
A sociedade terrestre alcan-
çou, na atualidade, os mais 
altos níveis de ciência e tec-

nologia, decifrando inúmeros enigmas 
do macro ao microcosmo.

 As doutrinas médicas vêm con-
seguindo debelar enfermidades pandê-
micas destruidoras de milhões de vidas, 
enquanto a tecnologia de ponta elimina 
as distancias, facilita as comunicações e 
a locomoção, ensejando melhor compre-
ensão das culturas diversas e mais fácil 
aprendizagem sobre as avançadas aqui-
sições da inteligência.

 Pântanos e desertos têm sido 
transformados em jardim e pomares que 
embelezam a Terra e facilitam o convívio 
humano.

 Nada obstante, o ser contempo-
râneo encontra-se faminto de luz espiri-
tual, de amor fraternal e de paz interior.

      Em consequência, aumentam os 
índices de criminalidade, do abandono, 
do desrespeito aos direitos humanos, 
das massas em revoluções continuas, 
inquietas e dominadas por sofrimentos 
inenarráveis punidas com severidade, 
assim como alarmantes desmandos mo-
rais, sociais, religiosos, políticos e admi-
nistrativos ...

 Homens e mulheres que assu-
miram a responsabilidade pela condução 
dos povos, com exceções consideráveis, 
arruínam as nações que governam do-
minados pelo egoísmo, pelas ambições 
desmedidas que os induzem a condutas 
reprochaveis e criminosas, constituindo-
-se exemplos de malversação dos recur-
sos públicos mediante comportamentos 
vergonhosos.

 Os vícios campeiam ao lado da 
violência urbana, que culmina em revolu-
ções coletivas, tentando desapear do po-
der governos arbitrários que os usurpam, 
e pretendem neles eternizar-se, inescru-
pulosos e servis às paixões subalternas 
que os dominam.

 Isto, naturalmente, como resul-
tado da perda da identidade moral em 
torno da responsabilidade pessoal, da 
desconsideração aos princípios éticos-
-morais que devem viger no indivíduo, 
tanto quanto na sociedade. Falhando, no 
primeiro, inevitavelmente desaparece na 
segunda.

 Vive-se o momento de inadiável 
necessidade de retornar-se aos valores 
estabelecidos pela cultura, pela civiliza-

ção, pelo Evangelho de Jesus – o mais 
extraordinário código de ética da huma-
nidade em todos os tempos – a fim de 
construir-se um mundo melhor, iniciando-
-se no cidadão transformado pelo bem.

 Nenhuma legislação terrestre 
pode alcançar esse mister, porque é da 
natureza íntima de cada um, intransferí-
vel, já que nada de fora pode alterar a 
consciência e o comportamento interior 
do ser humano.

 Somente o esclarecimento em 
torno de suas responsabilidades morais 
e sociais, particularmente as que dizem 
respeito à sua realidade de Espírito Imor-
tal, pode realizar o processo de transfor-
mação interior para melhor, com clara 
consciência do que lhe cabe realizar 
como dever, a fim de fruir dos decorren-
tes direitos que lhe dizem respeito.

 O ser humano ainda permanece 
um enigma para ele próprio, mas somen-
te através da introspecção orientada com 
segurança conseguirá decifrar-se por 

conhecer-se na intimidade, nas raízes 
existenciais do imenso caminho reencar-
cionista, propondo-se à auto iluminação 
e ao serviço de solidariedade em relação 
ao seu próximo.

 Um ser iluminado é um campeão 
de conquistas valiosas, que se transfor-
ma em farol humano apontando as pene-
dias no oceano existencial.

 Para lográ-lo, torna-se imposter-
gável o dever de trabalhar-se intimamen-
te, a fim de descobrir-se, identificando de 
onde vem, para onde vai e qual o sentido 
objetivo que lhe deve direcionar o com-
portamento, a fim de prosseguir no rumo 
da imortalidade vitoriosa.

 O Espiritismo é a ciência ainda 
não conhecida quanto deveria, que dis-
põe dos mais seguros instrumentos que 
facultam a análise e o autoconhecimento 
humano, aliada a uma filosofia otimista, 

rica de elucidações profundas que desa-
guam nos luminosos conceitos de ordem 
moral de efeito religioso ...

 O seu estudo consciente e sério 
liberto o ser humano da ignorância em 
torno da existência, enquanto o enrique-
ce de sabedoria, a fim de conduzir-se 
com segurança, experimentando a pleni-
tude – meta de toda a existência.

 Conhecê-lo profundamente é o 
grande desafio que a todos aguarda.

 Desse modo, aos militares espí-
ritas, que são educados na severa dis-

ciplina dos códigos legais, para servir à 
Pátria, cabe a grande tarefa de aliar os 
conhecimentos da estratégia bélica e da-
queloutra pacifica, às lições do Embaixa-
dor da Paz no mundo, que veio para ser-
vir e doou-se, tornando-se exemplo do 
mesmo, os inolvidáveis servidores Mau-
ricio e à sua legião tebana, que matar, 
mesmo quando legalmente, é um crime 
perante as Leis Cósmicas, sendo mais 
importante salvar e pacificar para melhor 
conquistar aquele que se lhe torna inimi-
go ...

