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/Este trabalho é produto de uma longa pesquisa, e nela
foram utilizadasmuitas fontes, as quais procuramos
fornecer para que os interessadospossam aprofundar e
validar seus estudos.
1- ABERTURA
O tema de hoje tem como objetivo abordar o uso da
tecnologia em geral e, especificamente, da tecnologia da
informação dentro da Casa Espírita e na Divulgação
Interna e Externa da Doutrina dos Espíritos, como
elemento de real e de profunda utilidade nos nossos
trabalhos como espíritas... pois apoiamos nossa fé na
razão, respaldados pela Ciência, pela Filosofia e pela
Religião.

E sendo fiéis a esse princípio, vamos iniciar refletindo
sobre o seguinte texto integral contido noEvangelho
Segundo o Espiritismo - Cap. I - Ítem 8 - Aliança da
Ciência com a Religião:
"A Ciência e a Religião são as duas alavancas da
inteligência humana. Uma revela as leis do mundo
material, e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e
estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não
podem contradizer-se. Se umas forem à negação das
outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras
certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria
obra. A incompatibilidade, que se acredita existir entre
essas duas ordens de idéias, provém de uma falha de
observação, e do excesso de exclusivismo de uma e de
outra parte. Disso resulta um conflito, que originou a
incredulidade e a intolerância"."São chegados os tempos
em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu
complemento; em que o véu lançado intencionalmente
sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em
que a Ciência, deixando de ser exclusivamente
materialista, deve levar em conta o elemento espiritual; e
em que a Religião, deixando de desconhecer as leis
orgânicas e imutáveis, essas duas forças, apoiando-se
mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio
para a outra. Então a Religião, não mais desmentida pela
Ciência, adquira uma potência indestrutível, porque estará
de acordo com a razão e não se lhe poderá opor a lógica
irresistível dos fatos". "A Ciência e a Religião não
puderam entender-se até agora, porque, encarando cada
uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se
mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o
espaço que as separava, um traço de união que as ligasse.
Esse traço está no conhecimento das leis que regem o

mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal,
leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos
astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela
experiência essas relações, uma nova luz se fez: a fé se
dirigiu à razão, esta nada encontrou de ilógico na fé, e o
materialismo foi vencido"."Mas nisto, como em tudo, há
os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo
movimento geral, que os esmagará, se quiserem resistir em
vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se
realiza neste momento, sob a ação dos Espíritos. Depois
de elaborada durante mais de dezoito séculos, ela chega ao
momento de eclosão, e marcará uma nova era da
humanidade. São fáceis de prever as suas conseqüências:
ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações
sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas
estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do
progresso, que é uma lei de Deus".Estamos vivendo
tempos de globalização... a informação tramita numa
velocidade impressionante com tendência de aumentar
mais ainda... o bem e o mal continuam existindo e esse é
um problema que estamos aprendendo como espíritos,
quer encarnados como desencarnados, através de opções
pessoais e de grupos, a conviver... a administrar... e a optar
pelo amor e pela caridade atendendo ao convite do Cristo
através do seu Evangelho... com o estudo sério da
Doutrina... ou pela dor...Tanto é assim que assistimos ao
vivo nos dias de hoje e em tempo real, tanto a guerras
(práticas que levam a dor) como a campanhas e exemplos
de caridade (práticas do amor) pelo mundo.Os tempos são
outros, hoje uma imagem vale mais do que mil palavras.
Devemos nos lembrar que Jesus se utilizou dos melhores
recursos disponíveis na época... que foram seus exemplos
pessoais e as parábolas.Hoje tentamos fazer o mesmo ao

