,

DIRIGENTE ESPIRITA
ANO V - �- 28- MARÇO EABRIL DE 1995
CIRCULAÇAO: BIMESTRAL- ISSN 0104-6691

Veículo da USE - União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo

,.,,

PENSAMENTO E AÇAO NO
9° CONGRESSO ES'rADUAL
sócio-culturais) - Antonio Cesar Perri
O 9º Congresso Estadual de Espi
92 CONGRESSO ESTADUAL
de Carvalho; Aspectos psicológicos do
ritismo, promovido pela USE, ocorre
DE ESPIRITISMO
lar - Elaine Curti Ramazzini; Família
rá nas dependências da área de con
USE - 95
sistêmica - Adalgiza Campos Baliei
venções do novo prédio da FEESP, rua
ro; O Centro Espírita, o dirigente, o
Maria Paula no. 140, na capital pau
trabalhador e sua família - Carlos
lista. Apenas no último dia haverá ati
Eduardo da Silva; painel "Família vidades simultâneas. Programa:
processo de reeducação" - coordena
Dia 29 de abril - das 8 às 13
ção de José Antonio Luiz Balieiro.
horas: recepção, inscrições e entrega
Dia lo. de maio - das 8 às 12,30
de pastas.
horas: Módulo "O Centro Espírita"
Das 14 às 18 horas: Módulo
(só para qirigentes e colaboradores):
"O Indivíduo": direção - Merhy Seba;
direção - Eder Fávaro; temas e expo
Temas e expositores: Ser existencial sitores: Administração do Centro
Heloísa Pires; Vontade, sentimento e
(organização
e
pensamento - Célia Maria Rey de Car O ESPIRITISMO NO PENSAMENTO Espírita
funcionamento) - Attílio Campanini;
valho; Espiritismo e educação - Iolan
E NA AÇÃO
Auto-financiamento do Centro Espí
da Húngaro; Vida após a morte -Alti
vo Ferreira; painel "O homem integral" - coordenação rita - Luiz Cláudio da Silva; Estudos sistematizados
(1) - Luiz Alberto Zanardi; Estudos sistematizados (II)
de Paulo Roberto Pereira da Costa.
19,30 horas - Solenidade de abertura do Con - Júlia Nezu de Oliveira; Preparação para os trabalhos
gresso com conferência por Divaldo Pereira Franco e, mediúnicos -Abel Glaser; Preparação do dirigente (es
provavelmente apresentação da Orquestra da FEESP. trutura do C.E., educação e formação do dirigente,
Dia 30 de abril - das 8 às 12 horas: Módulo democracia e participação no C.E.) - Ivan René Fran
"A sociedade": direção - Marília de Castro; temas e zolim.
Temas e tribuna livre - apresentação simultâ
expositores: Religião e sociedade - Maria Eny
Rossetini Paiva; O Espiritismo e os problemas nea, incluindo salas com temas afins, como: Comuni
humanos - Ary Lex; A Pátria do Evangelho, na prática cação, Espiritismo e Sociedade - coordenação de Wil
- Pedro Bauduin Nakano; O Centro Espírita como son Garcia; Educação - coordenação de Adalgiza Cam
mediador da qualidade nas relações sociais - Aylton pos Balieiro.
Arte pararrealista - Durante o Congresso, ha
Paiva; painel "O espírita na sociedade" -coordenação
verá uma mostra de arte pararrealista, coordenada por
de Murillo Rodrigues Alves.
Das 14 às 18 horas - Módulo "O lar espírita": Alzira e Elfay Luiz Appollo.
13 horas: encerramento do 9º Congresso Esta
direção - Cyro José Fumagalli; temas e expositores:
Família em um mundo em transformação (históricas e dual de Espiritismo.
Mais informações, pág. 3.
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OPINIAO