 Todo inimigo é alguém que per-
deu o endereço de si mesmo, e, por con-
sequência, teme os outros, deles fugin-
do através do conflito da agressividade 
mental, emocional, política e social.

 A compaixão para com ele e 
a educação para com todos são os re-
cursos psicoterapêuticos mais valiosos, 
a fim de dar-lhes sentido e significado 
psicológico e espiritual à existência que 
atravessa a noite escura da alma, perdi-
dos em si mesmos. 

 Congratulando-nos com os com-
panheiros de lutas terrestres e servidores 
militares pelo transcurso do septuagési-
mo aniversário da Cruzada dos Militares 
Espíritas, exora o amparo e as bênçãos 
de Jesus para todos nós, de ambos os 
planos da vida, o companheiro e amigo 
de lides espíritas e militares.

Página psicografada pelo médium Di-
valdo Pereira Franco, na tarde de 12 de 
maio de 2.014, na cidade de Bruxelas, 
Bélgica. 

(*) Mensagem do Espírito de MA-
NUEL VIANNA DE CARVALHO (1874-
1926), militar e espírita brasileiro, nasci-
do emSalvador/BA. Destacou-se como 
um orador na divulgação da Doutrina Es-
pírita. Considerado um dos vultos do Es-
piritismo, foi engenheiro militar, bacharel 
em Matemática e Ciências Físicas, ten-
do alçado, no Exército Brasileiro, o posto 
de Major. Exerceu o cargo de Chefe do 
Estado-Maior da 7ª Região Militar. Dota-
do de grande cultura científica e literária, 
era profundo conhecedor da Doutrina 
Espírita, o que fez com que se destacas-
se como um dos seus mais ativos propa-
gandistas na Região Nordeste do Brasil.
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3º CONGRESSO ESPÍRITA 

DO DF

A Doutrina Explica:
SÍNTESE SOBRE

A EVOLUÇÃO ANÍMICA DA FALA

A Grande Diferença entre
Teoria e Prática

Rogério Coelho
UM POUCO SOBRE A OBRA DO 
POETA SERGIPANO QUE NOS 

DEIXOU HÁ 23 ANOS
Marcel Bataglia

MENSAGEM MAURICIA – 2014 – ANO DO 70º ANIVERSÁRIO DA CME
(CRUZADA DOS MILITARES ESPÍRITAS)

REFLEXÕES OPORTUNAS

Manuel Vianna de Carvalho  (*)
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ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PROMOCIONAIS
Oficina de Costura: Terça-feira às 14h
Bazar Beneficente Irmã Virgínia: Domingo às 10h
Gabinete Odontológico: Sábado às 08h e Domingo às 10h
Gabinete Médico e Farmácia: Domingo às 10h
Albergue Noturno: Aberto todo ano
Campanha Auta de Souza: Domingo às 10h
Distribuição da Sopa: Domingo às 10h
Caravana Chico Xavier (apoio aos desvalidos):
1ª sexta-feira de cada mês às 19h

ATIVIDADES DOUTRINÁRIAS
Reunião Pública e Passe: 
 Segunda-feira: 20h
 Quinta-feira: 20h
 Domingo: 09h

Evangelização da Juventude: Domingo às 10h30
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DIRETORIA
Presidência: LENIRA PEREIRA VIANA
Vice-Presidência: PAULO DE TARSO P. VIANA
Secretaria:
SOLANGE VAZ DOS SANTOS
Tesouraria:
MARIO RINALDO ARRUDA DE AGUIAR
DEPARTAMENTOS
Atendimento Espiritual:
MAURÍCIO DE QUEIROZ CURI
Atividades Mediúnicas: 
WILSON JOSÉ RODRIGUES ABREU
Formação Doutrinária: 
CARLA VIEIRA GONÇALVES ABREU
Infância e Juventude: 
MARGARIDA CARDOSO LEITE
Divulgação Doutrinária:
ANDRÉ RIBEIRO PEREIRA
Assistência e Promoção Social Espírita: 
GILDA GOMES RODRIGUES
Arte e Cultura Espírita: 
CONCEIÇÃO DE MORAES CAVALCANTE

Registro no Cartório do 2º Ofício de 
Registro Civil do Distrito Federal. 

Bimestral. Editado pelo Grêmio Espírita 
Atualpa Barbosa Lima

Endereço: SGAS, Qd. 610 - Cj. D
 Brasília - DF CEP 70200-700

CNPJ 00.116.301/0001-85
Responsável: Lenira Pereira Viana - 

Presidente do GEABL
Editor: André R. Ferreira

e-mail: brasiliaespirita@uol.com.br
Revisão: Paulo de Tarso Pereira Viana, 
Lenira Viana, Ruy de Oliveira Barbosa, 

Soraia Ofugi, Lenise Amaral e Cesar Viana
Jornalista: Paulo de Tarso dos Reis Lyra

DRT/MTB 760-95
Diagramação/Editoração Eletrônica:

Alexandre Bittencourt de Oliveira e 
Davi Ribeiro Boaventura

Gráfica: Editora Otimismo
Tiragem: 2 mil exemplares impressos

A Equipe do Jornal Brasília Espírita agradece a todos os irmãos que direta e indiretamente têm oferecido valioso apoio na divulgação dos ensinamentos do 
Consolador Prometido, seja no fornecimento de artigos, seja na revisão dos textos ou no serviço de distribuição.

