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o Espiritismo, dá-se o nome de manifestações físicas àquelas que se
traduzem por efeitos sensíveis, tais
como ruídos, movimentação ou deslocamento de objetos. Por se tratar de fenômenos naturais, a crônica, em diversos povos, os registrou desde tempos recuados.
No século XIX, tais fenômenos se
intensificaram, ocorrendo, sobretudo,
quando algumas pessoas sentavam-se ao
redor de uma mesa e colocavam as mãos
sobre seu tampo, começando ela, então, a
girar (donde o nome que se generalizou,
de mesas girantes) e a “dialogar” com os
presentes. Essa atividade se tornou comum nas reuniões sociais da época, nas
quais era considerada um simples divertimento, situação que perdurou por cerca
de três anos, o que, consoante a observação bem-humorada de Allan Kardec, deve
ter parecido prodigioso àquelas pessoas
frívolas para as quais qualquer modismo
não poderia durar mais de um ano. Depois
essa moda também passou, voltando-se as
atenções para novas formas de diversão.
Não foi este, contudo, o único motivo de
desinteresse por tais práticas, que também
foram abandonadas pelas pessoas criteriosas e observadoras quando viram surgir
delas algo de sério, destinado a permanecer, isto é, a comunicação com inteligências desencarnadas. Esse “desaparecimento” das mesas girantes foi, no entanto,
apontado como indício do “fim do Espiritismo” pelos adversários e detratores da
Doutrina Espírita.
É interessante constatar que essa
postura de distanciamento e rejeição da
mediunidade prossegue em nossos dias
quando observamos o materialismo ostensivamente adotado por indivíduos e
organizações, além de constituir o paradigma com que trabalha a ciência em sua
interpretação do mundo e da vida, natural-

mente, com as consequências daí decorrentes: recrudescimento do egoísmo, perda de sentido existencial, propostas para
a legalização do aborto, da eutanásia...,
observando-se, no mesmo tempo, que expressivo número de pessoas recorre a pretensos médiuns para a obtenção de curas
milagrosas ou prognósticos para seus negócios e vida pessoal, sem qualquer preocupação quanto à natureza e significado da
mediunidade que, na verdade, demonstra
nossa sobrevivência à morte e se constitui
em canal de informação para conhecimento das condições em que se processa a vida
na espiritualidade.
A presença, ao longo do tempo, de fatos capazes de alertar os homens quanto
à vida espiritual, constitui admirável disposição da sabedoria divina com vistas
à nossa educação e ao nosso progresso,
apesar do pouco aproveitamento ainda
mostrado pela imensa maioria, exclusivamente voltada para a dimensão material da
existência, o que também é compreensível
ante a nossa imaturidade espiritual.
A Doutrina Espírita veio cumprir a
promessa de Jesus, de enviar outro Consolador “que vos ensinará todas as coisas”
(João, 14:26), conosco, hoje, na Doutrina
Espírita, que nos oferece um panorama
amplo e coerente da vida, onde situações
e ocorrências têm explicação e propósito,
como estes aqui focalizados, de contato
ostensivo entre os mundos visível e invisível.
◊