✓OJOVEMNO
MOVIMENTO
Jovem é jovem em qualquer lu
gar. Mas as dificuldades de convi
ver com ele são tão desafiadoras
quanto às de integrá-lo nas ativida
des dos centros. As experiências até
aqui - e no caso dos jovens, tudo o
que se tem feito foram experiências
- demonstraram acertos e desacer
tos, de tal modo que não há uma
fórmula infalível para lidar com a
mocidade.
Isso é certo; porém, se o movi
mento espírita acredita realmente
que deve dar oportunidade aos jo
vens e que neles repousa o destino
da divulgação do Espiritismo (como
de resto, da própria nação), preciso
se faz enfrentar o desafio e i-ever
posições assumidas, inclusive as
que não foram assumidas.·,
O primeiro dilema neste campo,
a atormentar alguns, é quanto à va
lidade da mocidade espírita. Ampla
mente discutida no passado, o fato
é que as mocidades permaneceram
em muitos setores, mas também ti
veram em outros um declínio, che
gando até a desaparecer em centros
onde foram fortes. Sendo a valida
de discussão sem proveito, porque
não leva a nenhuma conclusão unâ
nime, demonstra que não reside aí
o seu ponto capital.
Outro aspecto debatido e igual
mente indefinido é quanto à dire
ção da mocidade: deve estar nas
mãos dos próprios jovens ou não?
A existência desse dilema resulta
também da preocupação com o
acessório, pois não é aí que está o
fundamento maior. Por mais que os
adultos tenham sido jovens um dia,
2
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parece-lhes extremamente compli
cado entender o comportamento da
juventude, suas aspirações e energi
as.
Um terceiro ponto - este, sim., ca
pital - surge quanto à integração do
jovem na casa espírita. Há mocida
des que se perdem neste momento,
desviando-se seus valores para mui
tas outras áreas sociais, ou porque o
caminho do centro espírita não foi
aplainado ou porque não se lhes de
senvolveu a consciência quanto ao
futuro. Perda de jovens é perda de
futuro...
Quando o adulto sabe valorizar o
jovem, entendê-lo e aproveitá-lo,
como o faria com outros adultos dis
postos ao labor, as dificuldades de
lidar com as mocidades praticamente
desaparecem, inutilizando as discus
sões estéreis. Da mesma forma per
dem sentido os preconceitos contra
elas, que muitas vezes têm feito
dirigentes cometerem desatinos
quanto aos jovens, favorecendo a sua
fuga do centro espírita.
Há dirigentes tão pouco dispos
tos que se postam em relação aos
jovens com o maior pessimismo: só
esperam deles o erro. O jovem é o
futuro, com erros e acertos, e não
apenas erros. O jovem é o futuro
também porque é a esperança de re
novação. Ou imaginam os adultos de
hoje que a sua obra é perfeita, não
precisando de evolução? A tônica da
vida na Terra é a renovação. Reen
carnação é renovação. Juventude é
o Espírito de ontem construindo o
amanhã. Não venha, pois, ninguém
pensar diferente...
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ub-tema do 9 ° Con
gresso Estadual da
USE, atende a solici
tações das regiões do
Estado sobre o como
fazer. Este tema será desenvolvido como um mini-curso e será destinado a dirigentes e colaboradores.
Este artigo completa a série
sobre os módulos do Congresso.
A "Carta aos Centros
Espíritas" (1975) foi um
marco da USE na produção
de subsídios para os Centros. Nos últimos tempos,
houve a intensificação de
ações voltada ao Centro
Espírita, haja vista os Anais
do 80. Congresso Estadual
da USE, com cerca de 60
assuntos desenvolvidos sob
o tema central "Dimensão
Cósmica do Centro Espírita" e também a implantação
da linha editorial deste jornal e das Edições USE.
Na série de reportagens
da última página deste jornal, tradicionalmente focaliza-se propostas e programas exitosas de Sociedades. Emergem bem diver-

sificadas experiências de
estudo, de práticas mediúnicas, de serviços assistenciais e de divulgação.
Num mundo dinâmico e
dentro das situações extremamente heterogêneas em
que vivemos, é incabível a
padronização ou a mera
imitação de planos de trabalho. As diretrizes básicas
e delineamentos de ação,
naturalmente, devem ser
adaptadas a cada realidade.
Indiscutivelmente, os
Centros devem ser encarados sob a finalidade básica
de difusão da Doutrina Espírita. Para se atender a tal
fim, devem ser definidos os
objetivos específicos para
cada área de atuação e, sem
dúvida, as etapas a serem
cumpridas. Daí a necessidade imprescindível de se
planejar as ações do Centro dentro de um contexto,
levando-se em consideração as demandas loco-regionais, perfil do frequentador,
recursos humanos e fisicos,
bem como o subsequente
acompanhamento ou avaliação dos planos detrabalho.

