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curcurcurcurcurtatatatatassssscarcarcarcarcartatatatatasssss
Olá amigos!!! Quero parabenizá-los
pela iniciativa da retomada, pois a
juventude espírita realmente precisa
ter um canal de comunicação
acessível para poder manter-se
inteirada com os acontecimentos
importantes que a envolvem e, como
o amigo na edição anterior já disse,
vocês têm cumprido de forma
excelente esse papel e gostaria de
dizer que, se não existem muitas
mãos físicas atuando em conjunto
com vocês, vocês têm o apoio de
muitos jovens que, embora não
atuem materialmente, colaboram
com as vibrações positivas e os
pensamentos que tão bem estão
sendo traduzidos nas páginas do FM!
PPPPPaulo Bacaulo Bacaulo Bacaulo Bacaulo Bachehehehehetttttttttte -  São Pe -  São Pe -  São Pe -  São Pe -  São Pauloauloauloauloaulo

Valeu Paulo, é por depoimentos como
estes que ficamos cada vez mais feli-
zes de publicarmos o FM!.
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por: Thiago Rosa

Janeiro.
Mês de verão, sol, praia, mar, muita melanina, muita

curtição. Mês que muitas pessoas saem de férias. Mês do
bermudão, da camiseta, da sunga, do óculos de sol, da saia,
do bronzeador, da água gelada, do sorvete. Hummmmm, são
tantas coisas boas neste primeiro mês do ano, não?

Mês de Fala Meu número 35. O primeiro do ano 6.
E melhor ainda do que isso é o mês em que temos prévia

da COMJESP em Guarulhos. Aqui do nosso lado, pertinho
pertinho. Quer começo de ano melhor do que este? Só se for
um passeio em Ilha-Bela, não?

E para começarmos “supersticiosamente” com o pé direito,
nada como um FM! cheinho de coisas boas. Aliás, já pulamos
as sete ondinhas na virada do ano só para desejarmos muita
criatividade para 2006. Muitos e-mails e pessoas escrevendo
também. E muita gente se inscrevendo na COMJESP. Este ano
realmente há de ser muito bom.

Na edição de dezembro, uma das mais elogiadas por nós
mesmos aqui da Equipe, colocamos em pauta algo muito
importante e que não deve ser esquecido em 2005 de maneira alguma.
É sobre o abaixo-assinado contra a legalização do aborto. Se informe
com o dirigente do seu Centro ou da sua Mocidade. Qualquer coisa
procure a gente aqui do FM! ou da própria USEUSEUSEUSEUSE. Vamos todos juntos
fazer parte desta causa.

E nesta primeira edição já ficamos muito contentes com as
inspirações e temas diversos que invadem as páginas a seguir. Temos
um texto super legal do Marçal sobre a importância da Mocidade
Espírita.

Ainda conseguimos ter uma ótima participação especial de um
professor da rede pública; algumas palavras boas do nosso querido
Joelson; umas idéias de como viver bem; e um pouco de cinema.

Podemos dizer que estamos muito felizes com este nosso início de
ano. Temos idéias já fluindo para algumas melhoras e temos certeza
cada vez mais que o FM! veio pra ficar e cada edição que passa
estamos de sorriso aberto.

Mas tudo isso não teria sentido se você leitor não estivesse presente
com a gente. O ano de 2005 foi tudo muito novo, o reinício de um
trabalho importante. E tenho certeza que 2006 muita coisa boa
promete. Sejamos felizes. Um brinde de água fluída para o Fala Meu!
Um ótimo ano pra todos. FM!
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O ano de 2006 promete! Copa do
Mundo, Big Brother, Carnaval, Eleições,
entre outras coisas. Esse ano, também
começa bem agitado para todos os
irmãos que se entregam ao estudo,
vivência e divulgação do “ideário
espírita”. Podemos até destacar
algumas dessas atividades:
(Confraternização de Mocidades e
Juventudes Espíritas do Estado de São
Paulo) COMJESP; (Confraternização de
Mocidades Espíritas da Capital)
COMECAP; Semanas dos Jovens
Espíritas; indicação dos novos
representantes e diretores de
departamentos da USE (União das
Sociedades Espíritas); a continuidade
no processo de integração entre os
órgãos de unificação espírita. E nesse
turbilhão de acontecimentos, não
poderíamos deixar de citar as células
motrizes de todo esse trabalho que são
as Casas Espíritas e respectivamente,
em algumas dessas casas, os grupos
de Evangelização e Mocidade Espírita.

