
Kardec é atemporal. É 
o que Marcelo Teixei-

ra responde quando ques-
tionado sobre a força do 
Espiritismo com o passar 
dos anos. E é o que o autor 
prova em sua nova obra, O 
Espiritismo é Pop. 

Casa Editorial (CE): Ape- 
sar das diferenças de 
crenças, tem havido um 
interesse maior no conhe-
cimento “além das fron-
teiras” das religiões? É 
assim que o espiritismo 
ganha espaço?
Marcelo Teixeira (MT): As 
religiões começam a perce-
ber que não podem fi car fe-
chadas em si mesmas, mui-
tas posando como donas da 
verdade. Isso não existe. 
Não existe a religião cor-
reta e as religiões erradas. 
Não existe a religião boa 

em contraponto às demais, 
que seriam ruins. O conhe-
cimento humano, as desco-
bertas científi cas, a luta pe-
los direitos humanos entre 
outros acontecimentos, têm 
mostrado às religiões a ne-
cessidade de estarem mais 
próximas, trabalhando pelo 
bem comum. 

O Espiritismo, dou-
trina altamente consoladora 
que sempre respeitou todo 
e qualquer pensamento re-
ligioso, ganha espaço por 
sempre ser uma religião de 
vanguarda, que nunca se 
fechou em copas. Pelo con-
trário, está sempre aberta 
às descobertas científi cas, 
além de mostrar que assun-
tos como aborto, terroris-
mo, vandalismo, homos-
sexualidade e maioridade 
penal têm de ser debatidos 
sob uma ótica justa e acima 
de tudo consoladora.

CE: Nos últimos anos tive-
mos diversas produções do 
cinema nacional retratan-
do o espiritismo. Filmes 
como: Nosso Lar, Chico 
Xavier, Bezerra de Mene-
zes. Esse, de certa forma, 
é o caminho para tornar o 
espiritismo popular?
MT: Acredito que sim, des-
de que sejam produções de 
qualidade. De nada adianta 
produzirmos um fi lme ruim 

e acreditarmos que cairá nas 
graças do público só porque 
é espírita. Precisamos de 
bons roteiristas, produtores, 
atores e diretores. É assim 
que a indústria cultural fun-
ciona.

CE: Pesquisas recentes 
têm mostrado que o Espi-
ritismo, em relação a ou-
tras religiões, tem maior 
proporção de pessoas com 
nível superior completo. 
Você acha que isso elitiza 
ou torna a doutrina impo-
pular?
MT: Primeiramente, acho 
que a Doutrina Espírita está 
conseguindo atender a um 
público que outras religiões 
não conseguiam. A princí-
pio, portanto, têm-se a im-
pressão de ser uma doutrina 
elitizada. Talvez porque o 
movimento espírita - ainda 
fortemente formado por pes-
soas que trazem hábitos de 
outras religiões - ainda não 
tenha percebido que o Espi-
ritismo tem de ser arejado, 
moderno, dialogando cons-
tantemente com os assuntos 
que estão na ordem do dia. 
Algumas pessoas ainda não 
têm noção do que seja Es-
piritismo. Cabe a nós divul-
gar, não nos achando donos 
da verdade, mas prestando 
os devidos esclarecimentos 
quando necessário. 

...e  Espiritismo. 
Ciências complementares ou 
universos paralelos?
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Via Sacra

Mitos e Verdades

As dúvidas e impertinências 
esclarecidas   por    Richard 
Simonetti.
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O cultivo da refl exão quando  
se  resignar é a boa alterna-
tiva.
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DOUTRINA POPULAR
A vanguarda de uma religião aberta e consoladora

Marcelo Teixeira

Astronomia...
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Um tempo atrás rece-
bemos a pergunta 

de um leitor do Casa Edi-
torial, interessado em sa-
ber se podemos relacionar 
Espiritismo e Astronomia. 
Pois bem, esta é a edição 
ideal para responder à dú-
vida do Rafael, que mora 
no Rio Grande do Sul. En-
caminhamos a pergunta a 
Ruy Alberto Gatto, o mais 
recente escritor da Editora 
Ceac, autor do lançamento 
Sob os Sóis de Capela. 

Formado em Jornalis-
mo e em Direito, o Promo-
tor de Justiça aposentado 
sempre se dedicou ao estu-
do do Espiritismo e da As-
tronomia. Em sua primeira 
obra, Ruy explora a ideia 
de vida e reencarnação em 
vários mundos e da dimen-
são que tomam promovidas 
pelas descobertas astronô-
micas. Tudo sob o pano de 
fundo da Doutrina Espírita.

