2

Espiritismo
e a defesa da vida
Quando se alcança a compreensão de que o Espiritismo
é uma Doutrina - filosófica, científica e religiosa - sem dogmas,
percebe-se o quanto ele está comprometido com a liberdade, e a
importância de um de seus princípios fundamentais, o livre-arbítrio.
As experiências na Terra são sua escola. Uma escola evolutiva, que permite a cada pessoa realizar-se, conhecer-se a si
mesmo, conhecer o mundo, as outras pessoas e as coisas. Isso
integra o processo de amadurecimento evolutivo do espírito encarnado, humanizando-o cada vez mais.
Por razões como essa, a Doutrina Espírita tem uma permanente preocupação com as condições de vida no Planeta, não só
do ponto de vista ecológico, mas também sob os aspectos político, social, econômico e cultural. Porque tais condições, dependendo de como se encontrem, podem limitar a plena expressão
do homem. E sempre que houver limitações injustas, desumanas,
impedindo o autoconhecimento, a auto-realização das pessoas, o
Espiritismo estará combatendo as idéias que as sustentam.
Hoje, o mundo livre se questiona a respeito da realidade
vivida pelos habitantes de alguns países do Oriente Médio e do
continente africano, nos quais as restrições à liberdade são terriveis. Nesses lugares, os cidadãos sofrem severas diminuições
de sua pessoa, impedindos de exercer, minimamente que fosse,
sua capacidade de escolha, de decidir. Principalmente, as mulheres - que, nos países onde a religião se misturou com a política,
atualmente estão proibidas de sequer mostrarem os olhos quando
autorizadas a caminhar nas ruas. Sem contar que estão proibidas
de freqüentar escola, de alfabetizar-se, vendo-se quase reduzidas
à condição de coisa.
É evidente que a Doutrina dos Espíritos é contra esse tipo
de regime, no qual alguma ideologia político-religiosa, ou alguma
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tradição cultural, fere os direitos universais do homem.
O espírito Antonio Grimm, um dos orientadores da SBEE,
disse, certa vez, que todas as pessoas do mundo, atualmente,
têm consigo a idéia do que seja liberdade.
Portanto, pode-se ter uma visão clara do que isso significa
para aqueles cidadãos que vivem em sociedades violentadas por
ditaduras. Sabem o que é liberdade, sentem-na, aspiram vivê-la,
mas são impedidos. E é de se observar que se está falando de
exercer o direito à escolha do vestuário, o direito de aprender a ler
e escrever... Para não se mencionar outros países onde o cidadão
está proibido de acessar, por exemplo, a Internet (como Cuba e
China, entre outros, além dos países teocráticos fundamentalistas).
A liberdade de ser, de auto-realizar-se, autoconhecer-se,
faz parte do patrimônio espiritual de todos os seres humanos. E
seu exercício implica, necessariamente, o conhecimento. A liberdade é tanto mais plena quanto mais conhecimento houver. Assim
sendo, os centros espíritas, enquanto agências de difusão doutrinária, devem estar engajados no processo de motivação à leitura,
ao estudo, à pesquisa.
O conhecimento é o antídoto seguro contra o autoritarismo,
o totalitarismo, as ditaduras em geral. Conhecer é a melhor forma
de conquistar, manter, fortalecer e defender a liberdade.
Portanto, os centros espíritas precisam ampliar seus compromissos com o conhecimento intramuros, apenas das obras
doutrinárias espíritas, mas que haja cruzamentos com todos os
códigos de ciência e filosofia, de modo a aprofundar a compreensão do Espiritismo.
Os centros espíritas precisam transformar-se em verdadeiras universidades do povo, instrumentos de defesa da diversidade, do pluralismo, da democracia, da liberdade.n

Imagem da Capa:
médium - Arilene Vera Cytrynski. concepção de mentalidade: Henri de Toulouse-Lautrec. Técnica: Aguada de acrílica sobre papel - grupo de psicopictografica, Núcleo de Ensino e Pesquisa da SBEE - Os objetivos da produção
psicopictográfica são: - através do diálogo que a obra propicia, levar o observador ao equilíbrio psico-bio-espiritual; provar a existência de espíritos, através
de avaliações feitas por estudiosos da arte, confirmando-se evidências de traço,
estilo ou outros elementos característicos do trabalho de determinado artista desencarnado; provar que o espírito continua em processo evolutivo no polissistema espiritual, pois sua obra, atual, inédita, contextualizada dentro dos valores
axiológicos atuais, demonstrará uma visão crítica e construtiva da vida.

O Todo
é sempre bom
É importante falar sobre uma torrente energética que faz uma freqüência central na vida do indivíduo
e a torrente central do universo. Atualmente, para todos
os espíritos manifestantes na Terra, é difícil lidar com
essa torrente. Em face a globalização por terminais de
rádio e de televisão, criou-se um ambiente antagônico de angústia, de sofrimento e de dor. Isso cria uma
camada antagônica sobre o Planeta, muito difícil.
As pessoas devem, neste momento, observar
a falta de integração entre essa torrente proveniente
da freqüência mental individual com a da freqüência
universal. Quando se conseguir ligar a freqüência individual com a freqüência universal, haverá paz na Terra.
Então, a demora para a Terra ter paz se deve a um
produto de cada uma das pessoas e de toda a humanidade.
É o egoísmo, a vaidade, a ostentação, a angústia, a mentira, a fraude, enfim são todos os bolsões
negativos que num determinado momento afetam algumas criaturas e elas acabam cometendo atrocidades.
Note-se esse mal, essa situação ridícula de
defender causas que não têm significação para a humanidade. Só se deve defender aquilo que representa a
humanidade.
Nunca, de maneira nenhuma se pode defender
a pena de morte, a eutanásia, o aborto, que são contra
a humanidade. Nunca se pode defender que um grupo
particular se sobreponha à humanidade. É preciso que
todas as pessoas tenham a consciência crítica de que o
que deve se sobrepor sempre é a humanidade.
Deve-se saber que o Todo é bom e que o Universo há uma permanente torrente, uma freqüência do
bem. A freqüência mental as pessoas fazem nas casas
religiosas, em seus lares, no sentido de amor. Significa
o equilíbrio que elas buscam e fazem, todos os dias, em
torno de uma consciência crítica do Creador, da vida
eterna, do bem, da luz, da esperança.
Todos devem estar preparados, nesta década,
neste começo de século, neste Terceiro Milênio, para
grandes transformações e muita dor. Infelizmente, a
humanidade terá de passar por algumas coisas, pois
neste equilíbrio do Universo há duas maneiras de se
alcançar o conhecimento e a paz: uma, pelo amor, e
outra, pela dor. Hoje uma parte da humanidade está
extremamente transformada. Pode-se dizer, até, que
nessa relação processual dialética houve uma grande
alteralidade. O mundo alterou-se. O que era o mundo
ontem, náo o é mais hoje. Ele está diferenciado e vai
se diferenciar mais. O processo estrutural do mundo vai
mudar, conseqüentemente vão mudar algumas ordens
como a política, a social, a econômica e a cultural. É
preciso, por exemplo, que neste país se tenha consciência crítica para não se descambar para processos

