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Divaldo Franco coordena, no dia 10 de março,
o 1º Movimento Você e a Paz de Londrina
O Centro Espírita Allan Kardec
está completando 70 anos
No dia 2 de março o Centro
Espírita Allan Kardec (foto),
de Cambé, completa 70 anos.
Fundado em 1945 por um grupo de companheiros liderados
por Luiz Picinin, o Centro foi
o marco inicial de uma série de
atividades que dariam origem à
fundação do Albergue Noturno
Jesus, inaugurado em 1949, à

criação do Lar
Infantil Marília
Barbosa, inaugurado em 29
de março de
1953, à Gráfica vinculada à
instituição e ao
jornal O Imortal, que circulou pela primeira
vez em dezembro de 1953.
Em todas as
iniciativas, Luiz
Picinin se fez
presente e foi
a personagem
fundamental, à
qual, depois do

A despedida de
Luzita Pedroso
Casada desde 3 de
julho de 1953 com o saudoso médico e confrade
Dr. Luiz Carlos Pedroso,
desencarnou no dia 24 de
fevereiro, aos 83 anos,
D. Luzita Pedroso, uma
notável trabalhadora que
marcou de forma indelével sua passagem por
Rolândia (PR), cidade
onde viveu desde que se
casou.
Espírita desde 1975,
fundou, em participa-

ção com outros amigos
da cidade, três centros
espíritas: a Sociedade
Espírita Maria de Nazaré
há 36 anos, o Movimento Assistencial Espírita
(MAE) há 30 anos e
a Casa Espírita União
(CEU), tendo também
fundado, além dessas
casas espíritas, diversos
Grupos de Estudos nas
cidades de Apucarana,
Londrina e Curitiba.
Pág. 10

advento do Lar Infantil Marília
Barbosa, aliou-se o saudoso
confrade Hugo Gonçalves
(foto), que dirigiu por toda a
sua vida o Centro Espírita e este
jornal, que completa este ano
62 anos de vida, bem como o
Lar Infantil, que funciona desde abril de 1999 na condição
de semi-internato. Págs. 8 e 9
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Em sua primeira
atividade doutrinária no Paraná, depois do lançamento
do livro “Divaldo
Franco – A Trajetória de Um dos
Maiores Médiuns
de Todos os Tempos”, de autoria da
jornalista Ana Landi
(foto), que constituiu um novo
recorde de livros vendidos e
autógrafos concedidos em uma
mesma noite, Divaldo Franco
estará em Londrina no dia 10
de março, onde, a partir das
19h, coordenará o 1º Movimento Você e a Paz realizado
na cidade.
O Movimento Você e a Paz,
criado por Divaldo Franco
em 1998, está completando

17 anos e já é conhecido em
nove países – Brasil, Paraguai,
Estados Unidos da América,
Colômbia, Portugal, Inglaterra,
França, Áustria e Suíça –, onde
vem sendo apresentado com
regularidade.
Em Londrina, o encontro
ocorrerá na Praça Tomi Nakagawa, ao lado da Rua Benjamin
Constant, próxima da antiga rodoviária da cidade. Págs. 6 e 11

Miguel de Jesus Sardano
fala ao jornal
Natural da cidade paulista
de Mirassol, mas radicado
em Santo André (SP), Miguel
de Jesus Sardano, professor
e advogado ora aposentado,
é fundador e atual presidente
do Centro Espírita Dr. Bezerra
de Menezes, situado na cidade

onde reside, na qual também se
vincula à Creche Amélia Rodrigues. Em entrevista concedida
a Orson Peter Carrara, Miguel
fala-nos sobre o Megafeirão
do Livro de Santo André e seu
convívio com o orador Divaldo
Franco. Pág. 16

A Conferência Estadual
Espírita começa dia 13
Começa no dia 13 de março,
sexta-feira, às 20h, com palestra de Divaldo Franco, a XVII
Conferência Estadual Espírita.
O tema da exposição será “O
Céu e o Inferno – A Justiça
Divina segundo o Espiritismo”.

O evento, que será realizado
novamente na Expotrade, em
Pinhais, termina no domingo,
dia 15. Participarão também
como expositores Haroldo
Dutra Dias, Alberto Almeida e
Sandra Borba Pereira. Pág. 11
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Editorial

