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EDITORIAL
Com esta edição estamos dando continuidade aos Boletins do
GEAE após a última edição ter sido em meados de 2008.
Felizmente durante esses quase 17 anos de sua existência, o
GEAE se manteve em atividade colaborando com o movimento
espírita, embora tenham ocorridas algumas pequenas
interrupções dos Boletins, mas o grupo de editores sempre
permaneceu coeso e com o firme propósito do bem comum
desde o seu início.
O GEAE já tem uma longa história de trabalho com muitos
artigos, comentários, divulgações de eventos, etc. publicados em
seus Boletins nos idiomas em português, inglês e espanhol. Mas a
história de sua formação inicial começa agora a ser publicada
com a presente edição com a finalidade de registrar os
momentos de dificuldades e os muitos de alegrias servindo como
base de apoio espiritual num ambiente extremamente agradável
e gratificante.
Com isso entendemos que o GEAE cumpre com o seu papel na
edificação de um mundo melhor, conforme os desígnios de Deus
sob a bandeira da fraternidade universal carregada pelos
espíritas de coração que caminham com a humildade, a
verdadeira caridade e o amor a vida rumo a felicidade eterna.

www.geae.inf.br

Raul Franzolin Neto
(Conselho Editorial)

ARTIGOS

GEAE: O INÍCIO
RAUL FRANZOLIN NETO

Em 17 de dezembro de 1991 cheguei aos
Estados Unidos com a finalidade de residir
temporariamente por um ano para
realização de um programa de pósdoutorado numa universidade no Estado de
Ohio, como aprimoramento da carreira de
docente da Universidade de São Paulo.

Jaboticabal, SP. Com certo preparo e
conhecimento da doutrina espírita experimentei a prática mediúnica desenvolvendo a
psicografia no final de 1979. Houve grande
facilidade para uma comunicabilidade
amável e relevante. Na década de 80
continuei com muita afinidade com o espiritismo embora não frequentasse com
regularidade nenhuma casa espírita.
No início dos anos 90 quando me
interessei em viajar ao exterior, fiquei
apreensivo e com grande expectativa
sobre essa mudança profissional
como muitos colegas profissionais.
Numa noite em casa obtive uma
breve mensagem espiritual na qual
me informava que iria para os EUA e
iria conhecer muita gente amiga
ligada ao espiritismo.