Fundado em 28 de outubro de 1960 - Reconhecido de utilidade pública federal  
SGAS Quadra 610 Conjunto D - CEP 70200-700 - Brasília/DF - Telefone: (61) 3443-20001960  -  2014

P or mais de seis lustros (conta 
Irmão X pela mediunidade de 
Chico Xavier) a cena se repe-
tiu: o presidente (vitalício) do 

Centro Espírita - semanalmente -, no uso 
da palavra, fazia as mais belas prédicas 
vazadas no Evangelho de Jesus sob as 
abençoadas lentes novas do Espiritismo, 
exortando aos frequentadores que o ou-
viam atentos, à prática sã e pura da moral 
cristã...

        Um frequentador assíduo sempre 
assistia às palestras com muita atenção 
e assentava-se - sistematicamente - na 
última fileira de bancos, desaparecendo 
ao findar a reunião e, infalivelmente, rea-
parecendo na semana seguinte.

      Eis que ambos se encontram agora no 
Mundo Espiritual... 

       O que fora presidente e pales-
trante semanal, observando a situação 
privilegiada daquele antigo frequentador 
de suas palestras, em vista de sua pró-
pria situação difícil nas Paragens do Infi-
nito, indagou de um dos Emissários Divi-
nos:  - Senhor!  Por mais de três décadas 
propaguei em alto e bom som as benes-

ses da Boa-Nova na tribuna Espírita do 
“meu” Centro. Por que agora estou nesta 
situação desconfortável enquanto aque-
le nosso irmão já até conseguiu o seu 
“passaporte” para os Planos Superiores e 
eu ainda não o logrei?! Enquanto eu me 
esfalfava na tribuna espírita ele só fica-
va ouvindo; não acho justa esta situação 
agora!...

       - Ora, meu irmão, perguntemos a ele por-
que lhe foi franqueado o acesso aos Pá-
ramos de Luz... Aproximaram-se, então, 
do antigo e fiel frequentador do Centro 
Espírita, do qual irradiava bela tonalidade 
luminosa. Este ao ver o antigo presidente 
abriu-se em um largo e benevolente sor-
riso.  O presidente, sem maiores expan-
sões de alegria, franzindo o senho e não 
conseguindo nem mesmo disfarçar sua 
indignação e inveja foi logo perguntando:  

         - Meu irmão, como é que você conseguiu 
convite para “a festa nupcial”? 

        Ripostou o outro alegremente: 

        - Ora, simplesmente fiz todas aquelas 
coisas que o senhor aconselhava a fazer. 
Costurei, assim, a minha “veste nupcial”.

    Tardiamente nosso presidente 
percebeu que teoria e prática têm valores 
bem distanciados no Mundo Maior!...

          Aconselha S. Luís:2 “desconfiai 
das palavras melífluas, desconfiai dos 
escribas e fariseus, que oram nas pra-
ças públicas, vestidos de longas túnicas. 
“Desconfiai dos que pretendem ter o mo-
nopólio da verdade”.

          Diz Erasto:3 “os verdadeiros mis-
sionários de Deus ignoram-se a si mes-
mos, em sua maior parte; desempenham 
a missão a que foram chamados pela for-
ça do gênio que possuem, secundados 
pelo poder oculto que os inspira e dirige a 
seu mau grado. Numa palavra: os verda-
deiros profetas se revelam por seus atos.”

          Jesus sempre “adubou” Suas pa-
lavras com Seus atos.   

         Não sem motivo, Emmanuel 
disse: “as palavras convencem, mas os 
exemplos arrastam”.

          A divisa “fora da caridade não há 
salvação” não se aplica ao simples âm-
bito do discurso. Há que ser colocada no 
curso das atitudes.

         Em virtude de ancestrais atavis-
mos relaciona-se caridade com sustenta-
ção material.   Ora, a caridade material 
(beneficência) tem o seu valor, mas a ca-
ridade real, conforme o entendimento de 
Jesus vai mais além do âmbito material 
e resume-se na:4 “benevolência para com 
todos, indulgência para com as imperfei-
ções alheias e perdão das ofensas”. Aí 
estão os motivos pelos quais nosso fre-
quentador conseguiu “atravessar a porta 
estreita”: Ele praticava tudo isto o tempo 
todo!...

          Jamais conseguiremos tal de-
siderato simplesmente tangenciando o 
superficial terreno das teorias, mas sim, 
esfalfando-nos no terreno árido de nosso 
próprio coração, arroteando-o para a se-
menteira do Bem com Jesus, seguindo-O 
em todas as situações como o “Modelo e 
Guia”, demonstrando com gestos e ações 
as excelências de Seus ensinamentos.   
Fora disso, seremos apenas “como metal 
que soa ou como címbalos que retinem”, 
como muito bem o assinalou o inigualável 
Bandeirante da Boa Nova, Paulo de Tar-
so. 