O tema central do Con
gresso - O Espiritismo no
Pensamento e na Ação, in
clui assuntos gerais sobre a
interação com a sociedade
e sobre a mediação do
Centro Espírita nas relações
de qualidade com a socie
dade. Para tanto, os Centros
devem estar preparados
com recursos humanos,
doutrinários e físicos.
Um rol de temas foram
propostos pela própria co
munidade, abrangendo a or
ganização e o funcionamen
to dos Centros. Ou seja, se
no Congresso anterior fo
ram desenvolvidos aspectos
mais conceituais e de fun<lamentação doutrinária, no
9o. Congresso, em forma de
mini-curso, será dada ênfase ao como fazer nos Centros.

crições, ainda com descon
to promocional para inscri
ção: em março: 35, 00 (ou
2X20, 00); em abril, só à
vista: 40,00. Os interessa
dos em se inscrever no 9o.
Congresso deverão preen
cher a ficha de inscrição,
encaminhando-a à Comis
são do Congresso na USE,
com cheque(s) nominal(is)
à USE, cruzado(s), ou soli
citando guia de depósito
identificado.

HOSPEDAGENS E
REFEIÇÕES

As hospedagens deverão
ser reservadas diretamente
com a agência M.C.Tour
(nome atual daTurismil) fone (0 11) 693-8 038, que
conta com vagas no Hotel
Solar Paulista, próximo ao
local do Congresso. A diáTAXA DE
ria do apartamento, incluINSCRIÇÃO
indo café da manhã, gira
em tomo de: R$40, 00 (solA taxa de inscrição dara teiro), R$5 l,20 {para dois),
·
direito ao material do Con- R$73, 60 (para tres
� ). A msgresso_ e almoços. Val�res crição do Congresso inclui
em reais e datas para as ms- os três almoços.

�---------· -------------------------À Comissão Organizadora do 9o. CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO-USE/1995

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome
Endereço:

Cidade:
Estado

Fone:
Sociedade de que participa:
Cheque(s) nos.:
Ou: solicita remessa de guia de depósito identificado:
Tenho conhecimento de que a inscrição não inclui hospedagem.

Data

/

/
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ATUALIDADE

SOCIEDADES ESPÍRITAS NO
MUNDO MODERNO
'
✓

s vésperas do século
XXI, aceleram-se as
Amudanças políticas e
sociais. Com instanta
neidade acompanha
mos o desenrolar do dinâmi
co cenário político mundial de
nossos dias. Toma-se comum
o relacionamento com pesso
as de culturas, formações e re
ligiões diversas. Os dogmas
religiosos e o policiamento
ideológico, que chegaram pra
ticamente dar unidade à soci
edade ocidental,já são marcas
do passado. O desaparecimen
to da guerra fria e das barreiras
entre os mundos capitalistas e
comunistas, é seguido de vul
tosas integrações continentais,
como o Mercosul, que envol
ve o Brasil. O cidadão do novo
século, à vista dos imperati
vos da tecnologia, da globali
zação e do conhecimento am
pliado e disseminado, deverá
ser um cidadão do mundo.
Em nosso país, há cenário
de estabilidade econômica
com renovação política. Há
tendência de se redimensionar
o Estado, superando-se a fase
do Estado gigante e paterna
lista. O projeto de parceria
Estado-comunidade do novo
governo federal deverá se cor
porificar, inclusive, no Pro
grama de Comunidade Solidá
ri_a com mobilização e parti
cipação da comunidade nas
ações de combate à miséria.

