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GENTEESPÍRITA
Editorial

Mais um novo projeto de
divulgação espírita
para você
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M
uito se fala em comunicação social espírita, mas ain-
da não temos um modelo que se iguale ao que os Es-
píritos ofereceram à Kardec quando ele pensou numa
publicação que levasse ao povo francês a boa nova da
doutrina nascente.

O que ele fez com a Revista Espírita, trabalhando de for-
ma independente durante 11 anos ininterruptos (1858 a 1869),
ainda é um desafio para muito de nós, divulgadores do sécu-
lo 21. Poucos conseguem passar dos primeiros dez anos, man-
tendo a mesma qualidade informativa e doutrinária sem se
perder na prolixidade e na repetividade de pautas.

Seguir os passos do mestre lionês não é fácil. O cidadão
tinha uma capacidade de se manter sempre produtivo sem
perder a noção de tantos outros compromissos agendados.

Morreu trabalhando pelo ideal que abraçou, deixando-nos
um exemplar legado de comprometimento com os projetos
de divulgação espírita. Um gigante que se fez pequeno para
que a Doutrina dos Espíritos aparecesse acima da sua sombra
de trabalhadora da última hora.

O nosso novo projeto editorial (magazine eletrônico) nas-
ce com esse comprometimento kardequiano, nas mãos de jor-
nalistas e divulgadores espíritas sem nenhuma pretensão de
ser maior  ou melhor que ninguém.

Somos apagados aprendizes na escola do mestre Kardec.
Todavia, vamos nos esmerar para produzir o impresso di-

gital mais simpático e agradável de se ler na telinha do com-
putador. Sem a ansiedade dos apressados e o receio dos aven-
tureiros; sem a vaidade dos pseudo-sábios e sem o
personalismo dos acadêmicos soberbos.

Tudo será feito com simplicidade e respeito pelo leitor e
pela veneranda doutrina. Tendo como fundamento uma liber-
dade de expressão que esteja atrelada aos ensinamentos mo-
rais de Jesus.

Carlos Antônio de Barros
editor  responsável.
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Não destrua. Plante e Preserve.
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FALE COM A GENTE

Gostei do projeto. Falta apenas
alguns  pequenos retoques para
deixar o magazine 100%. Boa
iniciativa!
SAULO AURÉLIO ROCHA
Recife - PE

Gostei do título do magazine. E
também do conteúdo. Em especial, o
Falando Sério com o jornalista Wilson
Garcia.
JOSÉ JOÃO TORRES
Brasília - DF

ESCREVA PARA NOSSA
CAIXA POSTAL
1192, Agência Central,
João Pessoa, PB,
CEP 58010-970.

Ou para a nossa
REDAÇÃO:
gazetakpc@gmail.com
cabarrosilva@gmail.com

Queremos saber a sua
OPINIÃO.
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430 anos de vida
pujante e progressista!

A capital paraibana
nasceu aqui, às
margens do rio
Sanhauá.

Fundada em 5 agosto de 1585, João
Pessoa, é a terceira cidade mais antiga
Brasil, por isso possui uma rica estrutura
arquitetônica histórica. Aqui também está
localizado o ponto mais Oriental das
Américas, mais precisamente na Ponta do
Seixas, com o Farol do Cabo Branco que
marca esse importante ponto turístico e
geográfico.
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Nasceu em 12 de abril de 1932, em Monte Carmelo (MG). Era gra-
duado em Medicina e Odontologia, com pós-graduação em Plástica e
Cosmética, em Tóquio (Japão).

Foi o idealizador das ciências Projeciologia e Conscienciologia, siste-
matizadas nos tratados “Projeciologia: Panorama das Experiências
da Consciência Fora do Corpo Humano (1986) e 700 Experimentos
da Conscienciologia (1994)”.

Escreveu dezenas de livros e centenas de artigos relacionados à pes-
quisa da consciência. Estava desenvolvendo pesquisas e ministrava
terlúlias diárias online no Tertuliarium do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia - CEAEC, em Foz do Iguaço (PR).

No Holociclo, setor da Holoteca do CEAEC, especializado em lexico-
grafia, coordenava equipes de pesquisadores no desenvolvimento da
Enciclopédia da Conscienciologia, reunindo milhares de verbetes re-
ferentes ao amplo universo da consciência.