Ao iniciarmos as discussões sobre
as propostas dos trabalhos de
mocidade para este ano, notamos uma
grande procura dos Centros Espíritas e
de alguns grupos de jovens iniciantes
em suas atividades sobre orientações
de como implantar e conduzir os
estudos da Mocidade Espírita.

O tema é amplo e complexo.
Contudo, no mês de Janeiro,
recebemos um e-mail muito especial
que pode direcionar, pelo menos a
princípio, esse nosso bate papo. Digo
isso porque, as reflexões geradas a
partir dele, nos coloca à frente de uma
questão que há muito tempo estava
guardada em alguma gaveta de nosso
íntimo coletivo (quando falo nosso,
quero dizer dirigentes e participantes
de mocidades). Não sei se a Déa lá de
“Taboão da Serra” irá deixar que o FM
publique esse e-mail, por isso decidi
publicar e pedir pra ela depois (ah! Um
grande abraço para o pessoal da
“Casinha” – Casa de Oração “Amor em
Cristo”). Em resumo, ela pergunta:
“para que serve a Mocidade Espírita?”.

Ora! A mocidade serve para um
montão de coisas. Mas que coisas são
essas, afinal de contas? Estudar o
Evangelho? Fazer novas amizades?
Point de paqueras?

Vou dar algum tempo para vocês
pensarem, mas enquanto isso
aproveito para transcrever um trecho
do livro: “ O Céu e o Inferno ou a Justiça
Divina Segundo o Espiritismo”,
elaborado por Allan Kardec:

Um AUm AUm AUm AUm Attttteueueueueu
O Sr. M.J.B.D. era um homem

instruído, porém em extremo saturado
de idéias materialistas, não
acreditando em Deus nem na
existência da alma. A pedido de um
parente, foi evocado na Sociedade
Espírita de Paris, dois anos depois de
desencarnado.

11111..... EvEvEvEvEvocaçãoocaçãoocaçãoocaçãoocação
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Considerando esse diálogo,
podemos começar a atribuir à
Mocidade Espírita um papel um pouco
mais profundo do que o que
habitualmente levamos em
consideração.

“O tédio de uma vida sem
esperança” tem conduzido milhares de
pessoas a atos extremos tais como o
suicídio e a violência contra si e contra
o seu próximo. É aquele “vazio no
peito”, tão cantado pela juventude, que
acaba empurrando tantos deles para a
degradação das drogas e das
prostituições de quaisquer espécies.

A Mocidade Espírita, quando
compromissada e bem conduzida,
pode constituir um precioso antídoto
para todo esse mau. Quando
interagimos, nos ambientes
propiciados pelas atividades de

mocidade, passamos a olhar para a
vida, com um pouco mais de
conhecimento das Leis Divinas e isso
nos proporciona um aumento da fé em
Deus. As pequenas coisas que
acontecem, deixam de ser “tediosas e
sem esperanças”, e ganham um
significado especial. E para aqueles
que duvidam dessa função da
mocidade, aproveito para citar uma
das falas do Secretário do
Departamento de Doutrina, Joelson
Fábio Pessoa, em uma reunião que
visava discutir a importância dos
trabalhos de mocidade e
evangelização infantil nos Centros
Espíritas: “ - Muitos dos trabalhos de
desobsessão e curas espirituais dos
Centros Espíritas ocorrem dentro das
reuniões da mocidade”.

Então, para que serve a Mocidade
Espírita?

Serve para apontar à juventude que
sua vida não precisa ser “tediosa e sem
esperança”, mas sim, rica em
experiências reais, que utiliza todas as
oportunidades de nosso dia-a-dia para
nos trazer aprendizado. Serve para
mostrar que não importa se o Brasil é
o campeão ou não de uma Copa, mas
que a história de superação dos
jogadores pode motivar muito mais
alguns jovens do que uma palestra do
Divaldo Pereira Franco. Serve para que
pensemos muitas vezes antes de
condenar as banalidades de um Big
Brother, sendo que diversas vezes
agimos de maneira hedionda com
aqueles que nos são mais próximos.
Serve para entender que o Carnaval
pode servir como fonte de
conscientização e resgate da cultura
popular, ao invés de consagrar, ano
após ano, os rituais de sexualidade e
alcoolismo desenfreados. Serve para
provar que o cidadão que menospreza
o poder do seu voto é co-responsável
pelo quadro de corrupção política e
moral que assola o país. E serve,
sobretudo, para dizer ao jovem que ele
é um ser especial da “criação divina”,
que tem uma tarefa a cumprir nesta
vida e que Deus irá auxilia-lo, por
intermédio da espiritualidade, na
execução dessa tarefa.