seguir-lhe os passos. A inteligência nos foi dada por Deus
para o nosso progresso e evolução, assim como o livrearbítrio e a lei de causa e efeito. Pregamos no Espíritismo
o uso da fé raciocinada, e é usando essa fé que cremos nos
benefícios que a tecnologia criada pelo homem pode trazer
ao próprio homem... tal como a tomografia, ressonância
magnética, as cirurgias de cérebro e do coração na
medicina... e se com a inteligência o ser humano criou a
tecnologia, compete a nós, humanidade, a utilizarmos para
o bem ou para o mal... e isso fica sob nossa
responsabilidade exclusiva.
DIAGRAMA USADO COMO BASE DE
ACOMPANHAMENTO DA PALESTRA
2- USO DA TECNOLOGIA EM GERAL NA CASA
ESPÍRITA
Vamos aqui entusiasmar com veemência, a todas as Casas
Espíritas, que busquem encontrar disponibilidade para
fazer isso, de utilizarem recursos tecnológicos como retroprojetores, data-shows, áudios, vídeos, filmes, microfones,
caixas de som e todo ferramental disponível que seja útil e
aplicável para o aprendizado das Verdades da Vida... E
tudo isso é á válido tanto em grupos de estudo, em
reuniões públicas e na administração da própria Casa
Espírita. Obviamente dentro das disponibilidades, pois
sabemos que cada caso é um caso.Sabemos,
evidentemente, que a grande maioria das Casas contam
com recursos financeiros escassos e humanos bastante
heterogêneos.Mas até espíritos superiores que já nos têem
recomendado isso, há tempos, basta ter "olhos de ver de
ouvidos de ouvir", como veremos detalhadamente logo
adiante.
3- USO DA INFORMÁTICA NA CASA ESPÍRITA
Já com o computador, vários são os serviços que podem

ser feitos com essa ferramenta de trabalho, tais como:- nos
controles da livraria- nos controles da biblioteca- nos
controles administrativos internos (financeiros ou não)nos controles de freqüência dos grupos de estudo- na
passagens de informações entre os trabalhores- emissão de
editais de convocação de associados para AGO e AGEs
(que odedecem ao regulamento interno da Casa, sujeitos
portanto a programação e sistematização)- como exemplo
podemos citar o CE León Denis, os médiuns aos chegarem
para o trabalho de passe em reuniões públicas têem
carteirinha com tarja magnética (organização p/ o passe)em cursos diversos sobre o uso de computadores, como
alternativa de elementos para auxílio para obtenção de
conhecimento e melhoria das chances de trabalhoemissão de etiquetas para bolsas da campanha do quilocrachás de trabalhadores - estatísticas as mais diversas
(hoje no CENMC sabemos quantos H, M e C estão
presentes e quantos deles tomam passes)- quem sabe se
podem auxiliar até nos cursos, seminários de forma interna
como externa (como veremos mais adiante) - pelos
motivos os mais diversos que muitos aqui já devem saber,
terem presenciado ou até conheceremComo tem
acontecido em muitos CEs, computadores podem ser
doados ou comprados. A comparação entre custo e
benefício fala por si só. Mas é preciso que haja um projeto
de utilização e organização para viabilizar seu uso. Não
são fundamentais as chamadas "redes internas" de
computadores como muitos pensam. Usados isolados
muitas das vezes resolvem perfeitamente as necessidades.
Afinal mesmo hoje em dia, quantas casas não convivem
com um re-trabalho administrativo enorme ? Repetimos
que cada caso é um caso. Mas que também as Casas
podem e devem se ajudar, compartilhando consultas,

aconselhamentos e soluções de toda natureza. A
confraternização de hoje é um ótimo exemplo disso.Para
levar adiante esses empreendimentos, as Casas precisam, é
de contar com pessoas de boa vontade que se
predisponham, dentro das suas disponibilidades, a dedicar
um pouco do seu tempo a Causa Espírita dentro da Casa
Espírita, nesse imenso e irreversível universo de utilização
da Informação por meios eletrônicos. É um trabalho como
outro qualquer e hoje em dia é difícil não encontrarmos na
Casa alguém que conheça um pouco, ao menos somente,
sobre isso.As vantagens são de tal ordem, que fornecem
dados importantíssimos para o planejamento,
redimensionamento e readequação dos trabalhos da Casa,
agilizando as conclusões de onde ajustar rotinas de
trabalho, controles de toda ordem... deixem as idéias
fluírem e as organizem por metas a atingir.
4- DIVULGAÇÃO DA DOUTRINA ESPÍRITA PELA
INTERNET O que os espíritos já nos disseram e dizem a
respeito - pequeno levantamento

1- Livro: Obras Póstumas - KardecLembra
Kardec: "Uma publicidade em larga escala,
feita nos jornais de maior circulação,
levaria ao mundo inteiro, até às localidades
mais distantes, o conhecimento das idéias
espíritas, despertaria o desejo de aprofundálas e, multiplicando-lhes os adeptos,
imporia silêncio aos detratores, que logo
teriam de ceder, diante do ascendente da
opinião geral."2- Cairbar Schutel mensagem psicofônica recebida em

