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José Correia.
 O luto a que se quedou a ci-
dade no dia 18 de maio de 1886 
e indescritível em dias de hoje. 
Tanto por decorrência das pró-
prias circunstancias do século 
XX, que insistem em enevoar os 
aspectos formais dos costumes 
do passado. Sabe se, entretan-
to, que não houve aquele a ficar 
alheio ao acontecimento. Não 
havia um pescador, um só mora-
dor da periferia que não tivesse 
comparecido à câmara ardente, 
que se armara com pompa e 
luxo, para o adeus ao amigo o 
protetor. Fosse em seu consul-
tório medico ou em suas visitas 
freqüentes e extemporâneas 
aos casebres palafitados dos 
mangues do itiberê, os clientes 
do Dr. Leocádio eram atendidos 
de forma eficaz. E é de imaginar-
se até que a vantagem ficava ao 
lado dos mais pobres porque o 
coração do médico tinha que 
pulsar marchando no mesmo 
compasso com que o fazia a in-
teligência galena. Era quando, 
unidos técnica e coração, se 
beneficiava o enfermo daquela 
forma de tratamento, revestida 
de ciência e de carinho. Na Ilha 
da Cotinga, cujos nativos rece-
beram tantas vezes o humanitá-
rio médico, fez-se luto moda do 
lugar. O mesmo acontecimento 
deu-se em Superagüi e Valada-
res. Antonina. Morretes e Porto 
de Cima compareceram páli-
dos e surpresos. E a sociedade 
cultural parnanguara, através 
dc seus representantes mais 
lídimos, na época, dizia que 
perdera-se... “muito rapidamen-
te na amplueta do tempo o Dr. 
Leocádio Jose Correia.” E outra 
afirmativa: “... que a morte do 
Dr. Lecádio derrame o balsamo 
para cicatrizar a ferida aberta no 
seio de uma família e que corra 
copioso o elixir celeste para miti-
gar os gemidos de uma orfanda-
de!...”

 A orfandade referida seria 
aquela substantiva deixada 
pelo homem na qualidade de 
pai e esposo. Em contexto lato, 
porem, a orfandade era mais 
extensa e envolvia o relaciona-
mento com todos os que dele se 
beneficiavam, na condição de 
protegidos ou liderados. Prin-
cipalmente daquela gente sem 
nome, posseiras de casinholas 
erguidas a esmo.
 Essa extrema pobreza recebia 
a visita do medico quase como 
rotina. Recebia o tratamento 
para suas feridas e os ensina-
mentos necessários de higiene 
para que pudesse mitigá-las. 
Quando saia, deixava o conforto 
e a certeza de lealdade inflexí-
vel.
 Horas após era o medico já 
no Club Litterario. Muita gente 
não chegava a entender aonde 
o Dr. Leocádio arranjava tempo 
para tanta coisa. Escrevia com 
extrema facilidade e através de 
sua oratória transparecia-lhe a 
verve e o inegável talento. A par 
disso, redigia o Ityberê e direta-
mente suava na Inspetoria de 
Saúde dos Portos de Parana-
guá e Antonina, tendo inclusive 
exercido a importante função de 
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invés de as reequilibrar, fazem com que os “encostos” 
se manifestem mediunicamente, e passam a doutriná-
los. Pronto. Neste momento, aquela pessoa, que se dizia 
“perturbada”, ficará mais ainda; alimentará a falsa idéia 
de que Deus permite, na sua dimensão de Lei Universal, 
que “espíritos” perturbem os encarnados e exijam-lhes 
verdadeiros pagamentos para se afastarem. E, o que é 
pior, a maior contradição está em que espíritas brasilei-
ros – cidadãos de um Brasil com mais de trinta milhões 
de adultos (200 mil, só na cidade de Curitiba, etc. e etc. 
– se atrevem a doutrinar Espíritos, que estão em uma di-
mensão distinta da nossa. Ora, quem não pode o menos, 
não pode mais; quer dizer, não somos capazes nem de 
nos doutrinarmos a nós próprios, de resolver problemas 
dos mais elementares – como a questão da poluição na 
rede de abastecimento de águas das cidades, a polui-
ção industrial e agrária –, e queremos dizer aos Espíri-
tos o que eles devem fazer. Francamente, não é possível 
conciliar a proposta do Espiritismo – que, ressalte-se, é 
dos Espíritos –, com posturas absolutamente fechadas, 
ortodoxas. Precisamos, também aqui, de um choque he-
terodoxo! A Doutrina dos Espíritos propõe que o homem 

SENSO crítico é preciso. Assim como descreve a folha de 
rosto deste periódico, devemos dar preferência à res-
ponsabilidade pessoal e entender que obsessão é uma 
rua bloqueada, fechada, sem saída. Tal fato nos convida 
a repensar o conceito de obsessão, pois o modo como 
vem sendo empregado pelos espíritas, “ortodoxamen-
te”, está comprometendo a Doutrina dos Espíritas. Pres-
tem atenção. Há anos – desde que, cremos, a vida se 
tornou por demais complexa e maquinalmente tecnoló-
gica – o ser humano busca justificativas, fugas, magias 
e feitiçarias para transferir sua responsabilidade própria 
aos outros ou ao sobrenatural. Tão forte essa tendência, 
que o povo brasileiro já vulgarizou a figura do “encosto”, 
cujas influências nos deixam “carregados”. Dai, diante 
de qualquer conflito – na família, no trabalho, no relacio-
namento humano, enfim – imediatamente subtrair-mos 
nossa responsabilidade e afirmamos: “O ambiente está 
“carregado”, tem Espírito perturbando, querendo algu-
ma coisa...” E não são poucos os que “negociam” com 
esses “espíritos”, dando-lhes coisas materiais e assim 
buscando o reequilíbrio. Mas o que é mais chocante é o 
fato de tais pessoas procurarem centros espíritas que, ao 

se conheça, e por esse conhecimento, liberte-se; propõe 
uma fé racional, caminhando junto com o desenvolvi-
mento da Ciência; propõe um posicionamento crítico em 
relação ao mundo... Portanto, precisamos nos responsa-
bilizar pelos nossos atos. Irmãos espíritas! Precisamos, 
mais do que nunca, muito cuidado com o nosso movi-
mento espiritista brasileiro. Cuidado para não dogmati-
zar conceitos – como, por exemplo, o de que a reencar-
nação explica tudo, até a miséria e a fome –, negando os 
próprios fundamentos do Espiritismo; cuidado com os 
mitos dentro do movimento espiritista – mitos onde os 
velhos espíritas não precisam ouvir os jovens espíritas, 
e que ambos precisam ficar em departamentos distintos 
e hierarquizados; mitos onde os espíritas lutam pelo po-
der temporal, ansiando o poder pelo poder; mitos onde 
a mensagem espírita não é criticada e tudo o que vêem 
num papel é tido como verdade incontestável. Por fim, 
precisamos cuidar para que o tradicionalismo, a ortodo-
xia, não congelem situações irreais e constrangedoras, 
abafando o “novo” que é emergente. O Espiritismo pro-
põe um mundo melhor, com um homem moralmente mo-
dificado. E a moral espírita não obedece a critérios ma-
teriais, mas espirituais – “moral é aquilo que identifica 
o ser humano com outros seres humanos“. (A. Grimm).

E D I T O R I A L

 Por ocasião da data de 18 de 
maio de 1986, dia em que com-
pletaram cem anos do desen-
carne de Leocádio José Correa, 
espírito que integra a equipe 
orientadora das atividades da 
Sociedade Brasileira de Estudos 
Espíritas, houve homenagens 
da Câmara Municipal de Curiti-
ba, na Assembléia Legislativa do 
Estado do Paraná, na Câmara 
Municipal de Paranaguá – cida-
de paranaense onde Leocádio 
nasceu e exerceu suas ativida-
des –, e também na Sociedade 
de Estudos Espíritas. Lembrou-
se o Leocádio José Correa mé-
dico, o Leocádio político, o Le-
ocádio escritor, o Leocádio ator 
de teatro, o Leocadio poeta e 
abolicionista. Lembrou-se, prin-
cipalmente, o serviço que Leo-
cadio José Correa, espírito, vem 
prestando à comunidade curiti-
bana, paranaense e brasileira, 
por intermédio da Sociedade 
Brasileira de Estudos Espíritas. 
Abaixo, transcrevemos discurso 
proferido por Valério Hoerner 
Júnior, descendente da família 
material de Leocádio, no dia 18 
de maio de 1986, na Câmara 
Municipal da Paranaguá.

 Autoridades...
 Senhoras, senhores.
 Mais uma vez encontro-me de 
face com esta sociedade par-
nanguara. E mais uma vez, por-
tanto sinto-me perfeitamente em 
casa, primeiro porque na verda-
de não deixa de ser um pouco 
minha esta terra, dados os laços 
de ascendência familial que me 
atam a ela; e segundo porque 
e tamanha a honra de dissertar 
sobre a ilustre casa dos Correia, 
enfocando-a através de seus 
homens públicos, que somente 
à lira formosa do destino pode 
ser atribuído o feliz acaso de vir 
eu, modesto escriba em século 
subseqüente, a nascer dentro 
da mesma casa, hoje já altera-
da e devastada pelo tempo e 
pelas estruturas modernas, mas 
não menos distinguida e ilustre 
do que foi ha cento e cinqüenta, 
cem ou cinqüenta anos atrás.

 Cabe-me a honra, portanto, 
na qualidade de um modesto 
descendente em linha reta, fes-
tejá-la nesta data, talvez a mais 
significativa entre outras tantas, 
pois que, verdade seja dita, a 
vontade desse festejo brota do 
próprio coração e bondade dos 
parnanguaras. E, em face disso 
é com orgulho, garbo e galhar-
dia, considerando elevada a 
distinção, que perante os se-
nhores da sociedade litorânea, 
eméritos porta-vozes da cultura 
e da política, da inteligência e da 
memória de Paranaguá, venho 
trazer documentário de um de 
seus mais queridos filhos, que 
com dignidade e alegria marcou 
38 anos de um século e com 
trabalho, dedicação, bondade, 
competência, cultura e carisma, 
desses 38, deixou apenas 13 
anos para os registros da Histo-
ria, em suas linhas e entrelinhas; 
hoje 18 de maio de 1986, faz 
cem anos que Paranaguá foi sa-
cudida pela notícia inesperada 
então, da morte do Dr. Leocádio 

Inspetor Paroquial de Ensino. 
Quando deputado provincial fora 
designado para a presidência da 
comissão de ensino instalada 
naquela casa legislativa. Houve-
se bem, principalmente porque 
conhecia o assunto com pro-
fundidade. Representava então 
a facção conservadora, monar-
quista por excelência. Por outro 
lado, a propaganda republicana, 
apoiada estrategicamente no 
movimento legítimo em favor da 
abolição da escravatura crescia 
cada dia mais. Na verdade os 
monarquistas também o apoia-
vam, embora tivessem o conhe-
cimento de que o Imperador a 
desejava de forma paulatina. Os 
ardores da República Iatente, 
exigiam assim urna oposição se-
gura, eficaz, inteligente. E o Dr. 
Leocádio exercendo um man-
dato de deputado na Capital da 
Província era sem duvida mais 
um conservador a engrossar as 
fileiras do partido, comandado 
com habilidade pelos parentes 
Manoel Euphrasio Correia e ll-
defonso Pereira Correia, depois 
Barão do Serro Azul. Embora 
estes tivessem entendido a vali-
dade de o médico disputar a ca-
deira de deputado quando das 
eleições realizadas, aprovei-
tando-se-lhe o talento, a queda 
para as coisas públicas, passa-
ram a temer o enfraquecimento 
político nos importantes redutos 
de Paranaguá e adjacências, 
Leocádio também sentira isto 
pois as horas se lhe escassea-
vam.

 Nada houvera realmente 
abandonado aqui em Parana-
guá, mas suas constantes idas 
e vindas tomavam-lhe precioso 
tempo, mormente se fossem le-
vadas em consideração as con-
dições da Estrada da Graciosa 
e os meios de transporte. Tudo 
isso veio a registrar um número 
grande de ausência do médico 
nas sessões da Assembléia em 
seu primeiro biênio – 1876/77. 
Apesar disso, elegeu-se mais 
uma vez, para outro biênio 
1878/79 - mas quase à revelia, 
embora isto veladamente, do 
tio Manoel Euphrasio e do pri-
mo e cunhado Ildefonso Pereira 
Correia, que dele necessitavam 
politicamente no litoral da Pro-
víncia. A par disso, também não 
era de perder-se um aliado na 
esfera provincial, pois o espaço 
que deixaria poderia ser ocupa-
do por um membro da oposição.  
E aquela positivamente não era 
hora para perder terreno. Quem 
se fizesse pois o sacrifício! Le-
ocádio estaria nos dois lugares, 
intercalando sua presença, con-
tribuindo para a manutenção dos 
ideais conservadores, comba-
tendo em frentes diversas e evi-
dentemente em torno do mesmo 
objetivo. De um lado, Leocádio 
conhecia o território de sua lide-
rança, podendo, portanto contar 
com as pessoas que represen-
tavam o segmento que lhe era 
propicio. De outro lado, entendia 
a questão da mesma forma que 
Manoel Euphrasio e Ildefonso: a 
liderança existia, não havia dúvi-
da quanto a isso, mas devia ser 
exercida com a presença física, 

constante, regular. A distância 
fragmentava o relacionamento 
de chefia e por isso o tempo que 
em Curitiba tivesse de passar 
deveria ser reduzido ao mínimo 
necessário.
 Com efeito, isso se deu e o 
mandato para o segundo biênio 
foi exercido dessa forma que 
era a mais conveniente para as 
lideranças conservadoras. Ao 
cabo do período, Leocádio já se 
atirava para a política local res-
peitada a um mandato de vere-
ador. E para que se reforçasse 
a posição política do partido, Le-
ocádio dedicava-se a Inspetoria 
Sanitária dos Portos de Parana-
guá e Antonina. E a vida paralela 
como médico da Santa Casa e 
atividades afins. Mas aqueles 
anos foram catastróficos, quase 
não restando tempo para coi-
sas outras: a epidemia de febre 
amarela atingira de maneira hor-
renda a cidade de Paranaguá, 
a exemplo do que houvera feito 
com Antonina em 1872. Parana-
guá registrava mais de 400 mor-
tes, entre livres e escravos.

