
A nova novela da Globo 

Escrito nas Estrelas 

  

Mais uma vez a 
Rede Globo está 
levando ao ar uma 
novela que não 
vem apenas com 
algumas 
abordagens 
identificadas como 
manifestação de 
espíritos, mas, 
simplesmente 

novela espírita mesmo, com proposta espírita 
e sem receio de dizer isto na sua divulgação. 
Vários e-mails estão circulando, enviados pelos 
amigos espíritas, falando que o nome da novela 
é "Além da Vida", mas não é. A idéia do nome 
inicial era este, sim, mas depois mudou para 
"Entre dois amores" e semana passada, a 
Globo mudou, de novo, o nome para "Escrito 
nas Estrelas", que ficou o nome definitivo, cuja 
chamada já começou nesta segunda-feira.  
Pois é. A Globo está fazendo a parte dela, o 
cinema está fazendo a parte dele e nós, 
espíritas, estamos fazendo o quê? As 
mesmas coisas, que sempre fizemos nos 
centros espíritas? 

O que fez ou está fazendo o centro espírita que 
você freqüenta, em termos de projeto para 
divulgação da doutrina, neste ano 
extraordinário, para o Espiritismo? 

Será que não seria melhor estarmos de mãos 
dadas com a Globo, em vez desse monte de 
emails bobos, apenas criticando o Big Brother? 

ESTRÉIA DIA 12 DE ABRIL 

A TV CEI 
está 

crescendo 

Já está no 
cabo, em 12 

cidades 

  

Poderá estar em muito mais cidades, desde 
que você ajude, fazendo a sua parte. Foram 
amigos, espíritas, que conseguiram colocar 

nestas cidades, apenas com boa vontade e o 
entendimento de que a Divulgação da 

Doutrina é fundamental, para evitar abortos, 
suicídios, depressões e muitos males que 

acometem as pessoas, por falta das 
informações que o Espiritismo pode lhes 

proporcionar. Já que você tem também este 
entendimento, que tal começar a juntar 

grupos de amigos, hoje mesmo, e tentar 
colocar a nossa TV aí na sua cidade, 

também? 

Está gostoso ver a TV CEI. A programação 
está bonita e estamos tendo o prazer e a 
alegria de ter, em nossa casa, a presença 

dos grandes expositores, diariamente, 
ajudando-nos a ter um conhecimento mais 

sólido da nossa doutrina. Agora as pessoas 
tem opções e não ficam restritas a ouvirem 
falar de Espiritismo, apenas da boca de um 

"dono" de centro espírita.  
É a unidade do Espiritismo no Ar 

  

www.tvcei.com/campanha  

 

GLOBO REPÓRTER  

Fala sobre Chico Xavier 

  

Novamente a Globo promove a divulgação do Espiritismo, com 
mais um Globo Repórter dedicado ao Chico Xavier. 

Acontecerá nesta sexta-feira, dia 26, em alto estilo. O Brasil 
inteiro estará vendo que Espiritismo não tem nada a ver com 

macumba, ao contrário do que acontecia em épocas passadas, 

http://alamar.disparadordeemails.com/registra_clique.php?id=H|26997|15932|4387&url=http://www.tvcei.com/campanha


quando a imprensa se dispunha a falar sobre coisas da Espiritualidade. Agora não tem 
mais Quevedo, nesses programas. Agora, em vez de chamarem o Quevedo, chamam 

o ilustre Dr. Núbor Facure, ou um Sérgio Felipe, como aconteceu em programa 
anterior.  

E nós, espíritas, estamos fazendo o quê? 

  

Chico Xavier, o filme. Simplesmente 
fantástico 

  