(*) Articulista Espírita, jornalista espírita e 
natural de Muriaé/MG

1 - João, Epístola 1ª. Capítulo IV, versículo 1.
2 - KARDEC, Allan. O Evangelho Seg. o Espiritis-

mo. 121.ed. 
Rio [de Janeiro]: FEB, 2003, cap. XXI, item 8.
3 - Idem, ibidem, cap. XXI, item 9.

4 - KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 

Natural de Cedro do São João, muni-
cípio sergipano, nascia no dia 5 de 
fevereiro de 1927, José Soares 
Cardoso(foto), um dos grandes 

semeadores da seara espírita. Filho de Pedro 
dos Santos Cardoso e Maria da Pureza Soares 
Cardoso, era autodidata. Saiu de sua terra na-
tal para São Paulo em 1946, tendo exercido di-
versas profissões, como bancário, comercian-
te, representante comercial e jornalista, além 
de editor do informativo mensal GUIAPRESS, 
que circulou em Cuiabá de 1983 a 1989. 
 Ocupando a função de representante 
comercial autônomo, percorreu grande parte 
do Brasil, levando a inúmeras cidades do País 
a sua mensagem de paz e fraternidade através 
da poesia. Espírita militante desde 1952, trans-
formou os Centros Espíritas do Brasil em sua 
tribuna, exercendo um dos mais belos ensina-
mentos deixados pelo Mestre Jesus: semear o 
amor. De acordo com o livro Parábolas e En-
sinos de Jesus, de Cairbar Schutel, “a palavra 
de Deus, a semente, é uma só, mesmo que 
seja apregoada em toda parte, desde que o 
homem se achou em condições de recebê-la. 
A terra que recebe as sementes representa o 
estado intelectual e moral de cada pessoa”, e 
dessa forma Cardoso colocou em prática a fra-
se de Jesus: “saiu o Semeador a semear a sua 
semente”. 

 Devido a essa admirável força de 
vontade, esse poeta pregava o Evangelho de 
Jesus em versos, em diversas conferências, 
recitais em clubes de serviços, Lojas Maçô-
nicas e teatros de diversas cidades. Membro 
da UBE - União Brasileira de Escritores, suas 
obras ficaram registradas em livros e discos 
LP, como Acordes Espirituais (1955); Onde 
está Deus? (1976); Sonhos e Vivências (1984); 
Mato Grosso em Foco (1989) e o esplendoroso 
livro Deus Conosco em Prosa e Verso (1991), 
sua última obra antes de desencarnar em 16 
de junho de 1991. 
 

 A POESIA CONTRA O MATERIALISMO
 
 Homem de profunda pureza de co-
ração e espírito elevado, era querido por to-
dos onde passava. Participou de inúmeras 
sociedades culturais e atividades artísticas no 
movimento espírita, encantando a todos pela 
beleza de suas músicas e sua voz invejável, 
que, durante a sua enfermidade nos últimos 
momentos de vida carnal, ele perdeu. Consi-
derado por muitos como um artista autêntico 
e nato, buscando sempre a essência das coi-
sas nas profundezas do seu sublimado ideal 
cristão, José Soares Cardoso, em seus ver-
sos conclamava aos homens de todo mundo 
que vigiassem seus pensamentos a fim de 
possibilitar que cada um pudesse, dentro de 

suas limitações, promover a construção de um 
mundo de paz e cheio de amor. 
 Segundo Lenine Póvoas, que em 
1983 era presidente da Academia Mato-gros-
sense de Letras, “Soares Cardoso combatia 
o vendaval do materialismo brandindo com 
apenas a arma da sua poesia admirável, no 
desejo de trazer de volta ao bom caminho os 
que se perderam nas trilhas do vício, do desa-
juste e da violência, sempre na esperança de 
que os valores éticos da vida voltariam a ser 
aplaudidos e venerados”.
 José Soares Cardoso, em sua obra 
“Onde está Deus?”, disse que em face da 
agressividade do mundo atual sentia que a 
construção dessa obra fora um dever imposto 
pela sua própria consciência. Embora conside-
rasse minúsculas suas contribuições, oferecia 
seus livros escritos em poesias como armas a 
serem utilizadas na guerra contra as guerras, 
na batalha contra o ódio que tanto separa os 
corações humanos. Alegrava-se ainda em sa-
ber que não viveu em vão, que não se calou 
diante da maldade, diante da indiferença e do 
desamor, mas que plantou com suas mãos de 
poeta uma semente de amor na terra. 
 