ções e culturas.
_O censo de 1J91, revelou
maior part1c1paçao da mulher
como chefe de família e no
mercado de trabalho. Estes
fatos alteram a rotina do lar
tradicional. Embora ocorra
aumento do nível de escolari
dade, em geral, a remuneração
de um único membro da
família não atende às expec
tativas e necessidades criadas
pela vida moderna.
Em São Paulo, houve dis
seminação do ensino superior
público e privado e, a partir
de 1990, o PIB (Produto
Interno Bruto) do interior su
plantou o da pujante Capital.
A par deste estágio do desen
volvimento, persistem dese
quilíbrios regionais. No entan
to, os 1úveis sócio-econômico
culturais da população são
profundamente diversos da
queles de algumas décadas
atrás.
Conforme comentários
que fizemos neste jornal
(Quem são os espíritas, nov.
dez./94), o perfil sócio-econô
mico do espírita, com base em
dados do IBGE e de pesquisa
Datafolha mostra níveis de
escolaridade e de faixa de ren
da elevados, principalmente
em grandes cidades.

Às antigas influências da
colonização portuguesa e da
miscigenação com índios e
negros, no caso paulista, a
partir do final do século pas
sado somaram-se a dos imi
grantes europeus e dos asiáti
cos, principal e respectiva
mente, italianos e japoneses.
Em meados deste século hou
ve acentuada imigração de
compatriotas vindos de Esta
dos nordestinos. São Paulo é
um amálgama de raças, tradi-

Neste jornal, já destaca
mos as relações entre a disse
mínação do movimento espí
rita no Estado com o desen
volvimento econômico e cul
tural (A expansão do movi
mento espírita paulista, jul.
ago./94). A nosso ver, além de
fatores imponderáveis, como
o� �lanejamentos espirituais,
ha mtensa relação das Socie
dades Espíritas com o meio

CENÁRIO DA
SOCIEDADE ATUAL
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Antonio Cesar Perri de Carvalho
São Paulo - Capital

AS SOCIEDADES E
O LAR DOS
ESPÍRITAS
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em que estão inseridç1s. O mo
mento que vivemos pouco ou
nada tem haver com a fase em
que foram inauguradas as So
ciedades Espíritas de 20, 30 ou
90 anos atrás. As condições da
sociedade e particularmente
das famílias da atualidade são
muito distintas da época de
nossos pioneiros.
Assim, impõe-se a adequa
ção das Sociedades e do mo
vimento espírita às situações
da vida moderna, inclusive das
disponibilidades dos colabora
dores e dir igentes. As
mudanças sobre a chefia do lar
e a necessidade dos cônjuges
trabalharem para o sustento da
família são fatos relevantes em
nossos dias. Além desses as
pectos, deve-se considerar que
a vida religiosa é intimamente
ligada à farnília e não apenas
no Centro ou nas atividades as
sistenciais. O famijjaré nossopróximo mais próximo,
Sínmltaneamente, às difi
culdades da família atual numa sociedade que passa por
profundas e rápidas transformações - há progressos signi
ficativos. Pode-se dizer que a
farnília autoritária transforma
se em mais compreensiva. O
Espiritismo, como religião
humanista, pode colaborar
para a formação da família em
clima democrático e participa
tivo. Kardec destaca a impor
tância dos laços de familia
para o fortalecimento dos la
ços sociais, carnínho natural
para se corrigir os ímpetos do
individualismo. A colaboração
para a melhoria da sociedade
se faz com interação. A famí
lia participa de um sistema,
num contínuo processo de
interação e com permanente
transação com o meio. Como
a sociedade se assenta em re
lações inter-pessoais, as rela
ções de "co-operação" e de
reciprocidade, são estímulos à