de descaminhos como a ditadura ou destruição dos regimes democráticos. A situação é danosa em todos os
sentidos, em razão de um acontecimento desse porte,
com milhares de mortes - e não é só a morte física, é a
morte moral, é o sentido de uma grande angústia que
tomou conta do povo norte-americano. Em contrapartida, note-se a Argentina passando fome, deseperadamente pedindo socorro. Vejam a crise no Peru. A crise
na África. Crise no Afeganistão, com grandes condenações de inocentes pelos grupos radicais. Vejam essa
luta ideológica e religiosa destruindo pessoas através
desse poder fundamentalista.
É evidente que há, neste momento, uma quadra, um
padrão moral, que não consegue filtrar esse processo
pontual. Porque o mal é pontual, o bem é o sol. O bem
nunca vai gastar, ele é a luz. O mal é aquele guarda-chuva armado de pano e que o sol e as intempéries todas vão destruir. Ele não tem permanência, no entanto
faz estragos, cria dor, angústia, mas não passa de um
guarda-chuva armado.
Ele é só pontual. Agora atinge a humanidade,
e quem faz parte da humanidade, sofre um pouco. É
preciso, então, passar por esse momento, filtrar esse
momento e se colocar no lugar das pessoas que lá
estavam, das pessoas que estavam em casa e não
receberam seus filhos de volta.
Deve-se repudiar esses atos, esses atentados, porque eles não representam outra coisa senão
conspurcação contra as liberdades públicas, contra a
dignidade humana, contra a paz social. Então, as pessoas têm que lutar, e, onde estiverem, devem erguer a
consciência e dialogar com as pessoas sobre a construção de um mundo de liberdade - e mundo de liberdade
é mundo de justiça, e mundo de justiça não é mundo
de força, nem de destruição ou morte ocasionada por
terceiros, no sentido de interesses pessoais. É um
mundo de democracia, de justiça, de paz, de amor, de
integração, de evolução, portanto um mundo onde cada
homem vive a sua dignidade na feição da dignidade do
outro. Outros atentados virão e outras crises virão, mas
é preciso que todos sejam absolutamente lúcidos para
não perder a oportunidade de aprender com esse evento. Qual a lição desse episódio? A de que as ideologias
que contrariam a humanidade não são boas. Nenhuma ideologia que se preza pode conspurcar contra o
homem.
O Centro espírita deve sensibilizar a todos a
um trabalho profícuo em torno de todos os homens e
de cada homem. Todos devem estar preparados para
um trabalho em benefício de todos os homens e de
cada homem, seja ele branco ou preto, rido ou pobre,
americano ou africano. A cada um deles é preciso dar o
tratamento de homem, de pessoa humana.

3

Este é um momento pavoroso, que ficará
marcado na história como uma tragédia de proporções
avantajadas e que criará conseqüências danosas,
particularmente para esses grandes quatro eixos da
construção da liberdade que são o político, o social, o
econômico e o cultural. E isso nós temos que vencer.
Mas não se vence com desesperança, cruzando os
braços ou simplestemente atacando e destruindo mais
pessoas.
Todos devem pedir a Deus o bem, a luz, para
que o presidente dos Estados Unidos seja um homem
lúcido e forte e que as autoridades americanas possam
compreender que elas têm hegemonia, que não é esse
ato que vai tirá-la. Então é preciso força, muita força, é
preciso que todos, ao se levantar, ao se deitar, pensem
no bem e nas famílias que estão desesperadas.
Hoje, há um estado de espírito crítico a se
indagar por quê? Por que destruir pessoas? O que isso
leva à humanidade a não ser mais destruição?
É preciso muita coragem. O centro espírita
deve trazer às pessoas esta força moral de dizer “eu
vou pegar essa freqüência individual minha, do bem,
vou equilibrá-la com a freqüência do Universo e vou
administrar da melhor forma possível essa dor”; “não
vou perder a esperança, amanhã há de ser melhor que
hoje, e assim, sucessivamente, terá de vir uma melhora, porque o bem é Deus, é o Sol, é a luz”.
Por isso, o que se quer é que as pessoas vivam
numa transparência, num nível de consciência buscando sempre o melhor.
Que Deus seja conosco, que Jesus ilumine a
todos nós e que nós possamos continuar.
Nós somos parte da totalidade, nós somos
membros da humanidade, então nós precisamos estar
conscientemente dizendo que estamos em equilíbrio
com a torrente universal: que a nossa torrente, a nossa
freqüência pessoal está vivenciando essa torrente universal, e, entre esses dois, nós estamos com esperança
no coração, no espírito, na linguagem, portanto estamos dizendo para nós e para o mundo que nós acreditamos no bem, não acreditamos no mal n

Leocádio José Correia,
mensagem psicofonada através do médium
Maury Rodrigues da Cruz,
no dia 12 de setembro de 2011, na SBEE, em Curitiba, um dia após o violento atentado terrorista contra o
World Trade Center, em Nova Iorque, EUA.
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Exercício Mediúnico
e Humildade
O médium espírita é agente da paz, da justiça, do bem, da humildade, do Evangelho de Cristo, é missionário de Deus.
A característica do espírita é procurar constantemente a evolução,
melhorando sempre o seu entendimento e comportamento em relação ao
próximo.
O domicílio do espírita é aberto, evangelizador, exemplo construtivo de amor e compreensão. O médium espírita sabe que o futuro
está sendo desenhado, modelado e definido pelo presente, que o nosso
dia de hoje é uma conseqüência do dia de ontem. Aquele que foge às
responsabilidades põe em perigo o seu aperfeiçoamento, seu progresso
material e moral-espiritual.
O médium deve fortalecer o otimismo, força que edifica, protege e
fortifica os ideais humanos, é alavanca vitoriosa da humanidade. O otimismo é produto laborioso no caminho da vida.
O participante no exercício mediúnico não deve ter preocupação
com fenômenos, meras manifestações mediúnicas, mas colocar em primeiro plano a comunicação com a Doutrina dos Espíritos, o aprendizado,
a consciência crítica, a identificação com os princípios gerais doutrinários.
O importante é a transformação íntima, a reforma moral, a consciência do
que faz, por que faz, porque deixa de fazer, não perdendo nunca a identidade com o livre-arbítrio.
O orientador do exercíco mediúnico tudo deve fazer para desmistificar a idéia do maravilhoso, do sobrenatural e do fantástico nas manifestações mediúnicas. Para o Espiritismo, a manifestação propriamente dita
nada tem de extraordinário; é uma somatória das dimensões congnitivas,
afetivas e psicomotoras do médium, do espírito manifestante e dos participantes imediatos e mediatos do processo mediúnico.
No processo mediúnico não há lugar para personalismos, títulos
acadêmicos ou nobiliárquicos, posição social, etc, os bons espíritos, guias
amigos e protetores, não estão preocupados com titulações, muito menos
com o monopólio do poder político, econômico, social ou cultural; sua
missão, ao fazerem manifestações na Terra é de educação, de amor, de
justiça e de trabalho evangelizador. Conhecemos os bons espíritos pelos
frutos; toda sua mensagem - texto e subtexto - é vetorizada para a promoção da pessoa humana, a evolução do espírito.
O espiritismo é Doutrina dos Espíritos; sua conotação e sua manifestação é espiritual-social. Não há grupos privilegiados, médiuns com
proteção especial, promessas de futuro; todos os homens são tratados
igualmente; médiuns e espíritos identificam-se na condição de trabalhadores da seara evangelizadora.
O exercício mediúnico e a mensagem dos espíritos bons procuram
sensibilizar os médiuns às suas responsabilidades sociais, profissionais,
espirituais, universais. O espiritismo ensina que não há milagres, tudo se
explica racionalmente no Universo.
O médium deve ter o cuidado para não se deixar envaidecer, pois
este conceito seccionaria a comunicação com os espíritos conselheiros do
bem. O médium consciente não procura ser diferente para promover-se;