A ÁRVORE BOA DÁ BONS FRUTOS
 
 De acordo com O Evangelho se-
gundo o Espiritismo, devemos procurar os 
verdadeiros cristãos e reconhecê-los por 
suas obras, pois uma árvore boa não pode 
dar maus frutos. Cardoso em uma de suas 
poesias mostra claramente essa passagem 
quando diz que “a palavra de Deus, como a 
semente que o lavrador dentro da terra lança, 

floresce um dia inesperadamente, em árvore 
de paz e de bonança, e que a paisagem de sol 
e de esperança, descortina-se alegre à nossa 
frente, infundindo em nossa alma a confian-
ça de semear o bem permanente”. “Abri, pois, 
vossos ouvidos e vossos corações, meus bem 
amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos 
frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que 
a plantou vos convida a cuidá-la com amor, 
que ainda a vereis dar com abundância os 
seus frutos divinos. Deixai-a assim como o 
Cristo vo-la deu: não a mutileis. Sua sombra 
imensa quer estender-se por todo o universo; 
não lhe corte a ramagem. Seus frutos genero-
sos caem em abundância, para alentar o viajor 
cansado, que deseja chegar ao seu destino.”
 Nestes tempos em que a força bruta 
ainda esmaga os mais puros sentimentos do 
coração, façamos como esse saudoso poeta 
espírita brasileiro: façamos o bem que estiver 
ao nosso alcance, como se fora um hábito nor-
mal, e não percamos, jamais, nenhuma chan-
ce de viver em função de um ideal. Semeemos 
sempre o amor, discretamente, no chão dos 
corações, como semente que cai de nossas 
mãos, fecunda e boa, pois assim estaremos 
imitando o próprio Cristo, que em silêncio nos 
ampara e abençoa.
 

PARA CANTAR COM DEUS
 
 Ao leitor, numa homenagem ao sau-
doso poeta, eis os versos do seu poema “Para 
cantar com Deus”:

Acende-se em nossa alma
A chama incandescente 

UM POUCO SOBRE A OBRA DO POETA E 
DECLAMADOR SERGIPANO 

QUE NOS DEIXOU HÁ 23 ANOS
 Marcel Bataglia (*)          

A GRANDE DIFERENÇA ENTRE 
TEORIA E PRÁTICA

Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos
Rogério Coelho (*)

“Experimentai se os Espíritos são de Deus, porquanto
muitos  falsos  profetas se têm levantado no mundo.”1
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Do verdadeiro amor
Que o mundo inteiro abraça
E vem-nos como que, pela divina graça,
Uma alegria imensa, nova diferente.
Em meio a tal ventura,
O sofrimento passa, tão rápido e sutil 
Que quase não se sente.
E o coração assim parece que esvoaça
E junto ao coração 
Também voeja a mente.
É doce assim ficar, com a alma levantada
Disposta a suportar as lutas da jornada,
Imersa neste mar de mística beleza.
O espírito se eleva como que num sonho
Imensamente belo, rútilo e risonho,
Para cantar com Deus, na voz da Natureza.

(*) Articulista Espírita, jornalista espírita 
marcelbataglia@gmail.com
Santa Mariana, PR (Brasil)
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Texto contemplado no concurso A Doutrina Explica, ocorrido no 
período de março a setembro de 2012, com o objetivo de sensibilizar 
os participantes para o potencial de racionalização e explicação da 

realidade social e espiritual pela Doutrina Espírita, incentivar a leitura, 
o uso da biblioteca espírita e levar a conhecer alguma metodologia de 
pesquisa para apoiar o estudo doutrinário. 

Apresentamos, abaixo, “Síntese sobre a Evolução Anímica da Fala”, 
trabalho de pesquisa recomendado para publicação.

SÍNTESE SOBRE A EVOLUÇÃO ANÍMICA 
DA FALA

Lucas Vargas  (*)

S  abe-se que a comunica-
ção não é exclusividade 
da espécie humana. Ob-
servando a natureza, des-

de os seres menos derivados, até os nossos 
parentes evolutivos mais próximos, como o 
chimpanzé, percebe-se que a ausência da 
fala articulada não impede a transmissão e 
compreensão de mensagens, seja por meio 
puramente químico ou gestual. O Artigo “A 
evolução silenciosa da fala”, de Rafael Gar-
cia, apresenta um quadro geral das pesqui-
sas científicas contemporâneas que buscam 
compreender como ocorreu o processo de di-
ferenciação na comunicação entre os símios 
e que provavelmente teria permitido a origem 
da fala entre os nossos ancestrais.

 A difícil tarefa das pesquisas acer-
ca da evolução dos hominídeos é conseguir 
deduzir o que realmente ocorreu através dos 
poucos registros que ainda existem. Para 
isso, dois fatos principais devem ser levados 
em consideração: o primeiro está justamen-
te na falta de registros fósseis que elucidem 
a evolução da espécie humana e o segundo 
que se encontra no próprio processo evoluti-
vo: como ele é gradual e pode ser atribuído 
a diversos fatores, torna-se quase impossível 
entender a atuação de uma ou outra força 
para o sucesso e/ou extinção de alguma es-
pécie. 

 Felizmente, graças às últimas pes-
quisas da genética tem sido possível determi-
nar marcadores de ancestralidade, organizan-
do exatamente as relações de parentesco, ao 
se comparar, geneticamente, as espécies que 
existem atualmente com os seus prováveis 
ancestrais. Entretanto, por mais que a huma-
nidade se aprofunde nas pesquisas com o 
código genético, haverá sempre um terceiro 
fator até hoje ignorado pela ciência, justamen-
te a chave para se preencher esta lacuna.