consolidação do mundo de
mocrático. O indivíduo se
apossa da cultura disponível,
interioriza-a e passa a utilizá
la como um instrumento pes
soal de pensamento e ação do
mundo.
As propostas do novo go
verno brasileiro trarão refle
xos às sociedades assistenci
ais, pois a política para esta
área deverá ser diferente das
antigas práticas de meras sub
venções chanceladas pelo ex
tinto Conselho Nacional de
Serviço Social. Isto reforça a
posição da USE que propôs, e
a FEB colocou em pauta no
Conselho Federativo Nacio
nal o tema "Serviço assisten
cial espírita - fundamentos fi
losóficos e doutrinários".
Deve-se refletir as finalidades
da assistência social pratica
da pelo espíritas e, talvez, com
reavaliação de suas relações
com a comunidade e com ór
gãos governamentais. É im
prescindível a consolidação
de mecanismos que agilizem
o aperfeiçoamento da admi
nistraçã.o das Sociedades Es
píritas, favoreçam a união dos
espíritas e a propagração da
Doutrina, sempre com respei
to à diversidade das realida
des das cidades e dos bairros
onde se localizam. A moder
nidade não prescinde do apoio
moral, ético e espiritual, mas
não podem existir muros dis
criminatórios e fossos de dis
tanciamento.
A nosso ver, o projeto pe
dagógico (adaptado das esco
las), que temos proposto des
de o 80. Congresso Estadual
de Espiritismo, e comentado
neste jornal, atende às neces
sidades de planejamento glo
bal, sistêmico, e assegura o
meeatlÍsmo natural de adequa
ção à realidade, de renovação,
e sem dúvida, de fortaleci
mento das Sociedades Espíri
tas.

�A){SISTÊNCIA SOCIAL

/O canto (assistencial) da sereia

(ou de como o centro espírita resolve seu dilema de fazer caridade)

E

mbora repetitiva, a
questão da caridade,
tão extensa e profun
da, merece ser redis
cutida constantemente.
É fato que "fora da caridade
não há salvação", da mesma
forma que a caridade não se
encerra apenas em ações
social-assistenciais e a
salvação não se constitui em
antônimo da perdição,
quando se fala de alma se
gundo o Espiritismo.
Apesar disso, muitos
adeptos não conseguem en
tender o centro espírita senão
agregado a alguma forma de
assistência social, vendo na
realização dessa assistência
a forma única da aplicação
da caridade. Estabelecem,
pois, a obra assistencial
como objetivo a perseguir a
fim de completar o trabalho
do centro.
Muito da história do
Espiritismo no Brasil incor
pora a obra assistencial com
significativo destaque. A
realidade brasileira fornece
sua contribuição ao mostrar
o quadro de miséria e fome
de grande parte da popula
ção. Tudo isto junto motiva
os corações espíritas a ten
derem ainda mais pela assis
tência social.
A caridade vista apenas
pelos valores das virtudes e
serem praticadas costuma
apequenar-se ante o entendi
mento de alguns. A sua
grandeza na divulgação da
doutrina, antevista com bas
tante propriedade por Em
manuel, toma-se figura de
retórica não poucas vezes.
Até mesmo o desvendamen
to da realidade da alma, tido

Amparar a pobreza é um ato do coração; incluir o
conhecimento espírita no amparo é um ato também
da razão.
Wilson Garcia
São Paulo-SP

como fundamental para en
tender a vida e o Universo
costuma tomar-se insufici
ente ante o objetivo da as
sistência social, posto nes
ta assentar-se o conteúdo da
caridade para muitos.
Tudo isto, porém, vai
surgir mais à frente, quan
do a obra assistencial esti
ver erguida, por impositivo
mesmo do qualificativo es
pírita, que aparece na de
signação da obra. Ocorre
que, uma vez estabelecida,
as exigências da própria
obra tendem a postergar a
integração do conhecimen
to espírita à obra, descarac
terizando o qualificati".o e

fazendo dela uma obra ape
nas do coração, como tan
tas outras de quantos se vi
ram motivados, mas sem
contarem com o conteúdo
espírita.
A necessidade de sobre
vivêõêiãda obra assistenci
al, uma vez erguida, do pon
to de vista financeiro e ma
terial não poucas vezes leva
algüiisãl5üscar ãlnures,jun:_
to aos governos e outr.as
fontes, o mínimo indispen
sável e aí os dirigentes aca
bam assmando convemo_S:
que lhe dão o sustent_o_flliê_
retiram a possibilidade de
a12licaçào do conhecimento
doutrinário na obra, de1xan=-