O pesquisador e parapsíquico mineiro foi destaque em veículos de
comunicação de todo o mundo. Como na revista “Rollyng Stone”
(2007) e no documentário sobre experiência fora do corpo produzi-
do pelo Discovery Channel. O professor Waldo Vieira era conhecido
internacionalmente por ter sido parceiro do médium Francisco Cân-
dido Xavier (Chico Xavier).

Trabalhou com Chico Xavier na produção psicográfica de obras con-
sideradas clássicas da literatura mediúnica brasileira. Participava tam-
bém de sessões de materializações em Uberaba (MG). Desligou-se
do movimento espírita oficial em 1966, tornando-se um renegado
pelas ideias e estudos em relação às suas experiências científicas.

Waldo acabou sendo ignorado de forma ostensiva pelo movimento unifica-
do pela Casa de Ismael.

O criador do CEAEC é autor de mais de 40 livros. Uma de suas obras mais
importantes - Enciclopédia da Conscienciologia - já com mais de 20 mil
páginas escritas, continua sendo elaborada com a ajuda de pesquisadores
do mundo inteiro.

Waldo Vieira era portador de uma personalidade aglutinadora e considera-
do gênio multidotado. Liderava uma comunidade de 841 voluntários dedi-
cados à Conscienciologia, residentes em Foz do Iguaçu, entre eles médi-
cos, professores e empresários, vindos de diversas partes do Brasil e do
exterior.

O estudioso da Projeciologia e da Conscienciologia  foi internado no Hospi-
tal Ministro Costa Cavalcante, acometido de um acidente vascular cere-
bral (AVC), na quinta-feira (25 de junho). E desde o último dia 26, encon-
trava-se na unidade de terapia intensiva (UTI).

Durante a semana, médicos divulgaram boletins diários sobre o seu esta-
do de saúde, mas não houve melhoras.

O parapsíquico mineiro morreu no dia 2 de julho último, aos 83 anos. O
corpo foi levado para Curitiba, onde foi cremado.

Perfil Waldo Vieira

Livro que muitos espíritas
leram e estudaram em suas
instituições como referência
de desdobramento nas
reuniões mediúnicas.
Fonte: Wikpédia
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Justiça Tardia

ONDINA ALVERGA
Salvador - BA

A lei foi inspirada na vida da
biofarmacêut ica cearense
Maria da Penha Maia
Fernandes. Ela ficou para-
plégica após levar um tiro de
espingarda do marido, en-
quanto dormia, no dia 29 de
maio de 1983.

O agressor foi preso e julgado em
outubro de 2002, dezenove anos depois.
Sua sentença determinava cumprir dez
anos em regime fechado. Cumpriu ape-
nas dois anos e hoje está em liberdade.

Nas Varas de Violência Doméstica em
todo o País o número de processos au-
menta, deixando evidente que o tempo
(nove anos) de vigor da LMP ainda não
foi suficiente para reprimir o machismo
criminoso de quem se julga “dono” de
sua companheira ou cônjuge.
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Lei Maria da Penha não intimida agressores por conta da deficiência das
políticas públicas de apoio às mulheres vítimas de violência.

Alguns problemas têm dificultado o
cumprimento da LMP: carência da ação
dos defensores públicos no acompanha-
mento dos processos em andamento e
a vinculação de alguns crimes pratica-
dos ao Código Penal Brasileiro, que
acabam em penas brandas.

O Pode Judiciário parece limitado
para atender o que determina a lei.

Enquando isso, mulheres são assas-
sinadas, desfiguradas e mutiladas em
nome de um sentimento primitivo que
leva homens tratarem suas companhei-
ras ou cônjuges como escravas.

Tal comportamento é inadmissível
numa sociedade civilizada.

Diferentemente do que ocorre na so-
ciedade terrena, ainda acessível à reen-
carnação de Espíritos com instintos
animalizados e sentimentos grosseiros
que ignoram o respeito e o amor que
devem ao seu semelhante.

Mulheres, não fiquem com medo.
Denunciem esses brutamontes!