 Tive a oportunidade de 
assistir, nesta terça-feira, 
23 de março, o Avant 
Premiere de “Chico 
Xavier, o filme”, no 
maravilhoso, imponente e 
moderníssimo cine teatro 
de Paulínia, com uma 
platéia de 1.350 pessoas, 
todas entusiasmadas e 
felizes, entre elas vários 
atores Globais, não 
apenas os que 
participaram do filme, 
como outros que não 

participaram, mas fizeram questão de se fazerem presentes, como as charmosas Regina 
Duarte, Bruna Lombardi, Fabiana Karla (do Zorra Total) e vários outros. 
No começo o grande diretor, Daniel Filho, chamou o elenco ao palco, apresentou todo 
mundo para o público, falou, emocionou-se, deixou clara a sua emoção de não apenas 
ter feito um filme com perspectiva de sucesso, mas um filme especial, que mexeu com a 
sua vida e com a sua emoção, promovendo até mesmo uma transformação em sua 
vida. 
Quando a gente vê espíritas dizendo que sentiram vibrações, presenças de espíritos, 
influência de espíritos, sensação de paz, cheiro de rosas e coisas desta natureza, até 
que nós achamos normal e natural; mas quando essas coisas são faladas por pessoas 
que não são espíritas, inclusive gente que até se identificava antes como ateu, como é o 
caso do ator principal, o Nelson Xavier, e do próprio Daniel Filho, é aí que não temos 
dúvidas de que quando a espiritualidade quer agir, ela não escolhe ambiente, não 
escolhe "casa religiosa" e nem pessoas com rótulo algum.  
Isto é só o começo. "Chico Xavier, o filme", só começou a mexer com a emoção de 
alguns, mas ainda vai mexer com a de milhões de pessoas, neste País.  



Como todos já esperavam, o filme foi 
simplesmente fantástico, emocionou todo 
mundo, do princípio ao fim, e posso 
afirmar, não apenas por ser espírita, que 
de fato vai ser o maior fenômeno do 
cinema brasileiro, recomendo aos amigos 
para que vão ao cinema, para que 

divulguem nos centros onde freqüentam... se bem que o Brasil 
todo está sabendo, haja vista a campanha maravilhosa que a Rede Globo está 
fazendo... posto que divulgação nunca é demais e quanto mais gente for ao cinema, 
mais se consolida esta realidade de que o Espiritismo é um tema interessante e 
viável para o cinema. 
A estréia é no dia 2 de abril, dia em que o Chico faria 100 anos de vida, se tivesse 
encarnado, e em várias cidades os ingressos estão sendo vendidos com antecedência, 
devido a grande procura, a fim de garantir lugar, coisa que normalmente não acontece 

na história do cinema no Brasil. 
Sugiro que os amigos incentivem, 
inclusive, aquelas pessoas idosas que, 
há muitos anos não vão ao cinema, 
talvez por falta de opção, mas que 
agora podem ter uma grande alegria. É 
bom informar a elas que os cinemas 
modernos são muito confortáveis, bem 
refrigerados e que, mesmo aquele que possa ter problema de 

vista, estará em frente de uma tela grande. 
Quanto mais gente pudermos levar a ver este filme, melhor será para a consolidação do 
sucesso do Espiritismo no cinema. 
De minha parte aqui, eu quero, mui especialmente, fazer um agradecimento à 
Espiritualidade: 

  
“Muito obrigado a vocês, amigos espirituais, pelo Marcel Souto Maior não ser espírita, pelo 

Daniel Filho não ser espírita, pelos produtores do filme não serem espíritas e pela Globo não 

ser espírita, porque, se fossem, com certeza absoluta o filme não seria feito e muito menos teria 

tido este tratamento de grande produção. Entendi muito bem quando vocês disseram que, se 

preciso fosse, as pedras falariam, para divulgar o Espiritismo. Mas quero lhes pedir um grande 

favor, por amor à divulgação da doutrina: Não deixem que nenhum deles fique espírita, 

deixem eles lá, como estão, para que possam continuar trabalhando livres e possam produzir 

mais coisas maravilhosas. Amém”. 

  



É uma bênção 
mesmo, meus 
amigos. Vocês já 
imaginaram se esse 
pessoal fosse 
espírita? Com certeza 
o projeto deles seria 
reprovado, muitos 
idiotas diriam que o 
Chico Xavier não 