 Quando diminuiu a incidência 
de casos pestilentos pôde final-
mente a cidade respirar ao vento 
fresco do Itibere. Acirrou se, no 
entanto, a campanha republi-
cana e as lutas travavam-se à 
boca livre, pelas esquinas, pelos 
periódicos e por meios panfletá-
rios. O Dr. Leocádio se atirava à 
luta política, desenvolvendo lite-
ratura alusiva e atuando através 
dos conceitos partidários ema-
nados pela chefia do partido na 
Capital.
 Quando fôra indicado para a 
Inspetoria Paroquial de Ensino, 
manifestou-se como sendo uma 
suprema glória poder zelar pelo 
ensino nas escolas da Paróquia. 
E muito embora a morte o tenha 
surpreendido nesta função po-
lítica, constatada a história que 
encontrava-se demissionário no 
momento fatal, justamente por 
causa de um assunto adminis-
trativo, o qual avultou-se por si 
só, em decorrência de desen-
tendimentos ou abusos políti-
cos praticados sob a bandeira 
republicana, Ora, a propaganda 
republicana crescia dia-a-dia e 
o Império há tempo vinha mos-
trando sinais de cansaço. Isto é 
inegável. Os partidos lançavam 
mão do que lhes parecia dispo-
nível.
 (Nada disso mudou até hoje).
 E quando quase sempre a 
ciência política se vê sujeita a 
descumprimentos éticos, enfra-
quece e queda-se impedida de 
cumprir o desiderato maior. Os 
entreveros as filigranas trans-
cendem o poder das idéias e 
prevalecem sob a forma de atos 
de força, omissão ou abandono. 
E como conseqüência: as vin-
ditas, as perseguições, os des-
caminhos. A situação naquela 
época, às vésperas da Abolição 
e da Republica, de canto a canto 
no Brasil era semelhante. Re-
crudescida porem nos pequenos 
centros políticos. E Paranaguá 
não fugia a isso. E quando as 
perspectivas indicavam o agra-
vamento dos choques entre os 
ideais políticos, com situações 

insustentáveis de lado a lado, o 
Dr. Leocádio deixa a Inspetoria 
Paroquial de Ensino, sem forças 
para continuar a luta: os sinto-
mas da enfermidade o afligem 
de maneira desesperadora. Era 
o dia 5. Tenta a recuperação em 
casa. De fato as melhoras se 
sucediam. Mas, quando parecia 
que a recuperação seria com-
pleta, falece repentinamente no 
dia 18 de maio de 1886. Esta 
data marca o centenário da mor-
te que a memória de Paranaguá 
hoje registra.
 A autenticidade da afirmativa 
e inegável, mas não ironizava, 
nem sofismava porque a se-
riedade da questão exigia um 
comportamento publicamente 
educado.
 O inflexível antagonista, tradu-
zindo o respeito e consideração 
que espontaneamente devia ao 
adversário falecido, fora o autor 
da contristada manifestação. 
 Isso tudo ocorreu há cem anos 
atrás.
 Foi um acontecimento, sem 
dúvida. Mas em principio a mor-
te do Dr. Leocádio haveria de 
transformar-se, pela transitorie-
dade da vida, em face das su-
cessões que nela existem, em 
fato corriqueiro. A história viria 
então a naturalmente contem-
plá-lo com um lugar na galeria 
dos vultos paranaenses, notabi-
lidades parnaguaras, quiça hon-
rarias outras...
 Acontece porém, que foi ta-
manha sua aura em vida que 
os registros, as consignações, 
vinham a cada momento, bas-
tando que houvesse uma opor-
tunidade marcante: logo 20 dias 
após seu falecimento, o Club Lit-
terario manifestava-se através 
de uma sessão fúnebre, tendo 
naquela oportunidade vários 
oradores se pronunciado, lidera-
dos pelo padre Marcello Annun-
ziata.
 E publicamente foi lembrado 
pelos seis meses de falecimen-
to. Foi lembrado solenemente 
um ano, dois, três anos após, 
e assim por diante. Era lembra-
do na data de seu nascimento: 
aludia-se, extemporânea e sau-
dosamente nas tertúlias literá-
rias, que se seguiram ao que se 
poderia estar ouvindo também 
naquele momento se o Dr. Leo-
cádio fosse vivo e ali estivesse... 
No dobrar do século, o Almana-
ch Paranaense de 1900 trazia-o 
através de biografia barroca as-
sinada por Nestor de Castro, e 
apresentava-o com imponência 
ao século XX, como se desejo 
fosse já naquele tempo de que 
realmente a história o devesse 
justiças! E registros há varando 
todos estes anos do nosso sé-

culo, a consignar toda a sorte de 
efemérides ligadas ao valoroso 
médico. 
 Em 1948 comemorou-se no 
centenário de seu nascimento. 
Belíssimas elocuções fizeram-
se na oportunidade.  
 É indiscutível que Paranaguá 
sempre o lembrou. 
 Anos atrás, a programação 
cultural da Prefeitura Municipal 
de Paranaguá tomou a iniciativa 
de incluir a pessoa do Dr. Leocá-
dio para ser epigrafado numa de 
suas simpáticas palestras leva-
das a efeito através do Conselho 
Municipal de Cultura. Quem lhes 
fala agora, foi honrado pelo con-
vite para proferi-la, justo porque 
trabalhava na ocasião com ori-
ginais que constituíram arquivo 
de família e que montariam por 
certo uma biografia até então 
inexistente. A Prefeitura absor-
veu, assim também, a idéia da 
biografia, assumindo respon-
sabilidade pela sua publicação, 
tudo foi feito. Mais uma vez Pa-
ranaguá tributava a seu querido 
filho o mérito que entendia por 
bem fazê-lo.
 Hoje, 18 de maio de 1986, 
quando acontece o centenário 
da morte do Dr. Leocádio José 
Correia, volta Paranaguá a fes-
tejá-lo, orgulhosa do filho que 
teve: acrescenta ao mármore de 
Carrara de seu jazigo o bronze 
da eterna vigília: provê o ambu-
latório da Santa Casa de Miseri-
córdia, do seu nome parecendo 
ser justa a homenagem a quem 
a ela soube dedicar-se com des-
velo: e procura lembrá-lo mais 
uma vez através deste modesto 
bisneto, que embora curitibano 
de nascimento não deixa de ter 
Paranaguá por berço.
 Pois bem:
 Sem desejar cansá-los, com-
plementando esta modesta 
exposição, quero dirigir-me de 
maneira especial ao Instituo 
Histórico e Geográfico de Para-
naguá, com respeito ao arquivo 
documental que me pertence:
 - fica entregue ao Instituto em 
ato público, para bom zelo - do 
que se possui absoluta certeza - 
toda a documentação referida;
 - (que seja da guarda de Pa-
ranaguá os relicários de quem 
Paranaguá tanto preza).
 Resta-me, neste evento cen-
tenário, honrado, e sentido-me 
extremamente pequeno para a 
ocasião, agradecer ao Instituto 
Histórico e Geográfico, a Pre-
feitura Municipal, à Câmara de 
Vereadores de Paranaguá, aos 
representantes de entidades 
culturais e sociais, ao Estado do 
Paraná, enfim, e a este povo ir-
mão.

 Senhoras, senhores,

 Tenho concluído. 
Diretora Responsável 

Ieda Matias 
Redatora-chefe 
Sheila Samways 
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Há cem anos, desencarna Leocádio José Correa
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 Viver é gerir crises.
 Convenhamos: não tem sido fácil viver estas últimas décadas do século 
XX, notadamente nos países do terceiro mundo – classificação da ordem 
internacional, quase sempre depreciativa, na qual nas incluíram.
 As crises atingem níveis assustadores em todos os nossos sistemas 
sociais. O sistema familiar está deprecado – onde alguns “pensadores” já 
propõem substutivos à família nuclear; o sistema de ensino está falido – 
vejam o índice de analfabetos sociais, vejam o espetáculo macabro do cur-
rículo escolar “versus” mercado de trabalho, vejam o “respeito” dispensado 
à escola, ao professor e ao aluno, etc. O sistema cultural está violentado 
– vejam a decadente realidade nacional, onde nossos valores Culturais nati-
vistas são reconhecidos nos países do primeiro mundo, enquanto no “torrão 
amado” estão obscurecidos por manifestações da cultura estrangeira (será 
que alguém ainda lembra o que é “ser brasileiro”?). O sistema judiciário – 
o mais pobre dos três poderes constantemente vilipendiado, já caindo no 
descrédito do povo. O sistema legislativo, peado pelo carreirismo político e 
pelo comprometimento com os grupos econômicos. O sistema executivo, 
carecendo urgentemente de saneamento moral. O sistema penitenciário, o 
sistema médico-farmacêutico, o sistema agrícola, o sistema... ufa!
 Nossos vários sistemas, nosso poli-sistema, está em crise.
 Tudo bem. Como dissemos, viver é gerir crises.
 O problema começa quando, ao invés de aguçarmos nossa inteligência 
para, inteligentemente, resolvermos nossas mazelas, transferimos a res-
ponsabilidade para outro poli-sistema; o espiritual.
 O povo brasileiro tem vulgarizado o fenômeno da obsessão, atribuindo 
a dificuldade de relacionamento humano, a demissão inesperada, e ansie-
dade, a dor-de-cabeça, a frustração lotérica, etc., ao famigerado “encosto” 
– o que é sumamente grave!
 De repente, justifiquemos nossa impaciência doméstica com a simplici-
dade deste raciocínio:
 – Não sei o que aconteceu, fiquei fora de mim. Não é culpa minha, 
estou perturbado por alguma “coisa”! Estava “carregado”!
Pronto. Estamos absolvidos. Afinal de contas, estávamos como que possu-
ídos por um Espírito impertinente, sofredor.
Vamos a um centro espirita e nos “desobsidiamos”, doutrinamos esse Es-
pírito inferior, e nos reequilibrarmos. Se preferirmos um centro umbandista, 
barganhamos com o malsinado Espírito – por meio de um “despacho” fa-
zemos uma “entrega” em encruzilhada fechada (em forma de cruz) –. e, 
tal qual os egípcios antigos, apaziguamos a situação, ainda que proviso-
riamente.

 Mas o fenômeno vai mais longe. Cometem-se crimes dos mais hedion-
dos, e os criminosos se escusam por detrás da capa negra da obsessão. 
E o que é pior, argumenta-se nos tribunais até mesmo com psicografias 
inocentadoras, muitas vezes acolhidas inconseqüentemente pelo conselho 
de sentença do júri, formado por populares.
 Quer dizer: já se pode matar e imputar o fato aos espíritos.
 Medonha realidade da qual os espíritas não podem participar com o 
consentimento,
 A doutrina espírita fez-se presente no mundo material para libertar pelo 
conhecimento, sensibilizar para a vida.
 O homem se liberta quando se conhece. E nesse autocredenciamento 
e a responsabilidade é só sua. Em última análise, o ser humano e quem 
decide.
 Trata-se de um princípio basilar do Espiritismo: o livre arbítrio.
 Ou o homem age segundo sua própria vontade, fazendo-se merecedor 
dos méritos e deméritos, ou arrasamos o seu livre arbítrio, tornando-o fan-
toche de maus espíritos e concebendo a vida como peça teatral de ridículo 
enredo.
 Essa peça teatral não faz graça ao autor da vida, “soberanamente justo 
e bom”.
 De mais a mais, nunca o Espiritismo fará confrontações perniciosas à 
ordem pública instituída (de que são exemplos o ordenamento jurídico, a 
ordem médica, a ordem judiciária, etc.), salvo, é claro, quando esta atentar 
contra a vida humana.
 Querem, por acaso, os espíritas mudar o conceito de imputabilidade 
(responsabilidade) penal? Ou a responsabilidade civil?
 Entendemos como prioridade a reconceituação da obsessão.
 Obsessor é o sistema – humano (ou seria desumano?) – que produz 
nas pessoas a crise de identidade, os esquizofrênicos, esquizotímicos, neu-
róticos.
 É a comunicação de massa dirigida para a idiotização das pessoas.
 Obsessor é o fantasma do medo, da insegurança social, da incerteza, 
gerados pelo sistema humano (2) que permite o aumento da criminalidade 
infantil, infanto-juvenil, juvenil e adulta.
 Obsessor é o sistema criado pelos homens (!), onde as pessoas vivem 
na iminência de perderem seus empregos, onde o poder aquisitivo dos sa-
lários deprecia, causando insônia e gastrite.

 Obsessor é o sistema, criado por nós, onde o diálogo parece coisa proi-
bida e, portanto, os relacionamentos humanos estão atrofiando; onde ao 
jovem, na ânsia de comunicação, agride e se agride nos movimentos punk 
e new wawe da vida, enriquecendo ainda mais os inescrupulosos dirigentes 
nacionais e internacionais desses sistemas.
 Obsessor, meus amigos, é o traficante de drogas, que corrompe a nos-
sa juventude matando seus ideais e sua mensagem de vida nova, sufocan-
do a renovação das idéias.
 Obsessão: fenômeno pelo qual os encarnados são influenciados pelos 
desencarnados a cometerem atos negativos, não desejados.
 É preciso, neste momento, dar um basta à estreiteza dos conceitos, 
e corajosamente assumirmos a responsabilidade do nosso processo geral 
devida.
 Até quando precisaremos de sessões de desobsessão para conseguir-
mos um pouco de atenção das pessoas?
 Não poderia o produto da manifestação dos “espíritos obsessores”, em 
sessões especificas, ser uma exteriorização das nossas carências huma-
nas, ocasionadas por um psicossocial enfermo?
 Seria necessário refletir primeiro sobre o ajustamento das pessoas ao 
mundo material, depois é que buscaríamos o espiritual.
 Não duvidaríamos nenhum pouco de ser o homem – o criador de siste-
mas e o que, omisso, aquiesce ao sistema –; ele mesmo o obsessor de  
 Espíritos inferiores desavisados, Afinal, quem é a fonte material de 
emissão de pensamentos e atos viciosos?
 Invertendo-se os pólos do fenômeno da obsessão – colocando o ho-
mem como seu agente –, acreditamos que daremos um grande passo para 
a mudança da mentalidade “irresponsável” vigente.
 Ousaremos levar a vida a sério?
 Ousaremos nos perceber como pessoas ativas em nosso processo ge-
ral de vida?
Ousaremos tirar nossas máscaras e, desmistificando a realidade, olharmos 
nosso próximo como a um irmão? Compreendendo as nossas imperfeições 
e as dele?
Na indagação em epigrafe é preciso optar pelo “ser responsável”, e cons-
tituir permanentemente o nosso futuro com senso critico e espírito publico.
Responsabilizar-se é preciso,

Joel Samways Neto

Ser ou não ser responsável

 Ao observar as criaturas humanas cons-
tata-se, independentemente de idade, sexo, cor 
ou religião, desde os padrões do seu grupo social, 
preocupados em serem úteis à sociedade, até 
aqueles transgressores da ordem instituída, des-
preocupados em sua conduta, não importando os 
prejuízos causados.
 A responsabilidade é um valor do Espírito que 
está diretamente relacionado com o nível de evo-
lução atingido pelo homem. Resultado, portanto, 
da aquisição de conhecimentos, como também de 
vivências de valores dentro de uma sociedade e 
cultura.
 Desta forma, ela é reflexo de uma consciência 
adquirida pelo indivíduo através de suas existên-
cias, onde quanto mais consciente, mais respon-
sabilidade tem por seu comportamento,
 Entende-se, também, que a responsabilidade 
tem sentido maior quando envolve a crença no 
futuro material e espiritual da humanidade.
 Transpondo esse conceito para nossa reali-
dade existencial, vê-se uma grande maioria de 
indivíduos sem oportunidade de uma educação 
satisfatória, carente de bons valores e de critici-
dade na avaliação dos seus momentos de vida. 
Vivem marginalizados do processo de vida social 
com dificuldade de sobreviver aos desequilíbrios 
sociais.
 Assim, ações responsáveis envolvem conhe-
cimento e juízos de valor coerentes, logo, cada 
indivíduo numa sociedade necessita de uma edu-
cação responsável, onde as lições sejam exem-
plos de vida dignos, que reflitam, antes de tudo, 
valores cristãos.
 Por isso a necessidade do exercício constan-
te da criticidade em todos os momentos de vida, 
principalmente em sociedades cujos valores es-
tão sendo checados e com tendência a mudanças 
de mentalidade.