Da Esq/Direita: Iraponan Arruda, Stevam Rios,
Rita Valença e Micheline Gonçalves.
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Centro Espírita Canto da Paz
e Instituto Espírita Vida
realizam o Seminário
“A Verdade Oculta
do Aborto”

REGISTRO

O Centro Espírita Canto da Paz - Casa Luiz
Rios, com sede na Rua Pastor José Le-
oncio, 68, Dom Helder, no município de
Chã Grande (PE), realizou no último dia
25  de julho,  às 9h30, o  Seminário A
Verdade Ocultado Aborto:

Consequências Físicas, Psicológicas, Espirituais e
Sociais.

O evento contou com a participação dos
palestrantes do Instituto Espírita Vida Stevam Rios
(obstreta e ginecologista), Rita Valença
(fonoaudióloga), Iraponan Arruda (psicólogo e es-
pecialista em direitos humanos) e Micheline Gon-
çalves (coordenadora do IEV e especialista em saú-
de pública).

Todos interagiram em debate aberto com o pú-
blico, logo após a exposição dos seus trabalhos, com
trocas de informações e experiências que mexeram
com o emocional de todos os participantes do even-
to.

O seminário foi dividido em duas partes,
durante o sábado.

A primeira parte, com início às 9h30, com
intervalo para o almoço, servido no refeitó-
rio do CECP, ao preço de R$ 10,00.

A segunda parte, iniciada às 13h30.
A renda obtida com o almoço foi reverti-

da para ações sociais desenvolvidas pela
instituição Casa Luiz Rios.

A participação do público foi considera-
da boa pela organização do evento.

Rita Valença

Estevan Rios

Micheline Gonçalves

Dia dos
Pais é
todo
dia...
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ENTREVISTA

Marcos Paterra
O psicopedagogo e diretor da área científica da
Associação Médico-Espírita da Paraíba conversa
com GE sobre Comportamento Social e Urbano.

GE - O que está levando o ser humano à violência
doméstica e urbana?

PATERRA - Eu poderia apontar as novelas, filmes e re-
vistas como fatores que instigam a violência devido o teor
das imagens que são passadas sem um pingo de respon-
sabilidade, ou respeito às nossas crianças, que vêm as
cenas de sexo, traição, roubo, homossexualismo, etc.,
em alguns casos até como certo “incentivo”. Porém, che-
guei a conclusão que embora devêssemos questionar uma
“censura” quanto  às imagens mostradas pela mída, elas
ocorrem como sintoma. Não são a causa.

Devemos atentar para o fato que somos herdeiros de
uma cultura Eugenista onde o diferente  e “com defeito”
é simplesmente “excluído”. O preconceito somado a con-
vicções sociais e religiosas causam muitas vezes uma con-
tribuição de peso à violência.

GE -  Por que ainda nos comportamos de maneira
agressiva quando alguém nos contraria a vontade e os
interesses pessoais?

PATERRA - Existem vários estudos sobre isso, mas a
maioria converge de que a principal causa é o estresse
do cotidiano, motivado pelas novas tecnologias que con-
tribuem muito para que o homem esqueça o convívio so-
cial, além de o acostumar a respostas rápidas e execu-
tar múltiplas tarefas. Projetamos isso ao nosso convívio.

Sob esse prisma podemos afirmar que vivemos uma
época complicada onde as exigências pessoais e de tra-
balho nos deixam atrelados a diversos compromissos,
quase todos ao mesmo tempo, mal nos dando tempo de
sincronizar os horários de nossa agenda abarrotada .

Ampliando isso ao seio familiar, podemos concluir que
as famílias se fecham em seu mundo, cortam relações e
ficam sem o diálogo. Some isso à mídia descontrolada em
seu incentivo a inversão de valores e teremos pessoas
em ebulição o tempo todo, prontas a tornarem-se agres-
sivas.

GE - Como devem ser entendidos os conflitos sociais
e urbanos no ser humano?

PATERRA - Tanto sob a ótica psicossocial quanto a óti-
ca espírita, podemos afirmar que existe uma convergên-
cia de opiniões, sendo que o ser humano, sempre em pro-
cesso de adaptação às novas tecnologias e mudanças
socioculturais, fica em um processo de maturação a cada
estágio. E como vem ocorrendo mudanças muito rapida-
mente ele não tem tido tempo de adaptar-se às novas
regras dos jogos da vida

que se formam.
No Espiritismo, sabemos que a reencarnação é um pro-

cesso para evolução do Espírito, e a cada encarne temos
de nos adaptar às novas culturas e tecnologias. Portanto,
é uma evolução tanto humana quanto espiritual.