Na minha infância convivi alegremente com
o catolicismo. Posteriormente, na juventude,
me identifiquei muito facilmente com o
espiritismo através de conversas com meu
pai, principalmente durante as viagens de
carro que fazíamos juntos na nossa região
do Estado de São Paulo. Ele me falava de
espíritos com naturalidade e das comunicações convincentes que participava em
reuniões mediúnicas na casa de minha tia e
em centros espíritas.
Durante o meu curso de graduação o
interesse pelo espiritismo aumentou com as
palestras espíritas assistidas na cidade de
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No dia da minha chegada nos
Estados Unidos a temperatura
registrava cerca de 17 graus negativos. Fui
acompanhado de minha ex-esposa e meus
dois filhos, uma menina com oito anos de
idade e um menino com quatro anos. Com
dedicação fui me adaptando ao trabalho e
meu maior interesse era comprar um
computador que não possuía. Após cerca de
dois meses de pesquisa de preços adquiri um
micro-computador 386SX/25 MHZ com 4
MB RAM e placa MODEM/FAX com
velocidade de 2400 bps para comunicação e
até 9600 bps para FAX. Essa máquina foi a
responsável pela criação do GEAE.
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Desconhecia a forma de se utilizar da
comunicação eletrônica ao chegar lá e na
primeira semana fiquei empolgado ao ver essa
atividade na universidade e receber o meu
primeiro endereço eletrônico e acessar a
bitnet ou internet. Entretanto, não tinha
muita opção de comunicação a não ser com
algumas pessoas na própria universidade até
que recebi uma mensagem informando para
me cadastrar numa rede de computadores,
chamada de Bras-net. Solicitei o cadastramento o que aconteceu somente dois meses
depois. Já estava nos Estados Unidos há cerca
de oito meses e não via nenhuma possibilidade de falar sobre espiritismo na cidade onde
residia, Wooster, formada praticamente por
igrejas evangélicas quanto à religiosidade.
Confesso que fiquei decepcionado ao reler
aquela mensagem espiritual, pois já imaginava
que não iria desenvolver nada sobre espiritismo naquele local.
Devido ao bom andamento do trabalho
conseguimos uma prorrogação de mais seis
meses para o programa junto à agência
financiadora do governo brasileiro, CAPES e
a minha universidade. Após a filiação à Brasnet comecei a receber muitas mensagens de
vários assuntos que me mantinham frente ao
computador quase sempre até algumas horas
da madrugada. Os temas incluíam notícias do
Brasil e do mundo, esportes, piadas e
discussões diversas, muitas delas envolvendo
fortes divergências política e cultural.
Interessante ressaltar que não havia mensagens consideradas lixo eletrônico como os
inúmeros spans, vírus, etc. tão comuns nos
dias de hoje. Creio que todas as mensagens
eram de pessoas ligadas na rede com
endereços confiáveis para uma resposta.
A p ó s a p ro x i m a d a m e n t e d o i s m e s e s
analisando as diversidades de temas
disponibilizados na rede, pensei: - será que
também haveria algum interesse no tema
envolvendo espiritismo? Por que não utilizar
esse meio para uma discussão sobre a vida
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com base na luz da doutrina espírita? Isso
aconteceu “naturalmente” e nem mesmo
utilizei da psicografia para uma possível
mensagem do plano espiritual a esse respeito.
A noite do dia 15 de outubro de 1992 às
23h27 ficou registrada quando a primeira
mensagem com a proposta da criação de um
grupo de estudos espírita eletrônico circulou
na internet. Estava muito apreensivo e
preocupado com a repercussão que isso
promoveria na rede.
Como não podia imaginar as consequências
que uma mensagem com cunho religioso e,
ainda mais espírita poderia provocar nesse
ambiente e como já havia decidido organizar
um grupo de estudos espíritas, redigi a
primeira mensagem, convidando pessoas a
participar de um grupo de discussão sobre
diversos temas envolvendo a vida como um
todo, mas não da forma dos debates que
estava presenciando na rede Bras-net.
Desejava algo organizado, com seriedade e
responsabilidade, onde poderíamos debater
sobre os vários ângulos dos assuntos, expressando simplesmente a opinião dos membros,
para que cada leitor pudesse decidir pelo que
mais lhe fosse conveniente.
Para a formação do grupo eletrônico
precisaria então de um nome. Um pouco
antes dessa viagem aos EUA, já havia
despertado em mim a intenção de fundar uma
Sociedade de Estudos Espíritas. Reuni com
mais dois companheiros na cidade de
Pirassununga, mas a proposta não obteve
sucesso, por não ser exequível naquele
momento.
Percebi logo no início que a rede de
computadores Bras-net era composta por
pessoas ligadas a área acadêmica do ensino
universitário e centros de pesquisa, geralmente estudantes de mestrado e doutorado e
também pós-doutorandos espalhados no
mundo todo, uma vez que a internet era
mantida entre universidades e institutos de
3