-

do-a, portanto, como resul
tado de uma caridade res
tnta por não contar com a
profundidade conferida
pela Codificação.
-Qualquer obra assistenci
al é meritória. Aquela,
porém, que consome as ener
gias dos espíritas e valoriza
o seu ideal, para fazer juz ao
qualificativo espírita deve
ser conduzida segundo o
conteúdo da caridade
ensinada pela doutrina, na
qual se valoriza o ser
humano, amplia o conceito
de vida e fornece ingredien
tes que nenhuma outra dou
trina tem iguais. Tenha-se
por certo que o conhecimen
to espírita é mais necessário
que a própria assistência.
A afirmativa a alguns
parecerá assustadora. Afi
nal, caridade sempre foi ati
tude visível, palpável, ape
sar do conselho cristão que
procura colocá-la no anoni
mato.
O visível fere aos olhos
e a caridade não foge à re
gra. O ensino tende a se
transformar em proposta de
longo prazo, perdendo, pois,
em substância quando
colocada a caridade a nível
de primeiro objetivo.
Espiritismo é cultura do
equilíbrio entre sentimento e
razão. Canaãde assistencial
é cultura assentada na
proposta do imediato. Em
bora pareça muito próxima
do sentimento, fere-o quan
do este e analisado sob o
prisma doutrinário.
Portanto, assistência
sem doutrina é obra apenas
do coração!
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ESTUDO

1

/ O ENSINO DA DOUTRINA NO
CENTRO ESPÍRITA

T

em-se discutido, gene
ralizadamente, os te
mas apresentados no
80. Congresso Esta
dual da USE (1992).
O Centro Espírita - como
tema principal - foi disse
cado, desde suas finalida
des ao relacionamento com
o movimento espírita e a
própria sociedade.
Ensinar a Doutrina Es
pírita foi caracterizado
como uma das finalidades
do Centro. Bem, nisto não
há novidade, pois Allan
Kardec já a incluia entre as
atividades da Sociedade
Parisiense de Estudos Es
píritas.
Aquí, cabe-nos perguntar:
de Kardec aos nossos dias,
temos efetivamente ensinado
a Doutrina, de maneira me
tód ica, sistemática e
compreensível aos frequenta
dores e participantes do
Centro Espírita? Se positivo,
o resultado é satisfatório e
mensurável?
Infelizmente, a resposta
em geral não é positiva. Ao
pesquisar razões, encontra
mos evasivas: "O espírita não
gosta do estudo"; "não temos
salas disponíveis"; "não
temos colaboradores"; "não
temos interessados" ! ...
Aproveite e pergunte aos
frequentadores das reuniões
públicas (ou mesmo de uma
reunião mediúnica) quem já
leu as obras do Codificador,
ou pelo menos, uma delas? A
resposta será surpreendente ...
A realidade, portanto, se
contrapõe à recomendação
de Kardec de que os que
creem por que leram e
compre enderam, antes de

Ao repensar o Centro Espírita, os estudos
sistematizados da Doutrina Espírita, merecem
apoio prioritários.
Luiz Alberto Zanardi
São Paulo - Capital

verem os fenômenos , são os
que mais refletem e encaram
a parte filosófica, como bá
sica. A exl)ansão contínua do
movimento espírita com a
manutenção da pureza dou
trinária, necessariamente,
passa pelo conhecimento
efetivo da Doutrina Espírita
por parte de seus adeptos,
isto é com base kardequia
na.
Ao repensar o Centro
Espírita nos dias atuais, não
podemos deixar de priorizar
o estudo sistematizado da
Doutrina Espírita. Implan
tar-se um estudo sistemati
zado não é apenas iniciar e
oferecer em um dia da sema
na, um curso de um deter
minado programa.

A palestra pública é a
primeira a ser reformulada.
Deve ser expositiva, didáti
ca, esclarecedora e desper
tando o interesse e a impor
tância pelo conhecimento
doutrinário, pela reforma
moral, a que todos estamos
embuídos. Deve-se incre
mentar o uso de recursos
áudio-visuais, como auxili
ares na transmissão desse
conhecimento. Acompa
nhar-se o avanço tecnológi
co disponível em nossas ati
vidades , é um dever. Por
acaso, no futuro, não estare
mos utilizando a multi-mídia
no estudo individualizado,
sem conflitos com a
confraternização a que esta
mos sujeitos?

