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COMBATE À MEDIUNIDADE
D.Villela
s manifestações do mundo espiritual estão na origem de todos os
movimentos religiosos, nos quais,
além disso, se afirma que o ser humano é uma individualidade de natureza
espiritual, temporariamente revestida por
um corpo físico que abandona por ocasião
da morte, além da qual continuará vivendo
sob outras condições, embora invisível ao
nosso olhar. Nada estranhável, assim, que
tais conceitos levassem, naturalmente, à
pergunta: poderiam os indivíduos sem o
corpo comunicar-se com aqueles que ainda o possuem, ou seja, poderiam os “mortos” comunicar-se com os “vivos”? No
passado, a resposta a essa pergunta era,
em geral, afirmativa, variando, compreensivelmente, o entendimento quanto às
condições e finalidade desse intercâmbio.
Sua existência e utilização entre os povos
antigos acham-se bem documentadas,
inclusive em várias passagens da Bíblia,
entre as quais figura, também, a proibição dessa prática por Moisés, devido aos
abusos a que dava lugar, abrindo caminho
para graves obsessões.
Nos ambientes cristãos, a mediunidade teve de início, nos períodos apostólico
e pós-apostólico, ampla utilização, sendo depois, paulatinamente, abandonada,
evitada e, por fim, perseguida, pois não
era possível submetê-la ao controle dos
dirigentes religiosos, então em franco
afastamento das diretrizes do Evangelho,
constantemente lembradas nos pronunciamentos dos benfeitores espirituais.
Passou-se mesmo, com o tempo, a afirmar
– sem qualquer base – que existiria uma
distância intransponível entre encarnados
e desencarnados, passível de ser vencida
somente por uma graça divina nas manifestações dos santos (nos casos de Fátima
ou Lourdes, por exemplo), mas não por
um pai ou mãe amorosos, que desejassem
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dar conselhos ou transmitir alento a um
filho ainda em luta na matéria. Era, contudo, permitido livre trânsito ao demônio,
que, para melhor enganar suas vítimas,
poderia até mesmo aparentar bondade e
sabedoria, num gritante paradoxo que, se
verdadeiro, desmentiria frontalmente a
misericórdia divina.
Na fase inicial do Espiritismo, seus
adversários, impossibilitados de atacá-lo
pelos conceitos e propostas que ele apresentava, apressadamente se utilizaram da
proibição de Moisés quanto à utilização da
mediunidade, sem qualquer exame acerca
do ambiente e das condições que a ditaram
e que diferem totalmente de seu emprego
no Espiritismo.
Outra oposição ao intercâmbio mediúnico verificou-se nos ambientes acadêmicos, nos quais, durante largo período e
sem qualquer exame, ela foi ridicularizada
como simples superstição ou taxada de patologia nervosa, situação que só recentemente começou a mudar. É oportuno lembrar, por outro lado, que paralelamente a
esse silêncio hostil das universidades, pesquisadores sérios e com sólida formação
acadêmica se organizaram em sociedades
voltadas para o estudo da paranormalidade (por exemplo, a Sociedade de Pesquisa
Psíquica, fundada em Londres, em 1882,
ou o Instituto de Metapsíquica Internacional, fundado em Paris, em 1919), que produziram trabalhos notáveis pelo cuidado
e rigor de que se revestiam, nos quais se
patenteia a presença e a ação de agentes
espirituais nas experiências por eles realizadas.
É natural, contudo, esse panorama
difícil, que decorre de nossa imaturidade
espiritual, como esclarece um orientador
em mensagem constante da obra “Técnica de viver” (Kelvin van Dine, psicografia de Waldo Vieira, ed. CEC, cap.57):
“Nada estranhável o porfioso trabalho de
instalação de conhecimento espírita nas
áreas da inteligência humana. É um combate gigantesco que se trava entre hábito e
transformação, rotina e vida. Aliás, o tes-

temunho da sobrevivência, além da morte,
ameaça tudo o que se fez na Terra com o
nome de justiça e verdade, desde o tempo
do Cristo...”
◊