Luzir a esperança
O Espiritismo é fonte de luz
para o espírito sedento de conhecimento.
Estamos vivendo tempos difíceis, os tempos de mudanças
para a regeneração do planeta.
Necessário é que o bem impere na
Terra, mas a propagação do mal
tem sido muito intensa. Jamais
vimos tanta descrença nas terras
brasileiras, como atualmente. Observamos conversações refletindo
um pessimismo profundo. Mentes
inteligentes e honestas de todos os
níveis sociais desesperançados de
um Brasil melhor no futuro, tamanhas são as denúncias de todos os
tipos de criminalidade apontadas
pela mídia.
A esperança é fundamental.
Preciso é lembrar sempre que o
Brasil está amparado pelo Cristo,
o governador espiritual do planeta.
O livre-arbítrio dos homens tem
limite. O povo brasileiro, em sua
maioria, é correto e generoso.
Urge mantermos o pensamento
confiante de que, após a noite
escura das dificuldades, vem o
alvorecer de um novo dia que
prenuncia uma aurora de paz.
Na questão 717 de “O Livro
dos Espíritos”, Kardec pergunta
o que pensar dos que açambarcam

os bens da Terra para se proporcionar o supérfluo, em prejuízo
dos que não têm o necessário. A
resposta dos Espíritos é firme:
“Desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações
que ocasionarem”.
No comentário de Kardec que
se segue, diz ele que a civilização desenvolve o senso moral e
ao mesmo tempo o sentimento
de caridade que leva os homens
a se apoiarem mutuamente. Os
que vivem à custa das privações
alheias exploram os benefícios da
civilização em proveito próprio;
não têm de civilizados mais que o
verniz, como há pessoas que não
possuem de religião mais do que
a aparência.
Na pergunta 783, Kardec elucida que o homem não pode
permanecer perpetuamente na
ignorância, porque deve chegar
ao fim determinado pela Providência, esclarecendo-se este pela
própria força das circunstâncias,
sendo que nas comoções morais e
sociais o homem não percebe mais
que a desordem e a confusão momentânea que o atingem em seus
interesses materiais, mas aquele
que eleva o seu pensamento acima
dos interesses pessoais admira os

desígnios da Providência, que do
mal faz surgir o bem.
Na questão 784 vemos o que
tem sido alvo das conversações
inúmeras. Kardec propõe nela a
seguinte questão: Bastante grande
é a perversidade do homem. Não
parece que, pelo menos do ponto
de vista moral, ele, em vez de
avançar, caminha aos recuos? Os
Espíritos responderam: Enganas-te. Observa bem o conjunto e
verás que o homem se adianta,
pois que melhor compreende o que
é o mal, e vai dia a dia reprimindo
os abusos. Faz-se mister que o mal
chegue ao excesso, para tornar
compreensível a necessidade do
bem e das reformas.
Talvez estejamos chegando
a esse ponto em nosso país. O
clamor pela honestidade e moralidade elevada cresce a olhos vistos.
Tenhamos esperança. Não
esmoreçamos! Os que mourejam
nas fileiras do Cristo continuem
corajosamente na ação do homem
de bem. O que é ruim um dia ruirá,
pois é da lei divina que o amor
imperará na Terra. Esperança,
oração, vigilância e trabalho, tal
deve ser a conduta de cada um.
Tenhamos fé! A tempestade
passará!

Um minuto com Joanna de Ângelis
A oração pelos mortos constitui
valioso contributo de amor por eles,
demonstração de ternura e recurso
de caridade inestimável. Semelhante
a telefonema coloquial, a rogativa
lhes chega ungida de afeto que os
sensibiliza, e o conteúdo emocional
os desperta para as aspirações mais
elevadas, que passam a plenificá-los.
Além disso, pelo processo natural de
sintonia com as Fontes geradoras
da Vida, aumenta o potencial que

se derrama, vigoroso, sobre os destinatários, ensejando-lhes abrir-se à
ajuda que verte do Pai na sua direção.
Deve-se orar no lar, sem qualquer perigo de atrair-se para o
recinto doméstico, o Espírito mentalizado, sendo que, pelo contrário,
se este permanece, aturdido ou
perturbado, junto à família, libera-se
ou vai recambiado para Hospitais e
recintos próprios do Além, onde se
restabelece e se equilibra.
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Demonstra o teu amor pelos
desencarnados, orando por eles,
recordando-os com afeto e mantendo na mente as cenas felizes que
com eles viveste. Evita as evocações
dolorosas, que os farão sofrer ao
impacto da tua mente n’Eles fixada.
Reveste o teu impulso oracional
com os reais desejos de felicidade
para eles, que se reconfortarão, por
sua vez, bendizendo-te o gesto e o
sentimento.
Ninguém que esteja degredado
para sempre. Portanto, todos aguardam intercessão, socorro, oportunidade liberativa. Ora, pois, quanto
possas, pelos que sofrem, pelos
que partiram da Terra, igualmente
por ti mesmo, repletando-te da paz
que deflui do ato de comungar com
Deus.