pesquisas. Provavelmente devido a isso,
imaginei que deveria apresentar uma proposta
que realmente mostrasse a seriedade e a
responsabilidade que desejava nesse trabalho,
enfatizando a necessária humildade nas ações
e progresso investigador em busca da
Verdade. Lembro-me de várias possibilidades
de nomes que surgiram, mas palavra
“avançada”, denotando o progresso constante
e eterno da vida pareceu-me apropriada para
o meio moderno de comunicação disponível e
que jamais tive a dimensão do que ele
representa para a evolução da humanidade.
Surgiu dessa for ma, o GRUPO DE
ESTUDOS AVANÇADOS ESPÍRITAS,
como o primeiro grupo espírita criado
virtualmente com pessoas fisicamente vivendo
em várias partes do mundo, mas unidas
espiritualmente com o propósito do aprimoramento individual e a melhoria da humanidade sob a luz da filosofia, ciência e religião
espírita. Nessa época, não existiam ainda as
páginas WWW e pouco tempo mais tarde o
GEAE ganhou a sua página que foi construída graças a um abnegado colaborador que
residia temporariamente em Portugal. A
página inicial era algo maravilhoso, muito
avançada na época com uma automação
muito inovadora onde eram cadastrados
endereços de casas e centros espíritas do
mundo todo. Falaremos dela em outra
oportunidade. Vamos ver como foi a primeira
mensagem da formação do GEAE e sua repercussão na rede de computadores Bras-net.
Primeira mensagem original enviada
Part 1.
Message Dated: 10/15/92 at 2327.
Subject: GEAE 01/92
Sender: Raul FRANZOLIN / OARDC/00
Contents: 2.
Part 1.1.
FROM: Raul FRANZOLIN / OARDC/00
TO: BRAS-NET-REQUEST / UXGW/UX
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Part 1.2.
#############################
GRUPO DE ESTUDOS AVANCADOS
ESPIRITAS (GEAE) - 01/92
#############################
EXISTE VIDA APOS A MORTE? DE QUE
FORMA?
EXISTE VIDA EM OUTROS PLANETAS?
A TEORIA DA EVOLUCAO DE DARWIN
FAZ SENTIDO?
QUAL O VERDADEIRO OBJETIVO DA
VIDA?
POR QUE EXISTEM ENORMES
DIFERENCAS FISICAS E MORAIS ENTRE
OS SERES HUMANOS?
O QUE SIGNIFICA REINCARNACAO?
VOCE ACREDITA QUE A CIENCIA POSSA
TER UM RAMO QUE ESTUDE A
VIDAEXTRA-CORPOREA?
Caro (a) amigo (a):
Se voce estiver interessado em
perguntas dessa natureza,
gostaria de informa-lo que
estamos formando um grupo com a
finalidade de estudar o
espiritismo (Kardecismo) atraves
do correio eletronico, via brasnet. Nao se trata especificamente
de um estudo religioso, pois
muito enforque sera dado quanto
ao seu aspecto cientifico. Alem
disso, o grupo sera formado por
pessoas que tenham afinidades com
esses assuntos e poderao escrever
sobre diversos temas que sejam de
interesse do GEAE, tais como:
ovnis, universo, aborto,
paranormalidade, energia, etc.
OBJETIVO DO GEAE: conhecimento da
vida terrena e pos- terrena, ou
seja, a vida plena.
FORMA DE ATUACAO: Uma vez por
semana, enviaremos um texto na
rede bras-net com um assunto de
interesse. Os integrantes do GEAE
poderao formular questoes de
interesse proprio ou um texto e
enviar ao GEAE cujo endereco
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eletronico encontra-se abaixo. As
perguntas e/ou textos poderao ser
os temas semanais de discussão ou
serem respondidas diretamente
para o interessado.

Wordstar que fazia isso e não havia
possibilidade de utilização de acentuação e
caracteres especiais comuns da língua
portuguesa.

ADESOES: Envie os seguintes dados
para o GEAE:

As perguntas formuladas foram abrangentes
nos assuntos, visando despertar interesse nos
brasneteiros. Depois verificamos que vários
deles não foram definitivamente discutidos,
como: ...Teoria da evolução de Darwin faz
sentido? ovnis, universo, aborto, paranormalidade, energia. Mas surgiram inúmeros
outros assuntos que foram sendo incorporados
como era de se esperar, já que a mensagem
inicial tinha a intenção de ser apenas o início
de uma longa jornada.