20.08.98 no CE Léon Denis por Altivo
Pamphiro, Pres. do CELD"A difusão da
idéia pelos instrumentos modernos
mecânicos deve ser cada vez mais
estimulada. Pela Internet, vocês atingem a
população anônima que não pode, ou nem
sempre vai à Casa Espírita".3- Cairbar
Schutel - mensagem psicofônica recebida
em 16.05.05 no CE Léon Denis por Altivo
PamphiroPres. do CELD"Outra coisa:
surgirão formas de informação, decorrentes
da Internet... surgirão formas de
comunicação entre povos que jamais
tiveram acesso à informação". "E serão
espíritos que quererão saber realmente tudo
o que se tem para dizer, e muita coisa há
para dizer.""Vocês têm que estar
preparados para falar para outros povos,
principalmente do oriente e da região do
norte da Europa, atingindo a Rússia e
aqueles povos ali.""Nós vamos fazer outra
tentativa de mobilizar os homens do
governo a espalhar mais ainda a
computação para o povo. Já foram feitas
duas grandes tentativas, que melhorou

muito, mas, em termos de Brasil, são
números irrisórios.""Em breve, nós vamos
desencadear novamente nos gabinetes
ministeriais um novo esforço para a
popularização da computação." "E vocês
vão ter muita coisa que fazer para esse
pessoal que está começando a descobrir a
comunicação." 4- Divaldo Pereira Franco,
em palestra virtual realizada dia
17.03.2000, pela Internet"Agradeço
profundamente sensibilizado e comovo-me
diante deste excelente recurso que diminui
distância, ainda mais por me sentir
participando deste nosso convívio alguns
benfeitores espirituais que estão a todos nos
envolvendo em ondas de paz e vibrações de
saúde, entre os quais os Espíritos Eurípedes
Barsanulfo, Cairbar Schutel, Joanna de
Ângelis e Vinícius, igualmente felizes,
abençoando a tecnologia e a informática
utilizadas para o bem. Muito obrigado!" É
evidente que qualquer divulgação espírita
deve ser feita em conteúdo sólidas e
apoiadas nas obras básicas, no pentatêuco
Kardeciano, e em obras espíritas de

conteúdo compatível com a seriedade da
Doutrina dos Espíritos.Da mesma forma
que qualquer pessoa pode abrir um Centro
Espírita e nele tentar praticar a caridade
pela sua humildade de propósitos, baseando
no tríplice aspecto da Ciência, da Filosofia
e da Religião... doravante qualquer pessoa
(física ou jurídica) pode criar maneiras
virtuais para propagação do Espiritismo. E
isso já acontece muito. Até aí nada demais.
A Verdade precisa fazer sentido na nossa
razão, para que tenhamos fé inabalável.
Erros serão cometidos assim como são
cometidos hoje dentro de Casas Espíritas
por adotarem práticas não condizentes com
o conteúdo genuinamente espírita.Mas
lembramos que como houve no passado,
sempre haverão detratores do Espiritismo.
E existem inclusive agora no moderno
ambiente digital. Isso não é novidade para
ninguém.Existirão até mesmo espíritas, que
buscarão trazer entraves e toda forma de
impedimento para que essa nova maneira de
divulgação da Verdade do Consolador
Prometido não ganhe campo profícuo...

trata-se do medo causado pela ignorância...
que é produto da falta do conhecimento, de
reflexão e de estudo... e é claro que
espíritos menos evoluídos tentarão utilizálos como seus porta-vozes, visando retardar
ao máximo a propagação daquilo que não
desejam, pois ainda se comprazem com o
mal.Mas se acreditamos, de fato, que fomos
criados por Deus com o único
determinismo de evoluirmos... se
recebemos a inteligência para buscar o
progresso... se temos absoluta fé pessoal de
que não cai uma só folha de uma árvore
sem a permissão de Deus... que nada
acontece por acaso... que a todo efeito
inteligente corresponde uma causa
inteligente... nada há o que temer e sim que
trabalhar em prol da nossa Reforma Íntima
e do bem estar do nosso próximo.
"Espíritas, amai-vos, eis o primeiro
ensinamento; instruí-vos, eis o segundo
(Espírito de Verdade, O Evangelho
Segundo o Espiritismo, Cap. VI, item 5). 5Divaldo Pereira Franco - entrevista dada a
Revista Virtual "O Consolador" em