“O Céu e o Inferno” (Primeira Parte,
capítulo 11, itens 1 a 4).
O CÓDIGO DA COMPAIXÃO
Frederico Guilherme Kremer
desenvolvimento espiritual dos
seres humanos foi altamente favorecido pelo mergulho de Jesus nas
sombras da matéria, deixando inapagável
luz nos ensinamentos sobre a necessidade
da misericórdia para com o próximo, que
era, até então, questão secundária.
Na época existia um “Código de
Pureza” religioso que separava coisas e
pessoas impuras das consideradas puras.
Uma condição básica de pureza era a criatura estar de bem com Deus. Para tanto
eram realizados os sacrifícios no Templo
de Jerusalém, cujos custos criavam obstáculos para grande parte da classe pobre,
tornando o “Código de Pureza” excludente. Jesus anunciou o “Código da Compaixão”, que incluía todos, principalmente os
desprezados pela sociedade.
Para que a humanidade jamais esquecesse, proclamou o maior de todos os
mandamentos: “Ouve, Israel: O Senhor
nosso Deus é o único Senhor! Por isso
amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu
coração e com todas as tuas forças. Este
é o primeiro mandamento. O segundo,
é semelhante a ele: Amarás teu próximo
como a ti mesmo.” A medida do amor ao
próximo é a mesma do que temos a nós
mesmos. Com Jesus, o próximo tornou-se
fundamental no nosso processo evolutivo.
Tudo começa no amor a si mesmo,
que passa pelo tão necessário autoconhecimento, caso contrário há o risco de
desenvolvermos a adoração narcisista,
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simbolizada pelo mito grego de Narciso,
que morreu observando, embevecido, sua
imagem nos reflexos das águas de um
lago. O “a si mesmo” refere-se à nossa individualidade imortal e não à personalidade transitória. Allan Kardec, que cumpriu
a promessa do Cristo de enviar o Consolador à humanidade sofredora, abordou o
tema na famosa pergunta 919 de “O Livro
dos Espíritos”.
O mergulho no mundo interior é
fundamental para identificarmos o que o
grande psiquiatra e psicólogo suíço Carl
Gustav Jung (1875-1961) definiu como
sombras no Self, como se fosse a parte
doente do nosso inconsciente espiritual.
Esta conscientização é muito importante
para que possamos tratá-la de modo adequado, como Jesus ensinou: “amando a si
mesmo”.
A “sombra” é mais perigosa quando não é reconhecida pelo seu portador.
Neste caso, o indivíduo tende a projetar
suas qualidades indesejáveis no próximo
ou a deixar-se dominar pela sombra sem o
perceber, certamente criando conflitos de
difícil solução.
Todos nós temos nossas Sombras,
mesmo aqueles espíritos mais elevados.
Evidentemente, só identificamos as sombras diante da Luz, pois na escuridão é
impossível. A projeção da sombra, fisicamente, necessita de uma parede. Espiritualmente falando, a parede é o próximo.
Por outro lado, quanto mais luz, mais nítida é a sombra.
Lembramos as palavras do Apóstolo
Paulo na sua carta aos Romanos: “Sabemos que a Lei é espiritual; mas eu sou
carnal, vendido como escravo ao pecado.
Realmente não consigo entender o que
faço; pois não pratico o que quero, mas
faço o que detesto. Com efeito, não faço o
bem que quero, mas pratico o mal que não
quero.” (7:14, 15 e 19).

Um dos livros que mais influenciaram
a humanidade ao longo do tempo foi escrito por Santo Agostinho, no final do século
IV. Leitura obrigatória de todas as criaturas
santificadas, nele Agostinho expõe as suas
sombras, proclamando ao mesmo tempo a
glória a Deus por identificá-las e iniciar o
processo de iluminação. O livro teve um título inspirador: “Confissões”. A psicologia
de Agostinho é introspectiva quando ele
afirmava: “O fundamento da alma é sua
contínua autoconsciência.”
Em 2008 foi lançado um livro sobre
Madre Teresa de Calcutá, que alcançou
grande repercussão, cujo título é: “Madre
Teresa – Venha, seja minha luz”. O livro
reúne as cartas enviadas por Teresa aos
seus orientadores espirituais do arcebispado de Calcutá, revelando suas confidências, testemunhando as suas lutas interiores. O seu constante sorriso, nas atividades
missionárias, encobria “uma multidão de
dores internas”, fato que surpreendeu até
os que conviveram com ela.
Desde que recebeu o segundo chamado de Jesus, em 1946, e deixou o convento do Loreto, em Calcutá, onde até então
fora feliz, passou a conviver com a extrema pobreza, experimentou dúvidas, dor e
abandono, levando a luz do Mestre aos que
estavam na escuridão das ruas.
Este livro, organizado após a sua morte, é leitura recomendada para todos os
que se candidatem às tarefas junto aos filhos do Calvário. Nele, Teresa de Calcutá
se expõe tanto quanto Santo Agostinho o
fez no seu “Confissões”. Como farol abençoado, a grande missionária da caridade
acabou amando a sua escuridão, a tal ponto que afirmou: “Se eu alguma vez vier a
ser Santa, serei certamente uma Santa da
Escuridão. Estarei continuamente ausente
do Céu para acender a luz daqueles que se
encontram na escuridão da Terra.”
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O Conselho
Espírita Internacional
lançou um
apelo aos
interessados
em participar do 7o Congresso Espírita Mundial: para
que não deixem a inscrição para a última
hora. Inscrever-se com antecipação garante os recuros necessários à realização do
congresso, marcado para acontecer de 22
a 24 de março de 2013, em Havana, Cuba.
O evento, vale lembrar, abordará o
tema central “A educação espiritual e a
caridade na construção de um mundo de
paz”, com homenagem aos 150 anos de “O
Evangelho segundo o Espiritismo”.