“O Livro dos Médiuns” (Segunda
Parte, capítulo 2, item 60).
NAS MÃOS DE DEUS
ntre as declarações dadas à imprensa nos últimos dias por sobreviventes e parentes dos mais de 230 jovens mortos no grande incêndio em Santa
Maria (RS), uma chamou especialmente a
atenção por partir de uma mãe, viúva, que
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perdeu não um, mas dois filhos na catástrofe. “Coloquei a vida deles nas mãos de
Deus” – disse, emocionada, Elaine Marques Gonçalves aos jornalistas que acompanhavam o sepultamento de seu caçula
Gustavo Marques, de 21 anos, que, após
três dias internado, sucumbiu aos ferimentos causados pelo incêndio. O outro filho,
Deives Gonçalves, de 33, havia desencarnado na boate, por asfixia.
Nem sempre pais ou pessoas que perdem seus entes queridos conseguem, de
pronto, aceitar ou demonstrar resignação
com o que popularmente se chama de “a
vontade de Deus”. E essa não aceitação
costuma abrir portas perigosas à revolta
e a quadros difíceis de depressão, o que
nos conclama, na condição de irmãos em
humanidade, a cuidados redobrados com
esses companheiros, a quem devemos ajudar, o quanto possível, no soerguimento
das forças, como costumava fazer, aliás, o
cristão-espírita Chico Xavier.
Frequentemente procurado por mães,
pais e demais pessoas que haviam perdido entes próximos, Chico sempre tinha
uma palavra de consolo, geralmente dita
após um abraço com que se associava à
dor deles. Algumas vezes, os próprios
desencarnados vinham ajudar a atenuar
o sofrimento e a saudade dos afetos queridos da retaguarda, por meio das conhecidas mensagens que o médium mineiro
psicografava, como se aqueles Espíritos
estivessem pedindo que inconformação
e revolta contra os desígnios do Alto não
tomassem jamais conta dos corações da
Terra a eles ligados, certamente cientes
de que, como esclarece o Espiritismo,
nada, por mais doloroso que seja, ocorre
por obra do acaso, mas em cumprimento
a uma Lei Maior, à qual estão vinculadas
imperiosas necessidades espirituais, sobre
as quais, envolvidos que estamos nos imediatismos e limitações da vida terrena, não
temos ainda condições de avaliar em todos
os seus nuances.
No livro “Somos Seis” (ed. GEEM),
há diversas mensagens assim, mas desta-
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camos duas delas por serem de autoria de
dois jovens que, como os de Santa Maria,
deixaram a vida física num incêndio. Falamos da jovem Volquimar Carvalho dos
Santos, de 22 anos, e de Wilson William
Garcia, de 25, desencarnados em 1o de fevereiro de 1974 no incêndio do Edifício
Joelma, na capital paulista, o qual matou
mais de 180 pessoas.
“Compreendi que não estávamos à
beira de uma libertação para o mundo e
sim na margem da Vida Espiritual que devíamos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Os Amigos Espirituais, destacando-se
meu avô Álvaro, comigo durante todo o
tempo, não me deixaram assinalar quaisquer violências, naturais numa ocasião
como aquela” – conta Volquimar, em mensagem psicografada por Chico em 13 de
julho de 1974. E a jovem aproveita a oportunidade para lançar um apelo aos seus
entes amados, que vale para todos nós que
um dia choramos ou poderemos vir a chorar pela “partida” de alguém: “Todos os
pensamentos de paz que me enviam são
preciosos agentes em meu favor.”
E complementa o outro jovem, Wilson Garcia, em carta à sua querida mãezinha: “Agradeço as orações e os pensamentos. Não chore com aflição que isso
dói muito em nós aqui. Confiemos em
Deus.”
Que essas palavras possam servir de
lenitivo aos que choram a saudade dos
seus, sobretudo a essas mães-heroínas.
Que o Pai Celestial as sustente e que, em
nome do amor aos filhos amados, possam vencer a imensa dor que lhes invade o coração e reunir no fundo da alma
forças para continuar endereçando àqueles que Deus lhes confiou na Terra como
tutelados as vibrações de paz de que necessitam nesse momento tão especial de
sua trajetória, tutelados que, sem dúvida,
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um dia voltarão a reencontrar. Até lá, estejamos confiantes e firmes, orando, vibrando, trabalhando no Bem, cuidando uns dos
outros, certos de que a felicidade é destino inevitável, pois seguimos todos
“nas mãos de Deus”.
INTERNACIONAIS
ESTADOS UNIDOS
O 7o Simpósio
Espírita
dos
Estados Unidos acontecerá
na cidade de
Dallas, no Texas, no dia 20
de abril de 2013. O evento tratará do tema
central “As obras de André Luiz – A vida
no Mundo Espiritual”, que será abordado, dentre outros, por Maurício Cisneiros
(Flórida), Jussara Korngold (Nova York),
Julio Carvalho (Nova Jersey) e pelo professor de psicologia, medicina, neurologia,
psiquiatria e cirurgia Gary Schwartz. “A
sobrevivência do espírito – A vida continua”, “A dinâmica das reuniões mediúnicas” e “Trabalhando fraternalmente no
Centro Espírita” serão alguns dos assuntos
na pauta do evento, a ser realizado das 10h
às 19h, no “American Airlines Training &
Conference Center” (Highway 360 South,
Fort Worth, TX 76155).
A promoção é do Conselho Espírita
dos Estados Unidos e as inscrições já estão
abertas. Outros detalhes, em www.spiritistsymposium.org.
JAPÃO
A Associação
dos Divulgadores do Espiritismo (ADE) do
Japão está fazendo uma campanha para angariar livros espíritas que serão doados aos
interessados no estudo do Espiritismo em
solo japonês, onde a divulgação da Doutrina Espírita teve início há 20 anos. Os
livros podem ser em qualquer idioma. As
doações podem ser enviadas diretamente à
instituição ou, então, caso o doador visite o
Japão, basta fazer contato prévio para que
um representante da ADE-Japão busque a
doação.
A ADE-Japão funciona no seguinte
endereço: Nagano-Ken – Ina shi – Kitsune jima, 3525-2 – Kubomura jutaku ,11 –
T-396-0014 – Japão. Outras informações
com Adalberto Prado de Morais, pelo telefone 090-8328-4773, do Japão.
URUGUAI
A Federação Espírita Uruguaia (FEU)
promoveu nos dias 19 e 20 de janeiro
evento de conclusão do curso de gestão