13.04.08O Consolador - Há um ano,
quando comemorávamos 150 anos de
existência de O Livro dos Espíritos, foi
lançada esta revista, redigida especialmente
para circular na internet. Passados doze
meses, que avaliação você faz da criação da
revista e da importância da internet na
difusão do Espiritismo no globo em que
vivemos?"Recordo-me com imenso júbilo
da planificação do primeiro número da
nossa cara Revista eletrônica e acompanhei
o seu processo de crescimento e de
qualidade, graças à cooperação de novos
articulistas, entrevistados e a segura direção
dos caros Astolfo e José Carlos"."Penso que
se Allan Kardec estivesse reencarnado,
nestes dias, utilizar-se-ia da internet com a
mesma nobreza com que recorreu à
imprensa do seu tempo na divulgação e
defesa do Espiritismo diante dos seus
naturais adversários"."A internet, como
tudo que o homem toca e corrompe
infelizmente, tornou-se veículo de
informações incorretas, de agressões, de
desmoralizações, de infâmias, de

degradação e de crime... mas também de
grandiosas realizações que dignificam o
gênero humano e preparam a sociedade
para dias mais belos e mais felizes"."Nesse
sentido, a Revista vem realizando o seu
papel de difundir o Espiritismo com
elegância, nunca se permitindo vulgaridade,
qualquer tipo de arrogância ou de combate
inútil, fiel aos postulados da
Codificação"."Parabéns à Revista
eletrônica, aos seus diretores e a todos os
seus cooperadores." 6- Mensagem
psicográfica recebida pelo médium Altivo
Pamphiro, em 26.06.05, Pres. do CELD"A
grande necessidade que se observa no
campo da divulgação futura do Espiritismo
estará, em nossa opinião, na possibilidade
de o homem falar e transmitir seus ideais
simultaneamente"."Certamente que as
criaturas podem ouvir seus autores
preferidos por modernos instrumentos, quer
estes se chamem vídeos, CDs ou outro
nome, seguindo a sempre avançada
tecnologia; mas captar os raios da verdade
juntamente com as emoções é tarefa para o

futuro, quando modernos aparelhos
mostrarão os raios vibracionais emitidos
por quem fala e por quem recebe as
comunicações dos indivíduos". "Isto porque
chegará o dia em que equipamentos
avançados receberão, a princípio, os calores
do homem provindos da emissão de suas
idéias e posteriormente, através do mesmo
princípio, outra aparelhagem "perceberá" os
raios sutilíssimos da mente humana, quando
esta opinar sobre determinado assunto"."O
homem, que atualmente domina máquinas
poderosas, capazes de vencer distâncias e
de levar engenhos da morte a milhares de
quilômetros, aprenderá, no futuro, a
conduzir o próprio pensamento, por conta
da análise efetuada por instrumentos
poderosos, por ele mesmo inventados,
obrigando-o a cuidar da emissão das
próprias idéias, sob pena de tornar público
seu estado íntimo"."Isso, porém, não deve
intimidar o homem de fé, que cultiva a boa
vontade, uma vez que este somente falará o
que estiver dentro de sua consciência e,
ouvida a razão, o que for

verdadeiro"."Aguardemos o êxito da
tecnologia, que não apenas difundirá a
imagem e a voz dos homens, mas também
suas próprias emoções".
"Paz! Luís"
7- Livro: O Consolador (perg. 255)
Psicografia: psicog. de Chico Xavier pelo
espírito de Emmanuel"Urge, contudo, que
os espiritistas sinceros, esclarecidos no
Evangelho, procurem compreender a feição
educativa dos postulados doutrinários,
reconhecendo que o trabalho imediato dos
tempos modernos é o da iluminação interior
do homem, melhorando-se-lhe os valores
do coração e da consciência."8- Livro:
Estude e Viva - Cap. 40 - pelo Esp.
Emmanuel psic. De Chico
Xavier"Divulgação em grande escala se
consegue hoje através da Internet,
conhecida como a maior rede de
computadores do mundo, que permite
trocar informações dos mais variados
assuntos, enviar mensagens, conversar com
milhões de pessoas ou apenas ler as
informações de qualquer parte do planeta.