 Na mentalidade brasileira encontram-se inú-
meras contradições. Por exemplo, tem-se por um 
lado uma sociedade que exige cidadãos respon-
sáveis e por outro, esses cidadãos vivem um mis-
ticismo acrítico.

 Encontram-se mergulhados neste misticismo 
indivíduos que, nas suas decisões mais banais, 
recorrem a cartomantes, horóscopos, ao espiritu-
al etc. Desta maneira, transferem a responsabi-
lidade de suas decisões a um ente sobrenatural 
desconhecido, mágico, e não avaliam a gravidade 
desse comportamento, que reflete o desconheci-

mento dos fundamentos da vida humana, assim 
como os propósitos das leis divinas voltadas para 
o homem.
Há também os aproveitadores, agenciadores ne-
gativos que sugerem aos incautos fórmulas má-
gicas “receitas”, indicadas sem qualquer creden-
ciamento, visando exclusivamente a vantagem 
econômica.

 É preciso entender que o homem é o único res-
ponsável pelos seus atos, que não pode depender 
de terceiros para assumir e resolver a sua proble-
mática individual. Não pode ser passivo, colocan-
do-se numa condição de coitado, frágil, incapaz de 
sobreviver por si mesmo.
 Existem indivíduos que passam por curso su-
perior, portanto detentores de conhecimentos res-
peitáveis e, assim mesmo submetem-se a falsas 
orientações dessas agências negativas, esque-
cendo das bases ciêntificas que alicerçam o seu 
senso crítico, e de forma acrítica e irresponsável 
se violentam aceitando imposições absurdas.
 Verifica-se, desse modo, a tarefa gigantesca da 
Doutrina Espírita, de eliminar gradativamente, num 
processo de conscientização, o misticismo que es-
craviza e representa peias para o homem.

 Um outro aspecto a ser questionado: Como 
exercitar o livre arbítrio proposto pelo Espiritismo 
se a liberdade está cerceada pelo misticismo igno-
rante e escravizador?

 Liberdade com responsabilidade. Este é o lema 
da  Doutrina Espírita, que procura libertar o homem 
pelo conhecimento, explicando sua identidade 
e indicando um futuro real, promissor e coerente 
com sua condição espiritual.

EDISON PEREIRA DE MAGALHÃES

A responsabilidade 
e a Doutrina Espírita
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ciedade em que vivem. E os 
elementos preponderantes 
nessa transformação que se 
opera pela mentalidade hu-
mana, através do exercício 
da cidadania e da consciên-
cia critica, são, sem qualquer 
sombra de dúvidas, o caráter, 
a dignidade, o respeito, a ho-
nestidade, o dever. Portanto, 
precisamos, nesse momento 
histórico da Nação brasilei-
ra, contar com homens bons, 
com princípios, com caráter. 
Como dizia Giuseppe Mazzini 
(in “Deveres do homem”), “Os 
homens bons tornam boas as 
más organizações, e os maus 
tornam más as boas”.
 O momento é de muita fé, 
coragem e esperança. Mas, 
acima de tudo, de muito tra-
balho e de participação cons-
ciente da realidade social, 
política, econômica e cultural 
da sociedade brasileira. O 
homem precisa alcançar um 
estagio de evolução moral 
melhor, a fim de que a menta-
lidade da coletividade possa 
compreender que o fim último 
e absoluto do indivíduo e o 
Estado, que o fim ultimo e ab-
soluto do Estado é a pessoa 
humana, e que o fim último e 
absoluto da pessoa humana 
haverá de ser sempre a mo-
ralidade publica, o exercício 
da cidadania, a consciência 
da credibilidade de partici-
par, de pertencer a grupos, a 
consciência critica de si e do 
criador, Deus.
 Os espíritas, como cida-
dãos conscientes, têm a res-
ponsabilidade de participar 
do processo de mudança da 
sociedade brasileira, priman-
do pela democracia espiritua-
lista. Nas palavras do Espírito 
Antônio Grimm, “a democra-
cia espiritualista e uma rea-
lidade incontestável que se 
aproxima, e o primado do 
bem sobre o mal, onde o en-
tendimento humano permitirá 
uma composição intencio-
nal, funcional de relação, de 
emoção, de razão, de ação 
no campo existencial. “Acres-
centa ainda, que a mensa-
gem espírita é sempre pre-

 Foi com imensa satis-
fação que presenciamos o 
povo brasileiro manifestando 
jubilosa e integralmente o 
seu apoio às medidas eco-
nômicas adotadas pelo go-
verno no mês de fevereiro, 
deste ano, com o objetivo de 
acabar com o processo in-
flacionário que, nos últimos 
tempos vinha corroendo os 
nossos salários e favorecen-
do a especulação financeira.
 A credibilidade no gover-
no é, sem dúvida, um fator 
muito positivo, que acima 
de tudo significa segurança 
e fortalecimento das institui-
ções democráticas, sociais 
políticas, econômicas e cultu-
rais do País.
 O que nos preocupa, no 
entanto, é o otimismo exage-
rado e ingênuo por parte de 
alguns perigosamente ufanis-
mos e conseqüentemente a 
um estado degenerativo de 
consciência política, de fra-
queza moral. Esse comporta-
mento anômalo da sociedade 
brasileira quando, ao mesmo 
tempo que assume urna pos-
tura crítica, racional, positi-
va, valorativa e construtiva, 
também tende com facilidade 
descambar pelos caminhos 
da indiferença, da alienação, 
do medo, do pessimismo, da 
descrença e do desinteresse 
pelos problemas nacionais. 
 Atualmente estamos sen-
tindo o povo brasileiro otimis-
ta, confiante, deslumbrado 
por uma façanha dos minis-
tros da área econômica do 
governo. 
 É muito bom que isso 
aconteça. Mas, por outro 
lado, não se deve ficar in-
vigilante aos fatos, pois a 
simples aceitação sem uma 
reflexão crítica contínua po-
derá levar inevitavelmente a 
acomodação, ao condicio-
namento e logo à decepção. 
Por isso, sabemos que não 
há milagres, muito menos no 
campo econômico.   
Todo progresso deve partir 
de uma consciência honesta 
pela opção ao trabalho, que 
a sociedade deve oportunizar 
aos indivíduos.
 Desta forma, não deve 
haver enriquecimento em 
nenhum setor da atividade 
humana sem que venha se-
guido da necessária cons-
trutividade social, conforme 
preceitua o irmão Leocadio 
José Corrêa (in Mensagens 
de Amor/2, p.30).
 É importante, e também 
um dever, que a Nação con-
quiste sua independência 
política e sua estabilidade 
econômica. Todavia, o suces-
so ao equilíbrio do processo 
econômico da vida social, 
sabemos, depende essen-
cialmente do nível ético, mo-
ral e espiritual dos indivíduos 
participantes do processo 
cultural e educacional da so-

A transformação 
econômico-social e o 

caráter do homem brasileiro.

paradora de uma prontidão 
para futuras mensagens que 
permitirão ao homem enten-
der melhor a sua evolução, 
portanto, podemos dizer que 
o Espiritismo é uma doutrina 
social integrada, que procura 
desenvolver o homem para 
uma política espiritualista, ou 
seja, uma integração do ho-
mem com a sua gênese”.
 Leon Denis, em sua obra 
“Socialismo e Espiritismo”, 
também assevera que “o 
mais essencial seria dar ao 
povo uma nova educação, 
baseada sobre uma doutrina 
espiritualista vasta e racio-
nal”. E acrescenta ainda: ”O 
estudo do ser humano nos 
leva, pois, a reconhecer que 
as instituições, as leis de um 
povo, são a reprodução, a 
imagem fiel de seu estado 
de espírito e de consciência, 
e demonstram o grau de ci-
vilização ao qual ele chegou. 
Em todas as tentativas de 
reformas sociais é preciso 
falar ao coração do povo ao 
mesmo tempo que a sua in-
teligência e a sua razão. A 
sociedade não é senão um 
agrupamento de almas. Para 
melhorar o todo, é preciso 
melhorar cada célula social, 
isto é, cada indivíduo”.
 Coragem, amigos. A Na-
ção passa por momentos difí-
ceis. Mas somos todos agen-
tes de uma nova ordem.
 Precisamos ser homens 
livres. Para tanto, precisamos 
de homens de caráter e de 
urna moral digna.
 Avante à Constituinte.
 Não esqueçamos de que 
“a Constituição para ser legí-
tima, deve emanar do poder 
supremo de um povo; deve 
ser a expressão da vontade 
popular. A autêntica revolu-
ção e um movimento coletivo, 
surgido da consciência popu-
lar (Galache G. – “Brasil pro-
cesso e integração”).

ELIEL VALÉRIO SCUSSEL, 
33, é bacharel em Ciências 
Econômicas e professor da 
Universidade Federal do Pa-
raná.

 Passados os primeiros dias da divulgação 
do nosso Plano Tropical ou Plano de Inflação 
Zero, já nos sentimos em condições de tecer 
alguns comentários sobre ele.
 Redemocratização, retomada do cresci-
mento econômico com a concomitante cria-
ção de novos empregos, respeito à sobera-
nia em relação a Divida Externa e controle 
da inflação foram promessas de palanque 
da Aliança Democrática. Bem ou mal, as três 
primeiras foram satisfeitas, em grande parte 
as custas do controle inflacionário. Seu recru-
descimento, em ano eleitoral, já ameaçava 
todas as conquistas anteriores. Se não, veja-
mos: Com a erosão salarial, os sindicatos se 
preparavam para atropelar o governo já em 
abril; com a insatisfação popular, o governa-
dor do Rio de Janeiro voltava a cena com a 
campanha das “diretas já”, em uma Frente 
Progressista de esquerdas com ele mesmo 
já candidato: o principal partido de apoio ao 
governo – o PMDB –, antevendo o seu fra-
casso em novembro, mantinha-se no poder 
com o discurso andrajoso de oposição; nem 
conseguiríamos mais os preciosos dólares 
necessários à irrigação de nossa economia.
 Nesse clima, a inflação foi eleita “causa 
de todos os males”, e seu controle não po-
deria passar pela recessão e desemprego. 
O governo já tinha encerrado algumas ma-
nobras preparatórias, como o controle das 
finanças publicas, o acúmulo de U$ 8 bilhões 
em reservas, além de estar com a economia 
em expansão. A experiência de outros paí-
ses, nesse caso, foi aproveitada.
 O grande problema do combate à inflação 
e definir quem vai “pagar o pato”.
 O tão badalado “pacto social”, de baixo 
para cima, não tinha antecedente histórico 
que lhe desse maior credibilidade. Teria de 
ser, mais uma vez, de cima para baixo, com 
todos os bailarinos do espetáculo, de uma 
forma ou outra, adaptando-se à música.
 Nessa confluência de fatores a sorte foi 
lançada. O plano foi deflagrado para curar 
o paciente de “todos os males”, antes que 
esses o matassem. Ele veio enfeitado com 
um seguro-desemprego, reajuste automático 
dos salários quando o IPC alcançasse 20% 
e um seguro contra a inflação na caderneta 
de poupança. Esse último veio dar “paz de 
espírito” a algumas dezenas de milhões de 
pequenos poupadores que não saberiam o 
que fazer com suas poupanças, e para car-
rear a quarta parte desses depósitos, através 
do recolhimento compulsório aos cofres pú-
blicos.
 Analisando bem e supondo o sucesso 
do plano, esses enfeites serão inócuos, pois 
não haverá gastos de seguro-desemprego 
com o número de empregos aumentando, 

nem reajustes automático de salários, nem 
seguro-inflação, quando esta for zero. No 
caso de fracasso, grande parte dos interes-
sados terão dificuldades de satisfazer as rígi-
das condições do seguro-desemprego, com 
o reajuste automático os salários realimenta-
rão a inflação, neutralizando-se.
 Quanto a poupança, o governo não resis-
tirá a pressão de achatar os índices ou de 
outras medidas mais drásticas que acarreta-
rão a fuga dos interessados para outros ati-
vos.
 O objetivo principal do Plano é eliminar 
a “inflação inercial” corrente no sangue dos 
brasileiros.
 Em resumo: os salários serão corrigidos 
pela sua média real dos últimos seis meses 
além de um abono de 8%; as prestações da 
casa própria” pela média real dos últimos 12 
meses: os alugueis pela correção do ultimo 
reajuste, reduzida de 27% ou 47% se o re-
ajuste for semestral ou anual; as obrigações 
em cruzeiros irão sendo depreciadas em re-
lação ao cruzado, em cerca de 14% ao mês; 
todos os preços de produtos e serviços ficam 
congelados.
 Apesar de o DIEESE ter estimado uma 
perda para a massa salarial de 12%, ain-
da assim os salários saíram-se melhor que 
a massa de alugueis prestações do SFH. 
Lembramos ainda que os salários, naquela 
conjuntura inflacionária de reajuste semes-
tral com a inflação de 100% ao semestre 
assumem uma perda media de 25% em seu 
poder aquisitivo. O salário é a primeira viti-
ma da inflação seguida pela perda do próprio 
emprego gerado pelo desvio de capitais pro-
dutivos para a especulação.
 Salvo quanto ao congelamento de preços 
em quase 4 milhões de balcões no Pais, to-
das as outras medidas são de facílima apli-
cação. Ai encontramos, talvez a grande no-
vidade do Plano. O governo reconheceu-se 
incapaz de controlar os preços e o próprio 
presidente Sarney apelou para a ajuda dos 
brasileiros. A resposta popular surpreendeu. 
Ao futebol e à campanha das “diretas já” o 
Brasil se une no combate a inflação. Não po-
demos esmorecer, o sucesso desse Plano e 
de todas as justas aspirações nacionais pas-
sam pela participação de seus cidadãos em 
todas as suas decisões. Estamos mais próxi-
mos do momento, em que o constrangimento 
moral será um obstáculo maior que a coer-
ção policial à ganância de alguns e, quando 
lá chegarmos, não precisaremos mais calcu-
lar nossa renda “per capita” para sabermos 
que ultrapassamos nossos irmãos europeus.