 Através de um pensamento lógico 
e racional a Doutrina Espírita apresenta uma 
hipótese acerca do processo evolutivo da 
espécie humana. Segundo Kardec (2010, p. 
271), ”Em vez de se fazer para o Espírito um 
invólucro especial, ele teria achado um pron-
to. Vestiu-se então da pele do macaco, sem 
deixar de ser Espírito humano [...]. Ainda no 
mesmo item, Kardec conclui que a transfor-
mação lenta e gradual do corpo, por sua vez 
deu origem a dois ramos distintos, havendo 
nessa separação a verdadeira origem dos pri-
meiros hominídeos.

 Em seguida observamos Gabriel 
Delanne desdobrando a teoria expressa na 
codificação expondo na obra A evolução aní-
mica, ainda no século XIX, aprofundado estu-
do a respeito da natureza dupla da evolução, 
atribuindo à reencarnação o encargo de pro-
mover o progresso tanto material, como espi-
ritual.

 À medida que a ascensão vai-se acentuan-
do, repontam os primeiros albores da inteli-
gência e, por notável transformação, o hábi-
to combinado com a lei da hereditariedade 
- que consideramos consequência do retor-
no da mesma individualidade, cada vez mo-
dificada, ao mesmo tipo [...]. Assim é que 
categorias inúmeras de atos inconscientes 
atingem o automatismo e entram, por assim 
dizer, no físico da alma, incrustando-se no 
perispírito. (DELANNE, 2010. p.121)

 Portanto, conclui-se que o espírito 
primitivo, adquirindo essa posição evolutiva 
coevolui com o corpo juntamente com outras 
capacidades complexas da junção espírito-
-corpo. Um exemplo seria a própria fala, cujo 
objetivo era aprimorar o diálogo, havendo 
posteriormente a criação dos dialetos. 

 Especificamente sobre questão da 
linguagem e da comunicação verbal, encon-

tramos esclarecimento sobre a modificação 
do aparelho fonador, no capítulo 10 do livro 
‘Evolução em dois mundos de André Luiz. A 
atuação da espiritualidade superior, em con-

junto com a influência do perispírito, induziu 
o corpo carnal a uma sequência de transfor-
mações. A cada nova encarnação ocorre uma 
seleção de conquistas e de melhorias em 
verdadeiro ambiente de teste, e que com o 
tempo tornam-se hereditárias, imprimindo no 
código genético as bases de um corpo cada 
vez mais próximo da forma humana ideal. 

 Rafael Garcia fala no fim de seu ar-
tigo que o aparelho fonador dos hominídeos 
teria uma forma mais adequada do que a dos 
símios, favorecendo assim a comunicação 
verbal, cujos estudos de biólogos sugerem 
advir de um processo de reconhecimento la-
bial de movimentos faciais que não estariam 
ligados especificamente à mastigação. 

 A este respeito, Jorge Andréa, no 
livro ‘Impulsos criativos da evolução, sugere 
haver quatro estágios no desenvolvimento 
da articulação vocal dos primeiros seres hu-
manos: as línguas monossilábicas, as agluti-
nantes, as flexíveis e as analíticas, cada uma 
classificada por um grau de complexidade e 
capacidade de expressão. Ele ainda comple-
menta dizendo que:

A linguagem participando desse mecanis-
mo de aquisições, foi despontando e ten-
do nascimento nos gestos e necessidade 
de afirmação da vontade; com os gritos 
de alarme, nos estados emotivos, havia 
mudanças nas inflexões vocais criando ex-
pressões novas. (ANDRÉA, 1989, p.158)

 Esta nova forma de expressão trazi-
da pela voz promoveu uma evolução conjun-
ta, pois à medida que o corpo era estimulado 
pela inteligência oriunda do Espírito, o próprio 
Espírito ganhava novos aprendizados através 
da experimentação. Ao fim desse processo 
de diferenciação a espécie humana conquista 
o acesso a uma linguagem própria, diferente 
da utilizada pelos símios. 

 Adquirindo consciência de si e de 
sua natureza física e espiritual, começa o ho-
mem a distanciar-se da esfera animal, à me-
dida que domina seus instintos e se aproxima, 
ainda que bastante devagar, da natureza do 
Criador. Passam-se os séculos e a cada nova 
geração a humanidade evolui, agrupando-se 
em comunidades cada vez mais organizadas, 
cuja fala seria um dos elementos essenciais 
para a manutenção e propagação do conhe-
cimento.

 O progresso é inevitável destino a 
ser alcançado e quanto mais o ser humano 
se aprofundar em suas pesquisas, mais próxi-
mo estará de compreender a necessidade de 

se reconhecer como humilde servo perante a 
criação. Só assim será permitido ao homem 
conhecer os enigmas da evolução, tornando 
verdadeiras as palavras do Mestre Jesus, 
escritas pelo Apóstolo Lucas, no capítulo 8, 
versículo 17 da Bíblia: porque não há nada de 
oculto que não venha a ser revelado, e nada 
escondido que não venha a ser conhecido e 
trazido à luz.