Em face disso, cremos que ela tem o papel
mais importante na divulgação do
Espiritismo contemporâneo, até porque
"recordemos que o Espiritismo nos solicita
uma espécie permanente de caridade - a
caridade da sua própria divulgação."9Entrevista de Pierre Lévy (filósofo) dada ao
programa, em que fala da cibercultura no
programa Roda Viva da TV Cultura de
SPPara ele, "... a humanidade tenderá a se
organizar cada vez menos em padrões
formais e hierárquicos e a valorizar mais o
aprendizado cooperativo e a inteligência
coletiva como nova forma de organização.
Nesse sentido, a Internet tem papel
fundamental como palco para essa
democratização do saber, através de sua
diversidade e pluralismo."10- Artigo de
Sérgio e Carlos Alberto Iglesia Bernardo
sobre "O Espiritismo e a Internet",
publicado no Boletim GEAE Número 280
de 17.02.98. (Grupo de Estudos Espíritas
Avançados)Há quem compare um
microcomputador ao médium, através do
qual recebemos mensagens, sem que

vejamos quem enviou a mensagem. Com
um grau de interferência infinitamente
menor que o médium humano, transmitindo
assim mais fielmente as mensagens. Razão
pelo qual é importante analisar as
"mensagens" que recebemos, pois se
queremos conhecer a pessoa que nos
escreve, necessitamos analisar o seu
conteúdo. Uma vez que se "a divulgação na
internet deve ser livre, porém aqueles que
querem divulgar o Espiritismo devem ter a
consciência da responsabilidade,
procurando sempre saber as finalidades da
divulgação e as suas conseqüências, porque
a Internet não é só livre, ela é abrangente.
Ela atinge proporções globais, colocando o
Espiritismo face a face com outras
realidades."É óbvio que através do
computador não é possível dar e/ou receber
um abraço fraterno, mas podemos dar e/ou
receber uma palavra amiga. Recordando
que com o acelerado progresso tecnológico
já é possível se obter comunicações
audiovisuais o que sem dúvida vai
aproximar ainda mais as pessoas. Cada um

de nós, do conforto de nossos lares, ou por
necessidade especiais, pode enviar uma
palavra amiga, disponibilizar as atividades
do seu centro, integrar-se em grupos de
estudo e de discussão, ouvir palestras
edificantes e até conversar face a face
através do computador com pessoas que
precisam ser reconfortadas.O pessimista e
crítico contumaz lembra da exclusão digital,
o que é uma realidade, mas e no futuro?
Cremos que no porvir ter Internet em casa
será tão comum quanto ter uma geladeira,
uma televisão ou mesmo um
telefone.Existem inúmeros grupos de
estudo e discussões sobre temas espíritas na
Internet com um conteúdo magnífico. Não
há dúvida que este é um excelente caminho,
especialmente pelo fato de atingir lugares, e
até outros países, onde o Espiritismo ainda
é quase desconhecido. Cremos que os
espíritas precisam se acostumar com isto,
porque a próxima geração dominará esta
linguagem e, se nós soubermos usá-la,
teremos um grande auxiliar do nosso
trabalho, tanto para troca de idéias e

textos... como para pesquisa.11- Artigo de
Carlos Alberto Iglesia Bernardo sobre
"Espiritismo e a Internet", publicado no
Boletim GEAE Número 282 de 3 de março
de 1998.É importante lembrar que o
Espiritismo é uma doutrina aberta aos
avanços científicos. Transformações
sociais, mudanças no panorama dos
conhecimentos gerais do homem não as
podem estagnar, não as podem fechá-la em
um pétreo corpo ortodoxo. A rigor a
Internet é um foro de discussão, de ligação
entre todos que se dedicam ao estudo da
doutrina, a pesquisa de suas novas
fronteiras e a aplicação dos conhecimentos
já firmados. "A Internet elimina as barreiras
físicas e estabelece a ligação que permite
que as notícias corram rapidamente o
mundo, que novas idéias sejam
apresentadas e debatidas, que exemplos
sejam conhecidos e seguidos, que
resultados sejam checados e validados. Nela
estamos todos próximos, todos em condição
de conhecer o que se passa nos vários
cantos deste nosso mundo."12- Entrevista

de Sérgio Freitassobre "Internet: O Centro
Espírita Virtual", publicado na Revista de
Espiritismo nº. 33 Outubro/Dezembro 1996.
(Sérgio Freitas, licenciado em Engenharia
Informática pela Universidade Federal de
Uberlândia, é Mestre em Ciência da
Computação pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (Porto Alegre). Também
é colaborador do Centro Espírita Perdão e
Caridade, de Lisboa.Óbvio que nessa nova
tecnologia de informação se corre o perigo
de qualquer pessoa falar em nome do
Espiritismo, deturpando os seus conceitos,
contudo problemas surgem em qualquer
veículo de difusão doutrinária. Por mais que
"instituíssemos" mecanismos de proteção,
sempre haveria possibilidades de os
ultrapassar. "Com o tempo as pessoas vão
saber distinguir o joio do trigo. Não
devemos ter medo da Internet, assim como
a Inquisição teve medo dos livros. Tal
como Kardec devemos aprender a enfrentar
as investidas, sempre com a intenção de
procurar a verdade e de esclarecer."13Obras Póstumas - Projeto 1868 - Kardec,