RICARDO C. G. NOGUEIRA, é administra-
dor.

O Plano Tropical
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Analisemos por partes. A imprensa falada e escrita le-
vantou a questão acerca da fenilcetonúria. Constatou-
se a quase total ausência dos exames para detecção 
desse mal, nos hospitais, muitas vezes por desconhe-
cimento do problema. Há muita falta de informação.
 A proposta que fazemos e de que seja incluída, nos 
currículos dos cursos de medicina e enfermagem, a 
disciplina especifica sobre as causas e medidas profi-
láticas da deficiência mental.

 Voltando à questão da fenilcetonúria, é oportuno 
lembrarmos que em Curitiba há um trabalho nesse 
sentido, desenvolvido pela Fundação Ecumênica de 
Proteção ao Excepcional, que realiza estudos dos fa-
tores metabólicos da deficiência mental; entretanto, há 
grande dificuldade para levar a termo o projeto, a co-
meçar pela obtenção de certo tipo de material importa-
do.
 Também em Curitiba, em 1985, foi submetida à 
apreciação da Câmara Municipal projeto de lei que 
obriga aos hospitais e maternidades a realização de 

 A resposta é sim, é possível prevenir a deficiência 
mental.
Mas, o que e deficiência mental? A deficiência mental 
(não confundir com doença mental ou distúrbio psiqui-
átrico) refere-se ao funcionamento intelectual abaixo 
da média, isto é, insuficiente desenvolvimento intelec-
tual, originado no período de desenvolvimento do indi-
víduo (da gestação aos 16-18 anos de idade).
 A deficiência mental não é, pois, uma doença, mas 
são múltiplos os fatores que podem ocasioná-la, sejam 
eles genéticos ou adquiridos. Pode ser causada por 
moléstias biológicas ou deficiências orgânicas, como 
também pode resultar de causas sociais e psicológicas 
– daí afirmarmos ser possível a sua prevenção, não na 
sua totalidade, pois ainda muitas das suas causas são 
desconhecidas, mas em grande parte delas.
 Citaremos a seguir alguns fatores mais comuns que 
causam a deficiência mental: 1 - Fatores genéticos, 
como alterações cromossômicas, p. ex., a trissomia 
do par 21, que resulta na síndrome de Down (mon-
golismo); erros inatos do metabolismo, como p. ex, a 
fenilcetonúria e a galactossemia (são defeitos do meta-
bolismo dos aminoácidos ou carboidratos, que podem 
ocasionar deficiência mental; (deficiência hormonal, 
que resulta o hipotireoidismo congênito; malformações 
hereditárias, que resultam em microcefalias. 2 – Fa-
tores adquiridos, que podem ser pré-natais, como as 
causas ligadas fundamentalmente aos pais (infecções 
da mãe – rubéola, toxoplasmose, sífilis etc. –, incom-
patibilidade do fator Rh - fator Rh negativo da mãe –, 
alcoolismo e ingestão de drogas, tabagismo da mãe, 
má nutrição da mãe); podem ser perinatais, como o 
nascimento prematuro, falta de oxigenação cerebral 
devido a dificuldades de parto, encefalite etc. Pós-
natais, como lesões cerebrais advindas de acidentes, 
epilepsia, infecções, no sistema nervoso central, desi-
dratação, desnutrição da mãe.
 Os programas de prevenção estendem seu campo 
não só visando proteger a criança, evitando que ad-
quira a deficiência, mas também quando esta já se 
apresenta, visando à diminuição da intensidade e de 
suas conseqüências. A prevenção das causas gené-
ticas será feita através de técnicas de planejamento 
e aconselhamento genético, diagnóstico de malforma-
ções de determinadas síndromes, através de técnicas 
como ecografia, fetoscopia etc. A prevenção das cau-
sas adquiridas, em nível pré-natal, seria primordial-
mente aconselhamentos e orientação aos pais, parti-
cularmente as mães. A nível perinatal, a prevenção é, 
genericamente, a melhoria das condições de parto e 
nascimento, mediante medidas eficientes e suficientes 
de atendimento especializado, não só para impedimen-
to de ocorrência de anoxias (falta de oxigenação do 
cérebro), traumas de parto e condições psicológicas 
de parto, como para detecção de fatores patológicos, 
como os erros inatos de metabolismo. A prevenção 
pós-natal visa todas as medidas capazes de minimi-
zar os fatores patológicos, orgânicos ou funcionais já 
mencionados, que podem levar ao estabelecimento da 
deficiência. Salienta-se aqui a importância das vacinas 
para evitar transtornos de origem infecciosa e imunoló-
gica.

 Até aqui expusemos o problema e o que pode ser 
feito em termos de prevenção. Mas várias perguntas 
afloram à mente: “Está-se fazendo isso? Onde se faz? 
Quem faz? As classes mais carentes têm acesso a es-
ses tipos de exames, tratamentos? etc.”

provas para diagnóstico precoce da fenilcetonúria e do hi-
potireoidismo congênito. Pergunta-se se a obrigatoriedade 
desses exames, por si só, resolve o problema. E os cus-
tos? As famílias carentes poderão fazê-lo?

 Da mesma forma técnicas onerosas, como tomografia, 
ecografia, fetoscopia, técnicas de aconselhamento genéti-
co etc., deveriam ser acessíveis a toda população, não só 
a mais privilegiada.
 E o que dizer das medidas de prevenção pós-natal? 
Grande passo foi dado com a vacinação em massa da  
população infantil, como prevenção a uma série de infec-
ções. Mas existe ainda um “fantasma” rondando: a carên-
cia nutricional. Já existem programas de suplementação 
alimentar às crianças, gestantes e nutrizes. Cabe, entre-
tanto, uma consideração: às vezes não e falta de um pro-
grama, mas o desconhecimento da família quanto a ele, e 
até a falta de meios para se chegar a ele.

 Para finalizar, fazemos uma proposta: que cada cida-
dão seja um orientador da família carente, descobrindo e 
mostrando-lhe os recursos existentes na comunidade para 
suprir suas necessidades especificas. Dessa forma esta-
remos também contribuindo para a prevenção não só da 
deficiência mental, mas minimizando o problema de tantas 
outras.
 
Leitor: apontamos alguns problemas e fizemos algumas 
propostas de alternativas para solucioná-los. E você, que 
proposta faria?
Arlete Procotte, 52, é especialista em educação especial.

Deficiência mental: é possível prevenir

Universidade, currículo
 e equilíbrio móvel

 O ensino superior tem que estar em-
basado, sustentado, por uma mentalida-
de político-social que permita flexibilida-
de e amplidão ao seu currículo.
Para fazer frente à complexidade do de-
senvolvimento tecnológico, a educação 
superior precisa assumir com coragem 
a força do cotidiano, a extraordinária 
capacidade que o homem tem de ser o 
novo.
 Educar não é reproduzir, materializar 
conceitos científicos, filosóficos, cultu-
rais. É antes um processo político que 
integra o indivíduo à realidade emergen-
te; predisponente e evoluente, da socie-
dade como parte e como totalidade.
 O currículo do ensino superior deve 
proporcionar aos professores - facilita-
dores do sistema acadêmico-cientifíco, 
aos estudantes -, agentes de novas 
potencialidades e aos cidadãos respon-
sáveis da Nação, oportunidades para 
reflexão comparativa entre a realidade 
vivida e os conceitos de verdade de-
senvolvidos, estudados nas salas e nos 
laboratorial da universidade, para ação 
mais produtiva, mais eficiente no social.
Não exagero em dizer que a missão da 
universidade. no contexto mundial, en-
sino superior tem que estar embasado, 
sustentado, por uma mentalidade políti-
co-social que permita flexibilidade e am-
plidão ao seu currículo.
Para fazer frente à complexidade do de-
senvolvimento tecnológico, a educação 
superior precisa assumir com coragem 
a força do cotidiano, a extraordinária 
capacidade que o homem tem de ser o 
novo.
 Educar não é reproduzir, materializar 

conceitos científicos, filosóficos, cultu-
rais. É antes um processo político que 
integra o indivíduo à realidade emergen-
te; predisponente e evoluente, da socie-
dade como parte e como totalidade.
 O currículo do ensino superior deve 
proporcionar aos professores - facilita-
dores do sistema acadêmico-cientifíco, 
aos estudantes -, agentes de novas 
potencialidades e aos cidadãos respon-
sáveis da Nação, oportunidades para 
reflexão comparativa entre a realidade 
vivida e os conceitos de verdade de-
senvolvidos, estudados nas salas e nos 
laboratorial da universidade, para ação 
mais produtiva, mais eficiente no social.
 Não exagero em dizer que a missão 
da universidade no contexto mundial, 
apenas começou. Devemos crer que a 
cura para todos os males do mundo e 
a educação. A universidade, através do 

intercâmbio cientifico no mundo, tem a 
missão de promover a paz pelo conhe-
cimento. Todos os sentimentos, pensa-
mentos, atitudes e ações, estão, neste 
momento, sendo profundamente afe-
tados pelo libertador espírito cientifico, 
criando uma integração mundial pelo 
saber. E a maneira cientifica -suficiente-
mente ampla - de valorizar a vicia para 
promover a paz mundial.
 O currículo da universidade quando 
é vivo e emergente, o processo educati-
vo, por sua vez é feito pelo conhecimen-
to, transmissão e aplicação integrados 
pela dinâmica existencial do indivíduo e 
do coletivo. A tão atacada instabilidade 
da “instituição universal” é, precisamen-
te, sintoma de normalidade. O anormal 
seria a busca da estabilidade, que é 
fictícia e absolutamente discordante no 
processo da mutabilidade da ciência.
 O currículo universitário deve ser 
processo, em permanente mudança. E 
esse o caminho do aperfeiçoamento. 
O currículo da universidade, portanto, 
deve ter equilíbrio móvel, acompanhan-
do a vida e toda a natureza, que é mu-
dança, dinamismo, evolução.
 O conceito de currículo com equilí-
brio móvel não elimina a necessidade de 
trabalhar em conjunto a integração dos 
papéis de seus componentes, a harmo-
nia entre os membros do grupo e a exis-
tência de unidade curricular.
 Universidade é liberdade pelo co-
nhecimento. É caminhada infinita.

Maury Rodrigues da Cruz, 45, professor 
universitário, advogado e curriculista.
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Ênio José Coimbra de Carvalho, 45, é gaúcho, natural de 
Porto Alegre. Tendo nascido – como ele mesmo o diz – em 
“berço kardecista”, pois seus pais, e também os avós, já 
eram espíritas, Ênio de Carvalho entrou no mundo do tea-
tro pela porta mais acadêmica: aos l8 anos fez o Curso de 
Arte Dramática, na Universidade do Rio Grande do Sul. “É 
que naquela época – diz ele – eu era meio “quadrado”, e 
havia muito preconceito em relação aos que ingressavam 
no teatro por outros caminhos.” Dai esse gaúcho que que-
ria ser engenheiro civil, passou pela Arquitetura e licenciou-
se em Filosofia, deu cultivo aos seus pendores artísticos, 
existentes desde muito cedo em sua vida: ‘Eu era criança 
e me levavam à Praça da Matriz, em Porto Alegre, onde 
têm umas estátuas, uma espécie de panteão, e Iá eu fazia 
umas exibições.. “o pessoal achava divertidíssimo.” Sempre 
se aperfeiçoando, Enio de Carvalho formou-se em Filosofia, 
fez mestrado em Educação, vários cursos de especializa-
ção na área de ciências humanas e, recentemente, concluiu 
seu doutoramento em artes, na Universidade de São Paulo. 
Perguntamos qual a sua profissão, e ele respondeu rápido: 
“Ator!” Como ator, extenso é o seu currículo. Fez telenovela 
(“ Os Miseráveis”, na TV Bandeirantes, em 67, “O amor tem 
cara de mulher”, “Os Irmãos Corsos” e “Yoshico, um poe-
ma de amor”, na TVTupi, “Acorrentados”. na TV Rio. “San-
gue do meu sangue”, na TV Excelsior, “A próxima atração”, 
“Minha doce namorada” e “O primeiro amor”. na TV Globo, 
“Meu pedacinho de chão”,“O anúncio feito à Maria”,na TV 
Cultura, e por último, “As divinas e maravilhosas”, na TV 
Tupi), foi rádio-ator, no Projeto Minerva – Rádio Cultura, São 
Paulo –, fez cinema (“João tem medo”, de Carlos Frederi-
co, em 1968, “As delícias da vida”, de Maurício Rittner, em 
1973, tendo já problemas com a censura política na época), 
e, muito teatro (“Tartufo”, de Molière, -As Feiticeiras de Sa-
lém”, de Artur Mlller, “Balada, beijo e balanço, de Merlemée 
Benville/M.Pena, “Marat Sade’, de Peter Weiss, “O jardim 
das cerejas”, de Anton Checov, “Gigantes da Montanha”, 
de Luigi Pirandello, “O Pelicano”, de August Strindberge, “O 
Cordão Umbilical”, de Mário Prata, “O grito parado no ar”, de 
Gianfrancesco Guarnieri, dentre outras peças). Em entrevis-
ta concedida ao JORNAL DA SBEE, no dia 18 de fevereiro 
deste ano, Enio falou sobre teatro – sua segunda religião – e 
Espiritismo – a primeira –, na sociedade atual e em sua vida.

 1-P – Corno você vê a ma-
nifestação do teatro dentro do 
fenômeno humano?

 R- É muito importante a 
gente buscar origens para 
entender o fenômeno teatral 
dentro da perspectiva do hu-
mano que vocês estão colo-
cando. Falando em origens 
mais remotas, em relação 
ao teatro, viários estudio-
sos, entre eles um chamado 
Evreinov, um russo, localiza 
a origem do teatro no próprio 
homem. Ele diz que o instinto 
da teatralidade é inerente a 
todo homem. É bem verdade 
que quando nós considera-
mos o teatro como fenômeno 
isolado, nós estamos con-
siderando aqueles homens 
melhores dotados naquela 
atividade; de repente é um 
profissional especializado na 
área que, fora do comum do 
homem, se mostra com qua-
lidades especiais: uma quali-
dade de voz, de emoção, de 
expressão etc., que o desta-

ca dos demais. Mas a origem 
do teatro, enfim, está no pró-
prio homem. E essa origem é 
oportuna para todas as dis-
cussões que se possam le-
vantar em relação ao ser hu-
mano, porque, de repente, é 
um instrumento para resolver 
o que é inerente à condição 
humana, o que e misterioso 
na condição humana, que é 
saber efetivamente quem é 
o homem. Outro dia estava 
lendo os românticos, a filoso-
fia dos românticos alemães 
– Fichte, especialmente –, de 
repente vi exatamente isso: 
quando a filosofia começa a 
ficar insuficiente para respon-
der sobre o mistério da con-
dição humana, arte começa, 
então, sua manifestação in-
terior, de intimo, de sensível 
etc., a expressar respostas 
que a ciência não pode cons-
truir com suficiência. Um dos 
grandes valores da arte é 
responder sobre o mistério 
da condição humana.

dos bárbaros, o teatro é in-
terrompido. O ator é segre-
gado. Mesmo o Cristianis-
mo – instituído como igreja 
– reprime a manifestação 
dos atores, e eles ficam su-
focados. Vão guardar um 
embrião de manifestação 
nos jograis, nos menestréis, 
nos cantores populares, nos 
mímicos, no bobo da corte. 
Mas não são atores; são ti-
pos colocados para divertir 
aquela sociedade etc. e tal. 
O ultimo resquício de teatro 
que se tem no Ocidente é em 
Constantinopla. No Oriente 
ele continua, é tradicional, 
como até hoje. Quando o 
teatro renasce, muito tempo 
depois, ele renasce no ce-
rimonial da Igreja Católica 
Apostólica Romana. O teatro 
do altar passa para a nave; 
dali a pouco está no átrio da 
igreja e na praça. Encontra 
exatamente esses embriões 
no menestrel. O teatro re-
toma, então, a sua história 
de forma vertiginosa. [E no 
Brasil], como ele começa? 
Com a catequese dos jesu-
ítas com os indígenas; quer 
dizer: teatro e religião estão 
constantemente ligados.