Muita força aos obreiros das
mocidades! FM!
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por: Marçal Gouveia

Mocidade e seu papel na vida do jovemMocidade e seu papel na vida do jovemMocidade e seu papel na vida do jovemMocidade e seu papel na vida do jovemMocidade e seu papel na vida do jovem
Qual a importância da Mocidade Espírita? Para que serve? Qual sua
função? Qual o seu objetivo? Qual o seu papel? O que é a Mocidade?
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Aprender com o que interessa aos pequenosAprender com o que interessa aos pequenosAprender com o que interessa aos pequenosAprender com o que interessa aos pequenosAprender com o que interessa aos pequenos
Educadores, pais e todos aqueles

que lidam com o universo infantil, no
mínimo suspeitam que uma revolução
lingüística se processa na garotada de
alguns anos para cá. Não precisa ser
estudioso do assunto para perceber
que um conjunto de nomes estranhos
foi incorporado ao vocabulário deles –
os exemplos vão desde o clássico mun-
do de HarrHarrHarrHarrHarry Py Py Py Py Pooooottttttttttererererer aos robôs monta-
dos com peças Lego do desenho
BionicleBionicleBionicleBionicleBionicle. Claro que a fantástica saga
criada por J.R.R. TJ.R.R. TJ.R.R. TJ.R.R. TJ.R.R. Tolkienolkienolkienolkienolkien, da célebre
trilogia O Senhor dos Anéis,O Senhor dos Anéis,O Senhor dos Anéis,O Senhor dos Anéis,O Senhor dos Anéis, não

ficaria fora des-
sa seqüência
de expansão lin-
güística que há
anos está a ca-
minho em nos-
sas casas, nas
escolas e no
mundo infantil e
adolescente.

Quem vê
nessa verdadei-
ra invasão lin-
güística um pro-
blema ou algum
tipo de atraso,

está realmente perdendo uma oportu-
nidade de entender como o processo
pedagógico pode se apropriar dessa fer-
ramenta – a expansão vocabular – para
aumentar o interesse dos pequenos
pelo aprendizado. Aliás, qualquer pes-
soa minimamente familiarizada com
os processos de ensino e aprendizagem
sabe que se aprende aquilo que inte-
ressa. Não é à toa que encontramos no
Brasil pessoas com larga
carga de conhecimentos
sobre futebol – uns disser-
tam longamente sobre ti-
mes, jogadores e gols
ocorridos há anos. O que
interessa, sabemos, fica.

Portanto, se o seu filho anda
falando demais em elfelfelfelfelfososososos, hobitshobitshobitshobitshobits,
dragões, escolas de magia,
vassouras NimbusNimbusNimbusNimbusNimbus, mutantmutantmutantmutantmutanteseseseses como
os da saga X-Men X-Men X-Men X-Men X-Men e tantos outros,
não estranhe. O ideal é se aproximar
desse mundo e teremos à
mão uma chance de utilizar
esse linguajar para aumentar
o interesse deles por outras
linguagens, as mais
tradicionais dos livros e
dicionários.

VVVVVakakakakakama, Makama, Makama, Makama, Makama, Makuta, Tuta, Tuta, Tuta, Tuta, Toa Hordikoa Hordikoa Hordikoa Hordikoa Hordika,a,a,a,a,
NokNokNokNokNokama, Matau, Meama, Matau, Meama, Matau, Meama, Matau, Meama, Matau, Metrtrtrtrtro Nuio Nuio Nuio Nuio Nui e tantos
outros que compõem o universo do
desenho futurista de BionicleBionicleBionicleBionicleBionicle fazem
companhia a nomes como HogwHogwHogwHogwHogwarararararts,ts,ts,ts,ts,
AzkAzkAzkAzkAzkaban, Paban, Paban, Paban, Paban, Pedra Filosofal, Vedra Filosofal, Vedra Filosofal, Vedra Filosofal, Vedra Filosofal, Valdemoraldemoraldemoraldemoraldemorttttt
e, claro, os Potter e seus amigos.

