
Eu já estava ficando com saudade desses PILFs, 
ops!, quero dizer, desses... Desses... Peraí, o que são 
esses aqui? Bom, na falta de um nome melhor, vou 
chamar de ABRE ASPAS, como dizia um amigo meu, 
“...

A partir de agora os nossos ABRE ASPAS serão 
mensais e estarão no Blog do GEAMA para todos 
que quiserem ler.

Estamos de volta!!!
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J. Herculano Pires usa uma linguagem poética para 
enfrentar problemas filosóficos, sociológicos, políti-
cos, éticos, religiosos e antropológicos decorrentes 
de uma tese evangélica. Tanto se tem falado e 
escrito do Reino em termos exclusivamente 
religioso, de um religiosismo fanático, impregnado 
de supertições, que muita gente há de torcer o nariz 
diante deste livro. Mas o que ele nos oferece está 
muito longe do fanatismo estreito que o progresso 
vai rapidamente superando. O Reino que este livro 
nos apresenta é uma aspiração dos homens, um 
anseio profundo e secreto da alma humana que se 
traduz em sonhos, utopias, ideologias, lutas políti-
cas, etc. Apesar de tudo o Reino continua a atrair os 
homens. Por isso aparece o mensageiro do Reino, 
que explica o seu mistério e a sua aparente 
contradição. Vale apena saber o que diz esse men-
sageiro. 

Tá procurando um bom livro pra ler e não sabe onde 
achar? Uma ótima dica de livraria online para 
adquirir bons livros é a Livraria Candeia 
(www.candeia.com).

Um casal de classe média decide buscar o sentido 
da vida humana. Munidos de uma câmera de vídeo, 
uma lista de 20 perguntas e um sonho acabam se 
tornando cineastas independentes. O universo se 
une a eles nesta caminhada fora das trilhas da 
existência cotidiana. Surpreendentemente, os prin-
cipais líderes espirituais, autores, ícones e mestres 
do nosso tempo dão seus depoimentos (Deepak 
Chopra e o Dalai Lama, entre muitos outros). O filme 
entrelaça aventuras extraordinárias com as respos-
tas à questões cruciais sobre a vida. Uma jornada 
que pode transformar sua forma de perceber o 
mundo...como sendo UM.

O silêncio já se tornou pra mim uma 
necessidade  física espiritual. Inicial-
mente escolhi-o para aliviar-me da 
depressão. A seguir precisei de tempo  
para escrever. Após havê-lo praticado 
por certo tempo descobri, todavia, seu 
valor espiritual e de repente dei conta 
de que eram esses momentos em que 
melhor podia comunicar-me com Deus. 
Agora sinto-me como se tivesse sido 
feito para o silêncio.

Mahatma Ghandi

Inovadora contribuição para se compreender a 
proposta de Allan Kardec. A autora analisa a 
personalidade do codificador do Espiritismo, o 
contexto em que atuou e sua produção intectual, 
estabelecendo conexões e paralelos com outras 
correntes de pensamento. De maneira lúcida, clara 
e, ao mesmo tempo, apaixonante, defende a idéia de 
que o Espiritismo ainda está longe de ter sido com-
preendido. O valor científico, social, religioso e, em 
todos os campos, revolucionário, do pensamento 
espírita oculta-se na simplicidade didática da 
linguagem de Kardec. A abordagem cultural, 
pedagógica e histórica da Doutrina Espírita feita 
pela jornalista, escritora e educadora Dora Incontri, 
sem dúvida, pode trazer novas reflexões sobre o 
papel que o Espiritismo poderá representar no 
terceiro milênio.

O Centro Cultural de Banco do Brasil (CCBB) de Rio 
de Janeiro traz ao Brasil, pela primeira vez, a 
exposição Virada Russa: A Vanguarda na Coleção 
do Museu Estatal Russo de São Petersburgo.
A mostra reunirá obras dos mais renomados artistas 
da chamada vanguarda russa, vindas diretamente 
do acervo do State Russian Museum – o museu que 
reúne a maior coleção de arte russa no mundo.
Trata-se maior e mais significativa exposição já 
realizada no Brasil sobre o tema, com 123 peças que 
marcaram o movimento artístico e cultural ocorrido 
durante a primeira fase da Revolução Russa, entre 
as décadas 1890 e 1930.