que denominou de
“Ferramentas para
melhorar a Casa
Espírita”, que seguiu os moldes do
curso implementado pela Secretaria
Geral do Conselho
Federativo Nacional (CFN) da Federação Espírita
Brasileira (FEB)
em 2003. O curso ocorreu na sede da
FEU, nas dependências do Centro Espírita
“Hacia la Verdad”, na cidade de Montevidéu. A coordenação do evento ficou a
cargo da presidente da FEU, Mirta Cals.
O curso foi desenvolvido ao longo de
2012 sob a coordenação do ex-presidente
da FEU, Eduardo dos Santos, com a participação de todos os Centros Espíritas do
país. Seu início foi em janeiro do ano passado, com a presença do presidente interino da FEB, Antonio Cesar Perri de Carvalho (à direita na foto), também convidado
para realizar exposição no encerramento,
que contou ainda com estudos de Eduardo
dos Santos, Pablo Arias, Angela Nuñez e
Edimilson Nogueira. Estiveram presentes
cerca de 50 representantes de Centros Espíritas uruguaios, além do presidente da
Confederação Espírita Argentina, Gustavo Martinez.
NOTAS DA GRANDE IMPRENSA
SUICÍDIO DE IDOSOS:
É PRECISO MAIS ATENÇÃO
A notícia do
suicídio de um
consagrado artista brasileiro
trouxe à tona
um problema
que não tem
merecido a devida atenção da sociedade
brasileira: a alta taxa de idosos que dão
fim à própria vida. Estima-se que ocorra,
em nosso país, uma média de 24 suicídios
por dia, cerca de 9 mil ao ano. A taxa que
mede o número de mortes a cada 100 mil
habitantes é de 4,5 no Brasil, bastante inferior à de países como Japão (34,1) e Estados Unidos (10,4); mas, mesmo assim,
o Brasil esconde variações significativas.
Os números oficiais apontam, entre as
mulheres, taxa de 1,9 suicídios. Entre os
homens, 7,1. Já entre idosos acima dos
75 anos, o percentual passa para 15.
Em reportagem publicada na “Folha
de S.Paulo”, a jornalista Cláudia Collucci
aborda o delicado tema, ressaltando que
os casos de suicídio de idosos são elevados em todo o mundo. “Há vários fatores
associados, como a perda de parentes referenciais, sobretudo do cônjuge, solidão,
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existência de enfermidades degenerativas e dolorosas, sensação de estar dando
muito trabalho à família e ser um peso
morto, abandono, entre outros” – informa a reportagem, que também comenta
um estudo da Escola Nacional de Saúde
da Fiocruz que buscou compreender as
razões e as circunstâncias dos suicídios
entre idosos com mais de 60 anos. Entre
as principais observações feitas pelo estudo está a de que 67% dos idosos estavam
em atendimento em serviços de atenção
primária nos últimos 30 dias de vida e até
meia semana antes de se matarem, o que
demonstra o quanto é preciso intensificar
a atenção ao idoso, assim como aos seus
familiares no sistema de saúde. A pesquisa revelou ainda que familiares e amigos
não costumam levar a sério as intenções
de suicídio, mesmo quando explicitadas
verbalmente, e que há necessidade de se
dar maior atenção, no serviço de saúde, ao
impacto causado por um suicídio entre familiares e amigos.
“O suicídio impacta o sistema familiar e a rede de amigos, produzindo rupturas nos laços afetivos e sociais, o que
pode provocar o isolamento de pessoas,
parentes e amigos, limitando ou cerceando trocas que seriam fundamentais para
o reequilíbrio do grupo familiar” – diz
a pesquisa. A reportagem pode ser lida
em
www1.folha.uol.com.br/colunas/
claudiacollucci/1219075-walmor-chagas-e-o-suicidio-entre-idosos.shtml.
∗