pelo espírito Marina Fidelis

manifesta sua conduta nos padrões materiais em face do aprendizado e
do convencimento alcançando através da Doutrina dos Espíritos. Não há
médiuns desenvolvidos na escala da evolução, todos caminham em todos
os momentos para aprender, modificar comportamentos, melhor operar o
sistema universal da vida. O médium é o evangelista sabedor de que deve
continuamente fortalecer a sua convicção no estudo doutrinário, na prática
reiterada do trabalho ao próximo.
A missão dos espíritas é fortalecer a ordem moral do mundo, engrandecendo a Ciência, fortalecendo e divulgando a Filosofia, ensinando e
decodificando a verdade da vida, a identidade, o conhecimento de Deus.
Os Espíritos, guias amigos e protetores, não se manifestam por
acaso; a missão mediúnica é social. Os médiuns não são manipuladores
nem donos da verdade.
O processo espírita, o fato mediúnico, deve ser consciente e cautelosamente avaliado, objetivamente estudado; daí a necessidade de
taxionomias de avaliação mediúnica, para não se incidir em fanatismos, em
personalismos que destroem, desvirtuam e corrompem o espírito humano.
A Doutrina dos Espíritos quer dos espíritas um esforço maior, para
manifestar operacionalmente os seus princípios nos comportamentos
materiais. O momento mediúnico nao se presta a manifestações pessoais,
pois estas destroem um dos fundamentos básicos da Doutrina: o livre-arbítrio.
O médium deve ter consciência crítica da alta responsabilidade de
orientar o próximo sem tirar-lhe a liberdade de educar sem constranger, de
falar em amor exemplificando, de ajudar e agenciar a caridade sem humilhar, de ensinar a liberdade com responsabilidade, de aconselhar sem anular o livre-arbítrio, de ser útil sem se sentir indispensável, de participar dos
padrões materiais sem descurar dos princípios espirituais, de ser humilde
sem servilismo, de acreditar sem imaginar que é dono da verdade, de crer
em Deus, no Evangelho de Cristo e na Doutrina dos Espíritos sem perder
o raciocínio crítico. A Doutrina Espírita, através do exercício mediúnico e
todos os seus segmentos conceituais e operacionais, propõe-se a fortalecer a dignidade da pessoa humana, promovendo-a integralmente dentro do
seu espaço e do seu tempo cultural.
O agente mediúnico é liberto de preconceitos, subordinações irracionais, crendices e superstições que limitam e impedem o pleno exercíco
do livre-arbítrio.
O médium espírita faz do cotidiano uma plenitude de humildade,
esperança, paz no exercício da fé em Deus.
A Doutrina Espírita é verdade trabalhada, humildade compreendida,
amor exemplificado; é caridade, justiça e fraternidade que identificam os
indivíduos na trajetória educativa da evolução.
Deus é o nosso Creador; só O compreendemos a medida que nos
conhecemos n
Mensagem extraída do livro Espiritismo e Exercício Mediúnico
Pscografado por Maury Rodrigues da Cruz - Curitiba, SBEE, 1985

pelo espírito Antonio Grimm

A Doutrina dos Espíritos procura demonstrar que todo conhecimento, portanto toda verdade, é sempre relativa. Assim sendo, não
é possível fazer um Espiritismo datado, uma vez que a mensagem,
o produto mediúnico, os parâmetros doutrinários fazem o sentido do
não-datado. Outrossim, reagem ao utente, a chamada mera utilização.
É importante lembrar que o o produto mediúnico, nos seus
conteúdos expresso e latente, caminha do estrutural humano e
individual para o infraestrutural, as instituições, a mentalidade, que
chegam a supraestruturas num sentido conceitual operativo, como o
conceito de eternidade da inteligência, o processo combinatório de
lógica, inferências e teoria de conjunto matemático.
A Doutrina dos Espíritos procura ensinar que o datado descreve o passado, não alcança o presente e cria uma imaginação
quimérica do futuro; enquanto que o não-datado faz a expressão
emergente, predisponente, do presente, não desconhecendo o passado e construindo uma imaginação possibilista do futuro.
A Doutrina dos Espíritos quando conceitua a cultura como
processo esferóide circular está implicitamente rompendo com o
processo datado, uma vez que admite como elemento fundamental do conhecimento humano, bem como procura demonstrar a
necessidade de alcançar a conceituração e a operação prática do
chamado conjuntivo. É importante lembrar que o método exlético,
proposto pela Doutrina dos Espíritos, procura desmistificar o datado,
demonstrando que sempre a vida é processo transformacional, e
que na exlética do tempo o acontecimento é o sentido caminhando
de indivíduo a indivíduo, para o somático conjuntural ter, necessariamente, pelo conjuntivo, alcance o estrutural, fazendo o processo
transformacional do conhecimento no estrutural humano, no insfraestrutural institucional e no supraestrutural da cultura mundial.
O sentido pleno exlético se faz de consciência a consciência,
numa relação transdisciplinar que significa indivíduo e conjunto,
inferência e conhecimento, conhecimento de verdade, verdade e
relativização.
A Doutrina dos Espíritos quando é enfática, quando, no que
diz respeito ao datado, procura iluminar a significação das experiências do presente, afirmando, por exemplo, que o museu histórico,
científico, moderno, artístico, é sempre a expressão cultural do presente. Assim sendo, há nexo causal que expressa a transdisciplinaridade fundante do presente.

Espiritismo
datado
e não-datado
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A conceituação construtivista espírita procura pautar o seu
ensinamento na força construcinal do conhecimento. Assim sendo,
expõe claramente o sifinificado da identidade humana, afirmando
que a identidade só se faz com o próprio ser. Assim na medida em
que, pelo conhecimento, a sabedoria, o indivíduo alcança maior sentido conceitual operativo de vida ele faz maior expressão significante
de identidade. A identidade expressa o ser, a inteligência, o processo relação-existência, a unidade creatura-Creador.
Desta feita, a identidade é sempre iluminação, habilitação
para aprender a ser, construção do ser cultural personal, percepção
do ser eterno. Identidade é processo que vibra o sentido existêncial,
inteligência e consciência fazendo percepção, integração, relação
causa e efeito.
A Doutrina dos Espíritos, trabalhando a conceituração reencarnacionista, procura sensibilizar os indivíduos ao processo de
autoconhecimento, disciplina pessoal. Só assim ele será capaz de
compreender a complexidade de alguns conceitos, como: sexo e
sexualidade, pensamento e memória, inteligência de conhecimento,
reencarnação e cultura, alteralidade e estrutura de pensamento, etc.
Quando o centro espírita vivência o currículo construtivista,
utilizando uma metodologia exlética, recursando-se com a transdisciplinaridade, ele se distância do Espiritismo datado e consegue,
gradualmente, fazer com que os agentes mediúnicos assumam a
responsabilidade de educar para a liberdade com responsabilidade,
uma vez que alcançaram o complexo conceito de aprender a ser. A
visão crítica espírita tem que ser não-datada, respeitadora da diginidade humana, em que a força do status fundante, do livre-arbítrio,
do conceito de ciência, filosofia e religião, portanto, conhecimento,
está sempre vinculada ao relativismo, assim a verdade será sempre
relativa.
É muito importante que o estudante da Doutrina dos Espíritos
valorize e procure alcançar e compreender o presente, contextualize-o, faça inferências, relacione-o com a sua existência, bem como
com o passado, constuindo, pela imaginação, um futuro possível,
realizável. Só assim será possível falar-se numa conceituação espírita, não datada, absolutamente emergente, predisponente, evolucionária, construtiva n
Antonio Grimm mensagem psicofonada através do médium Maury Rodrigues
da Cruz, no dia 26 de outubro de 2001, na SBEE, em Curitiba.
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Em 26 de junho de 2000, o Projeto Genoma Humano (Human
Genome Organisation, HUGO) divulgou o primeiro rascunho oficial do
código genético humano.
Desde que foi implantando nos Estados Unidos, em 1990, a
capacidade de diagnóstico e de aconselhamento genético de patologias vem aumentando em progressão geométrica, graças ao Projeto.
O objetivo é desvendar, até o ano 2003, a seqüência de 3 bilhões de
bases nitrogenadas que compõem o código genético humano.
O médico curitibano, Salmo Raskin, 37, é o mais jovem dos 10
brasileiros que participam do projeto. Sendo um dos maiores geneticistas do Brasil, Salmo Raskin é um dos pioneiros na realização de teste
de DNA no país.
Entre os 1.300 pesquisadores que participam do Projeto Genoma em todo o mundo - monitorados por cientistas nos Estados Unidos
- o dr. Salmo Raskin destacou-se pelo mapeamento de um dos 100 mil
genes que, quando alterado, causa defeito na produção de três hormônios: o responsável pelo crescimento, o hormônio estimulante da
tiróide e a prolactina. As conseqüências do defeito deste gene variam
desde baixa estatura até o retardamento mental.
Em entrevista ao Documentos SBEE, ele fala da sua experiência em participar do projeto e dos avanços conquistados até agora.
DS - O que é o Projeto Genoma Humano?
Dr. Raskin - É uma colaboração cientifica internacional que
visa desvendar o código genético. Na verdade, nós temos três bilhões
de letras bioquímicas que compõem o nosso código genético, isso é
o nosso genoma. E, cientistas do mundo inteiro estão agora tentando
desvendar a seqüência dessas letrinhas, os genes que são compostos por essas letrinhas, quais proteínas que esses genes produzem e
qual a função dessa proteínas.
DS - Qual a contribuição desse projeto para a ciência e para a
humanidade?
Dr. Raskin - A contribuição é gigantesca. O projeto pretende,
por exemplo, ter a capacidade de diagnosticar doenças precocemente
e, quem sabe até interferir no código genético a ponto de corrigir os
defeitos que levam às mais de 11 mil doenças genéticas existentes.
DS - Como esse estudo está sendo desenvolvido?
Dr. Raskin - O primeiro passo é exatamente o que está sendo
feito hoje em dia - descobrir porque as doenças acontecem. Então,
lendo as seqüências do código genético, esse livro da vida, vamos
poder entender porque as pessoas que têm doenças, têm erros em
determinados pontos do código genético. Daí, vamos procurar en-