As inscrições podem ser feitas na página www.7cem.org, onde, além da programação detalhada do congresso, há informações sobre opções de hospedagem a
preços razoáveis.
FRANÇA
Aceito recentemente
como
membro
efetivo do
Conselho
Espírita Internacional para representar
a França, o “Conseil Spirite Français”
(Conselho Espírita Francês) promoverá
em Paris, nos dias 27 e 28 de outubro, o 5o
Congresso de Medicina e Espiritualidade.
O tema será “Um novo paradigma para a
saúde” e o vídeo de apresentação do evento já está disponível em www.youtube.
com/watch?v=DSaEaZdOop0&feature
=player_embedded. Outros detalhes, no
entanto, deverão ser divulgados em breve pelo “Conseil”, que se prepara também
para mais uma assembleia geral, agendada para os dias 15 e 16 de setembro, com
um seminário sobre mediunidade. O site
do CSF é www.spiritisme.org, mas contatos podem ser feitos também pelo e-mail
charles.kempf@conseil-spirite-fr.
ITÁLIA
A Federação Esperantista Italiana (Itala
Instituto de Esperanto) promoverá, de 18
a 25 de agosto, o seu 79o Congresso de
Esperanto. Terá como tema central “Mas
pessoas com pessoas: a multiétnica intuição de Zamenhof” (Sed homoj kun homoj:
la pluretna intuicio de Zamenhof). O local
escolhido para o evento é o Hotel Hopps,
na cidade de Mazara del Vallo, comuna
italiana da região da Sicília, no Sudoeste
da ilha, em frente à Tunísia. A programação completa do congresso – que deverá
contar com a participação de esperantistas
espíritas – pode ser consultada em http://
kongreso.esperanto.it, onde é possível fazer a inscrição. Informações também pelo
correio eletrônico kongreso@esperanto.it.
NOTAS DA GRANDE IMPRENSA
SOFRIMENTO
sofrimento emocional eleva o risco
de morte. A conclusão é de um estudo da Universidade de Londres,
no Reino Unido, publicado em junho no
periódico “Canadian Medical Association
Journal”. Segundo o estudo, problemas
de ordem emocional, como ansiedade,
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depressão, distúrbios do sono e insegurança, elevam o risco de morte por acidente vascular cerebral (AVC) em 66%,
e o de cardiopatia isquêmica, em 59%.
Os pesquisadores acompanharam, por
um período de oito anos, 68.652 homens
e mulheres com idade média de 55 anos,
constatando que problemas psicológicos
foram frequentes em 14% deles, especialmente entre os mais jovens, as mulheres e
os fumantes. Até o fim da pesquisa, 2.367
dos participantes morreram por doenças
cardiovasculares, sendo que 1.010 dos casos foram por doença cardíaca isquêmica
e 562 por AVC. São informações da reportagem “Sofrimento emocional eleva risco
de morte por AVC”, publicada pela revista
“Veja”, em 19 de junho.
*
Certamente, ninguém gosta de sofrer, porém, a necessidade de saúde física,
mental e espiritual leva à conclusão de que
é preciso aprender a lidar até mesmo com
a dor quando esta surja no caminho. É por
isso que a criatura necessita se preparar
também para os dias difíceis. Estudo, trabalho, envolvimento nas tarefas do bem,
espiritualidade são elementos importantes nesse processo. Páginas espíritas têm
igualmente fundamental papel, auxiliando, inclusive, a atravessar os períodos de
dor com mais equilíbrio, apontando ainda
soluções. A página “Na hora da tristeza”,
do “Livro da esperança” (ed. CEC), de
Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, demonstra bem isso:
“Entraste na hora do desalento, como
se te avizinhasses de um pesadelo. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento, mágoas antigas surgem à tona.
Sentes-te à feição do viajor, para cuja sede
se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração no peito,
qual pássaro fatigado, ao sacudir, em vão,
as grades do cárcere. Ainda assim, não
permitas que a ansiedade te lance à tristeza inútil.
Se a incompreensão alheia te azedou
o pensamento, recorda os companheiros
enfermos ou mutilados, quando não conhecem a própria situação, qual seria de
desejar e prossegue servindo, a esperar
pelo tempo que lhes dará reajuste. Se amigos te abandonaram em árduas tarefas, à
caça de considerações que lhes incensem a
personalidade, medita nas crianças afoitas,
empenhadas a jogos e distrações, nos momentos do estudo, e prossegue servindo, a
esperar pelo tempo, que a todos renovará
na escola da experiência. Se deixaste entes
queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos, no plano espiritual, dependendo, quase sempre, de tua conformação para que se
refaçam, e prossegue servindo, a esperar
pelo tempo, que te propiciará, mais além,
o intraduzível consolo do reencontro.”
E conclui o conhecido benfeitor espiritual: “Se o fardo das próprias aflições te