O suicídio é uma péssima escolha.
Esclarece o Espiritismo que, ao lesionar o
corpo físico nesse ato, a pessoa leva para a
vida extrafísica as sequelas do que provocou em si, já que há, no espírito encarnado, a ligação energética entre seus corpos
material e espiritual (perispírito). E, além
das dores que provoca nos que se deixam
arrastar por sua falsa ideia de libertação, o
suicídio, ao lesionar o perispírito – o Modelo Organizador Biológico, nas palavras
do pesquisador Hernani Guimarães Andrade – faz com que essas sequelas, não
raramente, se projetem para a próxima
encarnação, na forma de deficiências e outras inibições.
No capítulo primeiro da quarta parte
de “O Livro dos Espíritos”, Allan Kardec
dedica todo um tópico ao tema “Desgosto
da vida. Suicídio”, que engloba as questões 943 a 957, muito esclarecedoras. Para
quem deseja se aprofundar ainda mais no
assunto, o livro “Memórias de um suicida” (ed. FEB), do Espírito Camilo Castelo Branco pela mediunidade de Yvonne
do Amaral Pereira, é leitura obrigatória.
Expõe a difícil realidade dos suicidas no
além-túmulo, mas igualmente mostra os
esforços dos benfeitores espirituais que,
em nome da Misericórdia Divina, se desdobram no socorro a esses irmãos.
Para quem pensa em suicídio, ficam
aqui as sugestões de leitura, e o conselho

para que procure o atendimento fraterno
da Casa Espírita mais próxima, o quanto
antes, já que o apoio espiritual e o tratamento clínico se complementam. Aos
parentes e amigos de suicidas, a recomendação da prece, do passe, da palestra, da
leitura edificante e do trabalho no bem,
terapêuticas geradoras de energias salutares que haverão de alcançar, inevitavelmente, seus amados no outro lado da vida,
ajudando-os na sua recuperação, já que
nem mesmo a temporária separação física
é capaz de desfazer os laços sublimes do
coração.
LIVRO É NOTÍCIA
ESTUDO DA OBRA
DE ANDRÉ LUIZ
“Jamais permitiu Deus que o homem
recebesse comunicações tão completas e
instrutivas como as que hoje lhe são dadas.” (“O Livro dos Espíritos”, questão
625).
A afirmativa acima, constante de
nossa obra básica, destaca perfeitamente um
dos traços distintivos do Espiritismo: trazer informações, e não
especulações ou
alegorias, acerca
do universo e da
vida, bem como
sobre a posição
e destino do homem na Criação e, apenas
como exemplo, para evidenciar essa contribuição inteiramente nova, poderíamos
lembrar o estudo da Justiça Divina constante da obra “O Céu e o Inferno”, no qual,
pela primeira vez, dispúnhamos dos depoimentos de setenta e duas individualidades desencarnadas que, numa amostragem
ampla, ilustravam as variadas situações
com que se defronta o espírito logo após
deixar a vida material (espíritos felizes,
em condição mediana, sofredores, suicidas, entre outras), bem como em futuras
existências, numa perfeita exemplificação
do funcionamento das leis de causalidade
e progresso, sob a condução da sabedoria
e da misericórdia divinas. E, realmente, a
gama de assuntos apresentados na Codificação é extensa, incluindo, além da reencarnação e da Lei de Causa e Efeito, a
natureza e o papel da mediunidade, as diferentes ordens de espíritos, nosso contato
habitual com os desencarnados, a origem
espiritual do grupo familiar, além de um
amplo estudo do Evangelho, não apenas
em seu aspecto moral, mas incluindo também os feitos extraordinários e as predi-