divulgação

Projeto
Genoma Humano

tender qual é a função dessas proteínas nas pessoas que não tem a
doença e o que deixam de fazer nas pessoas que têm a doença. Com
esse caminho, podemos tratar ou tentar tratar com uma série de medicamentos, diferentes modelos animais que tenham essas mutações.
Ver qual dos remédios funcionaria e qual deixaria de funcionar. Hoje,
nós temos essa possibilidade de testar diversos tipos de tratamento de
uma maneira muito mais ampla do que antigamente.
DS - Com 11 anos de estudos, pode-se dizer que esse projeto é
relativamente novo?
Dr. Raskin - Sem dúvida nenhuma. Se analisarmos a história
da humanidade, onze anos são um pingo no oceano. Esse projeto é
extremamente novo, mas é importante ressaltar o que se conseguiu
até agora. Como a gente diz, dezenas de anos de pesquisa pela frente
para compreender realmente o que é a biologia de um ser humano.
DS - De que forma a tecnologia contribui nesse avanço?
Dr. Raskin - O avanço nos últimos anos com a informática e
a globalização foi fundamental. Sem eles jamais poderíamos ter colocado essa seqüência de letrinhas numa ordem. São três bilhões de
letras. É um projeto muito ambicioso. Só foi possível ordenar a seqüência de letras por causa dos avanços que a informática teve.
DS - Que doenças já estão sendo estudadas e quais os resultados obtidos?
Dr. Raskin - Existem algumas doenças genéticas que passaram a ser tratadas por aquilo que chamamos de “terapia gênica”
- depois de descoberto qual o erro genético que causa uma doença,
colocamos dentro da célula da pessoa, cópias normais desse gen
que estaria alterado. Então, existe aquela doença em que a criança
não pode sair de dentro da bolha. É uma doença genética e nós já
sabemos qual o gene que está faltando. Então, foi feito nos EUA um
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O mapa da vida
Evelise Barone

transplante de genes normais pra dentro das células da medula dessas crianças e elas foram curadas. Isso, abre um caminho gigantesco
para que o transplante de genes, seja nesse novo século uma terapia
realmente útil, que traga a cura de milhares de doenças.
DS - E para o câncer? Quais são as perspectivas?
Dr. Raskin - Para o estudo do câncer vai haver uma contribuição enorme também. Todos nós nascemos com genes que nos protegem de ter o câncer. Quando existe uma mutação, um erro, nesses
genes, ficamos predisponentes ao câncer. Agora, que já compreendemos, o que esses genes fazem no nosso corpo, então porque não
colocar cópias desses genes nas células de indivíduos com câncer?
Quem sabe por aí, possa haver uma cura para certos tipos de câncer,
mais breve do que imaginávamos.
DS - O senhor foi o responsável pelo mapeamento de um dos
100 mil genes que, quando alterado, causa defeito na produção de
três hormônios: Qual a importância dessa descoberta?
Dr. Raskin - Descobri que este gene se situa no braço curto
do cromossomo 3, comprovando a existência de genes que regulam
a ação de outros genes. Ou seja, a proteína produzida pelo gene que
descobri, controla a ação dos genes que produzem hormonio de crescimento, estimulante da tireóide e produtor de prolactina. Essa descoberta foi publicada na “Human Genetics”, revista cientifíca de renome
internacional, em dezembro de 1996.
DS - O senhor também tem se dedicado ao estudo de uma
outra doença genética e hereditária - a fibrose cística - O que é essa
doença quais são os primeiros resultados desse seu trabalho?
Dr. Raskin - A fibrose cística é uma doença hereditária que ataca os pulmões e o pancreas, causando várias pneumonias e desnutrição. Estudei nos últimos 10 anos que tipo de erros genéticos causam
esta doença em crianças brasileiras. O fruto de meu trabalho estimulou o Minsitério da Saúde a tornar, a partir de 1 de Setembro de 2001,
obrigatório em todo o país o “Teste do Pezinho” para detectar a fibrose
cística.
DS - Hoje em dia se fala em clonagem, transgênicos, projeto
genoma. como trabalhar tudo isso, dentro de uma questão ética? Existe algum risco para a humanidade, além dos benefícios?
Dr. Raskin - Sem dúvida, existem muitos riscos. Porque agora
dispomos de uma ferramenta extremamente potente que é a análise
das nossas predisposições genéticas. Isso pode ser usado pro bem ou
pro mal. Se você utilizar isso para detectar doenças genéticas, tratá-las aos primeiros sinais e sintomas, curar e trazer a felicidade para
milhões de pessoas que são afetadas hoje, por doenças incuráveis,

acho que ninguém, em sã consciência será contra esse avanço. Porém, se você utilizar essa tecnologia para o lado errado, pode trazer
discriminação, danos para a humanidade, às vezes até irreversíveis e
pode trazer de volta o fantasma da eugenia. Porque se você não souber utilizar corretamente conceitos, você pode querer daqui a pouco,
produzir uma pessoa que tenha os olhos verdes, o cabelo loiro, a pele
mais clara. Isso já foi tentado uma vez na história da humanidade e foi
um dos maiores desastres que nós já conhecemos até hoje, e só não
deu certo porque naquela época não tinha a tecnologia hoje disponível. Então, o perigo existe e nós temos que tomar todo o cuidado pra
que isso não aconteça.
DS - O senhor já pode citar algum exemplo em que o projeto
precisou recuar ou mesmo o senhor tenha deixado de fazer algum
exame por causa da ética?
Dr. Raskin - Eu posso citar o caso de uma das 16 mil doenças genéticas. A “doença de Huntington”. Você nasce com alteração
genética no gene que predispõe a essa doença, mas ela só se manifesta aos 50 anos de idade, em média. É muito grave, afeta o sistema
nervoso central e leva à demência e morte. Só que a pessoa vive 40
ou 50 anos, absolutamente normal, sem saber que tem um erro no
gene que predispõe à doença. Eu já tive a situação de um casal que
veio para um aconselhamento genético em nossa clínica. Ela estava
grávida e queria saber se o feto ia ter essa doença, porque o pai dela
estava morrendo dessa doença e o avô já tinha morrido com o mesmo
problema. E, se o feto tivesse essa mutação genética ela queria interromper a gestação. Uma situação ética muito delicada. Tecnicamente
nós estamos aptos a fazer este tipo de análise e dizer se o feto vai
ou não ter a doença, mas se nós fizermos essa análise e der positiva,
essa mulher vai interromper uma gestação de alguém que teria 50
anos normais. Então, nós estaríamos sendo cúmplices de um aborto.
Pior do que isso, se o feto vai ter a doença, significa que ela herdou
a doença do pai e ela mesma, pode ter a doença daqui a dez anos e
morrer disso. É uma situação extremamente complexa, envolve inúmeras questões éticas num só exemplo, que pode ser citado como uma
pincelada das inúmeras questões éticas que o projeto genoma humano vai trazer à tona.
DS - Como é sair de Curitiba para participar de um Projeto tão
importante para a humanidade?
Dr. Raskin - É uma grande vitória para mim. O Brasil por sí só,
já é um país que tem pouco destaque na pesquisa científica mundial.
Quando tem, quase sempre é oriundo de pesquisadores do Rio-São
Paulo. Estar fora do eixo e participar, é um grande orgulho para mim e
para o meu Estado n
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Construindo
o conhecimento