precisa de homenagem, já que muitos desses 
estão escrevendo artigos naqueles jornaizinhos espíritas, com tiragem de no máximo 
2000 exemplares, e também enviando e-mails, pela internet, protestando contra o filme, 
sob a ridícula argumentação de que “O Chico não iria gostar disto”. 
Muitos espíritas, que não entenderam a autêntica humildade do Chico, querem 
convencer os outros de que o velho médium viveu para pregar o masoquismo, o baixo 
astral, o mau gosto, a insensibilidade e a indiferença em relação ao amor e ao carinho 
que os outros lhe dedicam.  
De fato o Chico nunca viveu atrás de elogios, de reconhecimentos e de benefícios 
materiais pelo que fez, mas isto não quer dizer que as pessoas sensatas e justas não o 
devam elogiar, homenagear e aplaudi-lo de pé, com todo carinho e gratidão. 
Quando um grande homem realiza grandes feitos, movido pela vaidade excessiva, 
visando apenas aparecer como “bonzinho”, obter louros com aquilo, elogios, dividendos 
políticos, títulos e reconhecimentos, aí sim, esse “grande” dele é questionável, apesar 

dos feitos positivos 
que tenha feito. 
Mas quando as 
pessoas, tomando 
conhecimento dos 
feitos maravilhosos do 
grande homem, 
negam-lhe o 
reconhecimento, os 
aplausos e os elogios, 
sob a ridícula 

argumentação de são praticantes da humildade, certamente essas não são pessoas 
humildes coisa nenhuma, são pessoas frias, insensíveis, desumanas, injustas, 
indiferentes, intragáveis e, invariavelmente, invejosas e frustradas, por não terem 
competência de realizar nada que chegue perto daquilo. 
É importante que os espíritas saibam discernir em cima disto e não se deixem levar por 
essas orientações malucas e insensatas que alguns insistem em colocar como verdade 
doutrinária, em nosso movimento. 



“Chico Xavier, o filme”, além de proporcionar uma gigantesca publicidade para o 
Espiritismo, como sempre quis Allan Kardec, proporcionará, também, um grande 

resultado financeiro, retorno de dinheiro 
mesmo, para os seus produtores e 
patrocinadores, que com certeza recuperarão 
os mais de oito milhões de reais investidos e 
ganharão ainda muito mais do que isto, faço 
votos que ganhem dez vezes mais e, se Deus 
quiser, cem vezes mais. 
Eles merecem. 
Sei que algumas línguas, sempre incomodadas 
com o sucesso alheio, vão ficar coçando, 
querendo dizer que eles estão “mercantilizando 

a doutrina”, “querendo enriquecer às custas do Espiritismo” e toda essa palhaçada que 
sempre disseram, em relação a muitos lutadores pela divulgação do Espiritismo, mas, 
ainda bem, eles não estarão nem aí, estarão se lixando para essas mentes venenosas e 
perturbadoras que poluem o movimento espírita, nas suas friezas, indiferenças, 
insensibilidades e desamor pela causa. 
  

ATENÇÃO PARA ESTA: 

Existem dirigentes espíritas contra os filmes 

  
Pois é. Tenho recebido vários comunicados, de tudo quanto é canto do País, 
informando-me que tem dirigentes espíritas proibindo que se fale, dentro dos seus 
centros, nos filmes que estão sendo lançados, na campanha que a Globo está fazendo e 
em toda esta realidade que o Espiritismo, felizmente, está vivendo neste ano de 2010.  

 Um jovem, no Paraná, preparou um cartaz bonito, colorido, divulgando o filme, 
imprimiu em sua impressora de computador, levou ao centro em que freqüenta e 
pregou no quadro de avisos, quando foi surpreendido pelo “dono” do centro, que 
apareceu aos escândalos, em tempo de ter um infarto, tamanha a sua raiva, e 
arrancou com muito ódio o cartaz, rasgando-o e jogando no lixo. 

 Uma jovem, trabalhadora de um centro, no interior de Minas, teve o microfone 
arrancado bruscamente das suas mãos, quando pediu para dar um aviso ao 
público, e anunciou o filme e o Globo Repórter que a Globo levará ao ar, nesta 
sexta-feira, falando do Chico Xavier. 