parece excessivamente pesado, reflete nos
irmãos desfalecentes da retaguarda, para
quem uma simples frase reconfortante de
tua boca é comparável a facho estelar, nas
trevas em que jornadeiam, e prossegue
servindo, a esperar pelo tempo, que, no
instante oportuno, a cada problema descortinará solução. Lembra-te de que podes
ser, ainda hoje, o raciocínio para os que se
dementaram na invigilância, o apoio dos
que tropeçam na sombra, o socorro aos
peregrinos da estrada que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo
dos que choram em desespero e a voz que
se levante para a defesa de injustiçados e
desvalidos.
Não te detenhas para relacionar dissabores... Segue adiante, e se lágrimas
te encharcam a ponto de sentires a noite
dentro dos olhos, entrega as próprias mãos
nas mãos de Jesus e prossegue servindo,
na certeza de que a vida faz ressurgir o pão
da terra lavrada e de que o sol de Deus,
amanhã, nos trará novo dia.”
LIVRO É NOTÍCIA
MEDIUNIDADE:
DESAFIOS E BÊNÇÃOS
Estão
reunidas
agora em livro algumas das mensagens do Espírito
Manoel Philomeno
de Miranda que foram escritas separadamente ao longo dos anos com o
propósito de sanar
dúvidas sobre a
mediunidade e seu
exercício. E, não
obstante as diretrizes seguras sobre o tema
apresentadas por Allan Kardec em “O Livro dos Médiuns” e igualmente por outras
obras solidamente embasadas doutrinariamente, mediúnicas ou não, “Mediunidade:
desafios e bênçãos” – este o título deste
novo trabalho – é de indiscutível utilidade por seus apontamentos e sugestões aos
que exercem ou pretendem atuar no intercâmbio mediúnico, sobretudo nos dias de
hoje, em que os apelos de variada ordem
surgem como convites ao desvio de rota.
“Considerando-se as condições de inferioridade do planeta, em razão do atraso
dos seus habitantes, o Espiritismo veio demonstrar, também, os perigos que existem
no exercício inconsequente da mediunidade, nos ardis incontáveis das obsessões,
nos compromissos graves que devem ser
assumidos por todos aqueles que tenham
interesse em aprofundar os seus conhecimentos e conquistar a plenitude espiritual” – diz Philomeno de Miranda nas páginas iniciais do livro, fruto do trabalho
psicográfico de Divaldo Pereira Franco.