O estudo sistematizado
pode e deve ser oferecido de
diversas maneiras. Depende
do público, pois, já foi feita
uma pesquisa para identifi
car: escolaridade, interesse,
conhecimento,
tempo
disponível, etc?
É hora de planejar, con
forme destaca artigo com
este título, no número
passado de "Dirigente Espí
rita"!
Diversos são os progra
mas de estudos sistematiza
dos disponíveis (Atividades
Doutrinárias, da USE; cam
panha da FEB, etc). Impor
tante que não se esqueça dos
próprios livros da Codifica
ção, a base de todos'
Para a implantação de
tais programas, selecione
expositores/monitores iden
tificados com as novas me
todologias propostas. Trei
ne-os, recicle-os, pois esta
mos sempre aprendendo e
aperfeiçoando nossos conhe
c im en tos. Integre estes
programas com as demais
atividades existentes no
Centro.
No entanto, tudo virá
abaixo quando, ao final de
um curso alguém perguntar:
"- e agora, o que eu devo
jazer?" Vamos ao trabalho!
Isto é o que não nos falta! ...

Ensine com

Assine-o
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ymco XAVIER OPINA:
,

,

O MEDIUM E UM SER COM

Francisco Cândido Xavier completa 85 anos no dia 2 de abril. O
psicógrafo de mais de 3 00 livros concedeu inúmeras entrevistas
entre meados dos anos 60 e 80. Numa homenagem ao dedicado
companheiro, transcrevemos algumas de suas opiniões sobre
mediunidade e sugerimos o estudo continuado de suas obras
psicográficas sobre o tema, como a chamada "série André Luiz".
conquanto não soubesse as
palavras que ele escrevia. E
assim tem sido até hoje.

P - Quais as suas im
pressões quando está psico
grafando um dos romances
de Emmanuel ou um livro
de André Luiz, por exem
plo?

FCX - Em verdade eu
não sei as palavras, não tenho conhecimento do de
senvolvimento verbal
daquilo que o amigo
espiritual está escrevendo,
mas eu me sinto dentro do
clima do livros que eles
estão escrevendo. Por
exemplo: quando nosso
amigo espiritual Enunanuel, começou a escrever o
livro "Há dois mil anos",
em 1938, comecei a ver
uma cidade, depois vim a
saber que era Roma. Havia
jardins na cidade e aquilo
me conturbou um pouco,
causou-me um certo as
sombro. Tendo perguntado,
disse-me que estava
escrevendo com ele como
alguém debaixo de uma
"hipnose branda"; eu
estava no seu pensamento
8

P - Gostaria de saber
como uma pessoa pode no
tar que é dotada de mediu
nidade, quais as vantagens
espirituais oferecidas pela'.
mesma, e como essa pessoa
deve proceder?

r
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FCX - Vamos dizer, a
mediunidade é peculiar a
toda criatura humana; todas
as pessoas são portadoras
de valores mediúnicos que
podem ser cultivados ao
máximo, desde que a cria
tura se dedique a esse gê
nero de trabalho espiritual.
De modo que, m uitas
vezes, encontramos uma
certa dificuldade no
problema mediúnico dentro
da Doutrina Espírita. De
modo geral, a pessoa só se
diz médium quando s e
sente vinculada a um
processo
obsessivo;
quando sente arrepios, mui
ta perturbação, muito assé-