Nome:
Endereco:
E.mail adress:
Profissao:
Maiores informacoes serao
enviadas posteriormente.
##############################
GRUPO DE ESTUDOS AVANCADOS
ESPIRITAS - GEAE
E.mail adress: franzolin.
1@osu.edu
##############################

O texto saiu justificado com uma marca de
parágrafo, pois eu utilizava o editor de texto

Notamos que a mensagem dizia que haveria
um texto por semana, mas já na segunda
mensagem para o grupo, as edições se
transformaram no conhecido Boletim do
GEAE.

Evolução da identidade Visual
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JOÃO E MARIA: ALÉM DA FICÇÃO
NA MÚSICA DE CHICO BUARQUE
RAUL FRANZOLIN NETO

João e Maria viviam num mundo muito
difícil, cheio de conflitos.
Era o planeta Sibis SK8, localizado numa
galáxia muito distante da Terra e próximo a
uma imensa estrela que iluminava o planeta.
A população era pequena e se caracterizava
por ser um local de baixa evolução espiritual.
Guerras eram inevitáveis nas disputas de
poder.
João era uma pessoa boa e aparentemente
feia.
Trabalhava incessantemente na esperança de
dias melhores. Muito sofrimento.
Risos e deboches à parte, ele lutava contra
preconceitos, passando pela humilhação e a
dor.
Enfrentava pessoas grotescas, servindo-as com
dedicação e sorrisos.
Imaginava o belo planeta com as pessoas
vivendo alegres em ambiente de amizade.
Mas, alguns diziam que João era um
fracassado, um visionário que não servia para
nada.
A bondade imperava em seu coração e a
todos dedicava a sua vida com amor e
sacrifício. A prática da caridade era constante
e um prazer pessoal.
João não admitia o uso de arma alguma e
vivia com amor, alegria e simplicidade.
Gostava de poesia, música e amava a
natureza.
Lentamente, o mundo foi se transforman-do.
As pessoas passaram a admirá-lo e a depender
de seu trabalho no conforto e amparo ao
sofrimento.
Maria tinha uma vida bem diferente. Era
bonita e boa pessoa. Sua vida, porém, era
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cheia de aventuras, ambições, momentos
alegres e esbanjava conforto material.
Vivia rodeada por muita gente, festas e
sorrisos, mas sentia também o peso da solidão.
Faltavam-lhe amizades verdadeiras.
Sonhava com dias melhores e ansiava viver
feliz com um homem amado.
João conheceu Maria, porém os seus olhares
se dispersaram no tempo, pois as diferenças
entre eles eram visíveis. Mas, aquele olhar
carente e belo de Maria tocou profundamente
o coração de João.
João se tornou um exemplo de vida. Um
vencedor na humildade e no caminho do
bem. Contribuiu decisivamente para a
melhoria do mundo da inferioridade e
transformou-se num herói.
Depois de longo e longo tempo, os conflitos
acabaram.
O tempo passava...
“Agora eu era o herói
E o meu cavalo só falava inglês
A noiva do cowboy era você além das outras três
Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões
Guadava o meu bodoque e ensaiava o rock para as
matinês...”
João e Maria morreram como era o destino
de todos no planeta iluminado pela luz da
estrela mãe. Porém, o espírito não morre; é
eterno e os dois seguiram a vida por caminhos
diferentes.
Ele havia evoluído muito com os méritos do
trabalho dedicado no caminho do bem
comum.
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Continuava distribuindo amor e bondade
gerando ambientes de amizades, alegres e
felizes onde quer que estivesse. Entretan-to,
seu coração estava solitário embora convivesse
com tanta gente.
A imagem de Maria não saia de sua mente.
Desejava sentir o amor explodindo em paixão
com Maria.