Aprender esses e outros nomes é
importante para ter o que conversar
com eles, além de ser uma

oportunidade de abrir caminhos
para aumentar o interesse deles por
coisas que farão parte das suas
vidas de adultos.

Afinal, a idéia de que as crianças
aprendem brincando não foi mera

teoria que os especialistas
em educação vêm
repetindo há décadas. E
vale lembrar que quem
tem alguma ligação com

a educação e o conhecimento não
deve fazer de conta que não tem
mais o que aprender. Quem leciona
tem obrigação, sim, de se inteirar
desse mundo que não tem volta,
pode nunca ir parar nos livros
didáticos, mas que já está na cabeça
deles há tempos. FM!

divdivdivdivdivererererersossossossossos

Expansão vocabular dos jovens e crianças surpreendem os pais

participação especial: Djair Galvão Freire

Prezado leitor.
Você pode responder a questão

proposta?
É lógico que compreendo a

estranheza que ela provoca, afinal,
sobre a nossa vida afetivo-sexual é algo
que a maioria de nós prefere se abster
de conversar, concorda? Por quê isso?
O comportamento sexual e todo o seu
mundo de sentimentos e emoções,
bloqueios e tendências será um dia um
assunto melhor conversado e por isso
melhor compreendido pelas
sociedades.

Acredito muito que a COMJESP
trará a sua parcela de contribuição a
favor deste progresso cujas mentes e
corações (OS NOSSOS) anseiam.

Você sabia que assim como cada
pessoa possui uma personalidade
própria e única, nós possuímos
também uma individualidade afetivo-
sexual específica e incomparável?

Exatamente, muitos podem se

Como está a sua vida sexual?Como está a sua vida sexual?Como está a sua vida sexual?Como está a sua vida sexual?Como está a sua vida sexual?
julgar parecidos por fora, porém, somos
todos diferentes por dentro. Com a
finalidade de termos dezenas de salas
repletas de jovens “bombando” de
interesse pelos estudos (que o
Departamento de Mocidades Estadual
está preparando), recomendo que a
sua mocidade também estude sobre
Sexo (Sexualidade, Afetividade e
Comportamento), caso a sua mocidade
não entenda que este tema mereça
prioridade no cronograma de estudos,
sugiro que você faça seu estudo,
prepare-se você mesmo para tirar o
melhor proveito do encontro.

Eu indico os livros ‘Vida & Sexo’ de
Emmanuel e ‘Evolução em Dois
Mundos’ de André Luiz, ambos foram
psicografados por Chico Xavier.

Amigo(a), aproveito a oportunidade
da escrita para lhe desejar um bonito
ano de 2006.

Beijos e Abraços! FM!

por: Joelson Pessoa
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veja os livros indicados na pág.6

Djair é professor da rede pública e é formado em jornalismo

calendáriocalendáriocalendáriocalendáriocalendáriocalendáriocalendáriocalendáriocalendáriocalendário
28 e 29/01

III Prévia da 8aCOMJESP
Local: Guarulhos

14 a 16/04
8aCOMJESP
Local: Rio Claro

04/06
EDMEC - Encontro de Dirigentes de
Mocidades Espíritas da Capital e
Arredores

Julho
Mês das Semanas dos Jovens Espíritas
I - Prévia da 30a COMELESP - 2007

24/09
37a COMECAP - Confraternização das
Mocidades Espíritas da Capital e
Arredores

21 e 22/10
II - Prévia da 30a COMELESP - 2007

Piquenique no ParquePiquenique no ParquePiquenique no ParquePiquenique no ParquePiquenique no Parque
O DM Penha covida todos para o nosso
piquenique. 19/02 - 9h às 16h

Local: Parque Ecológico do Tietê

07/05
Dia “D” da Mocidade. Data em que
cada DM da Regional SP realizará um
evento em sua Distrital.
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por:Thiago Rosa

Viva bem: “use filtro solar...”Viva bem: “use filtro solar...”Viva bem: “use filtro solar...”Viva bem: “use filtro solar...”Viva bem: “use filtro solar...”
Use filtro solar!
Há alguns anos atrás um pequeno

vídeo publicitário de sete minutos da
empresa “DM9” fez um tanto de su-
cesso entre as pessoas que tiveram
acesso, e olhe que não foram poucas
que assistiram. O filme com mistura
de imagens bonitas, música e uma
narração profunda emocionava a
quem assistia e despertava um pouco
de curiosidade e vontade. Vontade esta
de praticar. Aliás, hoje virou música
“dance” com narração do apresenta-
dor Pedro Bial da Globo, que por sinal,
apresenta mais uma edição do tão fa-
lado e sarado “Big Brother”.