As crianças nascidas nesse novo mundo avançado são
mais adaptáveis devendo, portanto, se moldar sem tanta
violência nas gerações futuras.

GE- Para se manter um bom diálogo, o que é imprescin-
dível: o uso da razão ou da emoção?

PATERRA - Infelizmente, essa maturação é um longo pro-
cesso que requer uso da razão e da emoção no diálogo, pois
considero como compronentes em comum para adubar a
harmonia uns pelos outros.

Muitos atos de violência são provocados pela falta de ra-
zão; outros por “razões” erradas como poder e dinheiro.

GE - Adotar uma postura de não-violência e compreen-
são pode ajudar a minimizar os conflitos domésticos e
urbanos?

PATERRA - Existe um velho ditado que considero correto
que diz: “Violência gera violência”. Para haver adultos tole-
rantes e não agressivos, temos de educar nossas crianças
sob a batuta do amor ao próximo. Ensinamento esse que
Jesus nos passou há mais de dois mil anos.

GE - Suas considerações finais, com o nosso sincero
agradecimento pela entrevista.

PATERRA - O ser humano de hoje tem um Espírito milenar.
Já foi o selvagem pré-histórico, o guerreiro medieval, o sol-
dado de várias guerras. Portanto, carrega dentro de si um
ser se moldando a novas primícias.

Cicatrizes no perispírito - por raivas ou vinganças - ainda
estão latentes precisando ser tratadas com amor e res-
peito a cada novo encarne.

Para que essas almas não se percam e curem suas feri-
das, cabe a nós, espíritas, dar o primeiro lenitivo através
do apoio moral da indulgência. Precisamos plantar a se-
mente da benevolência por meio de palestras e orienta-
ções.

Como estamos fazendo por intermédio desta entrevista,
devemos “humanizar”.

Muito obrigado.

O QUE É A AME?
A  AME Paraíba é uma entidade
filiada à AME Brasil e AME Interna-
cional. Participam profissionais da
Saúde - médicos, enfermeiros,
fonoaudiólogos, psicólogos, etc.
Busca estudar, divulgar e desenvol-
ver o Paradigma Médico-Espírita,
que tem  o Ser Humano como um
ser bio-psico-sócio-espiritual.
A Doutrina Espírita e seus postulados é a sua base, tendo os
livros de Allan Kardec e as
obras de Francisco Cândido Xavier como referência bibliográfica
básica. Telefone: (83) 99983-6705 / Endereço Eletrônico:
ameparaiba@uol.com.br
Blog: http://amedaparaiba.blogspot.com.br/
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Grupo de pessoas domiciliadas em Boqueirão,
(município localizado na micro-região do Cariri
Oriental, no Estado da Paraíba), estão promo-
vendo reunião em ponto alugado para acertar
detalhes da fundação da primeira Casa Espíri-
ta da localidade.

A reunião é coordenada por Santana Florin-
do, trabalhador da União Fraternal Espírita, de
Campina Grande.

Os novos adeptos espíritas estão realizando
estudo do livro O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo, aos domingos, das 17h às 18h, sob a
coordenação doutrinária de Crys Gomes e Edna
Macedo.

Mauro Barros I Campina Grande

Centro Espírita promove o 21O  SEMILUZ
para comemorar o seu 28o  aniversário
de fundação

Está tudo pronto para a realização do even-
to durante todo o mês de agosto, com o tema
“Desperta, Ó Tu que Dormes!”

Entre os palestrantes especialmente convi-
dados estão Octávio Caúmo e Samuel Valentim
(Paraíba), Frederico Menezes e Rosemere Guba
(Pernambuco).

Além das palestras, estão programados ain-
da a realização de dois seminários, a apresen-
tação do grupo musical Acorde, de Sandra e
Coral do EDUKAR.

A entrada é gratuita.
Teresa Limeira I João Pessoa

DESTAQUES
Simpatizantes da Doutrina dos
Espíritos estão preparando fundação da
primeira Casa Espírita de Boqueirão

1o  Encontro de
Magnetizadores Espíritas
da Bahia

O evento está programado para
o dia 20 de setembro, das 9h às
17h, na sede da Federação Espíri-
ta do Estado da Bahia, que promo-
ve o evento em parceria com diver-
sas instituições espíritas de Sal-
vador.