 4-P- E com relação ao 
Espiritismo, onde fica o tea-
tro?

 R- A grande questão que 
se coloca em cima é: Que 
tipo de teatro especificamen-
te preocupado com o Espiri-
tismo, com a religião espírita? 
O teatro se preocupa com o 
homem, e com isso ele não 
tem uma característica espe-
cífica, ele pode não só edu-
car o indivíduo, mas também 
questionar esses dados mui-
to profundos do religioso.

 5-P - Você tinha que con-
ceituar Espiritismo...

 R- Através do teatro?

 6-P - Para saber onde 
está o teatro no Espiritismo é 
preciso ter uma idéia do que 
seja espiritismo, não?

 R- Se você monta qual-
quer texto escrito da drama-
turgia, até mesmo Nelson Ro-
drigues, você tem chance de 
interpretá-lo à luz do Espiritis-
mo, ou não tem? Assim como 
você vê um texto do século 
passado, atualiza ao contem-
porâneo, vestem as roupas 
do contemporâneo, ele fala 
como se fosse do contempo-
râneo etc. e tal, a gente pode 
pegar esse mesmo texto e 
trabalhá-lo à luz das compo-
sições do Espiritismo. Então 
o problema do teatro espírita 
é o de um teatro que cuide de 

 2-P - Quando você fala 
em arte, qual a posição do 
teatro?

 R- O teatro, me parece, 
é a arte mais completa, é a 
arte que alimenta todas as 
demais. Ela tem a plástica, 
tem a música, tem o som, a 
expressão corporal, a dança. 
Mas ela, a arte do teatro, tem 
o que é oportuno, tem concei-
to, tem razão discutida, (em 
formação, tem conteúdo que 
consegue transformar essa 
manifestação artística mais 
clara e exata possível.

 3-P - Voltando à questão 
da origem...

 R- Então veja bem: é o te-
atro que se isola como uma 
manifestação especial, quer 
dizer, não é mais comum... é 
comum a todos os homens, 
mas alguns são mais brilhan-
tes nessa atividade, quando 
ele efetivamente se realiza 
como uma instituição isolada. 
A partir de certo momento, 
ele começa a existir como 
um elemento novo naquela 
sociedade, que passou a se 
chamar teatro exatamen-
te por causa do local onde 
se realiza - o “theatron”. Em 
função de minha tese recen-
temente concluída, busquei 
origens históricas do teatro 
observando apenas o ator e 
surpreendi um ator no Egito, 
há 2000 anos a.C. De uma 
maneira geral, diz-se que 
a origem do teatro está no 
V século a.C., mas de qual-
quer maneira a gente perce-
be no cerimonial de Osires, 
ato religioso do Egito antigo, 
um sacerdote, um grupo de 
manifestantes, alguns de-
les até mesmo contratados 
pare aquele tipo de ativida-
de, para desenvolver um 
conteúdo a nível de canto, 
de enunciamento de verda-
de religiosa, que era dita de 
forma especial, no momento 
de encenação, com incensos 
e posturas características de 
um momento cênico. Não é o 
teatro ainda, mas já é teatro, 
você está entendendo? De 
repente os séculos correm 
na Grécia, novamente do ce-
rimonial religioso nós obser-
vamos mais uma vez que os 
próprios fiéis, especialmente 
nos cerimoniais dionisíacos, 
durante as vindimas, eles co-
meçam, num momento mais 
sério desse cerimonial, a ma-
nifestar esse tipo de comuni-
cação especial às vésperas 
do teatro propriamente dito, 
mas com conteúdo religio-
so, num ambiente religioso. 
As víndimas demoram dias, 
elas ficam até mesmo a partir 
de certo momento, de comer 
muita uva e beber, ficam mais 
descontraída, mais leve, mais 
discursiva, algo mais critico e 
brilhante, até de manifesta-
ção corporal, canto etc. e tal. 
É o momento, inclusive, em 
que acontece o nascimento 
da comédia. Nos momentos 
mais sérios, grandes estu-
diosos localizam a origem de 
tragédia. O importante mes-
mo é verificar esse dado: o 
teatro sempre esteve nitida-
mente ligado com o religioso, 
Quando acontece a invasão 

“Até Mesmo Nelson Rodrigues, Você Tem Chance de Interpretá-lo à Luz do Espíritismo.” 



colocar coisas muito próxi-
mas, comuns a qualquer ho-
mem, não só aos espíritas. E 
que traga questões que estão 
preocupando o homem con-
temporâneo e, de repente, 
proponha uma reformulação 
de comportamento objetivan-
do então a Doutrina Espírita.

 7-P- É porque o Espiritis-
mo está preocupado com o 
homem em geral.

 R- É, com o homem em 
geral. Então você não pode 
construir um teatro academi-
camente espírita, observando 
coisas que têm um ranço de 
dogmatismo, de coisas muito 
rígidas, que determinam e às 
vezes ate embotam compor-
tamento, e cria até mesmo 
dificuldade de comunicação. 
Você pode montar um texto 
assim, ele poderá ser perfei-
tamente reaproveitado, des-
de que sofra um tratamento 
especial, mas como ele esta 
escrito, é visto por uma pla-
teia especifica.

 8-P- Você poderia me dar 
algum exemplo de peças te-
atrais não espíritas, que se 
amoldariarn ao conteúdo es-
pírita?

 R- Tem peças teatrais que 
não têm a mínima pretensão 
de questionar o Espiritismo 
e, no entanto, trazem proble-
mas característicos. Um clás-
sico é “Os inocentes”. E um 
problema de duas crianças, 
criadas por uma babá, filhas 
de um aristocrata, que convi-
vem com o espírito da mãe. 
Só que as crianças encaram 
aquilo com naturalidade, e 
pra quem não está vendo 
nada as crianças são excep-
cionais.

 9-P- Esse adjetivo “espíri-
ta” não quer dizer intencional-
mente doutrinário espírita...
 R- E exatamente essa a 
questão, me parece, com me-

nos preocupação de doutri-
nação e maior de melhorar o 
homem no geral, numa visão 
de humano, como a gente 
começou na entrevista, não 
especificamente religioso, 
porque o Espiritismo não é só 
religião, é também filosofia e 
ciência. As verificações que 
se fazem mesmo científicas, 
em relação ao homem, não 
podem ser especificamente 
culturais, no caso religiosas, 
mas também sociais, tam-
bém políticas, econômicas... 
e nesse limite você cuida de 
um problema qualquer, como 
a sobrevivência de um cida-
dão operário numa cidade do 
Brasil.

 10-P- O ator pode ser vis-
to como médium dentro da 
proposta teatral? Está correto 
se pensar que todo ator é um 
médium, mas nem todo mé-
dium é ator?

 R- Isso é verdade, todo 
homem tem o instinto da te-
atralidade, mas nem todo ho-
mem e ator. A mediunidade 
não é um elemento especifico 
dos espíritas, mas e comum 
a todos os homens. Então, 
nessa medida a gente per-
cebe exatamente o seguinte: 
são cautelas que se devem 
levantar a respeito, tanto do 
ponto de vista do ator quan-
to do espectador, no sentido 
de que e uma atividade mui-
to delicada, de respeito, tem 
esse nível de profundidade, 
consideração que está nas 
origens. É o ator é só ator, é 
também uma série de identifi-
cações que o espectador está 
tendo com ele - que não são 
as mesmas do espectador 
do lado, e do terceiro espec-
tador. De repente, é um uni-
verso de identificações que 
efetivamente fica sempre em 
aberto. No momento em que 
o ator consegue deixar todas 
essas dimensões em pé, é 
porque ele está nesse apron-
to, eu acredito até mesmo a 

nível mediúnico. Quando o 
ator não se preserva nessa 
dimensão, ele se desgasta, e 
os exemplos não são poucos, 
eles ficam assim destruídos 
como comportamento huma-
no, começam a beber muito, 
a droga toma conta, mas o 
que esta em cima disso se 
desgastando e a mediuni-
dade. Ele este utilizando e 
desgastando seu potencial 
mediúnico, inclusive dos es-
pectadores. Agora, apesar 
de toda ênfase que se esta 
fazendo em cima disso, eu 
ainda acredito muito naquele 
ator que é muito cerebral do 
que um excelente médium.

 11-P- Então você entende 
que o mediunismo na peça 
teatral pode ser uma coisa 
controlada?

 R- Tem necessidade 
que seja por uma série de 
questões: e absolutamente 
corrente de se perceber no 
trabalho do ator a atividade 
mediúnica, que então não 
deve ser jogada espontane-
amente, sem certa cautela, 
sem certa medida, ou seja, 
com muita lucidez, com muita 
consciência. Quer dizer, é um 
instrumento delicadíssimo de 
trabalho, do qual ele precisa 
ter consciência da existência 
dele para trabalhá-lo com 
cautela, racionalmente, luci-
damente, não com um sim-
ples jogo de coisas. Se não, 
vai ficar puro efeito, vai ficar 
uma coisa descontrolada, vai 
perder sentidos, vai derrubar 
fronteiras.

 12-P- Falando um pouco 
de democracia, o que é o tea-
tro livre?

 R- Para ser imediatamen-
te oportuno, esse teatro espí-
rita que a gente poderia estar 
considerando especificamen-
te, ele tem essa qualidade 
do livre na medida em que 
ele deixa de ser especifica-

mente catequético, e passa 
a abrir essa manifestação ali-
mentando todas as carências 
comuns a qualquer homem, 
especialmente as políticas, 
deixando de se preocupar tão 
somente com o religioso, mas 
abrindo outras questões. É li-
vre, também, na medida em 
que você desenvolve esse 
teatro, encena essas possi-
bilidades, as mais variadas 
possíveis e pode elaborar 
questões cada vez mais pro-
fundas e oportunas, coeren-
tes com o seu tempo.

 13-P O teatro livre pode 
ser visto como um medidor 
ou um previsor de situações?

 R- Veja bem, quando se 
fala teatro, se fala cinema, 
rádio, televisão etc., isso não 
é novo. Sempre se percebeu 
que, de certa forma, assim 
como nas estórias em qua-
drinho, o teatro e o cinema 
anunciaram épocas novas 
que estão ai, acontecendo. 
O Flash Gordon era um per-
sonagem fantástico há 30 ou 
40 anos atrás, hoje é um per-
sonagem corriqueiro depois 
da “Guerra nas Estrelas”. O 
teatro livre possibilita você ir 
a fundo aos questionamentos 
humanos. Na medida em que 
você fica impedido de tratar 
problemas, tipo raça, questio-
namentos sexuais, religiosos 
ou políticos, você já fica im-
pedido de considerar, p. ex., 
o problema do relacionamen-
to humano, da integridade 
entre as pessoas, do rela-
cionamento entre as raças, 
entre as nações A importân-
cia dessa visão de liberdade 
para o teatro garante, a nível 
do político, um teatro sem 
compromissos de ordem par-
tidária, regional ou coisa pa-
recida: a nível do econômico, 
um teatro com esse quantita-
tivo - próprio de econômico 
- equilibrado de forma mais 
harmônica e melhor distribu-
ída; a nível do social, essas 

considerações sem proble-
mas de credo, raça, sexo: a 
nível do religioso, você pode 
buscar cada vez mais, um 
conhecimento profundo a ní-
vel do metafísico. Você pode 
buscar questões, novas na 
medida em que você está 
cercado por questões ante-
riores, acerca de um mistério 
mais recôndito, escondido, 
próprio de qualquer homem. 
Você encontra o elemento 
central dessas questões to-
das - o homem - e o conhe-
ce em profundidade. Teatro 
livre porque, além de somar 
às demais manifestações 
artísticas, ele acrescenta o 
posicionamento inteligente 
do artista que se manifesta 
oralmente; ele assume parti-
do, ele expressa conceito, ele 
define um comportamento. 
Por ai que se entende a forte 
repressão que sofre o teatro. 
O teatro livre seria um teatro 
que pudesse conceituar, pro-
por idéias, abrir discussão. E 
um comportamento essen-
cialmente dialético, que visa 
sempre melhorar o homem. 
De todas as linguagens artís-
ticas, normalmente se perce-
be o teatro como a mais re-
primida. Enquanto o plástico 
se expressa no silêncio, e a 
imagem que se assiste, a mú-
sica é emoção que se perce-
be, se sente que nos envolve, 
o teatro é idéia que discute. 
Essa manifestação artística, 
então, há de ser perigosa. 
Dai a ênfase na busca da sua 
liberdade.

 14-P- Como está o teatro 
dentro do processo de evolu-
ção da sociedade?

 R- Ainda com o mesmo 
significado ritual que o teatro 
apresenta desde suas ori-
gens: como um instrumento 
efetivo e auxiliar ao desven-
damento da misteriosa con-
dição humana, ou seja, como 
arte o teatro cumpre a função 
de se acrescentar e num cer-

to sentido, superar a ciência 
normativa, explorando di-
mensões indevassáveis do 
humano.

 15-P- Você desempe-
nha um papel na Socieda-
de Brasileira de Estudos 
Espíritas. Então, qual é o 
seu conceito de centro es-
pírita?

 R: Como o teatro, tam-
bém o centro espírita de-
senvolve o papel de agên-
cia social, onde, a partir da 
manifestação mediúnica, 
comum a todo homem, 
busca da consciência e 
melhorar o comportamen-
to humano, especialmente 
ante os conceitos mais de-
licados como vida, morte, 
caridade, amor, fé, conhe-
cimento, verdade, e assim 
por diante.

 16-P- 0nde o Espiritis-
mo tem lugar na sua vida?

 R- O teatro é minha se-
gunda religião, o Espiritis-
mo, a primeira. Ambos me 
auxiliam a compreender 
melhor a vida; o primeiro 
por desvendar-me o ho-
mem, o segundo, Deus.