Sempre pedia aos céus uma nova
oportunidade de convivência com Maria.
Queria ajudá-la, amá-la e sentia que poderia
ser amado como desejava.
Após muito tempo, a sonhada oportuni-dade
chegou.
João foi chamado a uma nova reencarna-ção
para uma missão de coordenar um mundo
mais evoluído e implantar a felicidade geral
no planeta.
Uma missão onde todos deveriam trabalhar
no bem comum; onde os mais adiantados se
dedicariam aos mais necessitados.
João ficou feliz, ainda mais ao saber que seu
desejo seria atendido e conviveria com Maria.
Ergueu os braços para o alto, agradeceu
profundamente, chorou de emoção e alegria,
fechou os olhos e nasceu de novo...
João e Maria reencarnaram no planeta Sibis
SK1001 onde seus habitantes tinham passado
por muito sofrimento. Mas agora já era um
planeta mais evoluído, mais feliz.
Maria vivia bem num mundo lindo e
organizado. Já havia passado por muito e
muito sofrimento até ali chegar. Tudo estava
em harmonia e ela trabalhava com dedicação
em sua missão. Precisava praticar a caridade e
vivia como uma pessoa simples, sem vaidade e
sem nada a oferecer de bens materiais.
Certo dia caminhava admirando a natureza e
de repente ouviu uma voz suave: - Que bela
paisagem! Era a voz do governador geral do
planeta. Seus olhares se entrelaçaram como se
fossem um só. Era João.
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“Agora eu era o rei,
Era o bedel e era também juiz
E pela minha lei a gente era obrigada a ser feliz
E você era a princesa que eu fiz coroar
E era tão linda de se admirar
Que andava nua pelo meu país...”
Agora João estava muito feliz tendo a amada
ao seu lado e a cada dia o seu amor crescia.
Mas estava agoniado e sentia um frio
melancólico: medo de perder Maria.
Não conseguia entender o porquê e a amava
com todas as suas forças.
Os dois se dedicavam ao trabalho com amor
para manter o equilíbrio e o bem estar de
todos.
João não se importava com as dificuldades e
apenas queria viver ao lado de Maria.
Maria, por sua vez, continuava trabalhan-do
bastante acompanhando e ajundando João,
compartilhando com a sua bondade e
sabedoria.
Ela, porém, não era tão feliz como desejava.
As diferenças espirituais ainda persistiam
entre os dois.
Embora se esforçasse ela sentia necessida-de
de evoluir mais rápido para ficar mais
próxima de João.
Sempre pedia aos céus uma nova chance de
galgar grandes avanços para comparti-lhar o
verdadeiro amor de João.
“Não, não fuja não
Finja que agora eu era o seu brinquedo
Eu era o seu pião, o seu bicho preferido
Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo
No tempo da maldade acho que a gente nem tinha
nascido...”
O tempo passava e, Deus em sua bondade
infinita, concedeu uma nova oportuni-dade à
Maria. A hora finalmente chegou.
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Maria foi chamada e embora estivesse muito
triste diante de uma nova separação
temporária e indefinida de João, aos prantos
ergueu os braços para o alto e uma corrente
de luz a iluminou.
- Quero também construir a vida no universo
da mesma forma que meu amado João.
Passarei também por outros árduos caminhos,
mas vencerei, assim é meu desejo.
E assim se fez.
E o céu agradeceu.

E João e Maria prosseguiram suas vidas em
busca da felicidade eterna, tal como definida
na Lei de Divina.
“Agora era fatal que o faz-de-conta terminasse assim
Para lá desse quintal era uma noite que não tem mais
fim
Pois você sumiu no mundo sem me avisar
E agora eu era um louco a perguntar
O que é que a vida vai fazer de mim...”