EMMANUEL

Perigos sutis

“Não vos façais, pois, idólatras.” — Paulo.
(1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7.)
A recomendação de Paulo aos
As homenagens inoportunas
Coríntios deve ser lembrada e apli- costumam perverter os médiuns
cada em qualquer tempo, nos servi- dedicados e inexperientes, além de
ços de ascensão religiosa do mundo. criarem certa atmosfera de incomÉ indispensável evitar a idolatria preensão que impede a exterioriem todas as circunstâncias. Suas zação espontânea dos verdadeiros
manifestações sempre represen amigos do bem, no plano espiritual.
taram sérios perigos para a vida
Ninguém se esqueça da conespiritual.
dição de aperfeiçoamento relativo
As crenças antigas permanecem dos mensageiros desencarnados
repletas de cultos exteriores e de que se comunicam e do quadro de
ídolos mortos.
necessidades imediatas da vida dos
O Consolador, enviado ao mun- medianeiros humanos.
do, na venerável missão espiritista,
Combatamos os ídolos falsos
vigiará contra esse venenoso pro- que ameaçam o Espiritismo cristão.
cesso de paralisia da alma.
Utilize cada discípulo os amplos
Aqui e acolá, surgem pruridos de recursos da lei de cooperação, atireadoração que se faz imprescindível -se ao esforço próprio com sincero
combater. Não mais imagens dos devotamento à tarefa e lembremocírculos humanos, nem instrumentos nos todos de que, no apostolado do
físicos supostamente santificados Mestre Divino, o amor e a fidelidade
para cerimônias convencionais, mas a Deus constituíram o tema central.
entidades amigas e médiuns terrenos
que a inconsciência alheia vai entroEMMANUEL, que foi o mentor
nizando, inadvertida-mente, no altar espiritual de Francisco Cândido
frágil de honrarias fantasiosas. É Xavier e coordenador da obra medinecessário reconhecer que aí temos única do saudoso médium mineiro,
um perigo sutil, através do qual inú- é autor, entre outros, do livro Pão
meros trabalhadores têm resvalado Nosso, do qual foi extraído o texto
para o despenhadeiro da inutilidade. acima.

Assine o jornal “O Imortal”
e ajude, desse modo, a
divulgar o Espiritismo
Para fazer a Assinatura deste jornal
ou renová-la, basta enviar seu pedido
para a Caixa Postal 63 – CEP 86180970 – Cambé-PR, ou então valer-se do
telefone número (0xx43) 3254-3261. Se
preferir, utilize a Internet. Nosso endereço eletrônico é: limb@sercomtel.com.br
A Assinatura simples deste periódico custa R$ 42,00 (quarenta e dois
reais) por ano, aí incluídas as despesas
de correio.
A Assinatura múltipla custa R$
40,00 (quarenta reais) por mês, já incluídas aí as despesas de correio. Ao fazê-la,
o assinante receberá todos os meses um
pacote com 10 exemplares, que poderão
ser distribuídos entre os seus amigos,

familiares ou integrantes do Grupo
Espírita de que faça parte.
A Assinatura múltipla é a forma
ideal para os Grupos e Centros Espíritas
interessados na melhor divulgação do
Espiritismo, dado o caráter multiplicador
desse investimento.
Não é preciso efetuar o pagamento
agora. Você receberá pelo correio o
boleto bancário correspondente, que
poderá ser quitado em qualquer agência
bancária.
Mas, atenção:
EFETUAR O PAGAMENTO
SOMENTE COM BOLETO
BANCÁRIO OU DIRETAMENTE
NO ESCRITÓRIO DO JORNAL.

Assinale a opção de sua preferência:
( ) Assinatura simples

(

) Assinatura múltipla

Nome completo.........................................................................................................
Endereço...................................................................................................................

JOANNA DE ÂNGELIS,
orientadora espiritual de Divaldo
P. Franco, é autora, entre outros livros, de Momentos de Meditação,
do qual foi extraído o texto acima.

Bairro........................................................................................................................
Município..............................................Estado....................CEP.......................................
Telefone............................. Número do fax................................................................
Se estiver conectado à Internet, o seu e-mail................................................................
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A espiritualidade ao encontro da ciência
Dr. Jorge Daher Jr., secretário da AME-Brasil, fala-nos sobre os temas e as novidades do 10º MEDNESP
GIOVANA CAMPOS
giovana@ccbeunet.br
De Santos, SP
Realiza-se no período de
3 a 6 de junho, no Centro de
Convenções de Goiânia (GO),
a 10ª edição do MEDNESP
– Congresso Nacional Médico-Espírita do Brasil, cujo tema
será “Ciência, Saúde e Espiritualidade – Desafios e transformações no século XXI”.
Promotora do evento, a
Associação Médico-Espírita
do Brasil (AME-Brasil) foi
fundada em São Paulo (SP)
em 17 de junho de 1995, com
a missão de congregar o movimento médico-espírita nacional e difundir o Movimento
Médico-Espírita nos estados
e colaborar com instituições
educacionais, assistenciais e
órgãos em geral. Outro papel
da AME-Brasil é difundir e
preservar o Movimento Médico-Espírita junto a outras classes profissionais liberais e ao
público em geral e promover
eventos culturais e científicos
que levem ao desenvolvimento
de seu trabalho.
Nas nove edições anteriores, o MEDNESP foi realizado
em apenas quatro capitais: até
2007, em São Paulo (SP); em
2009, em Porto Alegre (RS);
em 2011, em Belo Horizonte
(MG) e em 2013, em Maceió
(AL). Será, pois, a primeira vez
que o evento ocorrerá na capital
goiana.
Como será o 10º MEDNESP – Este ano, como novidade, o Congresso contará com
a participação de mais de 100
palestrantes. O evento deverá
reunir membros de 60 Associações Médico-Espíritas do Brasil
(AMEs) e internacionais.