O simples exame do índice permite
ver quão oportunos são os temas tratados
no livro, que fala, por exemplo, sobre a
importância de se educar a mediunidade,
sobre a qualidade no exercício mediúnico,
a responsabilidade mediúnica, a complexidade das obsessões e as ciladas espirituais. Apresenta ainda um capítulo de advertência aos médiuns, no sentido de que
não se deixem sucumbir pela fascinação
mas entendam a mediunidade como uma
oportunidade de serviço e autorreparação.
De igual modo, o conhecido benfeitor espiritual dedica outro capítulo a tratar das
conversações infelizes, das quais os médiuns devem se abster, uma vez que criam
ambiência espiritual negativa, estabelecendo sintonia com entidades espirituais
que podem atrapalhar tanto a vida pessoal
do médium quanto o equilíbrio do seu trabalho mediúnico.
“À semelhança de qualquer outra faculdade da alma, que no corpo se reveste de células para a finalidade a que se
destina, a mediunidade exige cuidadosa
educação, impondo àquele que a possui
seriedade, vida mental ativa e equilibrada,
contínua sintonia com os campos vibratórios diferenciados do envoltório físico,
comportamento mental saudável, sentimentos de solidariedade e de compaixão,
a fim de atrair os espíritos bondosos, que
têm interesse em contribuir em favor do
progresso da humanidade” – acrescenta
também Philomeno de Miranda ao abordar a vigilância mediúnica.
Com 20 capítulos e 14x21cm, “Mediunidade: desafios e bênçãos” tem 216
páginas e é um lançamento da editora
Leal. Pode ser adquirido em www.editoraleal.com.br, www.candeia.com e www.
boanova.net, pelo preço de R$30,00.
MOVIMENTO ESPÍRITA
RIO+20: VITÓRIA DA VIDA
Apesar da forte pressão de grupos
pró-aborto, do Brasil e exterior, que chegaram a situar o aborto como uma iniciativa ecológica fundamental ao controle demográfico e sustentabilidade do planeta, a
redação final do texto da Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, a Rio+20, manteve de fora a
expressão “direitos reprodutivos”, um eufemismo para o direito ao aborto livre. A
não inclusão do termo deveu-se à mobilização do Vaticano, que possui status de
observador na ONU. O posicionamento
da Santa Sé recebeu apoio declarado do
Chile, Honduras, Nicarágua, Egito, República Dominicana, Rússia e Costa Rica. A
nova redação da Rio+20 fala agora apenas
em “saúde reprodutiva”, em referência ao
acesso a métodos de planejamento familiar. Bolívia, Peru, México, Canadá, Islândia e Estados Unidos se posicionaram em
favor do texto original.
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“PAULO E ESTÊVÃO”: 70 ANOS

CONGRESSO ESPÍRITA DO RJ

O ano de 2012 não
só marca uma década da desencarnação de Francisco
Cândido
Xavier
como também o
ano em que o livro
“Paulo e Estêvão”
– por ele psicografado e o seu preferido – completa
70 anos de lançamento. E para marcar o acontecimento, a
Federação Espírita Brasileira (FEB) está
lançando em nova apresentação gráfica
este clássico do Espírito Emmanuel, já
trazendo em sua capa a nova logomarca das edições FEB. Com 488 páginas e
16x23cm, o livro sai pelo valor promocional de R$27,00.
Somando
ainda a esta homenagem, vem o
lançamento “Paulo e Estêvão para
jovens leitores”,
de Adeilson Salles, publicado em
parceria pela FEB
e a Federação Espírita do Rio
Grande do Sul. É
uma releitura do conhecido romance voltada mais a crianças e adolescentes. Com
88 páginas e 16x23cm, custa R$ R$20,25.
Os livros podem ser adquiridos na
livraria virtual da FEB: www.feblivraria.
com.br.

Estão abertas as inscrições para o
3o Congresso Espírita do Estado do Rio
de Janeiro, marcado para acontecer de 12
a 14 de outubro na capital carioca. Sob o
tema central “O que é a vida para você?”,
tratará de questões como “Saúde mental
na atualidade”, “Campanha pela vida”,
“A família e os desafios na atualidade” e
“O modo espírita de vi(ver) a vida”, que
serão abordadas pelos expositores Alberto
Almeida, Nadja do Couto Valle, Haroldo
Dutra Dias, André Trigueiro, Cesar Soares
dos Reis, Dalva Silva e Souza e Darcy Neves Moreira, e também pelo presidente da
Federação Espírita Brasileira, Nestor João
Masotti, e seu vice, Antonio Cesar Perri de
Carvalho. A parte artística ficará por conta
da cantora Anatasha Meckenna.
O congresso tem promoção do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro e
ocorrerá no Clube Monte Líbano, na Lagoa, Zona Sul da cidade. A programação
completa e inscrições estão disponíveis
em http://congressoespiritarj.com.br.