Representantes de Casas Espí-
ritas, atuantes na área de fluido-
terapia (passes), serão os
facilitadores e conduzirão as ativi-
dades.

Interessados podem obter infor-
mações pelo telefone (71) 9968-
0496 ou pelo e-mail eme.ba33@
gmail.com.

Ondina Alverga I Salvador

ESPIRITISMO PELO BRASIL
Dos Correspondentes Regionais

I Congresso Jurídico-Espírita
Brasileiro

Com o tema “Desafios Éticos-
Morais - Caminhos para os Avan-
ços Público e Privado”, a Associa-
ção Jurídico-Espírita do Brasil pro-
move o seu primeiro congresso em
Brasília, DF.

O evento será aberto pelo ex-
presidente do Supremo Tribunal
Federal, Carlos Ayres Britto.

Mais informações no site www.
ajebrasil.org.br/conjebras.

J. J. Torres I Brasília

Terceira Jornada de Medicina e
Espiritualidade

A Associação Médico-Espírita de
Franca (SP) realizará o evento no
dia 29 de agosto, no Salão Anália
Franco da Escola Pestalozzi - Uni-
dade I.

As inscrições podem ser feitas
no IDEFRAN, telefone (16) 3721-
8282, ou no Centro Espírita Legi-
onários do Bem, telefone (16) 37
20-0512.

Atende também pelo e-mail ame
franca.sp@gmail.com

Julio Caetano I MatãoPalestras, lançamento de livro e sessão de
psicografia na Federação Espírita Paraibana

A programação será aberta no domingo, às 14h, com
palestra de Clóvis Nunes, discorrendo sobre “A Histó-
ria da Psicografia”. Às 16h, Nilton Sousa fala sobre
“Cartas da Imortalidade”.
O lançamento do livro “Cartas da Imortalidade” ocorre-
rá às 18h, com autógrafo do autor, Nilton Sousa.
Na segunda-feira, às 14h, haverá sessão de psicografia
aberta ao público.                           Bia Conceição I João Pessoa

12o  Congresso Espírita do Estado
do Espírito Santo

Uma promoção doutrinária da Federação
Espírita do Estado do Espírito Santo,
agendada de 18 a 20 de setembro, com o
tema “Justiça Divina - 150 Anos de O Céu
e O Inferno”.

O evento contará com a presença do
presidente da Federação Espírita Brasilei-
ra, Jorge Godinho Barreto Nery.

Informações sobre a programação do
congresso no site da FEEES www.feees.
org.br.

Lucy Moreira I Vitória

Jornada Espírita de Imperatriz
Será realizada de 25 a 27 de setembro,

organizada pela Federação Espírita do
Maranhão.

Durante a JEI será apresentada a Car-
tilha de Orientações na área de Gestão da
Casa Espírita.

Waldinar Amorim I São Luís

62a  Semana Espírita de
Vitória da Conquista

Evento tradicional na região, a SEVIC
está agendada de 6 a 13 de setembro,
com o tema “A Justiça Divina Segundo o
Espiritismo”.

Será realizado no Centro de Convenções
Divaldo Franco, numa promoção da União
Espírita de Vitória da Conquista, BA.

Toda a programação do evento está dis-
ponível no site www.uevc.com.br.

Ubirajara Costa I Salvador

Esta seção noticiosa é
coordenada pela Agência KPC
de Notícias Espíritas da
Paraíba.
Quer divulgar em GE? Envie as
notícias para nossa Redação:
gazetakpc@gmail.com, aos
cuidados de Carlos Barros.
Canal Noticioso KPC
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FALANDO SÉRIO
Questões formuladas por GE para esclarecer sobre a adesão da ABRADE

ao Conselho Nacional de Entidades Especializadas da FEB. Quem disse o que a
opinião pública precisava saber foi o jornalista e escritor

Wilson Garcia.

GE - Como está a situação político-administrativa da Associação
Brasileira de Divulgadores do Espiritismo?

Wilson - A ABRADE está, oficialmente, acéfala. Na prática, Marce-
lo Henrique Pereira (ADE Santa Catarina) retém nas mãos a represen-
tação por iniciativa própria, uma vez que o mandato para o qual foi
eleito está vencido há muito tempo e não foi renovado, assim como
não o foi de nenhum outro membro.