Allan.Precisamos confiar na força da
mensagem virtual como meio poderoso de
divulgação espírita. Cremos que em poucos
anos a Internet vai ser a maior via de
intercâmbio do movimento espírita. Por
isso, Kardec já mencionava que "dois
elementos hão de concorrer para o
progresso do Espiritismo: o
estabelecimento teórico da Doutrina e os
meios de a popularizar."14- Palestra feita
por Ana Paula da Silva no Instituto de
Cultura Espírita de Piracicaba (ICEP) em
23/10/03, mestranda em Jornalismo na USP
- "O Espiritismo Frente ao Homem da
Sociedade da Informação" "Desde a
popularização do rádio - inventado por
Marconi, disseminada no Brasil a partir dos
anos 50 e da Internet, a partir da década de
90 - com a criação dos sistemas em rede
mundial (web), o nível de informação das
pessoas aumentou consideravelmente.
Mesmo aqueles considerados ignorantes na
sociedade atual detêm um volume de
informação muito maior que há algumas
décadas."Em termos espíritas, isso pode

proporcionar um aprofundamento sobre a
Doutrina por parte daqueles que já se dizem
adeptos e também fazer outros que têm
alguma informação sobre o caráter
conceitual do Espiritismo, refletirem sobre
Jesus e seu Evangelho.15- LINK: significa
um acesso eletrônico, seja por meio de
imagens ou palavras, que permite a conexão
a outras telas de um mesmo Site.A Internet
permitirá um contato mais rico com a
monumental obra espírita. Onde já onde há
algum tempo se elaboram cursos
interativos, por exemplo, a discussão das
obra de André Luiz, apontando links
relevantes entre os deferentes textos, e com
comentários feitos por autores
reconhecidos. 16- Poderíamos adotar como
noção de hipertexto assim, o conjunto de
informações textuais, podendo estar
combinadas com imagens (animadas ou
fixas) e sons, organizadas de forma a
permitir uma leitura (ou navegação) não
linear, baseada em indexações e associações
de idéias e conceitos, sob a forma de links.
Os links agem como portas virtuais que

abrem caminhos para outras informações, e
assim secessivamente, estejam elas onde
estiverem.Muitos e muitos livros espíritas
já estão, principalmente os das obras
básicas do Pentaêuco, disponibilizados em
hipertexto, em versões de fácil de rápida e
fácil consulta. Relatos específicos podem
ser colecionados e indexados para pesquisa
ágil, estejam elas onde estiverem. Tudo isso
poderá ser feito, de forma totalmente
voluntária e colaborativa, usando para isso
não apenas os recursos técnicos da rede,
mas também a sua estrutura social, que foge
de todos os parâmetros tradicionais.17Conf. Sérgio Freitas em entrevistas
publicadas na Revista de Espiritismo (um
dos Editores do GEAE - Grupo de Estudos
Avançados Espíritas): No. 32 de
1996"Monitor à frente, páginas e páginas
eletrônicas, um universo incomensurável de
informações que aproxima pessoas com
interesses coincidentes, e não só. A Internet
está à vista e os espíritas já ali
chegaram."Nº. 33 de 1996Vai ser através da
Internet que serão possíveis os estímulos de

fraternidade entre as diversas instituições
espíritas em nível mundial. "E é através da
Internet que vai nascer um novo momento
para o movimento, a diretriz dada por
Ismael: Se Paulo teve que ir de cidade em
cidade divulgar a boa nova, hoje a
Providência dá-nos a oportunidade de
estarmos na nossa casa e espalhar a boa
nova aos quatro cantos do planeta ao
mesmo tempo."18- Divaldo Pereira Franco,
em palestra virtual realizada dia
17.03.2000Nosso irmão Divaldo expõe sua
emoção ante a Internet quando diz:
"Comovo-me diante deste excelente recurso
que diminui distância, ainda mais por sentir
participando deste nosso convívio... alguns
benfeitores espirituais que estão a todos nos
envolvendo em ondas de paz e vibrações de
saúde, entre os quais os Espíritos Eurípedes
Barsanulfo, Cairbar Schutel, Joanna de
Ângelis e Vinícius, igualmente felizes,
abençoando a tecnologia e a informática
utilizadas para o bem".19- Jorge Hessen,
articulista e escritor espírita no seu artigo
"05- Espiritismo e Internet" em 24.01.06