 17-P- Dentro do seu 
trabalho profissional atual, 
ou seja, ator e professor 
de teatro na educação, 
como você dimensiona a 
proposta doutrinária espí-
rita?

 R- Eu vejo tudo como 
uma coisa só. Ha uma 
unidade que nos supera 
e recobre todo o Universo 
de atuação humana. Esta 
unidade e Deus. Tudo isto 
me obriga a um constante 
exercício de promoção da 
pessoa humana, que atin-
ge a mim e a todos com os 
quais convivo, em todas 
as dimensões de convívio 
social.
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“Até Mesmo Nelson Rodrigues, Você Tem Chance de Interpretá-lo à Luz do Espíritismo.” 
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Todos os elementos do universo trem 
um ritmo próprio que se expressa em movi-
mentos constantes e serenos.

Através desse comportamento, onde 
cada componente se desloca em velocidade 
relativa aos demais, a natureza traduz o seu 
equilíbrio, a sua harmonia. Em outras pala-
vras, no processo de transformação contínua 
da criação, todas as coisas acontecem num 
determinado tempo e espaço, competindo 
entre si de maneira dativa em última instân-
cia, numa relação de causa e efeito. Dizemos 
“em última instância”, porque o que parece 
excludente no imediato, torna-se integrador a 
longo prazo. Seria o caso, por exemplo, das 
estações do ano, como o outono que de ime-
diato, desfolha o verde da vegetação, como 
quem desejasse arrebatar-lhe a vida, mas 
nada mais faz do que proporcionar o devido 
repouso para a renovação e, em seguida – 
refeitas as energias – reflorescer exuberante 
com a primavera, assim como nosso corpo fí-
sico descansa ao anoitecer – deixando trans-
parecer apenas um tênue sinal de vida – e 
renova as forças para despertar recomposto 
com a luz e as cores do crepúsculo matutino. 
Este e o ritmo, o equilíbrio e a ordem natural 
das coisas, o que não e nenhuma novidade.

O homem que, como todos os elementos 
deste planeta, participam do processo evo-
lutivo constante, ainda não atingiu, entretan-
to, o estágio da compreensão plena desta 
ordem natural. Nada obstante diferenciar-se 
dos demais seres pela capacidade do racio-
cínio e pelo livre-arbítrio. Absorve-se comple-
tamente, ainda, na satisfação das necessida-
des imediatas da vida material, mostrando-se 
incompetente para transcender aos limites 
dessas exigências. Por conseguinte, tem in-
terferido na natureza de maneira imprudente 
e irracional, E não nos referimos apenas as 
suas ações no mundo exterior, mas, princi-
palmente, na própria condução de hábitos 
pessoais.

Em face desta busca constante da satisfa-
ção de necessidades insaciáveis, onde vive 
a contradição entre as exigências infinitas 
de um sistema impiedoso e os recursos li-
mitados de que dispõe, perdeu a serenidade 
diante das vicissitudes, justamente por não 
compreendê-las. Com efeito, esta sofregui-
dão trouxe-lhe o desequilíbrio, a descom-
pensação. Sequioso em realizar os desejos 
materiais, tornou-se vítima das armadilhas 
de suas paixões. Adoeceu e angustiou-se.

Mas a instabilidade não se restringiu ape-
nas à natureza. Manifestou-se também em 
relação aos outros homens.

Ainda voltados para a competição exclu-
dente, não aceitamos os diversos rit-
mos e níveis de compreensão de cada pes-

soa. Agredimos, desta forma, as diferenças, 
agredimos o ser humano. Não toleramos 
o outro por não compartilhar das mesmas 
idéias e comportamentos.

Neste obscurantismo recalcitrante não 
percebemos a suprema sabedoria do Criador 
quando nos fez diferentes uns dos outros. 
Não compreendemos que somente assim 
nos completamos. A, pois, nos contrastes 
que aprendemos a distinguir; como no deba-
te de idéias antagônicas e que construímos 
as grandes sínteses; ou no confronto dos 
interesses diversos e que acontece o pro-
gresso. As contradições são, portanto, salu-
tares e férteis, desde que encaradas como 
movimentos positivamente progressivos e 
criadores.

Entretanto, quando derivamos do questio-
namento das idéias para o conflito entre os 
homens, negamos o novo; negamos a ne-
cessidade dos contrários, pois, suprimindo 
aparentemente o conflito, semeamos a des-
truição, porque golpeamos, em última instân-
cia, a dignidade humana.

O homem somente se tornou homem 
quando descobriu que podia transformar 
a natureza em seu beneficio. Com efeito, 
surgiram as diversas tarefas. Concomitante-
mente, seguiram-se as inúmeras habilidades 
c aptidões. Da sua associação nasceram às 
sociedades e, desde então, o progresso da 
inteligência foi constante.

Reconhecer o conflito dentro da ordem 
natural da vida, nada mais é do que curvar-
se diante da evidência dos fetos, diante da 
sabedoria do Criador. Então, agiremos se-
renamente, mesmo frente às adversidades. 
Elas são, pois, a motivação e o fomento do 
processo evolutivo.

RUI SIMON PAZ
Bacharel em Ciências Sociais

O rítmo, as diferenças e 
as contradições na natureza

“... encontrei um jornal espírita trazendo uma leitura boa, com um aprendizado muito 
bom, com a entrevista do Irmão Leocádio, espírito entrevistado. Gostei muito do 
Polissistema Espiritual, Os fracos sucumbem, A revolução moral...” Miecio Ferreira 
Franco, Duque de Caxias-RJ.

Preocupação voltada para o homem 
“... meus cumprimentos aos amigos e editores do Jornal da SBEE nº 1 – ano l. Es-
pero e desejo que este número dê continuidade a outros como mesmo propósito de 
divulgação da Doutrina e dos problemas concernentes à nossa sociedade. (..) senti 
foi uma preocupação muito grande voltada para o homem. Os artigos induzam a um 
questionamento, a um repensar,o que achei extremamente positivo, pois o momen-
to que a nossa sociedade atravessa é de niilismo.” Rosângela F. de Lima, Rua Luiz 
Cunha, 591, Pirituba, São Paulo - SP, CEP O5172.

Espiritismo dinâmico e medicina natural 
“As matérias abordadas no Jornal da SBEE mostraram a preocupação com os pro-
blemas atuais em todos os aspectos e isto foi de alta importância. (...) temos que 
eliminar a idéia (...) de um Espiritismo que só veio para provar as manifestações 
mediúnicas e o paranormalismo das coisas.
(...) O Espiritismo tem que ser dinâmico e não estático. A reportagem que me cha-
mou a atenção (...) foi sobre o problema ligado às indústrias farmacêuticas do Brasil, 
com a total influência de empresas estrangeiras. (...) a medicina natural é mais efi-
caz do que as drogas. (“...) O governo, as associações de médicos e farmacêuticos 
têm que incentivar os acadêmicos e estudiosos desse ramo a pesquisar a nossa 
flora, melhorando as condições e qualidades de tratamento da população.” Cristiane 
Mello David, Curitiba - Paraná.

Diz o leitor

O soja é um alimento rico em proteínas 
essenciais, de alto valor biológico e que 
substitui perfeita e vantajosamente, ou-
tros alimentos proteinados, caros e pre-
judiciais, como as carnes de quaisquer 
espécie, mormente de porco. A soja é rica 
não só em proteínas, mas também em hi-
dratos de carbonos, gorduras, sais mine-
rais e vitaminas E, B1, B2, B3, B6, ácido 
fólico e ácido paritotênico, os quais, em 
variada atuação influem sobre o sistema 
reprodutivo, previnem transtornos ner-
vosos e agem na saúde dos olhos como 
precioso tópico cutâneo, é aconselhável 
em várias doenças da pele, é
laxativo de efeito seguro. Germinada, é 
um vegetal fresco rico em vitaminas; mo-
ída e seca, forma farinha da qual se pode 
fazer pão e coalhada (como leite), da pro-
vê o famoso queijo de soja (TOFU), um 
substituto da carne. Outro substituto da 
carne seria a P.V.T. (proteína vegetal tex-
turizada), granulada, que quando hidrata-
da pode ser usada no preparo de molho, 
recheio, bolinhos e no enriquecimento de 
sopas.
O incrível um país como o Brasil, grande 
produtor de soja, volta e meia com super-
safras, ter um povo mal-alimentado.
Era preciso que os órgãos do governo se 
sensibilizassem para o consumo interno 
da soja, sob forma de leite de soja, bifes, 
queijos, etc. Vamos instalar as conheci-
das “vacas-mecânicas” para atenderem 

O SOJA
escolas, creches, toda a população, en-
fim. Sobretudo, vamos criar mentalidade 
popular para o consumo da soja. Dessa 
maneira, o povo de um modo geral fica-
rá mais fortalecido e os índices da fome 
reduzirão.

Cristiana Mello David e
Déborah Braschi

Bife de soja
Ingredientes: 1 xic, de chá de grãos de 
soja, 3 colheres de sopa de farinha de 
trigo, cebola e cheiro-verde picados, alho 
socado, sal a gosto, óleo.
Preparo: 1) Colocar s soja (escolhida e 
lavada) em água fervente, deixando na 
fervura por 2 minutos: 2) tirar a panela do 
fogo e deixar a soja de molho na mesma 
água com uma pitada de bicarbonato de 
sódio, por 1 hora, 3) levar a cozinhar em 
panela de pressão com uma colher de 
sopa de óleo por 30 minutos; 4) passar a 
soja por máquina de moer carne ou por 
peneira; 5) acrescentar s farinha de trigo 
e os temperos, misturando bem; 6) moldar 
a massa em formato de bife; 7) fritar em 
óleo quente; 8) servir os bifes com ou sem 
molho de tomates. Tempo de preparo: 60 
minutos, rendimento de 12 bifes médios,
(Extraído de Hortaliças na medicina do-
méstica, Alfons Balbach. 10ª edição, São 
Paulo, Edições A edificação do lar, p. 325).
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   Situada na entrada da baía de 
Paranaguá com seus 35 km de 
perímetro abrigam um inigua-
lável paraíso, uma vegetação 
exuberante (com seus milhares 
de espécie de orquídeas) e pe-
quenas colônias de pescadores.
 Em meio à degeneração qual 
das condições de vida destes 
pescadores, a situação de al-
guns grupos se tornou crítica.
 Estes sábios caiçaras com 
seu saber sofisticado na pesca 
relegado a indícios de atraso, 
prontos para serem expulsos 
para as grandes cidades ou 
para os morros mais próximos 
da baía.
 Assim, eles são obrigados a 
procurar outras áreas pela falta 
de uma infra-estrutura ligada à 
saúde, educação, habitação, 
cultura (arte caiçara), faltando 
também é uma conscientização 
ecológica visando uma maior 
motivação para que este se fixe 
a terra e seu habitat.
 A ilha pertence ao Estado na 
qual o Instituto de Terras e Car-
tografias (ITCF) é o seu respon-
sável direto. Será que não exis-
tem pessoas sensíveis, dentro 
desta instituição para que se 
possa impor uma política de 
preservação deste monumen-
to?
 Neste imenso potencial ecoló-
gico ainda não se optou por um 
pólo turístico e que fosse ecolo-
gicamente arquitetado para que 
não se ferisse o ambiente, mas 
que desse uma estrutura viável 
ao turista, ou por um tombamen-
to da ilha para que se pudesse 
ali formar uma estação ecológi-
ca. Enquanto isso esse paraíso 
está deixando de brilhar.
 Nem sequer existe um cam-
ping. O turista que ai chega 
naturalmente terá que “abrir 
clarões” ao meio da mata para 
que assim possa acampar, oca-
sionando uma devastação sem 
precedente.
 Estes próprios hábitos de tu-
rismo precisam ser revistos. 

Não serve à ilha que habitan-
tes utilizados permanentes 
e produtivos da água sejam 
substituídos por banhistas e 
destruidores ocasionais. A ação 
que desvia olhar dos folclóricos 
antigos habitantes do local, Os 
veranistas invadem esses locais 
de sabedoria tão antiga como 
colonizadores dentro do próprio 
País, livres de toda culpa.
 Nesta devastação, o carro-
chefe é a especulação imobiliá-
ria com todos os sortilégios que 
as estruturas do Direito a ser-
viço da propriedade Ihe confe-
rem. Regiões foram retalhadas, 
construíram-se enormes casas 
sem respeitar o modelo estético 

das vilas-populações expulsas 
e patrimônios históricos desres-
peitados e destruídos.
No final de janeiro, o governa-
dor Franco Montoro, de São 
Paulo assinou decreto criando 
a estação ecológica da Serra da 
Juréia de 84 mil hectares entre 
a Serra do Mar e o Litoral Sul, 
livre deste holocausto chamado 
devastação ecológica.
 A exemplo da criação de esta-
ção ecológica da Juréia chegou 
a hora de todos os paranaenses 
ligados à arte, à cultura, pensa-
dores e todos os que têm amor 
pelo verde de nossa terra, uni-
rem-se e formar um movimento 
SOS ILHA DO MEL, preservan-

do-a, contra o genocídio da cul-
tura caiçara.
 “Se o mundo deve conter um 
espaço público, não pode ser 
construído apenas para uma 
geração e planejado somente 
para os que estão vivos: deve 
transcender a duração da vida 
dos homens mortais. Sem 
essa transcendência para uma 
potencial imortalidade terrena 
nenhuma esfera pública são 
possíveis, nenhuma política no 
sentido restrito do termo.
 O mundo comum é aquilo que 
adentramos ao nascer e que 
deixamos para trás quando mor-
remos. Transcende a duração 
de nossa vida tanto no passado 

quanto no futuro: preexistia à 
nossa chegada e sobreviverá à 
nossa permanência. É isto que 
temos em comum não só com 
aqueles que vivem conosco, 
mas também aqueles que virão 
depois de nós. Mas esse mundo 
comum só pode sobreviver ao 
advento e à partida das gera-
ções na medida em que se tem 
uma presença pública. É o ca-
ráter público da esfera pública 
que é capaz de absorver e de 
dar brilho através dos séculos 
a tudo que os homens venham 
preservar da ruína natural do 
tempo”.
 (A Condição humana – 
HANNAH ARENDT).