Simone Mattos

Fotos de Nego Miranda

A Livraria da SBEE possui hoje mais
de dois mil títulos, sendo 26 editados pela
própria casa. Além da obra básica espírita,
o local oferece livros de arte, educação,
ciência, ficção, literatura infantil, biografia, e
vários outros segmentos.
“Caso tivéssemos apenas obras
espíritas, estaríamos negando a proposta
da SBEE”, explica o coordenador geral da
livraria, o médium Alfeu Garcia.
Quando diz isso, ele refere-se exatamente à construção de conhecimento.
“Não podemos castrar o leitor em formação,
temos que educá-lo para boas escolhas
literárias, criar uma mentalidade de leitura”,

afirma. Otimista, ele garante que o público
tem correspondido e que muitas pessoas
que não tinham o hábito de ler acabam sendo incentivadas e sensibilizadas.
“Entre os nossos títulos, muitas vezes
temos lançamentos que ainda nem estão
disponíveis nas livrarias”, conta Alfeu. A
maioria das obras é cedida para a SBEE
em regime de consignação, pela tradicional
Livraria Chain. “Vou diariamente lá para
atualizar nosso catálogo”, explica.
Também há algumas obras encontradas na livraria da SBEE que são consignadas pela editora Martin Claret. Já os livros
espíritas que estão disponíveis na livraria

9

Além das obras revendidas pela
livraria da SBEE, é possível encontrar em
suas prateleiras alguns dos 26 títulos que
foram editados de forma independentes,
nas últimas duas décadas, pela própria
casa (acompanhe relação ao lado). Psicografados ou psicofonados, estes livros têm
o grande objetivo de educar para a liberdade e para o autoconhecimento, além de
promover a construção da humanidade.
É importante lembrar que, a atividade literária dos espíritos se processa
não só na SBEE, mas em toda a Terra,
através dos polissistema material. “ Os
espíritos fazem a sua presença na Terra e,
nessa interação com o agente mediúnico,
produzem a linguagem envolvendo tempo,
espaço e energia da própria língua ou do
próprio sistema social onde estão se manifestando”, expllica o presidente da SBEE,
Maury Rodrigues da Cruz.
A linguagem literária é uma linguagem emergente, predisponente do sistema
lingüístico, geralmente do médium. Isso
significa que há na mensagem um chamamento para todo o sistema integrado cultural que eles, naquele momento, utilizam.
“Além disto, é muito importante
dizer que os espíritos trabalham na linguagem literária, a chamada força expressa e
latente, e elas têm a significação de poder
alcançar todos os homens”, afirma Maury.
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são adquiridos pela casa e revendidos ao
público.
Além da importância incontestável no
processo de formação de novos leitores, a
livraria da SBEE tem ainda uma outra importante função, já que representa hoje a maior
fonte de recursos para as obras assistenciais da casa. Vale lembrar que a SBEE vive
exclusivamente de doações e do lucro da
livraria.
“Portanto, comprar livros aqui é uma
forma de ajudar”, lembra Alfeu.
Situada dentro da SBEE, a livraria
tem a vantagem de funcionar em horários
totalmente atípicos em relação ao comércio,
o que favorece a venda para pessoas que
trabalham durante o dia todo e frequentam a
SBEE à noite ou aos sábados.
O atendimento é realizado por um
grupo de aproximadamente 15 médiuns da
SBEE, que trabalham de forma voluntária e
se revezam abrindo a livraria nos seguintes
horários: às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19 horas à meia-noite; às terças
e quintas-feiras, das 20h30 às 22h30; aos
sábados, das 14h30 às 18h30.
Além da venda direta, a livraria também remete as obras editadas pela SBEE,
através de mala direta, para vários núcleos
espíritas do Brasil e do exterior. Há ainda
os pedidos feitos pela internet, através do
site www.sbee.com.br, que são encaminhados imediatamente. “Estes pedidos vêm de
vários lugares do mundo. Recentemente
tivemos um de Cuba, por exemplo”, diz
Alfeu n

Coluna do leitor
Maravilhoso
“Comecei a ler o livro “Auto-realização, construíndo a felicidade”. Sinceramente não tinha lido um livro tão maravilhos. Já li e reli. Agora, todos os dias, leio
um capítulo antes de sair para o trabalho”.
Hélio Nascimento,
São Mateus/ES

el mensaje que transmiten.
		
Luis Perez Hedalgo
		
Holguin/Cuba

		
Alcance
		
“Agradecemos o recebimento dos
três livros: “A conquista de si mesmo”.
“Aprendemos a ser” e “Fazendo identidade” e as belas mensagens. Como elas
Fé e esperança
têm um grande alcance espiritual, o Ins“Agradeço o envio dos livros “auto- tituto Pietro Ubaldi está enriquecido com
-realização”. Muito tem me ajudado, dado- tais obras”
-me fé e esperança neste meu aprendi		
Campos dos Goitacazes/RJ
zado da vida espiritual. Com eles ajudo
outras pessoas”.
		
Jornal Documentos
Lygia de Oliveira Manolli,
		
“Fui agraciado ao tomar conhePorto Alegre/RS
cimento do “Documentos SBEE de um
irmão e fiquei feliz, pelos artigos editados
Força do amor
no referido órgão, parabéns”.
“Obrigado pelo envio do livro “Na
		
Antonio Corrêa Lima Netto
luta do cotidiano, a força do amor”. Gosto 		
Engenheiro Paulo de Frontin/RJ
muito das mensagens do dr. Leocádio,
são profundas e práticas”.
		
Luvas
Magda Speltz,
		
“gostaria de agradecê-los por enSão João Nepomuceno/MG
viarem os livros de “Auto-realização” pelo
espírito Leocádio José Correia, psicoCon agrado
grafado por Maury Rodrigus da Cruz, os
“Hemos recibido con agrado el liquais “caem” perfeitamente como “Luvas”
brito “Auto-realização - aprendendo a ser” em minha vida.
editado por ustedes. Sirva la presente
		
Priscila Garoza Frasson
como agradecimiento a la atención pres		
Londrina/PR
tada”.
Asociación Catalana de Estudos
		
Paz
Practicos Del Espiritismo,
		
“É com a maior alegria e carinho
Bacelona/Espanha
que agradeço o livro recebido. Tenho lido
com amor os livros enviados, os quais me
		
Libros
trazem tranqüilidade e paz espiritual pelo
		
“Me gusta mucho la forma en que
conteúdo”.
editan y guian el contenido. He recibido
		
Ivete Virmond
tres libros editados por la SBEE y admiro 		
Guarapuava/PR
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Freqüência,
esta mail entendida
Freqüência é a chave para muitas descobertas no Espiritismo. Quando não vemos o espírito Leocádio José Correia, nas suas
manifestações, por meio do médium Maury Rodrigues da Cruz, é
porque a sua freqüência de vibração é muito alta, e os nossos aparelhos visuais não conseguem captá-la.
Mas o que é freqüência? De onde surgiu isto? É um fenômeno físico, ou algo inexplicável?
Nas bases da ciência e da literatura...
No dicionário Aurélio, temos muitos significados para este
verbete. Trata-se de um substantivo feminino. Vindo do latim, frequentia; este termo parece de várias formas em nossas vidas:
• é a repetição de fatos ou acontecimentos; reiteração;
• ou pessoas que freqüentam um lugar;
• ou, na física, movimento periódico, número de oscilações ou
de vibrações realizadas pelo móvel na unidade de tempo;
número de ciclos que um sistema com movimento periódico
efetua na unidade de tempo;
• na estatística, é o número de vezes que um valor ou um
subconjunto de valores do domínio de uma variável aleatória
aparece numa experiência ou numa observação de caráter
estatístico; freqüência absoluta, freqüência simples.
Todas, são descrições cabíveis, porém às vezes difíceis de
se observar, ou até entender(...mas eu prefiro sentir o seu significado...).
• Entendendo melhor...
Quando mencionamos a palavra freqüência no Espiritismo,
estamos nos referindo à vibração de partículas, energia ou campos
energéticos. Então, esta freqüência mede o número de vezes que