(ver site em http://jorgehessen.net/)"É
importante lembrar que o Espiritismo é uma
doutrina aberta aos avanços científicos.
Transformações sociais, mudanças no
panorama dos conhecimentos gerais do
homem não as podem estagnar, não as
podem fechá-la em um pétreo corpo
ortodoxo. A rigor a Internet é um foro de
discussão, de ligação entre todos que se
dedicam ao estudo da doutrina, a pesquisa
de suas novas fronteiras e a aplicação dos
conhecimentos já firmados".
5- O QUE É NECESSÁRIO PARA
DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO VIA
INTERNET
- Não é preciso que o computador fique na
sala onde acontece o evento, ele pode ficar
em qualquer dependência do centro. O som
do microfone precisa, apenas, chegar ao
computador... (seja por fio ou sem fio).Qualquer entidade ou pessoa física pode ter
uma sala.- Só é necessário ter um
computador ligado a Internet.- Instalar o
programa Paltalk e aprender a usá-lo (é
gratuito).- Podem ser transmitidas reuniões

públicas, estudos variados e seminários.Ter um colaborador do CE como operador
junto ao computador para manter a sala
operacional (ligada), durante o evento.
6- EXEMPLOS DO QUE SE PODE
FAZER E O QUE SE JÁ SE FAZ HOJE
SOBRE ESPIRITISMO NA INTERNET
ESPIRITISMO.NET(Programa Paltalk Sala Espiritismo Net Brasil - Category:
Central & South América - Brasil)
Em 1997, ano que coincidentemente
inauguramos o site do nosso CENMC, os
recursos da Internet não eram tão fáceis de
usar como o são hoje. Mas um grupo de
pessoas já freqüentavam salas de batepapo... conheceram-se e identificaram-se
como espíritas. A partir daí estreitaram
relacionamento e começaram a realizar
estudos em grupo, utilizando os recursos
existentes na época. Eram pessoas do RJ,
BRB, MGS, RGS, ES e SP.Deram início
também a atendimentos fraternos feitos
através de digitação, atendendo àqueles que
aos poucos foram se aproximando dessas
atividades. Houve até um caso de

atendimento no qual a pessoa tinha ingerido
medicamentos os excesso visando o
suicídio. Após esse fato ela buscou
atendimento fraterno e depois de algum
tempo de conversa com um dos membros
do grupo, falou o que tinha feito. Graças a
isso, na cidade onde se deu o fato, o
atendente pode tomar as providências
adequadas e a pessoa foi salva em casa por
médico num atendimento emergencial.
Paralelamente foi iniciado um serviço de
perguntas e respostas sobre espiritismo via
e-mail, e foram criadas listas para discussão
também via e-mail.Com o tempo, esse
grupo foi recebendo apoio do CELD,
porque membros do mesmo já pertenciam
ao grupo, a informática evoluiu para batepapos com voz e começaram a usar essa
tecnologia através de um programa gratuito.
Hoje em dia, esse programa já é a evolução
do primeiro que foi utilizado. Hoje é o
Paltalk.O grupo criou uma sala de estudos
ao vivo com voz e com o tempo passou a
emprestar essa sala para que o CELD,
passa-se a transmitir todos os seus eventos

públicos em horários que não conflitassem
com os estudos do grupo original. Isso é
feito até hoje e há mais de 4 anos o CELD
transmite todas as suas reuniões públicas e
seminários.Pessoas de toda parte do planeta
têm acesso a ela. Espíritas espalhados
mundo passaram a acessá-la e puderam
continuar seus estudos doutrinários. Pessoas
impossibilitadas de movimentarem-se
(tetraplégicos e portadores de necessidades
especiais que não podem ir a um CE),
passaram a ter acesso audível a todos esses
eventos. Sem a Internet isso seria
impossível. Lembramos aqui o lema de
Espiritismo "Fora da Caridade não há
salvação."Temos informações que existem
pessoas que só via Internet estudam o
espiritismo, quer seja por estarem em outros
países, proibições de família ou religiosas e
até mesmo por vergonha de admitir isso a
outras pessoas, mas sentem-se implelidos a
estudarem... e esse meio viabiliza seus
estudos.Se fornecêssemos dados desde
1997 necessitaríamos de muito tempo,
então optamos por demonstrar somente