Serão discutidos os assuntos de saúde não
somente com o
grande público,
mas também
entre médicos
e profissionais
de saúde, com
o objetivo de
abordar assuntos científicos
mais profundos
com o objetivo de ser trabalhado o desenvolvimento
e a implantação do paradigma
médico-espírita.
Um dos palestrantes convidados é o Dr. Mario Beauregard,
PhD, neurocientista atualmente
filiado ao Departamento de Psicologia da Universidade do Arizona,
nos Estados Unidos. Ele é o autor
de mais de 100 publicações em
neurociência, psicologia e psiquiatria. Por causa de sua investigação sobre a neurociência da
consciência, ele foi selecionado
pelo World Media Net entre os
“Cem pioneiros do século 21”.
Muitos cientistas ignoram
evidências concretas que desafiam o preconceito materialista,
agarrando-se à visão limitada de
que as nossas experiências são
explicáveis apenas por causas
materiais, com a convicção obstinada que o mundo físico é a única
realidade. Mas o materialismo
científico está em uma encruzilhada para explicar ações irrefutáveis da mente sobre a matéria,
de intuição, força de vontade,
saltos de fé, do “efeito placebo”
em medicina, de experiências de
quase-morte na mesa de operação
e de premonições psíquicas de um
ente querido em crise, para não
falar do sentimento ocasional de
unidade com a natureza e as ex-

Dr. Jorge Daher

periências místicas de meditação
ou oração. Para o neurocientista
Mario Beauregard, as experiências espirituais estão muito além
das explicações materialistas. Em
‘O cérebro espiritual’, o autor
refuta as respostas da ciência
tradicional, que considera essas
ocorrências meros delírios. Além
de defender a existência de um
estado de consciência mística, no
qual seria possível vivenciar aspectos da realidade não acessíveis
em outros estados, Beauregard
explica como nossos neurônios
atuam durante esse tipo de experiência.
As novidades deste ano –
Conversamos com o dr. Jorge
Daher Jr. (foto), secretário da
AME-Brasil, que nos fala, na
entrevista a seguir, sobre algumas
das novidades previstas para este
ano:
Quais os principais assuntos
que serão discutidos no MEDNESP e como ele será dividido?
O MEDNESP 2015, a exemplo da última edição, terá três
eixos principais: um eixo voltado
ao grande público, com palestras
acessíveis a todos, cujas atividades serão desenvolvidas no au-

ditório Marlene
Nobre; um eixo
que chamamos
científico, voltado ao público estudioso da
Doutrina Espírita e das obras
de André Luiz,
cujos temas serão desenvolvidos no auditório
Dois Williams
( Wi l l i a m J a mes e William
Crookes) e um
eixo humanista,
onde os temas são acessíveis a
todos e com foco na aplicação
dos conceitos decorrentes do Espiritismo voltados para a prática
médica, que serão desenvolvidos
no auditório Hahnemman. Todos
os três auditórios principais terão
o desenvolvimento de temas de
grandes áreas: Bioética, Humanismo Espiritualista (e Espírita),
Interação Mente-Corpo.
O que o público pode esperar do seminário internacional?
Será um evento à parte do
congresso?
O Seminário Internacional
será um evento acadêmico, com
chancela acadêmica da PUC-GO,
voltado ao público interessado
em conhecer e atualizar-se nos
tópicos Medicina e Espiritualidade e Medicina e Imortalidade.
O Seminário Internacional, por
ter característica de evento acadêmico, terá inscrições à parte,
de custo acessível aos já inscritos
no MEDNESP, e permitirá ao
público brasileiro ver reunidos
em seu auditório pesquisadores
do porte de Pin Van Lommel
(Holanda), Mario Beauregard
(Canadá / USA), Álvaro Avezum
(IDP, SBC), Giancarlo Lucchetti
(UFJF), Mario Peres (UNIFESP),