GE - Você poderia dizer algo sobre o pronunciamento da ADE
Pernambuco sobre a inesperada adesão da ABRADE ao Conselho
Nacional de Entidades Especializadas, controlado pela Federação
Espírita Brasileira?

Wilson - O pronunciamento da ADE Pernambuco foi feito em
correspondência interna, através de lista oficial da ABRADE. Não
estou autorizado a publicá-lo, por isso fiz apenas menção a ele.

GE - Como você considera o atual cenário quanto às ADEs estadu-
ais remanecentes e que restaram em meio a todo esse conturbado
momento político-administrativo da ABRADE?

Wilson -  Seria interessante considerar o seguinte:
ADE Pernambuco - Em plena atividade e em dia com as obrigações

legais. Sua principal atividade é a coordenação do programa de rádio
“Realidade Paralela”, levado ao ar aos sábados e ao vivo pela Rádio
Folha de Pernambuco.

ADE São Paulo - Em plena atividade e provavelmente em dia com
as obrigações legais. Sua principal atividade é a coordenação do
programa de rádio “Ação 2000”, levado ao ar aos sábados, ao vivo,
pela Rádio Boa Nova de Guarulhos.

ADE Santa Catarina - Desconhece-se o que tem feito nos últimos
anos, mas deixa a impressão de ser uma atividade individualista
realizada pelo seu fundador.

ADE Paraná - Esta em plena atividade, realiza programa de  rádio
em Curitiba, produz o programa “Diálogo Espírita” (tv aberta, cabo e
virtual) e mantém um jornal - Comunica Ação Espírita.

ADE Rio Grande do Norte - Aparentemente com as atividades
paralisadas, há bom tempo.

ADE Sergipe - Não possui personalidade jurídica e foi, reconheci-
damente, comandada por uma única pessoa por todo esse tempo.

ADEs Ceará, Rio Grande do Sul e Distrito Federal - Foram extin-
tas.

ADE Rio de Janeiro - Ainda se mantém. Jamais se ligou ao movi-
mento da ABRADE.

ADEs Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Têm suas instituições
com paradeiro incerto e ignorado.

NOTA DA REDAÇÃO

Infelizmente, esta é a realidade dos fatos
relacionados com a ABRADE que ainda não
veio a público para dar explicações.

Tentamos ouvir o outro lado da história,
enviando convite ao coordenador
institucional da entidade, o advogado e
jornalista espírita Marcelo Henrique
Pereira para um bate papo fraterno no qual
o representante abradeano possa ter a
oportunidade de esclarecer algum mal
entendido.

A entrevista completa com
Wilson Garcia estará em
KPC de setembro.

Goiás, que nunca fundou uma ADE, era
representada na ABRADE, no seu início,
pelo ÍCONE, dirigido por Luís Signates, mas
deixou de sê-lo há muitos anos.

O Estado do Amazonas esboçou um mo-
vimento para fundar uma ADE e chegou a
participar da ABRADE, mas os eforços não
foram levados adiante.

A ADE Campinas continua em plena
atividade, mas deixou de participar da
ABRADE.

Os demais Estados brasileiros jamais
tiveram suas ADEs.
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NA PONTA DO LÁPIS
Octávio Caúmo Serrano

O Homem Ante a Vida
Texto extraído de artigo publicado na Revista
Internacional de Espiritismo,
agosto 2015, Casa Editora O Clarim.

Vemos nas instituições
espíritas companheiros
prepotentes porque conhe-
cem uns versículos a mais
dos Evangelhos e se apre-
sentam com muita pom- pa
como se fossem guias da
humanidade.

Ao conversar com eles,
percebe-se o orgulho va-
zando pelos poros. São tão
soberbos que ficam quase
inatingíveis.

Têm todas as receitas
para melhorar o mundo,
mas, infelizmente, não
conseguem melhorar a si
mesmos.

Como papagaios, não
percebem que somos todos
meros repetidores de ideias
já pensadas. Nada há de ori-
ginal naquilo que ensinamos.

Ignoramos, também, que
nossa maior tarefa nesta
encarnação é a auto-reforma
e não o conserto dos outros.