Normalmente na virada do Ano
Novo as pessoas têm manias e neces-
sidades de estabelecerem metas, no-
vas posturas, acabarem com os víci-
os, casarem, comprarem alguma coi-
sa interessante, serem mais saudá-
veis, e mais felizes… Pedem muitas
vezes aos céus para que a sua vida dê
uma virada em 360º, como se fosse o
início de algo novo, de algo que nunca
teve um início.

Pois bem, quem teve oportunidade
de assistir aquele vídeo acredito que seja
capaz de recordar de algumas dicas.

A revista “Super Interessante” des-
te mês de janeiro, tem uma reporta-
gem de capa super-interessante mes-
mo: “A ciência de viver bem”. O que
nos faz recordar e muito sobre as di-
cas do curta “Filtro Solar” da DM9.

Na verdade são coisas simples, até
de conhecimento de todos e que, na ver-
dade, ninguém acaba cumprindo. Por
sinal, vemos mais as pessoas se quei-
xarem do que realmente fazerem algu-
ma coisa para mudarem suas rotinas,
hábitos alimentares e vícios que muitas
vezes jogam pra baixo do tapete.

Que tal então usarmos filtro solar,
comer frutas, praticarmos esportes ou
exercícios físicos, evitar a bebedeira,
largar o cigarro? Quem sabe você não
pode trabalhar menos, se preocupar
menos, beber mais água, ter mais tem-
po com os amigos, dormir suas 8 ho-
ras diárias, usar fio-dental, ler mais,
sorrir mais, comer mais verduras grãos
e brotos, comer menos doces e gordu-
ras, endireitar as costas e fazer sexo
só com camisinha!?

Será que existem dúvidas que es-
tas dicas são boas?

Na matéria da revista ainda exis-
tem 7 outras coisas importantes que
você pode fazer para melhorar o seu

dia-a-dia e que nós podemos citar aqui
sem crise.

MúsicaMúsicaMúsicaMúsicaMúsica
Não é sacrifício pra ninguém ouvir

umas boas horas de música ou mesmo
cantarolar junto. Já foi mais que compro-
vado que a música tem efeitos benéficos.
Pode tanto aguçar a criação como acal-
mar ou estimular a concentração. Se ela
não tem o dom da cura, com certeza
malefício nenhum ela irá causar ao doen-
te. E não precisa ser só bossa nova, músi-
ca clássica ou ‘new age’.

Claro que tem gosto pra tudo. Você
pode entrar no carro e colocar um som
pra “quebrar o barraco” e ver se relaxa
mesmo. Daí eu já tenho minhas dúvi-
das, é mais fácil atrair obsessores do
que outra coisa.

EnEnEnEnEnvvvvvelhecerelhecerelhecerelhecerelhecer
“Cuide bem dos seus joelhos, um dia

você pode precisar muito deles”.
Se em 1900 a expectativa de vida

não passava dos 33 anos, hoje ela já
chega aos 67. Número que aumenta a
cada ano. Em 2050 se espera que 2
bilhões de pessoas no mundo tenham
mais de 60 anos. Também com a quan-
tidade de drogas e avanços da medici-
na, cada vez mais a população vive. E
você não vai querer ser um velhinho
despreparado para dar trabalho às fu-
turas gerações. É capaz ainda de te co-
locarem no asilo, ainda mais se você
for reclamão.

Também com um monte de dicas
como estas, para viver bem, é capaz
que você chegue aos 120 anos. Já pen-
sou? Só não sei até que ponto isso é
bom ou ruim.

Mesmo assim, quem puder poupar
um pouco no bolso e cuidar dos joelhos,
pode ter menos dificuldades no futuro.

FéFéFéFéFé
Quem tem algum significado na vida

tem razão para ser feliz. E este significa-
do pode ser em qualquer coisa. Mas a
religiosidade é a maior fonte de onde as
pessoas buscam a tão sonhada felicida-
de. As pessoas que possuem alguma re-
ligião têm menos depressão, menos an-
siedade e índices menores de suicídio.

Já foi comprovado que a fé conse-
gue melhorar o funcionamento do siste-
ma imunológico. Quem possui uma
crença, também raramente se envolve
com bobagens. Realmente você vai pen-
sar duas vezes antes de cometer algo
duvidoso.