SAÚDE E ESPIRITISMO
EM MINAS GERAIS
Com o tema central “Caminhos para
a cura do corpo e da alma”, acontecerá de 31 de agosto a 2 de setembro, em
Belo Horizonte, o 6o Congresso de Saúde
e Espiritismo de Minas Gerais. Promovido pela Associação Médico-Espírita de
Minas Gerais (AME-MG), o evento terá
como expositores Divaldo Pereira Franco,
Haroldo Dutra Dias, Décio Iandoli Júnior,
Alexander Moreira de Almeida, Roberto
Lúcio Vieira de Souza, Jaider Rodrigues
de Paulo e Andrei Moreira. “Câncer: etiopatologia espiritual”, “A homossexualidade à luz da reencarnação”, “Depressão
– abordagem médico-espírita”, “Dependência química e compulsões” e “O cuidado humanizado do paciente” serão alguns
dos assuntos tratados no evento, a ser desenvolvido no Hotel Ouro Minas.
Inscrições e informações, em www.
amemg.com.br ou na AME-MG: Rua
Conselheiro Joaquim Caetano, 1.160, 2o
andar, bairro Nova Granada, Belo Horizonte (MG), telefone (31) 3332-5293.

“ESPIRITISMO E CIÊNCIA:
PLANETA EM TRANSIÇÃO”
“Big Bang”, “Evolução das espécies”, “Destinação da Terra”, “Evolução
científica”, “Nas fronteiras da matéria e
do espírito”, “A religião e a ciência”, “Física quântica e espiritualidade”, “Época
de mudanças”, “Emmanuel e a profecia
Maia” e “Papel do Brasil na grande transição” são alguns dos temas tratados nos
34 capítulos em que se divide o recém-lançado “Espiritismo e ciência – planeta
em transição”. Escrito por Weimar Muniz
de Oliveira, traz o selo editorial da Federação Espírita do Estado de Goiás (Feego).
O livro tem 160 páginas, 14x21cm
e pode ser adquirido junto à Feego: Rua
1.133, esquina com Alameda Ricardo Paranhos, 40 – Setor Marista – CEP
74180-050 Goiânia, GO – telefone (62)
3281-0200, e-mail livraria@feego.org.br
e página www.feego.org.br. Ou em www.
candeia.com, pelo valor promocional de
R$25,00.

DIVALDO NO ESTADO DO RIO:
ALTERAÇÃO NO ROTEIRO
O roteiro que o médium e expositor
Divaldo Pereira Franco realizará no Estado do Rio de Janeiro nos meses de julho e agosto sofreu pequena alteração. A
mudança refere-se à palestra do dia 31 de
julho, que aconteceria às 19h no Museu
de Arte Moderna (MAM), no Aterro do
Flamengo, mas que agora será realizada,
no mesmo dia e horário, no Museu Militar Conde de Linhares, Avenida Pedro II,
383, bairro de São Cristóvão, em frente à
Quinta da Boa Vista. O restante da programação, que repetimos a seguir, continua
inalterada:
Dia 28 de julho, sábado, às 19h, estará na cidade de Petrópolis, onde falará
no Ginásio do Sindicado dos Servidores
Municipais (Rua Sá Earp, 70, Morin). Na
cidade do Rio, participará, no dia 29, das
13h às 19h, do 3o Congresso do Centro Espírita Joanna de Ângelis, na Ribalta Eventos (Avenida das Américas, 9.650, Barra
da Tijuca); e dia 30, às 20h, estará na Sociedade Hebraica (Rua das Laranjeiras,
346, em Laranjeiras). Em agosto, no dia
2, quinta-feira, às 20h, no Grupo Espírita
André Luiz (Rua Jiquibá, 139, Maracanã); dia 3, às 20h, na Concha Acústica da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã); dia 4, às 17h, no Centro de Educação
e Orientação Espírita Jésus Gonçalves
(Rua Mapendi, 158, Taquara, Jacarepaguá); e dia 5, domingo, das 9h às 17h, no
22o Feirão Pró-Mansão do Caminho, no
Colégio Militar (Rua São Francisco Xavier, 267, Maracanã).
Os eventos têm entrada franca, com
exceção do 19o Seminário Beneficente
Pró-Mansão do Caminho, que acontece
em 1o de agosto, quarta-feira, das 14h às
18h, na Casa de Espanha (Rua Vitório da
Costa, 254, no Humaitá, Zona Sul do Rio).
Os ingressos para este evento, que terá o
tema “Mediunidade: desafios e bênçãos”,
podem ser adquiridos pelos telefones (21)
2265-2065 (bairro do Catete), 3172-3098
(Tijuca), 2569-8215 (Maracanã) e 32085264 (Copacabana). Mais detalhes sobre o
roteiro de Divaldo, pelo e-mail anaspranger@gmail.com.