É bonito quando uma pes-
soa é superior por sua bele-
za, riqueza e inteligência e,
ao mesmo tempo, é modes-
ta, humilde e gentil.

Mesa de REDAÇÃO
KIKO SOUZA MUNIZ
João Pessoa I PB

O ESPIRITISMO AGRADECE
O jornal “Correio da Paraíba”, com 62 anos de vida editorial,
é um dos impressos de maior credibilidade do Nordeste e no
Estado da Paraíba.
É neste diário que o jornalista e poeta Octávio Caúmo vem
escrevendo às sextas-feiras, em oportuno espaço oferecido
pela Editoria Opinião. Os escritos de Caúmo tratam dos
aspectos da Doutrina, que servem de base para o desdobra-
mento de temas relacionados com os acontecimentos diários
que mexem com sociedade moderna.

A VOLTA DO FILHO PRÓDIGO
Circula nas mídias espíritas que a Federação Espírita Brasilei-
ra vai adotar (e estava sem?) a obra docetista “Os Quatro
Evangelhos - A Revelação da Revelação”, como livro obrigató-
rio em seus Estudos Sistematizados.
O blog “Expediente Online”, do jornalista Wilson Garcia, traz
comentário detalhado sobre a “novidade”.

COMEMORAÇÃO EM DOBRO
O Centro Espírita O Clarim (fundado em 15 de julho de 1905)
e o jornal O Clarim (fundado em 15 de agosto do mesmo ano),
comemoraram juntos os 110 anos de existência de cada um
no dia 15 de agosto, às 20h, com palestra especial de Heloísa
Pires, filha do saudoso jornalista José Herculano Pires.
A palestra foi realizada no novo auditório, com capacidade
para 200 pessoas, inaugurado em novembro do ano passado.

ENTREVISTA EXCLUSIVA
O jornalista e escritor Wilson Garcia falou com exclusividade
para a gazeta Kardec Ponto Com sobre os problemas políti-
co-administrativos da Associação Brasileira de Divulgadores
do Espiritismo (ABRADE) e a polêmica criada com a sua
adesão ao Conselho Nacional de Entidades Especializadas,
controlado pela Federação Espírita Brasileira.
A entrevista será publicada na íntegra em KPC de setembro,
com informações que a opinião pública espírita precisa saber.

EVANGELIZAÇÃO DE BEBÊS
A Federação Espírita Paraibana, seguindo a tendência que
começa a se expandir pelo movimento brasileiro, promoverá
nos dias 22 e 23 de agosto o Curso de Formação de
Evangelizadores para Bebês.
O curso será coordenado pela escritora Cíntia Vieira Soares
(GO), autora dos livros “Evangelizando Bebês” e “A Arte de
Educar”.
Inscrições abertas para pais e mães interessados pelo e-mail
contato@dij.fepb.org.br.

Kiko Souza Muniz é da equipe de Redação d
a gazeta Kardec Ponto Com.

MAIS UM FILME
ESPIRITUALISTA

Está em fase de produção
o filme “Deixe-me Viver”, ba-
seado em livro psicografado
pela médium Irene Pacheco
Machado, ditado psiquica-
mente pelo espírito Luiz
Sérgio.

O longa vai apresentar de
forma clara e objetiva o tor-
mento que passa um espíri-
to abortado e as conse-
quências desastrosas para
os que praticam o aborto,
seja como pacientes, indu-
tores, executantes ou me-
ros participantes deste ato
hediondo.

O autor espiritual que di-
tou o livro, quando encarna-
do, residiu em Brasília (DF).

Era um jovem feliz e ca-
ris- mático que estudava
Engenharia e contava com
apenas 23 anos de idade,
quando morreu em aciden-
te de automóvel.

Desencarnado, Luiz Sér-
gio passa a se comunicar
pela mediunidade de sua pri-
ma Alayde de Assunção e
Silva, narrando suas primei-
ras experiências como es-
pírito, daí a produção medi-
única dos seus livros.
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São tão soberbos
que ficam quase
inatingíveis.
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Divaldo Pereira Franco
é homenageado no Dia dos Pais

A confreira Solange Seixas ao iniciar a
homenagem denominou a noite de “espe-
cial”.

No cenáculo do Centro Espírita Cami-
nho da Redenção não se encontravam
todos, mas se faziam representar por
uma parcela significativa do imenso nú-
mero de sementes que floresceram.