ções do Mestre, uma das quais se cumpre
com a chegada da Doutrina Espírita, o
Consolador por Ele prometido.
Quase oitenta anos se passaram até
que novo fluxo de informações chegasse
até nós por meio das obras de André Luiz
recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier. É fato que nesse período contribuições expressivas foram recebidas
através de médiuns idôneos em nosso país
e no exterior, mas os 13 livros que compõem a série “A vida no mundo espiritual”
não têm paralelo na literatura doutrinária
anterior pela variedade e abrangência de
seus temas e riqueza de detalhes com que
nos apresentam a vida na espiritualidade.
“A vida no mundo espiritual – estudo da obra de André Luiz”, recentemente
editado pela Federação Espírita Brasileira
(FEB), é uma obra de consulta, destinada a facilitar o estudo dos livros de André Luiz, não se propondo a substituir a
leitura dos textos integrais daquele autor.
Com esse objetivo foram feitos resumos
dos treze livros e de seus respectivos capítulos, deixando estes de ser resumidos
em “Evolução em dois mundos” e “Mecanismos da mediunidade” face ao caráter
especial dessas obras. Mesmo assim, são
324 resumos (13 dos próprios livros e 311
dos capítulos) evidenciando o exaustivo
trabalho realizado pela equipe coordenada
por Geraldo Campetti Sobrinho. É oportuno acrescentar que para a elaboração dos
resumos foram feitos os seguintes questionamentos sobre o texto: “Qual o seu
objeto?” “Qual o seu objetivo?” “Qual a
metodologia adotada pelo autor e quais as
conclusões a que chegou?” Obedecendo a
este método, os resumos alcançaram um
razoável grau de padronização, em que a
essência dos textos foi apreendida de forma metódica, para atender à exigência do
leitor e à finalidade da obra.
Além dos resumos, o livro apresenta
minibiografias dos personagens citados
nas obras, uma coletânea de orações, o índice geral consolidado, um glossário com
termos menos usuais empregados por André e antecipações científicas e tecnológicas constantes daquela série.
Parece-nos adequado concluir este
breve comentário com as observações de
outro conhecido orientador espiritual que,
assim como André Luiz, tem nos trazido
valiosos e interessantíssimos relatos sobre
a vida na espiritualidade através do médium Divaldo Pereira Franco. Referimo-nos a Manoel Philomeno de Miranda
que, utilizando aquele medianeiro, assina
a Apresentação da obra, na qual assim se
expressa:
“Podemos dividir os períodos que
dizem respeito ao desdobramento das revelações espíritas a respeito do mundo
transcendente em antes e depois de André
Luiz, embora tenha havido contribuições
valiosas de outros médiuns no exterior e
no Brasil...
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Ninguém, até este momento, depois
de apresentado o Espiritismo, conseguiu
ser mais fiel e profundo nas informações
em torno da vida no corpo e fora dele que
o digno esculápio desencarnado, que optou pelo anonimato, criando o pseudônimo pelo qual se tornou conhecido...
Esse manancial de bênçãos, que são
as suas obras mediúnicas, através da dedicação exemplar do venerando médium
Francisco Cândido Xavier, que soube
transformar o ministério em sacerdócio
incomum, alcançando o estágio de mediunato, retorna agora aos leitores sintetizado
no presente livro, ensejando amplas possibilidades de consultas, reflexões, pesquisas e conhecimentos edificantes...
Aos respeitáveis missionários André
Luiz e Francisco Cândido Xavier, o médium de que se utilizou, a nossa mais profunda gratidão e a súplica ao Senhor da
vida para que os conduza pelos infinitos
caminhos da Espiritualidade em clima de
harmonia e plenitude.”
“A vida no mundo espiritual – estudo
da obra de André Luiz” tem 752 páginas
e 16,5x23,5cm. Pode ser adquirido em
www.feblivraria.com.br. Preço: R$75,00.
MOVIMENTO ESPÍRITA
DVD ESPÍRITA INFANTIL
“A Grande Viagem” é o título
do desenho infantil lançado pela
TVCEI, do Conselho Espírita Internacional. Conta
a história de Beto,
menino muito simpático que está
prestes a reencarnar e, como preparação, recebe uma maleta especial cheia de acessórios. Baseado em livro de Miriam Dusi, o DVD traz
ainda dois contos extras: “Meu primeiro
livro espírita”, de Luis Hu Rivas, e “O casamento da princesa”, de Adeilson Salles.
O DVD pode ser adquirido por
R$30,00 na livraria virtual da Federação
Espírita Brasileira. Endereço: www.feblivraria.com.br.
FILME “CHICO XAVIER”,
EM ESPERANTO
Esperantistas de todo o
mundo poderão conhecer a
vida de Chico
Xavier. É que
o filme sobre o médium acaba de ser disponibilizado na internet com legendas em
Esperanto. Endereço: www.youtube.com/
watch?v=MkrHIWqsVj4.