• freqüência acumulada; onde em estatística, ocorre numa distribuição de freqüência, com
o somatório das freqüências absolutas estendido
da primeira classe até uma classe de ordem determinada;
• freqüência angular; que ocorre na física;
num movimento periódico, e é o produto da freqüência do movimento por dois pi;
• freqüência de corte; isto acontece em eletrônica, num circuito-filtro, e trata-se da freqüência
acima da qual, ou abaixo da qual, o circuito não

uma determinada partícula, ou um grupo delas, e/ou ainda a energia, vibra no espaço em uma dada unidade de tempo, geralmente o
segundo.
• Então...
Do ponto de vista de percepção visual, nós encarnados, não
conseguimos observar os espíritos pois a vibração da energia/partículas destes está além do limite que o nosso aparelho ótico tem
a capacidade de perceber. Ou seja, a freqüência da vibração dos
mesmos é muito alta para os nossos olhos verem.
		
Assim também ocorre quando pensamos, pois o pensamento irradia campos de energia, e não os conseguimos perceber
visualmente enquanto encarnados.
Ao mencionarmos que isto ou aquilo ocorre por similaridade de
freqüência, estamos querendo dizer que os grupos agentes destes
eventos são portadores da mesma quantidade de vibração (freqüência) entre sí, ou estão irradiando (pensando, emitindo energia)
uma vibração que se assemelha a eventos ou grupos que são os
objetivos.
• Por fim...
Quando selecionamos o botão que ajusta a estação de um
rádio, estamos preparando o mesmo para receber a freqüência da
estação que queremos. Conosco, espíritos encarnados ou não,
ocorre algo semelhante, atraímos e somos atraídos por freqüências
que nos são assemelhadas. Por isto esta palavrinha “freqüência” é
tão utilizada no Espiritismo, porque é a pura e simples realidade dos
fatos, vibrando de acordo com o nosso livre-arbítrio. A tendência é
nos aproximarmos para onde a nossa vibração nos levar n
Raul J. F. de Oliveira - SBEE Coordenação terça-feira Sede.

Veja outras definições

conduz;
• freqüência intermediária; novamente em
eletrônica, é a freqüência resultante da superposição da onda portadora recebida pelo circuito com o
sinal emitido pelo oscilador do circuito;
• freqüência moduladora; ocorre na física e
se define como a freqüência variável que em cada
instante é proporcional à amplitude de outro movimento peródico; também conhecida como FM;
• freqüência própria; física de novo; significa
a freqüência de oscilação ou vibração de um siste-

ma quando não está sujeito a forças periódicas
externas; freqüência natural;
• freqüência relativa; na estatística, é o
quociente da freqüência absoluta pelo somatório
de todas as freqüências;
• alta freqüência; são as freqüências superiores a 1.000.000 Hz;
• baixa freqüência; é a faixa de freqüências
compreendidas, aproximadamente, entre 30kHz e
300 kHz.
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Sociedade
de Pesquisas Espíritas
Antonio Grimm,
a casa do saber
Evelise Barone

Lourdes Martins

Quinhentos quilômetros separam Curitiba, Capital do Paraná,
da cidade de Cascavel, no Oeste do Estado.
Uma distância que desaparece quando dois grupos se unem
com o mesmo objetivo: “divulgar a Doutrina Espírita, num contexto
dinâmico, aberto, e construtivista, sempre em defesa da vida”. Assim
nasceu a Sociedade de Pesquisas Espíritas Antonio Grimm (SPE),
que inaugurou sede própria, no dia 8 de setembro de 2001. “O nome
é uma homenagem ao espírito Antonio Grimm que atualiza e reconceitua o Espiritismo, estabelecendo os fundamentos de um novo paradigma doutrinário”, explica Joel Samways Neto, coordenador dos
Núcleos Espíritas Filiados (NEF) à Sociedade Brasileira de Estudos
Espíritas. O irmão Grimm é conhecido na SBEE pelas aulas que faz
todas as sextas-feiras, no Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP), veja
box.
A história da SPE teve início em 1986 quando o casal Susana
e Vicente Postiglioni foi sensibilizado pelo espírito Leocádio José
Correia a fundar um núcleo de estudos espíritas em Cascavel, vinculado à SBEE. Susana lembra com alegria os primeiros momentos,
quando as reuniões aconteciam na residência do casal. “Nós batalhamos bastante. Começamos de uma forma muito pequena, por um
objetivo muito intenso. Foi uma sementinha plantada, em 1986, e,
em 1992, já etava bem estruturada. Tivemos 3 ou 4 sedes alugadas,
até chegar à sede própria. É uma emoção muito grande , uma realização”. Ela conta que mesmo nas horas mais difíceis, o desânimo
passou longe do casal. “Em nenhum instante, pensamos em desistir.
Apesar das dificuldades, dos muitos empecilhos, das muitas dispersões, nunca perdemos a esperança”.
Vicente acredita que a força do grupo foi mantida pelo irmão
Leocádio Correia. “Às vezes achava que não ia dar certo. Parecia
que as pessoas não entendiam a mensagem que queríamos trazer,
alguns até distorciam, era preciso muito cuidado. Então, às vezes,
ficávamos um pouco enfraquecidos, mas o irmão Leocádio sempre
nos apoiava. Foi um trabalho de formiguinha buscando gente, fazendo reuniões. Hoje, estamos orgulhosos ao ver nosso sonho realizado por todos”.
Para o coordenador dos núcleos a alegria é ainda maior. Joel
nasceu em Cascavel e durante muitos anos acompanhou o trabalho do grupo. Emocionado não conseguiu conter o choro. “É uma
alegria participar dessa inauguração em minha terra natal. E essa
nossa alegria é certamente apenas uma calmaria para a tempestade
que virá”, declarou.
Joel acredita que militar no Espiritismo é aceitar um desafio

da esquerda para a direita: casal Postiglioni, Maria Angélica, Marcelo Chassot, Joel
Samways Neto, Neida Chassot e Maury Rodrigues da Cruz