Claro que não é só na religião que
está esta vontade de viver. Quem não
tem crença nenhuma pode muito bem
encontrar na vida algumas situações
que lhe dêem significado para continu-
ar vivendo. Quem sabe um netinho que
acabou de nascer, oportunidades de
crescimento profissional, algum desa-
fio inovador, algo novo. Claro que  são
raro as coisas que caem no seu colo en-
quanto você assiste televisão.

AndarAndarAndarAndarAndar
Que tal umas voltinhas no quartei-

rão? Parar na banca e falar com o jor-
naleiro, conversar com aquele morador
que você nunca viu no seu bairro, ou que
você viu e sempre fingiu que não exis-
te!? Que tal oferecer as horas pra al-
guém que corre pra algum compromis-
so enquanto você simplesmente anda?

Andar pelo menos uma horinha por
dia faz bem. Mal não faz, isso pode ter
certeza. Além disso é o tipo de exercí-
cio que combate as gorduras que se
localizam entre as vísceras, a mais pe-
rigosa, a típica barriguinha de chope.
E mesmo assim pode ser divertido e
lhe atentar pras coisas simples que
talvez você nunca tenha notado, afinal
você sempre passa de olho no seu pró-
prio passo. Pode ter certeza que dei-
xar o carro em casa de vez am quando
vai lhe fazer bem e você ainda pode
contribuir com o meio-ambiente.

AmizadeAmizadeAmizadeAmizadeAmizade
Tenha pelo menos um amigo. E

quando falamos amigo, não é aquela
pessoa que você só fala besteiras, dá
um tapinha no ombro e depois cada
um para o seu canto e talvez, quando
vocês forem para caminhos diversos,
sabe que nunca mais vão se falar. Isso
mostra que este amigo é substituível.

Tenha realmente laços afetivos com
pelo menos uma pessoa que confie.
Que possa trocar segredos, falar sobre
angústias, receios e medos; sobre a
menina que lhe causa calafrios ou do
chefe que lhe causa arrepios.

Lembre-se sempre que amizade
também é doação de si mesmo. Ouvir,
abraçar, acariciar, conversar, dialogar,
falar. Seja um bom amigo também!

ComerComerComerComerComer
Coma devagar. Deguste os alimen-

tos e sinta o gosto de cada um deles
enquanto mastiga. Aliás, pra quê a
pressa? As pessoas tem que comer por
prazer e não por compulsão.

continua>>>
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fala meu!fala meu!fala meu!fala meu!fala meu!

cenáriocenáriocenáriocenáriocenário

Cinema e sexualidade - umaCinema e sexualidade - umaCinema e sexualidade - umaCinema e sexualidade - umaCinema e sexualidade - uma
análise de Forrest Gumpanálise de Forrest Gumpanálise de Forrest Gumpanálise de Forrest Gumpanálise de Forrest Gumppor: Edgar Egawa

FM!

Em todas as áreas da realização
humana, estão envolvidos, além dos
conhecimentos técnicos, a biografia
dos envolvidos: personalidade,
preconceitos, cultura geral e o
panorama social em que estão
envolvidos. Dessa forma, temos os
movimentos artístico-culturais e
filosóficos que refletem cada época.
Por exemplo, no século 16, temos o
Renascimento da cultura greco-
romana, com a experimentação das
formas, em oposição à cultura
medieval, de linhas retas e
personagens ligados ao Cristianismo.
Na literatura, no começo do século 19,
temos o Romantismo, das paixões
exacerbadas, de amores impossíveis
ou o resgate do cavaleiro medieval
como herói romântico.

No cinema, também temos os
nossos movimentos culturais. O neo-
realismo na Europa; o Cinema Novo,
no Brasil e, atualmente, o Dogma 95,
com uma série de filmes que fazem
uma crítica ao american way of life.

Por mais que mudem as visões de
mundo, há um tema que é abordado
da maneira mais sutil à mais
escabrosa, pela sua natureza: o sexo.
É preciso ter olhos de ver e ouvidos de
ouvir, como diz a Bíblia. Não há
dificuldade em perceber que um filme
pornô respira sexo. Mas e os outros
gêneros, do infantil ao terror? Existe
alguma insinuação sobre questões
sexuais, por menos corpos nus e gestos
sensuais que haja em um filme?