S.O.S.  Ilha do Mel

Lançamento do Jornal da SBEE
 No dia 20 de dezembro úl-
timo, na Sociedade Brasileira 
de Estudos Espíritas, foi feito o 
lançamento oficial do Jornal da 
SBEE. Dentro da filosofia espiri-
tista, esse veículo de informação 
irá levar ao público aspecto ge-
rais do Espiritismo, colocar em 
discussão uma nova posição 
moral espírita e analisar assun-
tos gerais ligados a melhores 
condições de vida humana, pois 
é para o homem e seu bem es-
tar físico, moral e espiritual que o 
‘jornal está voltado.
 No lançamento, professor 
Maury Rodrigues da Cruz, pre-
sidente da Sociedade Brasileira 
de Estudos Espíritas falou da 
necessidade da criação desse 
jornal representativo da casa, 
de seus valores, de sua filosofia, 
para que haja a participação da 
comunidade em geral. Também 
conclamou a participação e co-
laboração direta, com artigos, 
perguntas e cartas aos partici-
pantes presentes. Falou da difi-
culdade de se elaborar um jornal 
com conteúdo de qualidade sem 
a participação de todos.
A mensagem do jornal é social 
e aberta à discussão, a análise 
e critica, e tem como ponto fun-
damental a transformação do 

homem consigo mesmo, com 
seu meio físico e metafísico. É 
através de novos valores, no-
vos conceitos que haverá a re-
avaliação do comportamento do 
homem e conseqüentemente o 
seu crescimento em toda a sua 
plenitude.
 O jornal foi criado dentro de 
uma nova proposta espírita, ten-
tando levar a mensagem dos 
Espíritos que trabalham na casa 
talvez rompendo com ranço es-
tagnado durante anos, em que 
o Espiritismo foi visto como uma 
verdade acabada de vivência hu-
mana, de fantasia ou superstição.

constâncias
vidas vividas
instâncias
todas as mortes percorridas
militâncias
as cantatas reverenciadas
ascendências
cidades colecionadas
maledicências
mulheres amadas
abundâncias
rupturas rarefeitas
vivências
almas engatilhadas
convicções
lembranças
projetos eternos
fraternos

Alfeu W. Marques Garcia, 44, é professor universitário

Almaredo
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ses, conferidas ao cargo?!!! Onde o índice 
para ajuizar o que é HONESTIDADE?
 O povo irá votar, nova e ingenuamente, 
nesses aproveitadores que ai estão, há mais 
de vinte anos, a dividir o espólio do PAÍS? !!!
 Nos membros de assembléias que não tem 
moral para exigir o cumprimento da CONS-
TITUIÇÃO, por que não a cumprem? Nos 
legisladores em causa própria, que ao invés 
de desativarem o trem da alegria de Moacyr 
Dalas, para moralidade do Poder Legislativo, 
preferiram atrelar mais alguns vagões, para 
o embarque da parentela? Nesses grandes 
homens que não se pejam de se conceder o 
direito dc ganhar sem trabalhar e, além dis-
so, se autoconcedem o direito de não pagar 
impostos, a que todo cidadão está sujeito? 
Nos legisladores, que não têm capacidade 
para exigir que seja dada instrução ao povo, 
ao mesmo tempo em que se jactam de dar 
direito de voto ao analfabeto e vêem, nessa 
vergonha nacional, uma grande conquista 

OPINIÃO  LIVRE
Reflexões na época pré-eleitoral

 Está o povo a presenciar a luta que se 
desenrola na chamada classe política, por 
uma vaga, em qualquer sigla partidária, para 
a disputa de um cargo eletivo, qualquer que 
seja pelos abnegados patriotas que tomaram 
conta do Brasil!
Mas, o povo? O eleitor? O pagador final da 
conta?...
 Não será oportuno neste momento, quan-
do teve ocasião de testar a sua força, ao se 
tornar fiscal do presidente Sarney, de am-
pliar a sua fiscalização, para verificar o des-
tino dado ao dinheiro que recolhe, a todos 
os pretextos, aos cofres federais, estaduais 
e municipais?
 Será que os comerciantes e industriais, 
que remarcam os preços, são mais deso-
nestos do que algum que, eleito para deter-
minada função publica, não comparece para 
desempenhá-la, mas continua recebendo, 
integralmente, aos proventos, jetons e outras 
mordomias e a gozar das regalias e benes-

democrática? É evidente que, para os politi-
queiros que ai estão, é mais conveniente um 
eleitorado analfabeto, que ignora seus direi-
tos, do que um eleitorado esclarecido, menos 
fácil de engodar e iludir! Esses parlamenta-
res, que não têm vergonha de se utilizarem 
das gráficas oficiais, custeadas com o dinhei-
ro do povo, para as suas auto-propagandas.

 Não nos esqueçamos que o presidente 
Sarney, para realizar a REFORMA MONE-
TÁRIA, teve que instituir um segredo de 
Estado; pois se assim não o fizesse não a 
teria conseguido, eis que, os politiqueiros ai 
estavam, prontos para torpedeá-la, por que a 
eles convinha à situação, com o seu dinheiro, 
ganhe com tanto esforço, aplicado no “over” 
e no “open” a lhes dar ótimos rendimentos 
em prejuízo do País e do POVO.

 O presidente Sarney deu a partida, ins-
tituindo a reforma monetária, cabe agora a 
todos nós, a união dos verdadeiros BRASI-
LEIROS, que amam a sua Pátria, para que 
seja realizada a reforma MORAL e CÍVICA 
que o País está a necessitar! Nos meados do 
século passado a Itália estava se deprecan-
do, moral e civicamente, quando surgiu Me-
zzini a encetar campanha pelo cumprimento 
do DEVER e, com ela, modificou completa-
mente a situação. Quando todos cumprem 
os seus deveres não há direitos a serem re-
clamados! E o País marcha em PAZ!
 Hoje, poucos, muito poucos, cumprem os 
seus deveres, dai resulta uma série intermi-
nável de defesa de direitos, a POLÍTICA se 
transforma em politicalha e os seus executo-
res em meros politiqueiros.
Ai vem à eleição para a Constituinte.
Exijamos dos candidatos, que tenham de-

monstrado, em cargos por ventura já ocupa-
dos, que tenham CARÁTER, DIGNIDADE e 
EXAÇÃO NO CUMPRIMENTO DOS SEUS 
DEVERES.
 Que a Constituição seja votada para ser 
efetivamente cumprida; como tal; para que 
“TODOS OS BRASILEIROS SEJAM IGUAIS 
PERANTE A LEI” sejam eliminados todos e 
quaisquer privilégios e isenção de impostos. 
Que seja vedada a eleição, para qualquer 
cargo ou função publica, e quem já tenha de-
monstrado na sua vida publica ou particular, 
desonestidade ou falta de exação no cumpri-
mento dos seus deveres.

 Que seja feito um levantamento do com-
parecimento, em todas as Casas legislativas 
e, apurada a média de tais comparecimen-
tos, com base nele, seja fixado o número dos 
seus futuros componentes, eliminando-se os 
excedentes da média apurada; pois é evi-
dente que aquele que não comparece para o 
desempenho de suas funções é desnecessá-
rio.

 BRASILEIROS, todos nós somos respon-
sáveis. Temos deveres para com a Pátria, 
para com a Sociedade e para com os nossos 
descendentes. Eles é que irão nos julgar, em 
um futuro próximo ou distante, portanto mis-
ter se fax que escolhamos, com a maior pon-
deração, aqueles que irão nos representar; 
para que, mais tarde não sejamos acusados, 
perante a HISTÓRIA, de indolentes e desi-
diosos no cumprimento dos nossos deveres 
cívicos...

Curitiba, 10/04/86
Moacyr do Espírito Santo 84, Funcionário do 
Ministério das Comunicações, aposentado

 ESPIRITISMO E EXERCÍCIO 
MEDIÚNICO.

Esse opúsculo foi ditado por Marina Fidelis 
– Espírito integrante 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 evolução da vida, ensinan-
do-o a fazer opções, a usar o conhecimento 
em todas as situações, assumindo a respon-
sabilidade pelo que pensa, pelo que quer, 
pelo que faz”. E o exercício mediúnico é o 
grande instrumento de que dispõe o centro 
espírita para veicular a mensagem doutriná-
ria; o exercício mediúnico “através da teoria e 
da prática, deve redimensionar a visão crítica 
do exercitando sobre a vida, a evolução e to-
dos os comportamentos humanos.“
Toda a problemática que envolve o tema – 
metodologia, técnicas, extensão, o currículo 
mediúnico, a avaliação, etc. –
é tratada pela Irmã Marina, que descreve fir-
mes diretrizes para a compreensão realiza-
ção de exercício mediúnico, em bases con-
ceituais inovadoras.

O livro se encontra à venda na Livraria da 
SBEE.
Pedidos de remessas para outras localida-
des 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 postal.

DEPOIS

indo e vindo pelo ido
comovido me invado
 - foram tantas minha vida -
 cavo o tempo pois 
 e amparo o peito amaro 
 que padece 
 antes do espaço da prece
apodrece
se não trincar a teia 
que o tempo tece

depois a palavra muda 
funda raiz 
 e cresce

Roberto J. Bittencourt
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 Que pena que muitos de vocês não sabem chorar.
 Que pena que vacas não têm olhado a Serra do Mar, completa-
mente desmatada.
 Que pena que vocês não saibam por quantos anos ainda terão 
água potável no Paraná.
 Que pena que vocês não saibam que as terras férteis do Paraná 
estão se acabando.
 Que pena que vocês não saibam que alguns meninos, descen-
dentes de poloneses, eslavos, tedescos e outros; vão desencarnar 
na próxima década porque vão tomar a água poluída de fertilizantes 
e produtos químicos que os rios estão levando.
 Que pena que vocês não saibam que em menos de um lustro os 
pássaros morrerão com as chuvas acidas que então sobre as terras.
 Que pena, meus amigos, que vocês não saibam que alguns ir-
mãos estão tomando sopa de jornal nas favelas das cidades.
 Que pena que vocês não saibam que neste momento é mais fácil 
e melhor tomar águas dos poços, porque a água, mesmo vocês ten-
do universidades, continua poluída.
 Que pena que vacês não saibam que as classes altas ainda jo-
gam desbragada e desesperadamente, e que estão poluindo seus 
filhos.
 Que pena que vocês não saibam que a classe média está depau-
perada, triste, depredada, angustiada, quase à morte.

 Que pena que vocês não saibam que a classe pobre é a gran-
de escola da vida, porque ela tem Deus no coração, ela ainda vive 
na esperança de que Deus não a abandonou. Todas as vezes que 
vocês disserem alguma coisa e em todas as desgraças, ela é que 
menos reagirá contra essa desgraça, ela dirá: “Deus está olhando 
por mim”
 E vocês, que pena! Tem emprego, vida, vocês que têm saúde, 
prestigio, basta um tropeço e, talvez, um pé-quebrado, com todos os 
recursos da medicina vocês ainda se agridam e agridam sua família.
Mas ainda é uma pena que vocês não saibam o céu tão bonito que 
tem Curitiba.
 Que vocês não saibam apreciar as palmeiras e a grandeza do 
pinheiro, dizendo que Deus Existe.
 Que pena que vocês estão deixando que os tatus desapareçam, 
que as andorinhas vão embora, que as corruíras deixem de chilrear.
 Que pena, meus amigos, que neste momento vocês deixem de 
olhar para os olhos dos outros homens, porque dai deixam, também, 
de serem homens.

Antônio Grimm 
adaptação de mensagem psicofônica 

recebida em 13.12.85, pelo médium Maury Rodrigues da Cruz

Aos Paranaenses.. .

Polônia Berço do Esperanto
“Há muitas pessoas que de boa vontade 
ofereceriam cinco ou seis dias de seu tem-
po para se fazerem compreender a todos 
os homens... Eu ouso esperar, algum dia, 
haja uma língua universal que será muito 
fácil de ser aprendida, de ser pronunciada 
e escrita, e a qual, o que é mais importan-
te, seja um auxiliar à razão, dispondo-lhe 
as coisas tão claramente, que para ela (a 
razão) será quase impossível errar”. René 
Descartes, em carta ao Padre Mersenne, 
20.11.1629.
Para que compreendamos a envergadu-
ra do Esperanto como veículo lingüístico 
internacional, devemos, primeiramente in-
vestigar as condições histórico-sociais que 
influíram em seu surgimento no planeta.

L.L. Zamenhof, o iniciador do Esperanto, 
era polonês nascido na Polônia, então 
sob dominação do Império Russo. Quais 
teriam sido os fatores que o levaram a fun-
cionar como “médium precipitador”, que 
acordaram em seu espírito a necessidade 
de trabalhar na missão para a qual havia 
encarnado? Por que a Polônia para berço 
do Esperanto?
Vejamos um breve resumo histórico da 
Polônia:
Primeiras noticias históricas.
As primeiras notícias históricas quanto ao 
povoamento da Polônia referem-se a agru-
pamentos eslavos no séc. VI. A palavra 
eslavo (slowianie), curiosamente, vem de 
“slowo”, que significa “palavra”, e indicava 
os homens falantes, isto é, aqueles que se 
compreendiam na mesma língua, enquan-
to os germanos e outros povos eram cha-
mados “homens mudos”.
A união polono-lituana.
A nordeste da Polônia fica a região deno-
minada Lituânia, a qual, erigida a reino de 
1253, uniu-se à Polônia, em 1385, pelo ca-
samento de seu Grão-Duque Jagelão com 
a rainha polonesa Jadwiga, no chamado 
Ato de Krewo. Essa união desenvolveu-se 
paulatinamente num mútuo processo de 
penetração, sendo ratificada em 1569. A 
união durou até 1795.
As constantes invasões ao solo polonês.
A Polônia possuía apenas cerca de 10% 
de suas fronteiras para o mar ou para as 
montanhas, sendo o restante do território 

facilmente atingido por forças inimigas. As-
sim, foi muito árdua a luta dos poloneses 
para manter a integridade de seu país.
Os primeiros invasores foram os tárta-
ros, que começam a chegar à Europa em 
1238, sendo derrotados pelos poloneses 
em 1241.
Os germanos já eram notados em terras 
polonesas em 963, mas as principais guer-
ras contra os Cavaleiros Teutônicos da 
Cruz ocorrem em 1326, 1410 e 1454.
Os turcos invadem a Europa em 1620, 
sendo derrotados pelos poloneses em Vie-
na, a 1621, mas a ameaça turca só cessou 
em 1683.
Com a Suécia houve guerras em 1601 e 
1655; com Moscou em 1579, 1610 e 1768, 
isso para não citar os cossacos e outros 
grupos étnicos.
A Polônia e a tradição de tolerância reli-
giosa.
Havia no território polonês a Igreja de 
Roma e a Igreja Cismática Grega, espe-
cialmente na Lituânia. Os judeus, ao con-
trário de todos os outros países europeus, 
dispunham de certos direitos desde 1254. 
Em 1347, os estatutos de Wislica permi-
tiram-lhes praticar sua própria religião e 
exercer o comércio, tornando-se a Polô-
nia, então, o país com o maior percentual 
de população de origem judaica no cenário 
europeu. Em 1570, formaliza-se o pacto 
de Sandomierz, que garantia a liberdade 
religiosa. A partir de 1569, manifesta é a 
tolerância quanto à vinda de protestantes, 
principalmente da Escócia.
Polônia na vanguarda da cultura.
A Polônia sempre foi importante centro 
cultural e artístico, funcionando como pon-
to de encontro das culturas ocidentais e 
oriental. A Universidade de Cracóvia, uma 
das mais antigas da Europa, foi fundada 
em 1364. Em 1773, cria-se na Polônia o 
primeiro Ministério da Educação de todo o 
mundo.
A Coroa Polonesa
Mieszko I introduziu o Cristianismo na Po-
lônia em 966 e seu filho, Boleslaw, foi o pri-
meiro rei coroado da Polônia, em 1024. Em 
1572, extingue-se a última dinastia de reis 
poloneses, e os soberanos, então, passa-
ram a ser eleitos pelo parlamento, muitas 
vezes entre estrangeiros, preenchendo o 