Casa Editorial (CE): Po-
demos relacionar Espiri-
tismo e Astronomia?
Ruy  Gatto (RG): Um dos 
princípios básicos do Espi-
ritismo é o da pluralidade 
dos mundos habitados. Só 
por esse aspecto dá para 
vislumbrar a conexão com 
a Astronomia, que cuida de 
estudar os astros que com-
põem o Universo. Mas não 
é só isso. A concepção espí-

rita confere uma fi nalidade 
à obra da criação: tudo se 
destina à evolução do Espí-
rito, que impulsionado pela 
Vontade Divina, caminha 
evoluindo sempre, em bus-
ca da perfeição. Essa busca 
coloca o Espírito num papel 
importante, que o conecta 
com todo o Universo, dado 
que todos têm como missão 
contribuir para a evolução 
conjunta. Tudo se encadeia 
na Natureza. Não há evolu-
ção isolada, de um só indi-
víduo, é o que nos ensina o 
Espiritismo. 

Se entendermos o 
conceito de Astronomia 
num sentido mais amplo, 
envolvendo não só a “me-
dida” e observação dos as-
tros mas também a neces-
sidade de compreender os 
mecanismos de surgimento, 
vida e destino do Univer-
so, dá para concluir que a 
Astronomia tem importan-
te papel, no sentido de nos 
mostrar que tudo tem um 
encadeamento lógico, nada 
do que ocorre na natureza é 
por acaso. 

CE:  Aproveitando a opor-
tunidade, impossível não 
perguntar: existe relação 
entre sua obra e o clássico 
Os Exilados da Capela?
RG:  Ao falar em Capela, 
impossível não surgir a re-
ferência à obra de Edgard 

Armond. Porém, limito-me 
ao pano de fundo das des-
cobertas na área da Astro-
nomia, quanto à existência 
de planetas extrassolares e 
à astrobiologia, que estuda 
a possibilidade de vida, pri-
mitiva ou inteligente, fora 
da Terra. 

Penso que meu livro 
se relaciona com as obras 
básicas da Codifi cação e 

com a aplicação dos prin-
cípios espiritas que envol-
vem o conhecimento e o 
estudo do que a ciência nos 
oferece, extraindo-se daí as 
consequências morais que, 
como decorre dos ensina-
mentos do Espiritismo, não 
podem estar desvinculados.

   EDITORIAL

A                   divulgação dos    
ensinamentos do 

Espiritismo para leito-
res e o público em geral, 
chamados de não-espíri-
tas, tem sido um grande 
desafi o para dirigentes, 
editores, palestrantes, es-
critores e divulgadores da 
doutrina. A intenção não é 
a de convertê-los, mas de 
compartilhar os ensina-
mentos do chamado con-
solador prometido. Tornar 
o Espiritismo Pop, na ex-
pectativa de que se torne  
o futuro das religiões, por 
incrível que pareça é uma 
tarefa que vem sendo bem 
executada justamente por 
eles, os não-espíritas. Um 
bom exemplo está no ci-
nema. Acompanhando boa 
parte das produções cine-
matográfi cas nacionais 
em que o Espiritismo foi o 
tema central, percebemos 
que um grande número de 
pessoas que formavam as 
equipes de produção e até 
atores, eram pessoas que 
antes nunca tinham ouvido 
falar de Allan Kardec ou 
mesmo de Chico Xavier... 
e mesmo assim notamos 
um resultado espetacular 
nas bilheterias, tornando o 
Espiritismo cada vez mais 
Pop. Será que nós espíri-
tas estamos fi cando para 
trás nesse movimento de 
divulgação, fazendo pa-
lestras para nós mesmos, 
publicando livros para 
nós mesmos? Acho que 
cabe aí uma refl exão, afi -
nal como já fomos orien-
tados: a sua divulgação é 
uma espécie permanente 
de caridade. 

A evolução não gira em torno do Planeta

SALA DO LEITOR

Dê sua opinião e sugestões
 ao Casa Editorial:

casaeditorialceac@gmail.com

Ruy Alberto Gatto

EXPEDIENTE

Renato L. de Oliveira
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Da condenação à mor-
te ao sepultamen-

to, Jesus passou por várias 
etapas. Essa caminhada, 
carregando a cruz desde 
o Pretório de Pilatos até o 
Monte Calvário, se tornou 
conhecida como Via Crucis 
e é uma das maiores repre-
sentações da fé cristã. 

É comum, duran-
te a quaresma, que os fi éis 
percorram esse caminho, 
mesmo que mentalmente, e 
refl itam sobre a Paixão de 
Cristo. Um percurso defi ni-
do por quatorze cenas mais 
marcantes, quatorze Esta-
ções, que foram a inspira-
ção de Adeilson Salles para 

sua mais recente obra.
O livro é um convi-

te para assumirmos a nos-
sa ‘maioridade espiritual’, 
como diz o autor. Ou seja, 
do abandono das justifi cati-
vas falsas e sem razão, de 
quando tentamos transferir 
a responsabilidade das pro-
vas que nós mesmos esco-
lhemos viver, esclarece.  