ABORTO EM FOCO

MEDNESP 2013

O aborto é o tema
de capa da oitava
edição da revista
“Saúde e Espiritualidade”, da Associação Médico-Espírita (AME)
do Brasil. Entre os
assuntos que aborda dentro da temática central estão
questões como “Implicações espirituais da
prática abortiva”, “A vida do feto possui
igual valor jurídico a de qualquer outro
ser humano” e “Quando compreendemos
a gestação como um encontro entre almas,
percebemos que a conexão vai muito além
do corpo físico”.
Com 46 páginas, belíssima apresentação gráfica e circulação virtual trimestral,
“Saúde e Espiritualidade” pode ser lida
em www.amebrasil.org.br.

Estão abertas as
inscrições para
o Mednesp, o
Congresso de
Medicina
e
Espiritualidade
da Associação
Médico-Espírita (AME) do Brasil, que
neste ano terá como foco central o tema
“Desafios do paradigma médico-espírita:
no ensino, na pesquisa, na prática clínica”.
O evento acontecerá no Centro de Convenções de Maceió, no feriado de Corpus
Christi, nos dias 29, 30 e 31 de maio a 1o
de junho, com o apoio da AME-Alagoas,
já que será desenvolvido na capital alagoana. Entre os mais de 50 expositores
convidados para o Mednesp 2013, estão os nomes de Alberto Almeida, Décio
Iandoli Jr., Haroldo Dutra Dias, Irvênia
Prada, Roberto Lúcio Vieira de Souza e a
presidente da AME-Internacional e Brasil,
Marlene Rossi Severino Nobre.
Informações e inscrições em http://
mednesp2013.amealagoas.com.br.

CONFERÊNCIA NO SUL
De 8 a 10 de
março, Alberto
Almeida, Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias,
Sandra Borba Pereira, Sandra Della Pola
e Suely Caldas Schubert coordenarão atividades na 15a Conferência Estadual Espírita, em Pinhais (PR). “Amanhecer de
uma nova era” será o tema do evento, a
partir do qual se estudarão questões como
“A psicologia da gratidão”, “A autoestima
nos novos tempos” e “A regeneração do
mundo”. A entrada é franca e o local de
realização, o Expotrade, na Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 10.454,
Vila Amélia.
Mais informações e inscrições, em
www.conferenciaespirita.com.br ou pelo
telefone (41) 3223-6174.
SEMINÁRIO DE ASSISTÊNCIA
ESPÍRITA AO PRESO
Agendado para o domingo 17 de março, no Rio de Janeiro, o 7o Seminário de
Assistência ao Preso pretende chamar a
atenção para uma área do atendimento
social que merece mais atenção da comunidade espírita. Promovido pelo Serviço
de Assistência Espírita ao Preso (Saep)
do Conselho Espírita do Estado do Rio de
Janeiro (Ceerj), o evento terá como tema
central “Assistência Espírita ao Preso –
Isso é para mim?”, a ser abordado pela escritora Gladys Petersen, do Rio Grande do
Sul. Acontecerá das 9h às 12h, no próprio
Ceerj, Rua dos Inválidos, 182, no Centro.
Outros detalhes, pelo telefone (21)
2224-1244, do Ceerj, ou pelo e-mail wlongobucco@uol.com.br, de Wilson Longobucco, do Saep/Ceerj.

ESPERANTO NO VALE DO PARAÍBA
O movimento esperantista, formado
por grande número de espíritas, estará
reunido no dia 10 de março em Lorena
(SP). Será o Encontro de Esperantistas do
Vale do Paraíba, a ser realizado na Casa de
Cultura Péricles Eugênio da Silva Ramos,
com entrada franca. A programação irá das
9h às 17h, com palestras, sessão de perguntas e momentos de arte.
A Casa de Cultura fica na Rua Viscondessa de Castro Lima, 10, no Centro
da cidade.
SMARTPHONE ESPERANTISTA
Criado pelo brasileiro Fábio Santos, o
aplicativo “Enmane”
– que em português
quer dizer “na mão”
– é o mais novo aliado dos esperantistas
que têm smartphones.
O programa coloca à
disposição do usuário
os principais sites noticiosos do mundo em
Esperanto, dentre os
quais “Libera Folio”,
“Monato”, “Lernu” e “Esperanto Ilustrita”.
Para baixar o Enmane, basta acessar o
www.universo.mobi/enmane.
♦

“Aproximemo-nos dos piores, para
ajudar. Aproximemo-nos dos melhores,
para aprender.”
“Vinha de luz”

Emmanuel