 Vários são os casos. 
Na cabeça de muita gente, os espíritas deveriam viver conforme os malucos dessa foto 
aí ao lado, sofrendo muito. 
As argumentações utilizadas por essas pragas, é que o Espiritismo está sendo vítima de 
“ataque das trevas”, porque na visão míope deles este processo de divulgação é feito 
por pessoas movidas pela vaidade, que estão se utilizando da doutrina para promoção 
pessoal. Sempre repetem o mesmo festival de besteiras que todos estamos 



acostumados a ouvir. Não reconhecem, eles, que, se a doutrina está sendo vítima de 
ataque das trevas é exatamente pela presença deles em nosso movimento, como 
verdadeiros cegos que se propõem a guiar cegos, promovendo verdadeiros festivais de 
irracionalidade, intolerância, imbecilidade e incoerências. 
Sugiro aos amigos que não se intimidem diante dessas metamorfoses ambulantes que 
estão empossados como dirigentes dos centros espíritas em que freqüentam, 
questionem mesmo, pra valer, se fortaleçam no conhecimento da doutrina, para 
discutirem com base e lutem por mudanças de cabeças, na casa. Se não conseguirem, 
deixe que eles fiquem falando para as moscas e procure por outro centro mais coerente 
com Kardec. 
Estamos vivendo uma nova era em que deverá ser mostrado às pessoas um Espiritismo 
autêntico e não esse “espiritismo à moda da casa” que muitas figuras andavam fazendo 
por todo o Brasil, daí essa reação que eles estão tendo. Com o advento da emissora de 
televisão espírita, que chega à casa de todo mundo, via satélite, levando um Espiritismo 
mais bonito e mais autêntico, o natural é que as pessoas, que antes eram 
freqüentadoras de apenas um centro espírita e escutavam apenas as versões 
deturpadas de uma “cabeça”, apenas, tomem conhecimento de outras visões e 
comecem a questionar os ensinamentos dos supostos “super dirigentes” de centros. 
Começou comigo, no “Espiritismo via satélite” e na revista “Visão Espírita”, esta 
revolução, daí a razão porque muitos não querem nem ouvir falar no nome do Alamar. 
Depois veio a TV CEI, logo em seguida o filme “Bezerra de Menezes”, que escancarou as 
portas para a vinda do Chico Xavier, do Nosso Lar e de vários outros filmes que estão 
chegando aí. 
Podem esperar, que não vai demorar para aparecer dirigentes que não vão querer nem 
ouvir falar no nome do, também obsediado, Luis Eduardo Girão, que começou esta coisa 
no cinema do grande público. É sempre assim, sempre foi assim. 
Vamos divulgar, gente, vamos botar cartazes nos centros, vamos falar para os nosso 
parentes e amigos que não são espíritas, mas são simpatizantes e tem admiração pelo 
Chico. Vamos à grande arrancada de fazer deste filme o maior fenômeno de bilheteria 
da história do cinema Brasileiro.      
E em 3 de setembro, com toda a força deste filme do Chico, outro fenômeno estreará, 
que é o “Nosso Lar”, que está também um espetáculo de se ver, o treiller já está 
passando aí na internet e as pessoas estão empolgadas. Vamos agora disparar a 
divulgação do “Chico” e depois, pra valer, a mesma força para o “Nosso Lar”. 
 Para a apreciação de todos. 
 Carinhosamente.   

 Alamar Régis Carvalho 

alamar@redevisao.net  
 www.redevisao.net    
       
 

 

http://br.mc561.mail.yahoo.com/mc/compose?to=alamar@redevisao.net


Mais um apelo pela TV 

CEI 

        Quero, mais uma vez, apelar aos espíritas, esse 
universo gigantesco de pessoas que falam sobre a 
Caridade, que prega sobre a Caridade, que entende que 
fora da Caridade não há salvação, sobre o nosso dever 
de fazermos a nossa parte, no sentido de ajudar a aliviar 
os sofrimentos da Terra, partindo do principio que a 
nossa doutrina ensina que o fato da criatura não fazer o 
mal não é o suficiente e que ela precisa ser útil, precisa 
fazer o bem, precisa fazer a sua parte. 

         Uma televisão espírita, ainda mais em abrangência nacional, como é o caso da 
TV CEI, assim como foi o "Espiritismo via Satélite", conseqüentemente consegue evitar 
inúmeros suicídios, inúmeras práticas de abortos e incontáveis atos de violência 
porque, mesmo que digam que foi "por acaso", ela leva o esclarecimento a milhares e 
talvez milhões de pessoas, com muito mais eficiência que o convencional centro 
espírita. 