E, logo no início, seguindo a fala da-
quela que conduzia a cerimônia, em unís-
sono, declararam: “Meu Coração Ainda
Mora Aqui!”

Este é o título do livro que, simbolizan-
do e expressando os seus sentimentos,
elaboraram para presenteá-lo, no Dia dos
Pais, através das mãos de uma de suas
filhas, Maria da Paz.

Divaldo Franco expressou sua emoção
pelo momento inesperado e declarou:
“Pela primeira vez, em 63 anos nesta
casa, algo aconteceu sem que eu sou-
besse. E me atrevo a dizer, o que é muito
difícil de acontecer”.

Agradeceu aos “filhos do coração”
manifestando a imensa alegria de haver
convivido com os mesmos por largo perí-
odo, e vê-los felizes no relativismo da exis-
tência terrena.

63 anos de existência a serviço dos
reais necessitados, que afinal somos to-
dos nós, dignificando vidas, iluminando
consciências, lançando balizas de luz para
assinalar as rotas seguras a seguirem,
na condição de verdadeiros cidadãos, ho-
mens e mulheres de bem.

Não foram apenas momentos de gra-
tidão e comemoração antecipada dos 63
anos que completará a Mansão do Cami-
nho, no próximo dia 15 de agosto.

Podemos afirmar, também, que foi a
comemoração antecipada do Dia dos Pais,
verdadeiros pais, pois só estes são ca-
pazes de doarem em regime de total en-
trega, amorosidade plena, pura e real,
como eles fizeram e continuarão a fazer.

Texto Adaptado pela
Redação de GENTEESPÍRITA

Texto Original
João Araújo

Fotos
Lucas Milagre
Claudio Urpia
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Crenças,
condicionamentos
psicológicos e religiosos
atrapalham a
evolução humana?

O Espiritismo não condena nenhuma crença,
seja no Tarô, nas Runas, nos incensos, nos
mantras ou nas terapias alternativas. Todavia,
não se mistura com práticas, crenças e favores
que estabeleçam uma relação de fé cega e co-
modista.

A Filosofia espírita, quando bem assimilada,
tem como propósito libertar as pessoas dessas
práticas, mostrando que o Espiritismo é “uma
questão de fundo e não de forma”.

Os Centros Espíritas estão recebendo muita
gente que, sendo de outras religiões ou grupos
espiritualistas, procuram-no apenas para tomar
passes, fazer consultas espirituais e tentar livrar-
se dos incômodos obsessivos.

A maioria sequer se interessa em estudar a
Doutrina dos Espíritos e entender o seu aspecto
filosófico-moral, mantendo-se distante do debate
de ideias e do aprimoramento dos valores éticos
que caracterizam a reforma pessoal.

O Espiritismo, como novo paradigma de co-
nhecimento, propõe uma renovação moral no
indivíduo para lhe proporcionar uma nova vi-
são de mundo, de Deus e de Universo.

Para que isto seja possível, o Centro Espírita
deve amoldar-se a um ambiente de escola onde
o estudo, a pesquisa e o debate sejam estimula-
dos sob à luz do bom senso e da razão fria da
ciência incorporada por Kardec, no século 19.

Manter as pessoas na cegueira da fé que não
sabe raciocinar é também falta de caridade.

     CONDUTA
     RELIGIOSA

Laura Peixoto Morais
Sorocaba  I  SP

Estudar Kardec. Seguir Jesus.
Sem Medo de Errar.
Emmanuel recomendou isto para Chico
Xavier, quando este iniciou a sua tarefa mediúnica
e assistencial espírita. Tudo regado a disciplina.
O que se vê atualmente, em nosso meio, é muita
gente equivocada se achando “orientador” de
todo mundo. Cuidado com esses “mestres!”

CONCEITO DE ESPÍRITA
Segundo Deolindo Amorim

Para ser espírita é necessário ir além
da aceitação dos fatos e da simples
crença nos Espíritos...

Em Obras Póstumas, no cap. intitulado
“Constituição do Espiritismo”, Allan
Kardec declara de modo inconfundível:

“Criamos a palavra Espiritismo para
atender às necessidade da causa; temos,
pois, o direito de determinar-lhe as
aplicações e definir as crenças e as
qualidades do verdadeiro
espírita”.
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