ARTIGO SELECIONADO: A EVOLUÇÃO 
SILENCIOSA DA FALA

Por Rafael Garcia, 
em 31 de maio de 2012

“Jornal Folha de São Paulo”

UM DOS ENIGMAS mais importantes 
no estudo da evolução da linguagem 

falada na espécie humana diz respeito não 
às pessoas, mas a nossos primos chimpan-
zés. Por que esses macacos não parecem ter 
a mínima capacidade de se comunicar pela 
fala? Em estudos comportamentais, chim-
panzés muitas vezes surpreendem cientistas 
com sua capacidade de se comunicar por 
gestos, mas tentativas de ensiná-los um có-
digo fonético têm sido geralmente um fiasco.

Cientistas sabem que isso ocorre porque 
o aparelho fonador desses macacos não é 
adequado para produzir uma gama variada 
de sons. Mas por que nosso parente mais 
próximo na árvore evolutiva não exibe uma 
capacidade semelhante? Se sabemos que a 
evolução molda as caraterísticas das espé-
cies de maneira gradual, será que as vocali-
zações dos macacos não lembram em algu-
ma coisa a linguagem humana?

A reposta para essa pergunta é: prova-
velmente não. A comunicação fonética entre 
macacos é muito limitada, e não sabemos 
muito bem o que os ancestrais comuns que 
temos com outros primatas nos legaram para 
que começássemos a falar. Espécies como 
o macaco-vervet (Chlorocebus pygerythrus) 
são famosos entre biólogos por usaram di-
ferentes tipos de grunhido ao avisar compa-
nheiros sobre predadores. O sons que emi-
tem ao avistar águias, leopardos ou cobras 
são distintos, de forma que os macacos logo 
sabem se precisam subir ou descer da árvore 
para fugir do perigo.

Mas o macaco-vervet é uma espécie re-
lativamente distante dos humanos no mun-
do primata, e é improvável que a linguagem 
fonética humana tenha evoluído diretamente 
de um ancestral anterior. Chimpanzés, os pri-
mos mais próximos dos humanos, também 
emitem sons, mas esses ruídos em geral são 
uma capacidade inata, e não aprendida por 
cultura, como no caso dos vervet. Além dis-
so, os sons que eles usam não requerem o 
tipo de coordenação muscular sofisticada que 
teria evoluído na direção de uma linguagem.

Como chimpanzés têm uma razoável 
habilidade de comunicação por sinais, po-

rém, alguns teóricos sugerem que nossa fala 
evoluiu a partir de uma forma de linguagem 
gestual usada anteriormente. Mas como as 
palavras saltaram de nossas mãos para nos-
sos lábios? A resposta é que nossos lábios 
podem ser usados para fazer gestos, além de 
fazer sons, teoria que o biólogo Peter Mac-
Neilage defende desde a década de 1970. 
Restava aos biólogos encontrar alguma evi-
dência evolutiva para essa hipótese, porém, 
e essa lacuna está começando a ser fechada 
agora.

Em 2009, cientistas do Laboratório de 
Etologia Comparada dos NIH (Institutos Na-
cionais de Saúde) mostraram como fêmeas 
de macaco-reso usam sinais faciais para se 
comunicar com seus filhotes. Um dos gestos 
feitos por essas macacas é o que cientistas 
batizaram de lip-smaking, um abre-e-fecha 
rápido dos lábios, sem produzir som. O in-
teressante sobre esse tipo de comunicação 
por “careta” (veja vídeo) é que ele é um gesto 
usado por chimpanzés também, e muitos ou-
tros macacos.

Por mais curiosas que as caretas dos ma-
cacos-resos sejam, porém, será que esses 
gestos faciais têm algo a ver com o controle 
muscular para produzir a fala?

Um estudo publicado hoje, finalmente, 
parece trazer a resposta para essa questão. 
Asif Ghazanfar, biólogo da Universidade de 
Princeton (EUA) e Tecumseh Fitch, da Uni-
versidade de Viena, levaram a seu laborató-
rio alguns macacos-caranguejeiros (Macaca 
fascicularis) e os filmou usando uma câmera 
especial de raios-X enquanto praticavam o 
lip-smacking.

Vendo com clareza toda a musculatura e 
ossatura do animal, foi possível ver que os 
tipos de movimentos de lábios, mandíbula, 
língua e laringe são similares àqueles neces-
sários à fala. O padrão de movimento é bem 
diferente daquele da mastigação, dizem os 
cientistas, e o ritmo com que o lip-smacking é 
feito — com músculos mudando de posição a 
cada 0,2 segundo — é particularmente similar 
ao da fala humana.

“Esses dados dão apoio empírico à ideia 
de que a fala humana evoluiu de expressões 
faciais rítmicas de primatas ancestrais”, es-
creveram Fitch e Ghazanfar no estudo que 
descreve o experimento na  revista “Current 
Biology”. “Nossos dados mostram que as si-
milaridades entre olip-smacking dos macacos 
e a fala humana vai além dos movimentos 
orais visíveis na face, e inclui as dinâmicas da 
língua e do osso hióide [da base da língua].”