cargo vitaliciamente, o que, lentamente, 
causou a deterioração das instituições po-
líticas polonesas.
As partilhas
Em 1764 é eleito pelo parlamento Stanis-
law Poniatowski rei da Polônia, sob a in-
fluência de Catarina da Rússia, em detri-
mento do candidato da nobreza polonesa, 
ocasionando nova guerra contra o Império 
Russo. A Polônia, pelo enfraquecimen-
to de seu sistema político, acabou sendo 
derrotada, acontecendo em 1772 a primei-
ra partilha de parte do solo polonês entre 
Rússia, Prússia e Áustria, as duas últimas 
que, aproveitando-se do estado das coi-
sas, declararam guerra à Polônia
Em 1792 a Rússia invade novamente a 
Polônia para evitar que a nova Constitui-
ção liberal do país fosse promulgada, sob 
a alegação de que era uma constituição 
anarquista e, em 1793, mais uma parte do 
território polonês é partilhada entre Rússia 
e Prússia.
Em 1795 ocorre à terceira partilha entre 
Rússia, Prússia e Áustria, e toda a Polônia 
está sob dominação estrangeira.
Com a derrota de Napoleão, as Partilhas 
são confirmadas em 1815, pelo Congres-
so de Viena, morrendo as esperanças po-
lonesas de liberdade, quando lutaram ao 
lado das tropas francesas.
Mas os poloneses não aceitavam a situ-
ação e houve diversas insurreições: em 
1794, 183O e 1863, contra a Rússia: em 
1846 e 1848, contra Áustria.
A polônia só voltaria a ter sua independên-
cia declarada em 11.11.1918.
Conclusões
Nesse quadro histórico percebemos, por 
um lado, a Polônia sempre na vanguarda 
das instituições políticas liberais, sempre 
tolerante quanto a opções religiosas, sem-
pre incentivando o desenvolvimento cul-
tural, enquanto seus vizinhos, pelas mes-
mas razões étnicas, políticas e religiosas, 
faziam-lhe constantes agressões e, de 
outro lado, o Esperanto, língua-mensagem 
de um ideal de paz, igualdade e fraternida-
de universal.
Pergunto: Será possível o nascimento do 
Esperanto em outro lugar? 
Ronie Cardoso Filho, 22, é bacharel em 
Direito, professor de Esperanto.

O espiritismo
e o ser

“Quem é, é. Que não é, procura parecer ser” 
Sócrates.
Num mundo onde o valor maior é o “ter”, vem 
o Espiritismo pregando que a felicidade está 
em ser.
Mas o que significa dizer que o nosso mundo 
cotidiano está estruturado em volta do ter? O 
que será a ideologia do ter?
Ter uma boa roupa, um belo carro, uma bela 
companheira, uma carreira promissora um 
“status”, enfim, ter posse de coisas que tra-
gam prazer, poder.
Mas, para ter, é preciso pagar um preço. O 
preço é viver na ânsia da conquista, antes 
de ter; e no medo da perda, em seguida de 
ter. Esta insegurança é inata ao ato de ter, 
e consome as nossas forças. Forças estas 
que animam a nossa vida. É o viver para um 
pequeno momento de felicidade, um instante 
mesmo, que se esvai rapidamente, deixan-
do-nos um sentimento de fracasso, de inse-
gurança e de temor. Um sentimento onde o 
horizonte é nenhum, onde a paz não existe, 
onde estamos sós.
O mundo do ter nos leva a um vazio do ser, à 
solidão, à negação da característica humana 
da interação e interdependência social. So-
mos levados a uma condição subumana de 
nos assemelharmos a máquinas, a elemen-
tos de posse, à perda da liberdade.
O ser é o oposto do ter. Você é alguém, tem 
um passado, uma individualidade, uma ex-
pectativa de futuro. Você se relaciona com 
outras pessoas, interage com elas. Mas não 
escraviza e nem é escravizado. Você só é, 
E ninguém consegue tirar isso de você. É li-
vre para escolher o seu futuro, experiências 
e conhecimentos a adquirir, caminhos a per-
correr. Mundo a explorar; liberdade a desfru-
tar; vida a existir.
Você é um Universo a se relacionar com ou-
tros Universos. Uma individualidade a des-
cobrir e a aprender com outras individualida-
des. Você respeita e é respeitado. Ama e é 
correspondido.
Existe, afinal, como um ser pleno de suas 
potencialidades, exercitando-as, desenvol-
vendo-as cada vez mais, para construir sua 
felicidade seu futuro.
Por isso, digo: amigo, antes de tudo procu-
re ser alguém através do exercício do ser e 
não do ter. A base do ter é muito fugaz, está 
apoiada no existir material. O ser transcen-
dente este plano, é uma conquista do espírito 
a qual nunca mais poderá ser perdida.
A felicidade está em ser, não em ter.
César Ciriaco Gomes Graça, 33, é enge-
nheiro de sistemas.

Navegar

Navegar é buscar 
nas águas do mar 
a tranquilidade

Navegar é esperar
o despertar
que surge no escuro do fundo do mar.

Navegar é respirar 
na profundidade
e sentir a esperança.

Navegar é ser.

Rosângela Fernandes de Lima (SP)
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quase não o é mais..
 b) Enfoque seguinte pode ser o do médico x hospital x servi-
ço paramédico: com o passar do tempo, pois que, no início, o Inamps 
funcionava bem, o atendimento ao previdenciário foi se decompondo 
por ação de um sem número de causas, localizadas originalmente na 
hipertrofia do órgão (INPS/Inamps), ausente de fiscais; ao final, isso 
gerou para o médico, um emprego tão mal pago, que além de aviltante, 
ainda o obrigou a ter mais alguns “bicos” para atender no seu exíguo dia 
de trabalho – chamo sua atenção para o fato de que o médico hoje em 
dia não é mais um ser milionário, certo?! O médico tem de sobreviver 
à necessidade de custear sua família, um consultório, uma aparência 
que lhe é imposta pela sociedade, mais taxas e impostos fiscais “que 
fazem o seu regalo”; imagine caro leitor, por exemplo, que o seu médico 
atende um número variado de consultas por dia, que se for no prédio 
do Inamps, não lhe traz ônus nenhum, mas que se for em consultório 
próprio acarreta despesas de papéis, secretária, limpeza, materiais vá-
rios, o próprio consultório (que a maioria dos previdenciários não preza 
porque tende a pequenas destruições quase diárias), afora o fato de o 
Inamps pagar a esse médico uma quantia (nesse momento não bem 
definida), que corresponde a mais ou menos 1/4 do que outra qualquer 
entidade previdenciária paga (tabela da Associação Médica Brasileira) 
– parece-nos que essa quantia ainda vai ser convertida em cruzados, 
ao invés de mantida (algo como 84,16 AMB, 21.540,00 e Cz$ 17,00, 
mais ou menos, do Inamps).
 Que atendimento satisfeito você espera de quem ganha o que 
ganha, tendo pelo menos mais um emprego, ou plantão, ou “bico”, para 
completar o rendimento que lhe dará o equilíbrio orçamentário mensal? 
E claro que humanidade é esperada, mas muitos não conseguem man-
ter essa qualidade por muito tempo.
 Os hospitais, não recebendo pagamento do Inamps, tendem, 
cada vez mais, a “afundar” em dívidas, piorar a qualidade e quantidade 
de materiais e pagamento do pessoal paramédico que, coitados, aca-
bam mais prejudicados que os previdenciários...
 c) Enfoque do Inamps: precisa ser reestruturado na sua pirâmide 
– o dinheiro nosso entra em abundância, mas cai numa peneira que o 
canaliza nem sempre para fins muito populares... e sem dinheiro, nada 
se organiza nessa imensa máquina, gerando o quadro que temos atu-
almente.
 Teríamos muito mais a esmiuçar em cada item desses, mas com 
isso que foi exposto, mais o que sabia por outras fontes, você já conse-
gue formar uma opinião inicial?

Carlos Alberto Fenner, médico, 38 anos

 Para que se faça a justiça tão almejada por todos, é necessário, 
o conhecimento de todos os ângulos e lados do caso em julgamento. 
É por isso, então, que trago ao seu discernimento os dados que se 
seguem sobre um assunto, do seu, do meu e, finalmente, do nosso 
interesse.
 Faz pouco, o Sr. presidente, nos exortou a todos que fossemos 
seus fiscais nas áreas da saúde, principalmente nas que mantém con-
tacto direto com o povo – em outras palavras, atendimento do médico e 
dos paramédicos; evidentemente, mais que nos atendimentos particu-
lares e previdenciários outros, se visava a qualidade de atendimento do 
Inamps. Isto posto, acho que você, leitor, há de concordar comigo, se 
tem intenção de agir com imparcialidade, que deveríamos desenvolver 
alguma sensibilidade, algum raciocínio com conhecimento de causa, de 
maneira a exigirmos das pessoas certas a conduta correta.
 Depois de todo esse preâmbulo (blá. blá. blá...), vamos aos da-
dos:
 a) Enfoquemos de inicio, o lado do previdenciário: todos reco-
lhemos mensalmente, uma quantia de nosso ordenado – que varia de 
pessoa para pessoa, segundo sua profissão – mas que nunca achamos 
pouco, ao contrário, acredito que muitos pagam porque são obrigados 
por lei... A quantia recolhida lhe faria muito bem, se pudesse dispor 
dela. Isso desenvolve nas pessoas, a sadia intenção de eventualmen-
te utilizar, em troca, o serviço de atendimento médico hospitalar e, no 
final, sua tão suada e esperada aposentadoria. Resumindo, eu pago. 
Então quero ser bem atendido! É justo. E o que é que lhe dão na maior 
parte das vezes? Filas intermináveis, na madrugada, para conseguir 
uma consulta; atendimento às vezes ofensivo, indiferente ou ineficiente 
e rapidíssimo; medicamentos das farmácias do Inamps, parcos e muito 
simples, quando eles existem; atendimento hospitalar massificado, pe-
jorativamente “de Inamps”, isto é, outro qualquer tipo de previdência dá 
melhor atendimento; quase tudo que recebe é no máximo o básico. Não 
vou falar da aposentadoria, porque se resume em difícil e pouca – “de 
se encostar”, só se realmente tudo demonstrar que o beneficiário, já 

Enxergar, pensar e falar
 Seria importante que todos estivessem preparados para uma interpretação 
evangélica que fosse ligada ao fato cotidiano.
 O grande processo, a grande revolução social que o Espiritismo tem a fazer é 
MORAL.
 É preciso, de imediato, entender o significado de todos os instrumentos de 
aperfeiçoamento do espírito humano e a DOR é um desses instrumentos. E essa 
dor não é só de ordem física. Essa dor é moral, é social, é ética e assim sucessiva-
mente.
 É preciso, em todas as lições da vida, aprender para o momento seguinte: só 
há evolução pelo exercício da vida - a vida vale pela extensão com que é vivida.
Meus amigos.
 “Para cada mil homens que conseguem falar, um consegue pensar”.
 “Para cada mil homens que conseguem pensar, um consegue enxergar”.
 E preciso inverter essa ordem.
 Comecem a enxergar, a pensar, a falar.
 É preciso primeiro enxergar, pensar e depois falar.
 Cobra-se muito alto o preço de quem ama na terra, porque é o Amor também 
um grande instrumento, um grande exercício para que se possa encontrar no plano 
espiritual alguma significação da vida. Por isso não tenham medo de Amar, por mais 
que tenham que sofrer.
 O Amor está quase sempre junto da Dor, mas é preciso não fugir do Amor; é 
preciso ter dignidade e nessa linha de dignidade saber enfrentar todas as situações 
terrenas. Os espíritos não desistem nunca de nenhuma situação; eles sempre estão 
tocando e fazendo uma grande marcha, que é a marcha do ensino-aprendizado.
 É preciso nesse momento nomear viver em processo de dignificação do ho-
mem e nesse processo buscar um nível de humildade: “Grande é só o homem que 
consegue ser humilde.”
 Nenhuma titulação acadêmica, nenhuma postura material, nenhuma situação 
evidenciada pelos valores materiais há de dar a vocês grandeza, pague essa gran-
deza depende da capacidade crítica que se tenha para se desprender dos valores 
materiais.
 O importante é acumular conhecimento. Quanto mais conhecimento e exercí-
cio, mais haverá crescimento.

 Que Deus os abençõem. 
 Que Jesus os iluminem.

 Leocádio José Correa

 Mensagem psicografada pelo médium Maury Rodrigues da Cruz
 Em 13/03/82

Viver é, antes de mais nada, estar 
disposto a se encontrar.
A interioridade, a manifestação de 
que “eu sou”, permite ao indivíduo 
uma consciência critica mais atuan-
te, emergente, que, conseqüente-
mente reverte em seu beneficio, no 
chamado plano de equilíbrio.
Quando a Doutrina Espírita fala em 
transformações, o conceito se pren-
de a dois grandes sentidos que via-
bilizam uma contínua alteralidade, 
uma eficiente mobilidade.
O primeiro plano é o horizontal. A re-
lação cognição-horizonte não deve 
impedir ao indivíduo a chamada 
constante observação e leitura do 
meio, do cotidiano. Alterar funções, 
reavaliar estruturas, mudar indica-
dores, fazer reposições utilitárias e 
figurativas, etc., é fundamental ao 
equilíbrio biopsico-espiritual do indi-
víduo.
O segundo plano e o vertical. Todas 
as mensagens recolhidas pelos re-
fletores e efectores individuais vão 
para uma central espiritual que sele-

ciona, organiza identificando com o 
conhecido, e um nível de prontidão, 
para o chamado explícito de vida.
A cada acontecimento o espírita 
deve fazer reflexão para transformar 
um conceitual de experiência. O erro 
e o acerto caminham na busca da 
verdade, integrados, limitados pela 
experiência acumulada pelo indiví-
duo e pela massa critica do grupo.
A mensagem, espírita, antes de mais 
nada, procura, através de valores 
universais, propiciar aos indivíduos 
instrumentos adequados identida-
de com a vida, às relações com o 
próximo, aos níveis funcionais, para 
alcançar equilíbrio. Por tanto, a men-
sagem espírita traz, e seu conteúdo, 
mobilismo, alteralidade, integração, 
força transformativa, impulsionando 
a inteligência humana a agenciar, 
num contínuo o processo da verdade 
(verdade relativa).
Antônio Grinn ,  Mensagem 
psicofônica pelo médium 
Maury Rodrigues da Cruz em 
30.08.85.

Alteralidade e 
 organização

PENSE A RESPEITO


