O Espiritis-
mo e o Ser”.

Moacir Pereira da Cruz Júnior
João Pessoa - PB

Centenário

Sra. Diretora:
De ordem do Sr. presidente desta Socie-

dade de Estudos Espíritas “Leocádio José 
Correa”, agradeço-vos penhoradamente 
a remessa do jornal da SBEE do mês de ju-
nho do corrente ano, editado por essa so-
ciedade, contendo dados relevantes sobre 
a vida do nosso patrono “Leocádio José 
Correa”, num discurso proferido em data 
de 18 de maio deste ano, por Valério Hoer

ner Júnior, descendente da família do 
Dr. Leocádio, em comemoração ao 
centenário do seu desencarne, discur-
so esse, muito bem feito, relatando as 
ações e as obras do ilustre médico e 
homem público e que hoje, na espiritu-
alidade continua a prestar ao seu povo, 
as benesses que lhes são peculiares.

Adalberto Bezerra Santos 
João Pessoa – PB

América Latina

“Directora responsable del
Jornal da SBEE:
“Tengo el agrado de escribirle, a fin de 

sludarle muy afextuosamente, y agrade-
cer el envío dei ejemplar n° 01 del “Jor-
nal da SBEE”, el cual he leído con mucho 
placer e interés. Hago votos por una lar-
ga vida para esta nueva publicación es-
pírita brasileira, que surge con magnífica 
calidad gráfica, y con un estilo original, 
alejado de las repeticiones tradicionales.

Lic. Jon Aizpúrua .
“Caracas – Venezuela”

inflexão II

A ESPERANÇA É VIRTUDE ESPIRITUAL
Leocádio José Correa

repouso, mas prepara-
ção; a espiritual é es-
plendor da consciência 
crítica. A terrena é arena 
de combates e de pro-
vas, é o oceano com suas 
tempestades e os seus 
naufrágios; a espiritual é 
o porto seguro da imor-
talidade. A material é 
passageira, é crepúsculo 

da eternidade; a espiri-
tual não conhece velhice, 
nem morte, é a plenitude 
da vida, da consciência, e 
o infinito do espírito.
 A esperança e dialé-
tica, é voz animadora, 
afirmação e negação, e 
coragem, é o triunfo da 
verdade sobre a mentira.

 Sem dúvida, a vida ter-
rena é de sofrimentos. 
Sofre quem espera; sofre 
quem não sabe esperar. 
Mas que diferença! O ho-
mem que alcançou a vi-
são interior de si mesmo, 
vê no sofrimento o meio 
de saldar seus próprios 
desequilíbrios do passa-
do; procura seu aperfei-
çoamento no presente; 
não desconhece a força 
integradora da experiên-
cia; é cósmico; vive a uni-
dade de Deus na Nature-
za; não blasfema; é forte, 
resignado, compreensivo 
e reagente em todas as 
situações. A sua vida é 
sempre serena para as-
sumir a identidade evan-
gélica-evolutiva: “Senhor, 
se possível, afastai de 
mim esse cálice, porém 
não se faça a minha, mas 
a Vossa vontade.”

 
 O materialista, pelo 
contrario, não conhe-
cendo a luz da esperança 
evangélica, traz impresso 
sobre sua vida os sinais 
da tristeza, do desespe-
ro, da desconfiança, da 
destruição.
 
 O evangelista inspira 
simpatia, pois e o sim
bolo do equilíbrio, da 
serenidade, do amor, da 
justiça, da fraternidade, 
da paz; é a promessa do 
futuro falando e fazendo 
a felicidade.

 O materialista causa 
horror, medo, inseguran-
ça pela desolação que o 
arrasta nas agonias da 
dor, do desespero, das 
explicações frias, das 
frases prontas. Vive de 
coração e espírito vazio, 
e enfermo; não aceita a 
consolação do espiritu-
al, que é transcendente, 
portanto dinâmica no 
tempo e no espaço.
 A esperança é o SUS 
pira do amor que sempre 
acalma, acalenta, suavi-
za, interliga o conhecido 
com o desconhecido. É 

o Universo multiforme, 
multicor, falando a lin-
guagem universal da vida 
– o amor.

 A Doutrina Espírita ex-
pressa à esperança como 
virtude espiritual.

 Muita paz.
 O abraço amigo de

 Leocádio José Correa
  
  (Mensagem psi-
cografada na SBEE, pelo 
médium Maury Rodrigues 
da Cruz, em 06.11.86)Esperança, não extinguiste ainda

Tua chama nas rajadas do sofrer
Pois anima-te e sejas bem-vinda -
Abre meu coração, volta a crescer.

Olha agora, esfrega os olhos, torna a olhar 
Se tu não acreditas, eu te juro 
Há um amor bem à porta querendo entrar 
E aparenta não haver nada mais puro.

Abre meu coraçãol Deixa-o ficar.
Não tema o vendaval, que já amainou,
Recebe e abrigarás quem te salvou.

Após tudo, um amor volta a brilhar... 
Indeciso, mas se fui seu eleito
Cresce com ele e estourem meu peito!

 Busca incessante, 
duradoura, cheia de 
perplexidades no vazio 
do existencial humano. 
Repleta de ansiedade, a 
criatura humana, pros-
segue a sua busca aos 
caminhos da temperan-
ça, da virtude e do bem, 
na natural caminhada 
pela realização do exis-
tir.

 Clama aos céus, o 
infinito ardor da fé, 
sobrepondo-se aos de-
sacertos da criatura hu-
mana em desalinho.
 São vários os cami-
nhos que levam à Ver-
dade, mas todos devem 
ser perpassados da von-
tade férrea em trans-
formar valores e poten-
cializar a esperança no 
amanhã.
 Nenhuma pessoa 
poderá assumir postu-
ras sem compreender a 
magnitude da respon-

sabilidade.
 “Nenhuma pessoa 
poderá assumir postu-
ra sem compreender a 
magnitude da respon-
sabilidade.”

 Sejamos dignos da 
fé e da confiança supe-
rior da vida exemplar, 
somente assim serão 
alicerçados os entendi-
mentos sobre a Verda-
de!

 A Verdade e a fé são 
inseparáveis, porque da 

consciência flui o poder 
que ali menta a compre-
ensão na vida.
 Compreender e in-
terpretar os valores do 
existir, corresponde ao 
livre curso do ser à sua 
origem e natureza.

 Na alimentação espiri-
tual do indivíduo resulta 
a apreensão da grande-
za em criar oportunida-
des para o autoconheci-
mento.
 Este, leva ao desper-
tar de novas descobertas 
e de novos confrontos 
do indivíduo consigo 
mesmo, na proporção 
em que o conhecimento 
torna-se condutor e ins-
trumento da realização 
existencial.
 Há, sobretudo na ra-
zão e na lógica, os atri-
butos auxiliares para que 
a cada um seja facultada 
a escolha do caminho da 
Verdade...