PAINEL

CRIAÇÃO DO NÚCLEO AME – NITERÓI
(ASSOCIAÇÃO MÉDICO-ESPÍRITA DE NITERÓI)
DIA 23/07/2009 - 5ª FEIRA ÀS 20H30
"A CIÊNCIA COMO INSTRUMENTO PARA APROFUNDAR

Queridos irmãos,
É com alegria que comunicamos a criação de
um Núcleo da AME - Associação MédicoEspírita em Niterói dia 23/07/2009, às
20h30 na CMM.
Ele é fruto do I Encontro de Médicos e
Profissionais da Área de Saude Espíritas de
Niterói, com Dra. Marlene Nobre, que foi
promovido pelo 38º CEUNIT, em 16 de abril
passado, como um dos eventos do VI Mês da
Cultura Espírita de Niterói.
Esclarecemos que a partir de visita Dra.
Marlene Nobre a CMM, realizada no dia
imediato, tivemos como resultado a autorização de sua Diretoria para sediar naquela Casa
o futuro Núcleo da AME-Niterói.
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Assim sendo, aproveitando o mês de
aniversário da CMM e com apoio dos
profissionais de saúde que participaram do
citado encontro, estamos dando início as
atividades do Núcleo, solicitando a divulgação
da primeira reunião em sua Instituição
Espírita, principalmente, junto aos profissionais espíritas da Área de Saúde de Niterói.!
Aproveitamos para informar que está sendo
fundada (estatutariamente) a AME - Nova
Friburgo dia 11/07/2009 às 10 horas em sala
cedida pela Casa de Cultura daquela cidade
sob a coordenação do Dr. José Henrique
Rubim de Carvalho. As reuniões serão
mensais sempre nos segundos sábados de
cada mês, no mesmo local e hora, e a primeira palestra será em 8 de agosto de 2009.
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!

NAS QUARTAS-FEIRAS DE
SETEMBRO, às 20 horas

NAS DOMINGOS DE
SETEMBRO, às 9 horas

• Dia 2: Nilvan Torres, de São Carlos
• Dia 9: Divaldo Pereira Franco, de
Salvador (local a definir)
• Dia 16: Wellington Balbo, de Bauru
• Dia 23: Roosevelt Tiago, de Barra
Bonita
• Dia 30: Coral Municipal de Jaú

• Dia 6: Maria Ines Fedato (Barra
Bonita)
• Dia 13: Serginho (Araraquara)
• Dia 20: Marcelo (Santa Barbara)
• Dia 27: Everaldo Lopes (Jaú)

NOS SÁBADOS DE SETEMBRO
• Dia 5: Valdelice Salum (pintura
mediúnica) às 16 horas
• Dia 12: Daiane, Domingos e Serginho,
(todos de Araraquara)
Ismael Batista (Guaxupé-MG), Jamiro
Filho (Araguari-MG) e Orson (Matão)
(evento se estenderá das 14,30 às 20
horas, com intervalos)
Na ocasião haverá também o lançamento
do novo livro de Antenor Zago
• Dia 19: Plínio de Oliveira (Curitiba), às
20 horas
• Dia 26: Nelson Carboni, Edson
Tomazelli, Rossi, Robson e Álvaro
(todos de Jaú)
A partir das 16 horas

Organize-se para
participar. Venha viver
esse momento histórico!
Obs: os eventos serão realizados no endereço
do Centro: Rua General Izidoro, 453
Informações:
sandrapaschoalotti@hotmail.com ou pelos
fones: 14 3622-3815 - Sandra,
14 3625-3088 - Valéria
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O Boletim GEAE é distribuido por e-mail aos participantes do Grupo de Estudos Avançados Espíritas
Inscrição pelo site www.geae.inf.br | O cancelamento pode ser feito pelo site do GEAE ou por e-mail a editor@geae.inf.br
Informações Gerais - www.geae.inf.br/pt/faq | Conselho Editorial - editor@geae.inf.br
Coleção dos Boletins em Português - www.geae.inf.br/pt/boletins
Coleção do "The Spiritist Messenger" - www.geae.inf.br/en/boletins
Coleção do "Mensajero Espírita" - www.geae.inf.br/el/boletins