Em entrevista ao Casa 
Editorial Adeilson revelou 
que ele próprio foi profun-
damente tocado, não só du-
rante o processo de criação, 
quando acredita ter recebi-
do grande amparo do plano 
espiritual, mas também de-
pois de concluir a obra. 

A emoção de escrever 
sobre Jesus não cessou após 
o termino do livro. Não fui 
mais o mesmo. É como se 
a partir do livro eu sentis-
se uma certa urgência em 
escrever mais sobre temas 
evangélicos. Como se uma 
saudade imensa do abraço 
de Jesus viesse me acalen-
tar e acalmar todas as mi-
nhas lutas e difi culdades 

como ser humano. Estudar 
e meditar sobre a vida de 
Jesus nos auxilia a aliviar 
o coração e entender que 
mesmo falho como sou pos-
so servir, pois Ele me aceita 
como sou, declara Salles. 

Estações promove 
momentos de meditação e 
renovação da fé na vida e 
em nós mesmos, como ex-
plica Adeilson:  

Não exalto o sofri-
mento desses momentos 
vividos pelo Cristo, muito 
pelo contrário, tentei pali-
damente extrair o simbolis-
mo desses instantes repletos 
de esperança para o homem 
moderno. 

Já na época das cru-
zadas os cavaleiros templá-
rios tinham como missão 
proteger os peregrinos que 
iam do ocidente a Jerusa-
lém visitar todo trajeto en-
frentado por Jesus em seu 
trajeto com a cruz. Em nos-
so livro convidamos o leitor 
a fazer seu trajeto íntimo, 
sua avaliação sobre a pró-
pria cruz.
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A vida é permeada de 
estações e cada uma delas 
mostra sua sabedoria e exu-
berância. Existem estações 
climáticas, estações de par-
tida e de chegada. Também 
existem as estações da alma, 
essas são as paragens do co-
ração, das preferências, de 
sentimentos e gostos.

“Onde estiver seu tesou-
ro, lá estará vosso coração”,
                           disse Jesus.

Onde estiver seu coração 
aí está sua estação. Seja qual 
for sua predileção o tempo 
de permanência é determina-
do por suas escolhas.

As estações da alma são 
aquelas dos sentimentos 
cultivados, das predileções, 
felizes ou infelizes. As esta-
ções do espírito mudam con-
forme ele muda sua visão e 
compreensão das coisas da 
vida. Alguns elegem uma 
vida de primavera, colorida 
e perfumada. Outros, encer-
ram-se em mundos frios de 
sentimentos infelizes, sem 
sol, sem cor, de calvário. É 
sempre tempo de uma nova 
estação a partir do nosso 
próprio coração. 

A simbologia da Via Crucis tão perto de nós
ESTAÇÕES

Adeilson Salles

Nova Obra

Últimos lançamentos - Editora Ceac
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Astrologia X Astronomia

Sim, são estudos bem di-
ferentes. A Astrologia 

se dedica à infl uência dos 
astros e dos signos sobre a 
vida humana. Já Astrono-
mia é uma ciência milenar 
que estuda os planetas, es-
trelas e constelações, saté-
lites, cometas, sistemas so-
lares... 

A dúvida é comum, e 
o tema já foi explorado por 
Richard Simonetti em uma 
de suas obras. Seleciona-
mos alguns trechos:

Mas a astrologia é 
milenariamente cultivada, 
situada como complexa ci-
ência…

Para os sonhadores. 
A astronomia, esta sim uma 
verdadeira ciência, demons-
tra que os movimentos dos 
astros não guardam a míni-
ma relação com o destino 
das pessoas. 

E a opinião do Espi-
ritismo?

No livro A Gênese, 
capítulo VI, Allan Kardec 
destaca a impropriedade 
da astrologia, citando fatos 
científi cos. A pá de cal sobre 
o assunto está na questão 
867, de O Livro dos Espíri-
tos. Pergunta o Codifi cador: 
Donde vem a expressão: 
nascer sob uma boa estre-
la? Respondem os Espíri-
tos mentores, incisivamen-
te: Antiga superstição, que 
prendia às estrelas os des-
tinos dos homens. Alegoria 
que algumas pessoas fazem 
a tolice de tomar ao pé da 
letra.

Texto  extraido do  livro:
 Dúvidas e Impertinências 

do escritor Richard Simonetti. 
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