muito importante, muito grave. “É trabalhar pela construção de uma
sociedade melhor, é lutar pacificamente pelo autoconhecimento,
pela auto-realização, das pessoas que vêm ao centro espírita. Sobretudo, é um trabalho de intensa educação, educação no sentido
de sensibilizar para a vida. Realmente, a possibilidade dos espíritas
que compõem a SPE, terem podido inaugurar uma sede, como essa
de Cascavel, significa o quanto é grande a tarefa”, explicou.
A sede própria é resultado dos esforços de cada um dos médiuns que formam o núcleo mas, para o médium Marcelo Chassot, a
SPE foi construída a partir da determinação de duas mulheres: Frieda Maria Baugartner que em seu testamento deixou uma poupança
para a construção do Centro e Neida Chassot, que ao assumir a
presidência da Sociedade em 1998, não mediu esforços para erguer
a Casa.
Neida não esquece como tudo começou: “tínhamos pouco
dinheiro, cerca de 12 mil reais. Foi quando nossa amiga Frieda nos
doou uma poupança, no valor de 13 mil reais viabilizando a parte
financeira. A comunidade também teve seu papel importante. Pedimos aos amigos, aos empresários. Um nos deu o material de construção, outro as portas, alguns doaram o assoalho, a madeira, as
janelas, o piso e assim por diante”. O projeto assinado pela arquiteta
Maria Angélica Rezende Vilas Boas, também foi doado.
Neida é mãe de Marcelo, e ri ao lembrar que ficou preocupada quando o filho contou que estava freqüentando um Centro Espírita. Foi observando a proposta oferecida pela SBEE que passou
a se interessar pelo estudo da Doutrina Espírita. Atualmente, viaja
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todo mês a Curitiba para participar das aulas do irmão Grimm e se
orgulha do trabalho que desenvolve na SPE, em Cascavel. “Só de
pensar eu fico emocionada. É muito importante. Isso aí é a obra da
minha vida. Quanto ao irmão Grimm, suas aulas são a minha universidade. Aprendo muito com ele. É filosofia pura, o que me dá uma
bagagem muito grande inclusive para o Exercício Mediúnico”.
Marcelo acompanhou, ao lado de Susana, Vicente e Joel,
a formação da SPE. “A semente lançada pela Susana, brotou,
cresceu, se transformou em árvore e agora está dando frutos”. Ele
coordena o Exercício Mediúnico, faz palestras nos dias de atendimento público e ajuda na coordenação da Casa. “ muitas vezes me
questiono se estou apto a desempenhar tal função, mas, ao mesmo
tempo, percebo que através dos desafios busco conhecimento. Para
mim, Leocádio Correia é um referencial de amor e Antonio Grimm,
um referencial de pesquisa e conhecimento. Nosso objetivo sempre foi, através de suas aulas, tentar conciliar e trazer a ciência e a
pesquisa para o Espiritismo. Não me motivaria se não tivesse esse
trabalho na casa”, afirma.
Coragem e disciplina
O presidente da SBEE, Maury Rodrigues da Cruz destacou
a coragem de todos os que participaram deste desafio. “Quando
percebo a força e a coragem no rosto de todos os que estão congregados nesta nova idéia, aqui e em todos os núcleos da SBEE, que
funcionam em quase todo o Brasil, percebo que temos uma missão
forte que é dessacralizar o centro espírita. Porque sacralizar significa impedir o estudo mais aprofundado, portanto a pesquisa e a
contextualização da Doutrina”, declarou.
Maury Rodrigues da Cruz foi o fundador da SBEE e, sem
esconder a emoção, encorajou o grupo a seguir em frente. “Quero
parabenizá-los e dizer o quanto significa para mim esta Sociedade

que é um terminal da Universidade do Povo. Esta casa há de produzir muito, porque está plantando as sementes que um grupo de
pesquisadores, em Curitiba, está desenvolvendo, com o objetivo de
espalhar no território brasileiro e no mundo um currículo construtivista, dentro de uma visão crítica do homem, do mundo e das coisas.
Eu espero que esta casa continue realizando este grandioso trabalho”.
A alegria dos médiuns de Cascavel foi dividida com os médiuns de Curitiba. O Coral Marina Fidelis agradou a todos com
composições de Milton Nascimento, Gilberto Gil, Tom Jobim, Baden
Powell e outros compositores brasileiros. “A vinda de pessoas da
SBEE pra cá foi muito importante. Nós nos sentimos muito prestigiados, inclusive com a presença do coral que muito nos encantou”,
declarou a presidente da SPE.
O irmão Leocádio Correia, manifestando-se através do médium Maury Rodrigues da Cruz, disse que a construção da SPE é
uma congregação de esforços. É a significação da disciplina. “Espero que seja um exemplo, para que outras casas do saber possam
ser construídas. Eu estarei sempre próximo a vocês para ajudá-los
nessa caminhada, suavizando um pouco a dor. Cascavel ganha
muito com isso, porque ganha um centro ativo da linguagem e da
prática do bem, onde existe o exercício pleno do amor. Parabéns
pelo trabalho. Nós ficamos muito felizes com tudo. Espero que possamos fazer outros encontros”, disse Leocádio n
Serviço:
Socidade de Pesquisas Espíritas Antonio Grimm
Exercício Mediúnico: segunda e terça-feira, 20h
Atendimento Público: quinta-feira, 20h30
Rua Antonina, 1908 (próximo ao Country Club)

QUEM FOI ANTONIO GRIMM
Numa de suas encarnações, Antonio Grimm foi Jakob
Grimm (1785-1863), filólogo, jurista e folclorista alemão. Ele e
seu irmão Wilhem, conhecidos como os irmãos Grimm, ganharam notoriedade mundial através de seus contos de fadas para
crianças. Todavia, Jakob sobressaiu-se por seus estudos de filologia, sendo considerado o fundador da moderna gramática
alemã, na qual introduziu o método histórico. Além disso, tendo
sido descípulo de Savigny, deixou importantes trabalhos jurídicos
ligados ao direito alemão antigo.
Manifestando-se espiritualmente no Brasil, Antonio Grimm,
através do médium Maury Rodrigues da Cruz, é orientador espi-

ritual e mentor intelectual da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas (SBEE) e, tem como objetivos reconceituar o Espiritismo
no Brasil.
Grimm vem produzindo suas inflexões doutrinárias aos
médiuns e coordenadores de exercício mediúnico desde 1953.
No desempenho dessa sua tarefa missionária, tem-se apresentado como Antonio Grimm reunindo o nome que usou numa encarnação na Itália, quando aprendeu o significado da bondade, e
o nome usado em sua encarnação na Alemanha, quando foi, por
excelência, o conhecimento.
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O tabagismo
na estrutura
hodológica
do trabalho

O espaço do trabalho tem necessariamente que merecer
conceituação política para resguardar a vida, entendendo “espaço”
como instrumento da construção humana que é o trabalho.
O conceito de “espaço” e sua influência ao longo da evolução
tem sido realçado desde Charles Darwin, mas foi somente após
Einstein e sua Teoria da relatividade que “espaço” começou a ser
analisado social e psicologicamente como uma estrutura de forças
finita e capaz de influenciar construtivamente.
Nas ciências sociais esta nova área de estudos é chamada
“hodologia”, com o conceito de “grupo dinâmico” e a relevância da
“consciência social” para a área.
Espaço hodológico é fundamental para o entendimento, a liderança e o estabelecimento de normas de comportamento adequado. Atualmente esta postura científica tem sido ratificada e ampliada
pela Ciência da Complexidade e as chamadas Novas Ciências
(principalmente a fìsica Quântica e a Biologia Molecular) na direção
de uma visão sistêmica da vida.
Estas novas informações mostram que nada pode ser visto
separadamente; que é uma unidade complexa onde evolução toma
lugar através de um permanente processo de trans-auto-administração do sistema de viver e a trans-auto-organização das espécies e
dos indivíduos.
Nós seres humanos não podemos escapar destes processos
e não podemos mais disfarçar a necessidade urgente de educar
nossa espécie como uma sociedade global de indivíduos. Hoje em
dia educação não pode mais ser considerada sem o conceito de
“qualidade de vida”, que significa primeiramente o desenvolvimento
de uma direção correta no movimento humano de “comportamento
inteligente”.
O tabagismo significa patologia que ao longo da vida vai alterando todo o sistema neurológico e imunológico.
O tabagismo significa desequilíbrio do fumante em si e do
meio; do espaço estruturado finito o tabagismo destrói, avilta e corrompe todo o meio e conseqüentemente o homem.
O trabalho tem que merecer a conceituação de currículo e
como currículo, ser conceituado como vida, que segnifica equilíbrio,
integração e, que portanto, torna-se necessário legislar de forma
racional, para proteger os ambientes de trabalho e criar políticas que
permitam conscientizar o trabalhador e a sociedade sobre o aspecto
integrador do trabalho.
O tabagismo dispersa o trabalhador de seus afazeres, desagrega sua personalidade, rompendo portanto a percepção, a imagi-

nação, o raciocínio, a intuição e a memória, uma vez que provoca
no ser humano dificuldades de agregar o pensamento para as chamadas “estratégias de ação”.
O tabagismo enfraquecendo o caráter do homem, leva-o a
buscar outras experiências; daí o grande crescimento das drogas/
dependências químicas.
Tabagismo é a anulação de qualquer qualidade de vida. Tabagismo denota perda de direção inteligente na ação humana e perda
da auto-estima por um comportamento compulsivo. O tabagismo é
destrutivo e nós precisamos estabelecer uma ação cogente em todo
o mundo.
O local de trabalho é uma estrutura hodológica fundamental
na vida humana e clama por uma avaliação sócio-científica urgente
como um espaço de educação permanente, onde respeito pela vida
e busca constante para o equilíbrio humano emergem como condição de sustentabilidade.
A sustentabilidade hoje é universal pois, envolve vida como
um processo evolutivo até chegar ao homem - considerando homem
a espécie mais evoluída de vida.
Portanto, este trabalho deve fornecer subsídios e ao mesmo
tempo sensibilizar as autoridades/liderança para que tenham consciência dos grandes malefícios oriundos do tabagismo (ativo ou
passivo) e para que se unam e desenvolvam recomendações para
os governos, contribuindo dessa maneira na construção da humanidade n

Mensagem ditada pelo espírito Leocádio José Correia, complementada pelo Grupo de Saúde da SBEE.