Surgiu mais uma grande oportunidade da TV CEI estar no SKY 

         Eu escrevi aqui, falando que apoiaria a campanha de abaixo assinado, para a 
tentativa de colocar a TV CEI na grade de canais do SKY, que já tem um universo de 
assinantes próximo a 2 milhões de pessoas, mas afirmei que eu duvidava que isto 
fosse possível, com um simples abaixo assinado, já que aquela empresa só coloca 
novo canal ali mediante pagamento de, no mínimo, 200 mil reais por mês, ainda mais 
canal que elas vêem como religioso, partindo do entendimento que RELIGIÃO é um 
excelente negócio em termos de televisão, já que eles sabem que a coisa mais comum, 
no Brasil, é pastor protestante pagar 2 milhões, 3 milhões e até 7 milhões de reais, por 
mês, para ocuparem espaços em emissoras de televisão. Não adianta a gente dizer 
que o Espiritismo não deve ser comparado com as igrejas que fazem isto, porque, para 
eles, tudo é a mesma coisa e religião é coisa que dá dinheiro, e muito dinheiro. 
          Em atenção as argumentações de que o movimento espírita não tem todo esse 
potencial econômico, a SKY fez uma proposta à direção da nossa emissora:  
         Se vocês nos mostrarem um banco de dados que comprove que, de fato, existem 
muitos espíritas que são nossos assinantes e, principalmente, se conseguirem colocar 
uma relação de pelo menos 5.000 espíritas que ainda não são assinantes, mas que 
manifestem o desejo de se tornaram nossos assinantes, devidamente identificados com 
os seus CPFs, nós abriremos um espaço para colocar a TV CEI na nossa lista de 
canais, sem necessidade de pagar essa mensalidade, na faixa de 200 a 300 mil reais. 
         Diante desta proposta, venho sugerir aos amigos e amigas, para que entrem no 
site especial da TV CEI e coloquem os seus dados lá, tanto os que já são assinantes da 
SKY quanto os que não são ainda. Mas é importante que preencham todos os campos, 
principalmente o CPF, para que eles percebam que as pessoas de fato existem e que 
não são nomes "chutados" pela direção do referido canal. 



         Partindo do princípio que tem muita gente que tem certa dificuldade em lidar com 
computadores, peço aos amigos para que preparem formulários, através do Word do 
seu computador, e pegue os dados do maior número possível de gente, no centro 
espírita onde você frequenta... isto é, se a direção da casa permitir e não ser do tipo 
que considera TV Espírita como coisa do "demônio"....  colha os dados com letras bem 
legíveis e você mesmo cadastre essas pessoas, através do seu computador. 
         O site para você fazer isto é o 

         www.tvcei.com/sky 

  

        Apelo para que você comece a fazer isto agora mesmo, colocando o seu nome e o 
nome dos entes mais próximos e conhecidos, obviamente levando a idéia ao 
conhecimento deles. É muito fácil de fazer este cadastro, são poucos dados a serem 
preenchidos e não tem dificuldade nenhuma. 
       Passem este e-mail adiante, passe a campanha adiante e, para aqueles que 
adoram questionar as coisas pelos lados mais negativas e pessimistas, sempre 
desconfiando de tudo e de todos, deixem bem claro que esta iniciativa não visa fazer 
ninguém ficar rico, não visa estimular vaidade de ninguém e que o objetivo único é 
LEVAR O ESPIRITISMO PARA O MUNDO. 
        Tenho certeza de que o Espiritismo vai contar, pelo menos, com esse número 
reduzidíssimo de espíritas, posto que 5.000 espíritas é um número bastante 
insignificante, em relação ao universo de mais de 20 milhões de espíritas que existe no 
Brasil, conforme aponta o IBOPE, a Fundação Getúlio Vargas e outros institutos de 
pesquisas. 
        E que aqueles que costumeiramente dizem que o Alamar "pega pesado" em 
relação ao movimento espírita, e que não acontece nada do que ele anda dizendo, que 
ele anda exagerando, que ele não sabe o que diz, está aí a grande oportunidade de 
provarem que ele está errado, demonstrando o contrário e colocando, no mínimo, umas 
20 mil pessoas nesse cadastro.   
  

 

http://alamar.disparadordeemails.com/registra_clique.php?id=H|26999|15932|4387&url=http://www.tvcei.com/sky