números relativos ao período de JAN a JUL
de 2008.- SPR - Perguntas e Respostas - via
E-Mail de 2000 a 2007 - 10.060- AF Atendimento Fraterno - via E-mail de 2001
a 2007 - 1.695Para efeito comparativo,
optamos agora por demonstrar somente
números relativos ao período de JAN a JUL
de 2008.
SALA DE ESTUDOS - PALTALK
(inclusive INTERATIVOS, ou seja com
participação popular)(Categoria Central &
South América - Brasil - Sala Espiritismo
Net Brasil)
ESTATÍSTICA - FREQÜÊNCIA
MENSAL GERAL - 2008
ESTATÍSTICA POR SEMANA DAS
SALAS POR ESTUDO - MÊS - ESTUDO
- 2008
SERVIÇO DE PERGUNTAS E
RESPOSTAS - 2008 (por e-mail - em
parceria com o Centro Virtual de
Divulgação de Estudos Espíritas)
ATENDIMENTO FRATERNO ON-LINE 2008 - Acumulado Jan/Jul (ao vivo com
voz via Paltalk)

FREQUÊNCIA DE COMPARECIMENTO
POR SEMANA E MÊS - 2008(ao vivo com
voz via Paltalk)
FREQUÊNCIA DE COMPARECIMENTO
- SALA DE PRECES - POR SEMANA E
MÊS - 2008(ao vivo com voz via Paltalk)
FREQUÊNCIA DE COMPARECIMENTO
- SALA DE PRECES- POR SEMANA E
MÊS - 2008(ao vivo com voz via Paltalk)
ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO E
SERVIÇOS DO ESPIRITISMO.NET
(Organograma)
ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO E
SERVIÇOS DO ESPIRITISMO.NET
(Detalhamento da Funções)
SUMÁRIO DOS SERVIÇOS
ASSISTENCIAIS DO ESPIRITISMO.NET
Transmissão de todas as Reuniões Públicas
em parceria durante a semana e
SemináriosTransmissão com estudo
interativo público do EspNet aos domingos
as 16:00 hsAtendimento Fraterno por emailAtendimento Fraterno ao vivo por
vozVibração e Preces Sala de Net Kids ,
Sala de Net Teens , Mini-Jornada da

Família (parceria com o CVDEE)
Existem hoje muitas salas espíritas de
outros CEs, como por exemplo:
CELD - CE Leon Denis - RJ (Bento
Ribeiro - parceria com EspNet)Casa
Eurípedes Barsanulfo - RJCE Maria de
Nazaré - Rolândia - PRCruzada Espírita
Paulo de Tarso - Brás de Pina RJAssociação dos Divulgadores do
Espiritismo - RJNúcleo Virtual Espírita
Chico Xavier - Evang. No Lar (ligado a
FEEGO)Sala Italiana - Vita Oltre la Vita ITASALAS ESPÍRITAS ATIVAS POR
DIA DE SEMANA NO PALTALK(
visite http://virtual.espiridigi.net/ )
7- ENCERRAMENTO
Informamos que o Espiritismo.Net já está
na 5ª. Edição do Seminário de Espiritismo
de Tecnologia da Informação, que é anual e
transmitido ao vivo por áudio. O CELD nos
apóia e cede suas dependências para o
evento.Finalizando, nos colocamos
pessoalmente a disposição dos CEs
participantes desse nosso evento
Confraternativo, interessados em abraçar

mais essa frente de trabalho na Causa
Espírita, para dar esclarecimentos
adicionais, orientar no uso do programa,
enfim... oferecendo nossa humilde
experiência pessoal... Basta que nos
procurem por e-mail ou telefone, que
daremos aos representantes interessados
que nos procurarem pessoalmente.Que
possamos fazer por merecer a permanente
presença de Jesus ao nosso lado, que
busquemos nossa reforma íntima para
evoluirmos e nos aproximarmos de Deus...
e tendo plena consciência que somos
todos... herdeiros de nós mesmos. Muita
saúde e paz. FONTES:Já citadas no texto.