Tina Demarche

Nas cidades do interior e, principalmente, na zona rural onde
os moradores têm sua própria horta no fundo de casa, ela ainda
é bastante utilizada e difundida. Quem é que comenta uma ligeira
indisposição estomacal e não sai com a indicação de um chá de
boldo? Ou de quebra-pedra para o rim? Passada de geração em geração, a fitoterapia é seguramente a forma mais antiga de praticar a
Medicina no tratamento ou na prevenção das doenças. Desde que o
homem é homem, buscou as plantas como alimento ou para estimular o vômito e a conseqüente eliminação de substâncias nocivas de
seu organismo.
Nas décadas de 50 ou 60, no pós-guerra, quando a indústria
farmacêutica entrou no mercado brasileiro, os remédios industrializados ameaçaram essa prática tão antiga. Mas, grande parte da
população não tinha acesso aos medicamentos e continuou usando
a medicina popular, composta das plantas medicinais. Benzedeiras
e raizeiras contribuíram para mantê-la.
Mais recentemente com a urbanização e a falta de contato
com a natureza, a população das grande cidades passaram a dar
preferência às pílulas e comprimidos alopáticos, facilmente adquiridos nas farmácias. Existe, no entanto, um movimento mundial
tomando vulto para resgatar aquela herança, a cultura popular de
nosso ancestrais.

CRESCIMENTO

Fitoterapia
e o recurso
benéfico
das plantas
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vários países, e entre eles o Brasil, procuram soluções terapêuticas
menos agressivas, sem efeitos colaterais e mais baratas. Eles estão
destacando a importância desta prática e tentando incrementar sua
aplicação. Prova disso é a luta de acadêmicos, pesquisadores e profissionais da área, para inserir nos currículos de algumas faculdades
brasileiras de Medicina, a disciplina que ensina aos futuros médicos
a propriedade e a utilização das plantas medicinais.

TRATAMENTO

A Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas (SBEE) acompanha o movimento mundial. De acordo como médico Carlos Graça,
coordenador do Projeto de Plantas Medicinais da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiritiba, vice-presidente da Associação Nacional
de Fitoterapia no Serviço Público e também coordenador do trabalho na SBEE, a fitoterapia é um tratamento que sempre fez parte
dos receituários fornecidos pelo espírito Leocádio José Correia ao
público que procura atendimento nesse centro espírita.
Cerca de 15 variedades de plantas são cultivadas nos canteiros da própria SBEE. Capim limão, bardana, alfavaca, losna e malva
são algumas das mais comuns.
Outras espécies são doadas pela Central de Plantas Medicinais, que é formada por pequenos produtores rurais da região de
Curitiba. Todas essas plantas são cultivadas de forma orgânica.
Uma média de 400 pacotes de chás é vendida mensalmente na
livraria da entidade.
Esse número poderia ser bastante superior se todo o trabalho de plantio, secagem, pesagem e embalagem, desenvolvido
na SBEE, não fosse feito apenas pelos voluntários Mariles Frota e
Derosse Pinheiro Silva Júnior, sob a coordenação do doutor Carlos.
Autor do projeto de fitoterapia na SBEE, Carlos Graça vem trabalhando nisso há pelo menos 20 anos, quando iniciou o exercício
mediúnico. As hortas e a produção das ervas, no entanto, começaram há quatro anos. O médico acredita que em 10 anos a mentalidade da sociedade com relação à fitoterapia será outra já que existe
um acompanhamento da vanguarda do conhecimento de pesquisas
mundiais n

A fitoterapia, como diz o nome, é a terapia desenvolvida com
a utilização das plantas. Do grego, therapeia (tratamento) e phyton
(vegetal).
Das cerca de 250 mil espécies de plantas catalogadas em
todo o mundo, 1/8 tem estudo de composição química; 55 mil espécies são brasileiras.
Em contrapartida ao fato de a indústria química ser o terceiro
mercado mundial e movimentar aproximadamente 300 bilhões de
dólares/ano, o setor fitoterápico cresce 10% ao ano nos Estados
Unidos. A maior responsável por esse impulso é a Medicina Tradicional Chinesa.
Curiosamente, o crescimento dos fitoterápicos tem sido maior
do que o da indústria química.
Em 1999 a Organização Mundial de Saúde (OMS) desenSERVIÇO
volveu uma monografia que estimula o uso das plantas. A pesquisa
Voluntários interessados em participar dos trabalhos podem proaponta um levantamento do que já está documentado, tem eficácia
curar informações junto à SBEE, às quartas-feiras, das 14 às 16h.
comprovada e que pode ser utilizado. Além disso, os dados mostram
que 80% da população do mundo fazem uso de algum tipo de erva
na busca para o alívio de dores ou outros sintomas de doenças.
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Simplicidade
da vida

Fotolegenda
A cena de um fogão rudimentar, na ilha de Tibicanga, litoral do
Paraná, revela que na simplicidade da vida, está a essência do espírito.
Participando do trabalho do grupo Tonhá Régis em benefício dos ilhéus
paranaenses e conhecendo os moradores daquela pequena comunidade
percebe-se que a união de muitos para realizar o bem comum agrega
valor ao que cada um representa.
E demonstra que a criatividade e a colaboração fazem daquelas, pessoas de bem com a vida.
foto: José Maurício

A VIDA DE...

Affonso Augusto Moreira Penna nasceu em Santa Bárbara, Minas Gerais, em 30 de novembro de 1847. Formou-se em Direito aos 23
anos, exercendo a profissão em seu estado natal até se eleger deputado
nas seguidas eleições de 1874 a 1889. Ocupou ainda os ministérios da
Guerra, da Agricultura e da Justiça. Com a República, presidiu a Assembléia Constituinte de Minas Gerais e ocupou a presidência do Estado. Em
1902 foi vice-presidente de Rodrigues Alves e em 1906, presidente da
República. Seu ministério foi composto por jovens políticos sem vínculos
com as poderosas oligarquias estaduais, nem dependentes politicamente
destes. Por isso, tal ministério ficou conhecido como “Jardim da Infância”,
apesar de incluir alguns velhos políticos como Rui Arboas e o Barão do
Rio Branco. Seu governo teve autonomia, com poucas intervenções diretas das oligarquias estaduais. Pode concentrar a atenção em políticas
estrangeiras e sobre o Convênio de Taubaté. Esse convênio estipulava
que, para evitar a queda do preço do café, os governos estaduais deveriam tomar empréstimos no exterior para adquirir parte da produção não
absorvida pelas exportações.

Affonso Pena
Affonso Penna desencarnou em 14 de junho de 1909, no rio de
Janeiro, enquanto ainda ocupava a presidência da República. Foi substituído pelo vice, Nilo Peçanha.
Em 1953, a denominação do recém-criado Agrupamento Espírita
Affonso Penna foi uma homenagem ao espírito de elevada estirpe que
Affonso Penna demonstrou ser. Já em 1958, o Agrupamento transformou-se em Centro Experimental de Estudos Espíritas Affonso Penna. Foi
em 1965 que a SBEE recebeu a denominação atual e, apesar da mudança, Affonso Penna continuou sendo Presidente de Honra e fazendo parte
do grupo espiritual que orienta os trabalhos nessa casa espírita. n

Fonte:
Trabalho da médium Disabel Bond de Mattos sobre Affonso Penna,
para o Núcleo de Ensido e Pesquisa da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas.