Alexander Moreira-Almeida
(UFJF) e Leonardo Caixeta
(UFG).
Esta é a primeira vez que
o evento será realizado no
Centro-Oeste. Por que a cidade de Goiânia foi a escolhida?
A escolha de Goiânia não foi
fortuita. Quando a Associação
Médico-Espírita do Estado de
Goiás propôs sediar o evento,
levou como atrativo estarmos
no coração do Brasil, termos
estrutura para organização de
eventos de grande porte e o
enorme desejo de receber todo
o público brasileiro para o maior
congraçamento mundial em
Saúde e Espiritualidade voltado
para o público em geral, não
apenas profissionais da saúde.
Qual a expectativa de público?
Esperamos superar a marca
de 2.000 inscritos.
Quais os critérios para os
trabalhos científicos? Quem
pode participar?
Os interessados na inscrição
de trabalhos científicos devem
submeter os trabalhos através
do site www.mednesp2015.
com.br. No sítio do evento
encontram-se as normas para
inscrição dos trabalhos.
Neste ano se celebram 20
anos de fundação da AME-Brasil. Haverá algo especial
para marcar a data?
Os 20 anos de fundação da
AME-Brasil serão comemorados através da celebração de
um grande evento, o MEDNESP
2015, mas os participantes serão
brindados com uma grande surpresa, que deixamos em expectativa para revelarmos durante
nossa festa, não percam!
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De coração para coração
Astolfo O. de Oliveira Filho - aoofilho@gmail.com
De Londrina

A fé não pode ser imposta; tal ato é um grande equívoco
Examinando a questão da
fé, Allan Kardec escreveu as
seguintes palavras:
Diz-se vulgarmente
que a fé não se prescreve, donde resulta alegar
muita gente que não lhe
cabe a culpa de não ter
fé. Sem dúvida, a fé não
se prescreve, nem, o que
ainda é mais certo, se impõe. Não; ela se adquire
e ninguém há que esteja
impedido de possuí-la,
mesmo entre os mais refratários. Falamos das
verdades espirituais básicas e não de tal ou qual
crença particular. Não é à
fé que compete procurá-los; a eles é que cumpre

ir-lhe ao encontro e, se a
buscarem sinceramente,
não deixarão de achá-la.
Tende, pois, como
certo que os que dizem:
“Nada de melhor desejamos do que crer, mas
não o podemos”, apenas
de lábios o dizem e não
do íntimo, porquanto, ao
dizerem isso, tapam os
ouvidos. As provas, no
entanto, chovem-lhes ao
derredor; por que fogem
de observá-las? Da parte
de uns, há descaso; da de
outros, o temor de serem
forçados a mudar de hábitos; da parte da maioria,
há o orgulho, negando-se
a reconhecer a existência

de uma força superior,
porque teria de curvar-se
diante dela.
Em certas pessoas, a
fé parece de algum modo
inata; uma centelha basta
para desenvolvê-la. Essa
facilidade de assimilar
as verdades espirituais
é sinal evidente de anterior progresso. Em outras
pessoas, ao contrário, elas
dificilmente penetram,
sinal não menos evidente
de naturezas retardatárias.
As primeiras já creram e
compreenderam; trazem,
ao renascerem, a intuição
do que souberam: estão
com a educação feita;
as segundas tudo têm

O Espiritismo responde
Nesta época em que se fala
tanto na transformação do globo
em um mundo de regeneração,
um amigo nos pergunta como se
processa a evolução dos planetas.
O progresso de um planeta
é consequência dos progressos
individuais daqueles que nele habitam, mas é bom lembrar que o
progresso individual não consiste
somente no desenvolvimento da
inteligência ou na aquisição de
alguns conhecimentos. Isso não é
senão uma parte do progresso, o
qual não conduz necessariamente
ao bem, uma vez que se veem
homens fazerem muito mau uso
do seu saber.
O progresso de uma pessoa
consiste, sobretudo, no seu aperfeiçoamento moral, na depuração
do seu Espírito, na extirpação da

má índole que nele exista. Esse é o
verdadeiro progresso, o único que
pode assegurar a felicidade da Humanidade, porque é, em essência, a
própria negação do mal. O homem
mais avançado em inteligência pode
fazer muito mal; aquele que é avançado moralmente não faz senão o
bem. Eis por que existe interesse
para todos no progresso moral da
Humanidade.
Não é, pois, difícil compreender
que a fé na vida futura, ensinada
pelo Espiritismo, contribui muito
para que o progresso individual se
realize. É que, convencido de que a
vida continua e não se restringe ao
acanhado momento em que vivemos, o círculo das ideias se alarga
e o progresso pessoal passa a ter
um objetivo, uma utilidade efetiva.
Da continuidade das relações entre

os homens nasce naturalmente
o sentimento de solidariedade, e
a fraternidade passa a apoiar-se
sobre uma lei natural e ter em vista
o interesse de todos.
A crença na vida futura é, assim, elemento de progresso, porquanto é o estimulante do Espírito,
visto que só ela pode dar coragem
nas provas e perseverança na luta
contra o mal, ao mostrar-lhe que
há um objetivo real nessa luta e
nas provas.
Cientes do que acima dissemos, é fácil compreender que
nossas atitudes e nosso comportamento são fundamentais no
processo de evolução do mundo
em que vivemos, evolução essa
que é naturalmente lenta, porque
também é lento o amadurecimento
dos Espíritos.