A anatomia da face dos macacos descrita 
no trabalho é análoga àquela que, nos huma-
nos, regula os sons produzidos pelas cordas 
vocais. Nos símios, porém, seu uso é feito 
de maneira muda. É possível, então, que a 
linguagem fonética humana tenha começado 
como uma espécie de leitura labial. Só depois 
é que as caretas feitas com a boca teriam 
adquirido o papel de controlar sons, em vez 
de passar mensagens visuais. Talvez os pri-
meiros hominídeos tenham se beneficiado do 
fato de que seu aparelho fonador tinha forma 
mais adequada para isso.

Pode parecer paradoxal, mas os estudos 
mais recentes levam a crer que a evolução da 
fala humana estava passando por um estágio 
crucial justamente quando nossos ancestrais 
primatas interagiam em silêncio.

(*) Participante do concurso: 
“A Doutrina Explica” de 2012

- ANDRÉA, JORGE. Impulsos Criativos da Evolu-
ção.  1989. Editora Arte e Cultura. Niterói. 209p. 

- DELANNE, GABRIEL. A evolução anímica. 2010. 
Federação Espírita Brasileira. 12ª ed. 256p.

- GARCIA, RAFAEL. A evolução silenciosa da fala. 
Folha de São Paulo. Disponível em: Versão eletrônica, 
disponível em: http://teoriadetudo.blogfolha. uol.com.

br/2012/05/31/a-evolucão-silenciosa-da-fala/.
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MEU PEQUENO EVANGELHO
Autores:Maurício de Souza / Luiz Hu Rivas / Ala Mitchel

Neste livro, a Turma da Mônica recebe a visita de André, um primo 
do Seu Antenor (o pai do Cascão) que é espírita. Em meio à curio-
sidade das crianças, ele apresenta conceitos do Evangelho que to-
dos podem usar no dia a dia, independentemente da religião que 
praticam.
Meu Pequeno Evangelho traz lindas mensagens de amor, carida-
de e humildade, contadas de forma divertida, com os personagens 
mais queridos do Brasil.

O Grêmio Espírita 
Atualpa Barbosa Lima 

convida a todos para participarem 
das preces de

DATAS ESPÍRITAS
01/01/1848 É Fundada a Revista Espírita por Allan Kardec 
01/01/1846 Nasce León Denis - Filósofo do Espiritismo
01/01/1875 Publicada a Primeira Folha Espírita do Rio de Janeiro 
02/01/1884 Eleita e empossada a primeira diretoria da FEB (Federa-
ção Espírita Brasileira)
02/01/1984 É instalada em Brasília a sede central da FEB
03/01/1412 Nasce Joana D’Arc na França
06/01/1868 Primeira Edição de A Gênese de Kardec é colocada 
à venda
09/01/1862 Nasce em Gênova, Itália, o doutor Ernesto Bozzano. 
10/01/1969 Desencarnação da médium Zilda Gama com 91 anos de 
idade
10/01/1868 Nasce em Paris, Hubert Forestier - Diretor da Sociedade 
Parisiense de Estudos Espíritas
11/01/1971 Desencarnação do médium José Pedro de Freitas, o Zé 
Arigó, em acidente automobilístico
12/01/1746 Nasce em Zurique, Suíça, João Henrique Pestalozzi, 
educador de Allan Kardec.
14/01/1942 Desencarnação de Antônio José Trindade, um dos funda-
dores da Fed. Espírita de SP
15/01/1861 Lançada a primeira edição de O Livro dos Médiuns, 
de Allan Kardec
16/01/1916 Fundada a Federação Espírita Paraibana
17/01/1901 Nasce no Maranhão, Luiz Olímpio Guillon Ribeiro, foi 
presidente da FEB
20/01/1919 Desencarnação em São Paulo, Anália Emília Franco 
21/01/1883 Fundada a revista “O Reformador”
22/01/1909 Desencarnação de Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, 
médium de cura Bahia
27/01/1995 Divaldo Pereira Franco é incluído no quadro de vultos 
artísticos e históricos da Bahia
30/01/1938 Desencarnação, em Matão, São Paulo, Cairbar de Souza 
Schutel 
01/02/1905 Nasce em Pacatuba, Ceará, Francisco Peixoto Lins, o 
Peixotinho, médium de efeitos físicos.
01/02/1856 Nasce em Resende, Rio de Janeiro, Anália Emília Fran-
co, professora humanitária
06/02/1915 Desencarnação, no Rio de Janeiro, de Joaquim Carlos 
Travassos, tradutor do pentateuco kardequiano. 
06/02/1832 Casamento de Allan Kardec com Amélie Boudet.
07/02/1901 Desencarnação, em Natal, Rio Grande do Norte, a 
poetisa Auta de Souza.
12/02/1809 Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, realiza 
reuniões mediúnicas na Casa Branca. 
15/02/1926 Desencarnação de Gabriel Delanne.
 20/02/1822 Desencarnação, em Salvador, de Madre Joana Angélica 
de Jesus (Joanna de Ângelis).

17 a 19 de abril / 2015
CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - Brasília/DF

Inscrições na sua Casa Espírita 
ou no site: www.fedf.org.br 

Maiores Informações: (61)3344-8237

TEMA DAS PALESTRAS Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h
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