JORNADA MÉDICO-ESPÍRITA
DO ESPÍRITO SANTO

FÓRUM DA MOCIDADE ESPÍRITA

De 24 a 26 de agosto, ocorrerá em
Vitória a 9a Jornada da Associação
Médico-Espírita do
Espírito Santo, com o tema “AME-ES: 20
anos integrando ciência, saúde e espiritualidade”, sendo sua programação desenvolvida no Teatro Universitário – Ufes. Mais
detalhes em www.youtube.com/watch?v=
PDX0El1p8w8&feature=youtu.be.

A Federação Espírita do Estado de
São Paulo (Feesp) promoverá no domingo
29 de julho o seu 1o Fórum da Mocidade
Espírita, voltado a pessoas na faixa etária
dos 15 a 30 anos. O evento terá como tema
“Trilhar, compartilhar, regenerar”, sendo
realizado das 8h às 18h na sede da Feesp,
Rua Maria Paula, 140, bairro Bela Vista
da capital paulista. O número de vagas é
limitado e as inscrições podem ser feitas
em http://fmecs.wordpress.com.
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“E A VIDA CONTINUA...”,
NO CINEMA
Com estreia
prevista para
o dia 31 de
agosto, o longa “E a vida
continua...”
levará
para
as telas uma
adaptação de livro homônimo do Espírito André Luiz, psicografado por Chico
Xavier. Com direção e roteiro de Paulo
Figueiredo e produção da Versátil Digital
Filmes e VerOuvir Produções, “E a vida
continua...” é o décimo longa com temática espírita produzido no Brasil nos últimos
cinco anos. Contará a história de Ernesto
Fantini, um homem de 50 anos, e de Evelina Serpa, de 25, que se encontram nos últimos dias da vida física, ambos marcados
por dores pessoais, mas que, ao se reencontrarem na Espiritualidade, constatam
que muitos são os laços que ligam as criaturas pelos séculos e que coincidências não
existem. No elenco do filme estão nomes
como Lima Duarte e Ana Rosa.
O trailer de “E a vida continua...”
pode ser assistido em www.youtube.com/
watch?v=Il0ksWS1ciM.
HUMBERTO DE CAMPOS
EM FRANCÊS
A editora do Conselho Espírita Internacional lançou
a versão em francês
do livro “Crônicas
de Além-Túmulo”, do
Espírito Humberto
de Campos, psicografado por Chico
Xavier. “Chroniques
de l’Au-delà” tem
200 páginas, formato
14x21cm e pode ser
adquirido por R$25,00 na página da editora: www.edicei.com.
ENCONTRO DOS AMIGOS
DE CHICO XAVIER
Com o tema central “A obra de André
Luiz”, acontecerá nos dias 8 e 9 de setembro, em Votuporanga (SP), o 5o Encontro
Nacional dos Amigos de Chico Xavier
e sua Obra. Entre os expositores estarão
Geraldo Lemos Neto, de Belo Horizonte; Divaldinho Mattos, de Votuporanga;
e Jhon Harley, de Pedro Leopoldo (MG),
além de Julieta Marques, de Portugal, e
Pedro Vaquer, da Espanha. A programação, no sábado, será desenvolvida das
14h às 19h30min, e no domingo, das 9h
às 12h15min. A entrada é franca. Mais detalhes, com a Editora Didier, que apoia o
evento. Telefone (17) 3426-8590 e correio
eletrônico didier@terra.com.br.