de aprender: estão com
a educação por fazer.
Ela, entretanto, se fará e,
se não ficar concluída
nesta existência, ficará
em outra. (O Evangelho
segundo Espiritismo, cap.
XIX, item 7.)
Algumas palavras no texto
acima foram por nós grafadas em
negrito. Não foi sem propósito.
O objetivo: enfatizar, de forma
clara mas resumida, o que o
codificador da doutrina espírita
escreveu a propósito da fé:
• A fé não se prescreve, nem se
impõe; a fé se adquire.
• Em algumas pessoas, as verdades espirituais dificilmente
penetram.
• Um dia, porém, elas penetrarão.
• Se isso não ocorrer na presente
existência, ocorrerá em outra.
Reportamo-nos ao texto kardequiano para oferecer resposta
a uma pessoa que nos escreveu
contando que seu filho, pré-adolescente, se recusa a ir à Casa Espírita, que ele já frequentou por
algum tempo. Como estuda em
um colégio confessional mantido
por uma instituição católica, o
jovem tomou contato com os
ritos católicos e prefere, em face
disso, professar o Catolicismo.
Que fazer?
O principal é respeitar a
preferência do filho e não tentar
impor-lhe pela força a aceitação
da doutrina que professamos.
Tal imposição é um erro que
nos faz recordar os absurdos e

os crimes que, em nome da fé,
foram cometidos no passado
pelos homens que dirigiam na
época os destinos da Igreja.
Como a fé não se impõe,
a solução é confiar e esperar,
certos de que o tempo e o amadurecimento das pessoas conseguem obter coisas que jamais
sonharíamos.
Em seu livro O que é o Espiritismo, Kardec escreveu:
Àquele que diz: “Eu
creio na autoridade da
Igreja e não me afasto
dos seus ensinos, sem
nada buscar além dos
seus limites”, o Espiritismo responde que não se
impõe a pessoa alguma
e que não vem forçar
nenhuma convicção. A
liberdade de consciência
é consequência da liberdade de pensar, que é um
dos atributos do homem;
e o Espiritismo, se não
a respeitasse, estaria em
contradição com os seus
princípios de liberdade e tolerância. A seus
olhos, toda crença, quando sincera e não permita
ao homem fazer mal ao
próximo, é respeitável,
mesmo que seja errônea.
(O que é o Espiritismo, 3º
diálogo – o Padre.)
Esperamos que estas considerações ajudem a todos aqueles
que se encontram na mesma
situação da pessoa a que nos
reportamos.

Pílulas gramaticais
Em um momento no qual se
ouvem, no meio espírita, tantos
cantores ou corais, apresentaram-nos uma dúvida interessante:
– Que significa a palavra
refrão e qual é dela o plural?
Refrão designa a fórmula
vocal ou instrumental que se
repete regularmente numa com-

posição. É o mesmo que estribilho – versos repetidos no fim de
cada estrofe de uma composição.
No caso da música, refrão
é, pois, a parte da letra ou da
melodia que se repete.
O plural de refrão é refrãos
ou refrães. Não existe a forma
refrões.
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Infância coisa nenhuma!
EUGÊNIA PICKINA
eugeniapickina@gmail.com
De Indaiatuba, SP

Foi o caso de Antônio, um
menino bem magro, cujas notas
vermelhas no boletim revelaram
não um transtorno, mas um testemunho audível da monotonia
do currículo escolar que fazia
seu corpo triste, porém seu
olhar e perguntas ruidosos em
demasia.
Francamente por ele e por
certos golpes do destino contra
os quais é fecundo lutar, ainda
que haja uma conspiração em
andamento, continuo a insistir
no tema, procurando favorecer
perguntas contra o uso do metilfenidato sobre o cérebro em
formação das crianças e que no
País não para de crescer, sobretudo em algumas regiões.
Não são apenas os professores (escola), os pais também,
infelizmente, passaram a cobrar
diagnóstico de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade) e medicamento
(Ritalina/Concerta) para “re-