Tomemos por exemplo Forrest
Gump. É a história de um homem com
uma leve deficiência mental que conta
a história de sua vida enquanto espera
um ônibus. Onde estão as cenas que
abordam a sexualidade no filme?

Na entrevista com o diretor da
escola pública da cidade, após o teste

de QI de Forrest, ele pergunta à mâe
dele(Sally Field): “ Existe um sr. Gump,
sra. Gump?” depois dela insistir em que
o menino frequente a escola “normal”,
mesmo com um QI abaixo da média.
Só com esta cena, podemos fazer um
estudo sobre o assédio sexual.

Como se não bastasse o assédio,
temos o abuso de menores ou pedofilia,
na figura de Jenny, o amor da vida de
Forrest. Em certa ocasião, ela foge para
o meio da plantação, rezando a Deus
que vire um passarinho e possa voar
pra bem longe dali, enquanto ele(Tom
Hanks) narra: “O pai da Jenny era muito
carinhoso com ela e suas irmãs, e
ficava sempre abraçando e beijando
elas. Até que um dia a polícia veio dizer
que ela não precisava mais morar com
o pai”. Vemos depois disso, o
envolvimento da mocinha do filme com
a indústria pornográfica, caindo em
bordéis onde tocava violão nua,
envolvida com o movimento hippie e os
Panteras Negras, participando dos
loucos anos 70 até o momento de
aceitar o amor do personagem
principal do filme e ter um filho dele. E
ser uma das primeiras vítimas da AIDS.

O filme tem algumas cenas
diretamente ligadas ao sexo, como a
transa entre a mãe de Forrest e o
diretor da escola, que rende uma cena
escatológica, na qual o menino imita
os gemidos da relação sexual, o
encontro entre Jenny e Forrest na
faculdade após ele tê-la “defendido” do
acompanhante dela e noite em que
eles passam juntos e geram Forrest Jr.

Apesar de ser muito mais discreto do
que uma comédia sobre peripécias
sexuais como a série American Pie, Forrest
Gump aborda temas vinculados ao sexo
e, como podemos ver no caso de Jenny,
essas questões são parte integrante da
construção da personagem.

filmes livros
Em ano de COMJESP temos que
começar as nos preparar. Aí vão
algumas dicas de leitura, muito já
conhecidas pelo público.

VDA E SEXO

Francisco Cândido Xavier
pelo espírito  Emmanuel

SEXO E OBSESSÃO

Divaldo P. Franco
pelo espírito  Manoel P. Miranda

FM!

Já está provado também que comer
rápido demais pode lhe garantir uns
quilinhos a mais também. O cérebro
demora para avisar ao organismo que
você está satisfeito. Por mais que este-
ja é capaz de você comer sem necessi-
dade, apenas por compulsão. O que lhe
renderá mais umas medidas nas rou-
pas e mais sacrifício na balança.

E também tem outra, não existe
nada melhor do que compartilhar uma
refeição com alguém que a gente gos-
te. A não ser que sua melhor compa-
nhia seja a televisão.

TTTTTeleeleeleeleelevisãovisãovisãovisãovisão
Ver tevê demais vicia, causa depen-

dência e pode deixar você com uns
neurônios a menos. Sim, sim sim, dei-
xe de ser ranzinza e desligue a televi-
são. Além de lhe deixar mais preguiço-
so e lhe dar também mais uns
quilinhos, a televisão não exercita o
cérebro como uma leitura, um jogo de
tabuleiro, pelo contrário, ela deixa o seu
cérebro em repouso e, quanto mais
tempo ele estiver em repouso menos
necessidade você tem de usá-lo. Vá
exercitar a mente. Não é nada chato
você deixar de assistir tevê em troca
de outra coisa agradável.

Bom, agora basta você saber até
onde estas dicas e orientações te ser-
vem. Claro que você não deve seguir
estas regras, entre outras, com rigidez.
Afinal, se as regras existem são para
serem quebradas. Mas sempre existe
a cautela, a advertência. E claro que
nada disso que colocamos aí em cima
são coisas ruins. Você só deve ser mais
crítico com os seus hábitos. Ver se a
sua rotina diária te contempla. Ah, des-
frute também das obras básicas de
Kardec. Tenho certeza que você vai
encontrar tudo isso que dissemos em
outras palavras. Cuide do corpo, da
mente e seja feliz. FM!
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EVOLUÇÃO EM
DOIS MUNDOS

Francisco Cândido Xavier
pelo espírito  André Luiz