CRESCE O NÚMERO DE ESPÍRITAS

LIVROS SOBRE O CÂNCER

A quantidade de espíritas no Brasil aumentou de 2,3 milhões de adeptos em 2000
para 3,8 milhões em 2010, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), divulgado em 29 de junho deste ano. Houve, assim, em dez anos,
um aumento de 1,5 milhão de espíritas no
país, que, em 1991 – 19 anos antes – tinha
1,6 milhão de adeptos da Terceira Revelação. Ou seja, subiu de 1,3% para 2%.
A Igreja Católica segue como a religião
com o maior percentual de fiéis (64,6%),
seguida pelos evangélicos (22,2%).
Com relação ainda ao Espiritismo,
o censo revelou que o Rio de Janeiro é o
estado com maior proporção de adeptos
(4%), seguido por São Paulo (3,3%); e
que os espíritas são o grupo que concentra
o maior percentual de pessoas com nível
superior completo (31,5%) e o menor de
indivíduos sem instrução (1,8%).

Embora não façam
uma abordagem espírita do assunto, os
livros da psicóloga
Antonieta de Castro
Sá, relançados pela
editora Lachâtre,
são de leitura proveitosa aos que,
dentro do lar ou na
seara espírita, se veem confrontados por
dramas ligados a esta doença. Os livros são
“Câncer em família” e “Câncer e vida”. O
primeiro mostra, em 148 páginas, como
reestruturar a família se a doença aparecer;
e o outro apresenta, em 172 páginas, um
corajoso relato sobre superação do câncer.
As
publicações são da Editora
Lachâtre e podem
ser adquiridas por
R$32,00 cada ou
R$40,32 juntas, na
página www.lachatre.org.br. No endereço também é
possível encontrar
a nova edição, revisada e ampliada, do
livro “Condomínio
Espíritual”, de Hermínio C. Miranda”, um
dos mais completos estudos sobre a obsessão de origem espiritual. Com 16x23cm e
318 páginas, custa R$42,00.

DESENHO ANIMADO
SOBRE CHICO XAVIER
Já é possível
assistir
na
internet
ao
pré-trailer do
desenho animado “Pequeno grande Chico”, produzido por Cristiano
Seixas, diretor da Casa dos Quadrinhos
e responsável pelo Estúdio Ghost Jack, e
Luiz Cláudio Barros, cocriador. O pré-trailer é uma pequena mostra do filme apresentado em junho no Festival Internacional
de Filmes de Animação da cidade francesa
de Annecy, evento que desde sua criação,
em 1960, virou referência na área, sendo
um dos quatro festivais internacionais de
cinema de animação promovido pela Associação Internacional de Filmes de Animação.
“O objetivo é apresentar ao público
infantil os exemplos de cidadania, amor ao
próximo e convívio fraterno deixados por
Chico Xavier” – informa Ricardo Rihan,
proprietário da LightHouse e que conta
com os direitos exclusivos para transformação da figura de Chico Xavier em
animação, bem como os direitos do livro
“Chico, o menino aluado”, de Ada May,
que também apresenta histórias da infância
do conhecido médium e serviu de inspiração aos produtores.
A empresa Lighthouse SP, coprodutora do longa-metragem “As Mães de Chico
Xavier”, e a mineira Big Jack, respondem
pela idealização do filme, cujo pré-trailer
no YouTube, por enquanto, está em inglês,
podendo, contudo, ser visto com legendas
em português no seguinte endereço: www.
youtube.com/watch?v=PtVHAHLamGw.
“Divulgar o link do pré-trailer é muito importante para a realização desta série
para TV” – declarou Rihan ao SEI.

ENCONTRO DA LIGA DE
PESQUISADORES DO ESPIRITISMO
Com o tema
“Espiritismo na atualidade: das
práticas cotidianas ao meio acadêmico”, acontecerá
nos dias 18 e 19 de agosto na cidade de São
Paulo o 8o Encontro Nacional da Liga de
Pesquisadores do Espiritismo (ENLIHPE).
Na página da Liga de Pesquisadores do
Espiritismo (LIHPE), responsável pelo encontro, estão o regulamento e os detalhes
sobre inscrições. O endereço é www.lihpe.
net. Informações também pelo correio eletrônico contato@lihpe.net ou diretamente
na sede da LIHPE, onde se dará o evento.
Endereço: Alameda dos Guaiases, 16, no
Planalto Paulista.
♦

“Onde estiveres e como estiveres, coloca-te acima das opiniões humanas, e serve a Jesus servindo à multidão, ofertando
à seara do bem o que fores e o que tiveres
de melhor.”
“Paz & Renovação”

Emmanuel