solver” os conflitos na escola e
estimular a quietude no espaço
doméstico.
Primeira pergunta: por
que é difícil escutar o que uma
criança está dizendo com seu
comportamento?
Muitos pais intolerantes (e
quiçá ignorantes) andam utilizando o diagnóstico da hiperatividade como “licença” para
entulhar seus filhos de remédio
e mantê-los tranquilamente
“adestrados”.
E deixando de lado as coisas
de criança, confissão de intenção: creio que isso dá aos pais/
cuidadores as justificativas que
lhes furtam o desafio de uma
realidade dura: ter filhos gera
trabalho cotidiano e impor limites, por sua vez, exige paciência,
atenção e muita dedicação.
Segunda pergunta: o que é
uma criança hiperativa?
Terceira pergunta: a resposta da pergunta anterior é
inquestionável?
Caso as pessoas investiguem
o caminho que leva ao diagnóstico de TDHA (Transtorno

de Déficit de Atenção e Hiperatividade) temos na maioria
das situações nacionais duas
opções: a) entre as crianças
clientes do sistema privado de
ensino, e que leva ao resultado
da prescrição da droga da obediência, o caminho se perfaz do
seguinte modo: a escola encaminha a criança ao psicólogo e
este ao neuropediatra – ou diretamente ao neuropediatra –, que
prescreve o medicamento para
que a grande transformação
aconteça e, em consequência,
a criança, sem desejos, passe
a ser produtiva; b) já no caso
das crianças usuárias da rede
pública de ensino, o roteiro que
tem como alvo a prescrição do
metilfenidato obedece a esses
passos: a escola encaminha a
criança indisciplinada/desatenta
ao médico, quem prescreve a
droga da obediência, ou aciona
o conselho tutelar. Mas, no final,
a criança está no geral sujeita ao
uso da droga legal.
Quarta pergunta: não é a
droga da obediência uma reedição da pedagogia negra?

As crianças, gente de carne
e osso, gostam de se deleitar
nas coisas simples e, sem embaraços, brincar e perguntar,
gravitando nos seus mundos
de faz de conta, provando os
ritmos da vigília, pois tudo é
novo, os enigmas das cidades
e da natureza – pedras, bichos,
árvores, lagos, a chuva que cai
da nuvem, o sol, as estrelas, o
desejo bom por elas invocado.
Também por isso, pelo desconcerto da infância, seus enigmas e inocência, considero que
há muitos modos de viver uma
vida. Os pais, em consequência,
podem sim distinguir a diferença entre fórmulas repetitivas, as
quais do mesmo jeito que outrora, nas escolas antigas, regulam
o argumento da produção, cuja
moralidade, aparentemente neutra, costuma reduzir crianças a
cacos, elas que insistem em se
engajar no mundo (agora) de
novas maneiras.
Não sei, mas creio que Rubem Alves estava certo quando
dizia que “também a morte ama
o saber”: metilfenidato (algo si-

milar à corrida armamentista)...
Droga da obediência, que mata
na criança a licença para usufruir da infância, tempo que não
é mágico, nem fácil, mas deve
ser apoiado como um período
destinado ao desenvolvimento
do corpo de carne, mas também
da alma acesa.
Quinta pergunta: o que
ocorrerá com essa geração
legalmente drogada no futuro?
Sexta pergunta: e o que tudo
isso explica sobre nós, os adultos? Será que os pais/cuidadores
que aceitam submeter (suas)
crianças à droga da obediência
serão mais tarde compreendidos
apenas pelo dever a serviço de
um “seguro” crescimento, ou
(auto)condenados pelo desamor
ao prelúdio da vida?
Parece coisa absurda, mas
como um perigo facilmente
evitado, na sociedade pós-industrial, em pleno século XXI,
não estaria, para crianças ricas
e pobres, o caminho que leva à
prescrição da droga da obediência inspirado pela madrasta da
Branca de Neve?

Dias difíceis...
WELLINGTON BALBO
wellington_balbo@hotmail.com
De Salvador, BA

É comum ouvir-se dizer:
Quero sombra e água fresca.
Férias, não vejo a hora. Meu
sonho é ganhar na megassena
para viver longe de dificuldades.
São anseios humanos, afinal, sombra e água fresca não
fazem mal algum. Dinheiro
também é bem-vindo e férias
são uma maravilha para repormos as energias gastas durante
o ano de labuta. Todavia, para
que não se decepcione mais
adiante com os “espinhos” do
caminho é bom estar atento de
que o planeta Terra não é um
resort onde viemos para descansar, embora muitos queiram
isso.
A vida aqui, como diria uma
personagem, não é brinquedo
não. São dias de luta, batalha,
incompreensões e aflições dos

mais variados matizes. Será
que sou amado? Será que conseguirei emprego? Passarei no
vestibular? Esta enfermidade é
curável? Indagações e mais indagações que preenchem nossos
dias, apoquentam nosso cérebro
e geram dúvidas no coração.
Não pense você que quero lhe
desanimar em viver ou que estou
brigado com o mundo. Nada
disso. A ideia é apenas mostrar
que as aflições e dúvidas pelas
quais passamos aqui são naturais
ao nosso estágio evolutivo e, vou
além: são necessárias para que
ocorra nossa evolução.
Você poderá perguntar:

Como assim? Como vou crescer
em meio a aflições, angustias e
dúvidas? Primeiro passo é compreender que essas situações
existirão.
Segundo passo é entender
que os dias difíceis que passamos aqui na Terra se bem vividos são os melhores para nosso
progresso espiritual.
É nos dias difíceis, na ingratidão enfrentada com coragem,
na enfermidade encarada com
serenidade, na dificuldade financeira superada com criatividade
que vamos exercitando a nossa
musculatura espiritual.
Os dias fáceis são como um

descanso para que nosso ser
pegue fôlego e prossiga na jornada, mas eles não serão e nem
poderão ser eternos em nosso
desfile por este mundo.
É preciso que as dificuldades
surjam, é necessário que apareçam obstáculos, que convivamos
com as adversidades a fim de
treinarmos paciência, resignação, respeito, capacidade de
adaptar-se ao novo e disposição
para mudar se preciso for.
Nos dias fáceis bebemos a
sombra e desfrutamos da água
fresca. E isso é muito bom.
Nos entanto, nos dias difíceis
aprendemos que lutar é preciso

e que desistir deve estar fora de
nosso menu.
Certa vez o inesquecível
Chico Xavier disse agradecer por
todas as dificuldades enfrentadas
na vida, pois foram elas fundamentais para o seu crescimento.
Chico tinha razão. Sem
dificuldades nada de progresso.
O ideal é que cheguemos
neste estágio de agradecer os
dias difíceis, os colegas complicados, os adversários gratuitos, as dificuldades de todos
os tipos... Afinal, sem esses
componentes como amadurecer
e construir bases sólidas para
nossa edificação?
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Recorde de livros vendidos e de
autógrafos no lançamento da
obra sobre Divaldo
JÚLIO ZACARCHENCO
juliokachenco@gmail.com
De Sumaré, SP
O programa Fantástico da
Rede Globo de Televisão exibiu
na noite de 22 de fevereiro uma
entrevista e uma reportagem de
que foram alvo Divaldo Franco
e a Mansão do Caminho. O fato
constituiu uma justa homenagem
a um extraordinário trabalhador
da seara de Jesus. Quem não
viu a matéria, pode vê-la clicando neste link: http://g1.globo.
com/fantastico/noticia/2015/02/
principal-medium-do-pais-psicografa-diante-das-cameras-do-fantastico.html
Na noite seguinte, dia 23 de
fevereiro, Divaldo Franco esteve
em São Paulo para o lançamento
do livro “Divaldo Franco – A
Trajetória de Um Dos Maiores
Médiuns de Todos os Tempos”,
de autoria da jornalista Ana Landi (fotos). A obra constitui-se na
primeira biografia jornalística
sobre o espírita baiano, reconhecido como o maior divulgador do
Espiritismo no mundo.
O lançamento ocorreu na Li-

vraria Saraiva do Shopping Pátio
Paulista. Os autógrafos iniciaram-se às 18h, mas a fila começou a
se formar antes mesmo das 16h
e durante praticamente todo o
evento estendeu-se para fora das
dependências da loja. O tempo
médio de espera para se conseguir
o autógrafo foi de 2 horas.
Embora o livro retratasse a
vida e a obra de um espírita, o
público presente era bem diverso:
além dos espíritas, pessoas de
outras religiões, simpatizantes
e mesmo os que se declararam
não religiosos fizeram questão

de conhecer o médium de perto,
apertar-lhe a mão, ter um breve
contato.
O lançamento bateu recorde
de número de livros vendidos e
autógrafos dados. Durante praticamente 4 horas ininterruptas,
o médium espírita atendeu, uma
a uma, mais de mil pessoas e
autografou 2.600 livros, a todos
oferecendo um sorriso, um aperto de mão e palavras de consolo.
A autora, Ana Landi, sempre ao
lado de Divaldo e externando
grande simpatia, também autografou os livros e cumprimentou
a todos.
Os direitos autorais foram
integralmente doados em cartório para a instituição sócio-educativa “Mansão do Caminho”,
criada por Divaldo na cidade de
Salvador (BA), há mais de 60
anos. Todos os que adquiriram
o livro, receberam um DVD
institucional da “Mansão do
Caminho” e uma garrafinha de
água personalizada.
Nota do autor: As fotos desta
reportagem feitas por Jorge
Moehlecke.

O IMORTAL na internet
Além de circular com seu formato impresso, o jornal O
Imortal pode ser visto também na internet, bastando para isso
acessar o site www.oconsolador.com, em cuja página inicial
há um link que permite o acesso do leitor às últimas edições
do jornal, sem custo algum.
Para contactar a Redação do jornal, o interessado deve
utilizar este e-mail: limb@sercomtel.com.br.