DEPOIMENTO

FRAQUEZAS E PERFEIÇOES
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dio, muita angústia, então
se diz que essa pessoa é
médium. Bem, aí já é mé
dium assediado, médium
doente. A mediunidade está
enferma. Mas a pessoa sã,
em plenitude dos seus va
lores físicos, pode perfeita
mente estudar a própria
mediunidade e ver qual o
caminho que suas faculda
des mediúnicas podem to
mar.
Uma criatura que desen
volva a sua própria mediu
nidade, desenvolve-a edu
cando-se, procurando apri
morar a sua capacidade cul
tural, os seus valores, va
mos dizer, os seus valores
de experiência humana, os
seus contatos no campo da
humanidade, o seu dom de
servir; essa criatura encon
tra na mediunidade, um
campo vastíssimo de traba
lho e de felicidade, porque
a felicidade verdadeira vem
do trabalho bem aplicado,
daquele trabalho que se
constitui um serviço pelo
bem de todos.
E o médium, dentro da
Doutrina Espírita, é uma
criatura não considerada fora
da série de criaturas humanas.
O médium é um ser humano,
com as fraquezas e as
perfeições potenciais de toda
a criatura terrestre.
Então, a Doutrina Espí
rita é mãe generosa, porque

acolhe a criatura humana e
faz dela um médium, mes
mo que tenha muitos erros e
muitos acertos, mas, depois,
no curso do tempo, os
acertos vão abafando os er
ros e a criatura pode termi
nar a existência com grande
merecimento. Porque pelo
trabalho na mediunidade,
trabalho pelo bem comum,
ela vence esse peso, que é o
mais importante no mundo.
Vencer a nós mesmos do
ponto de vista das tendências
inferiores que estejamos
carregando. Falo isso a meu
respeito, porque creio que
ninguém carregue tanta
imperfeição como eu...
P - Como é que o Espíri
to Emmanuel, autor de tan
tos livros, considera as
manifestações exóticas de
entidades caracterizadas por
evolução, nitidamente,
primária?
C

FX - O nosso diretor
espiritual considera a Dou
trina Espírita como grande
escola, para os nossos espí
ritos encarnados na Terra.
Em vista disso, acha que a
mediunidade deve ser exa
minada à parte da Doutrina,
como os cursos de um
educandário são separados
dos programas da escola em
que funcionam. Assim, as
manifestações de nossos ir-

mãos que se caracterizam
por evolução ainda primiti
va, são como as dos alunos
primários da escola. Há,
porém, lugar para todos os
que desejam estudar e co
nhecer as necessidades de
cada um diante do aprendi
zado. Diz o nosso Emmanu
el que um mestre eminente
não despreza o aluno de
cursos primários, antes, dá
lhe as mãos para que progri
da. Assim também é a
Doutrina Espírita, devida
mente guardada e iluminada
em seus postulados e em
suas lições. Quanto às ma
nifestações dos desencama
dos, sejam eles quais forem
- espíritos sofredores, espíri
tos de evolução primária, es
píritos em condições doloro
sas no mundo espiritual - todos
encontram agasalho na
Doutrina Espírita, da mesma
forma que o homem, esteja na
meninice ou na madureza
encontra apoio na escola
quando quer estudar buscando
a própria iluminação.
P - Quais .os métodos
terapêuticos ideais contra o
processo obsessivo?

FCX - Os bons Espíritos
são unânimes em afirmar
que quanto mais nos
melhorarmos em espírito,
menores serão sempre as
nossas possibilidades de li-

gação com as forças desequi
libradas das sombras.
P - Quanto ao estuda, qu_e
dizem os nossos benfeitores.
ewntuais2.__

FCX - Os amigos espiri
tuais nos informam que o
estudo deve ser para nós uma
obrigação, em qualquer
idade ou circunstância da
vida. Muitas vezes, quando
na in:f'ancia ou na juventude,
somos constrangidos a
estudar e sentimo� muita
dificuldade em observar as
disciplinas estabelecidas,
seJa por nossos pais ou
professores, tutores ou
amigos. Às vezes, fugimos
de aula, desertamos do de
ver estudantil, mas com o
tempo, se observarmos a
vida dentro da realidade que
lhe é própria, quando entra
mos na condição de adultos,
somos induzidos a estudar
voluntariamente porque sa
bermos que o estudo é luz no
coração e no espírito. Na
ignorância não conseguiría
mos, como não conseguire
mos, enxergar o caminho
real que Deus traçou a cada
um de nós na Terra. Todos
nós, sejamos crianças ou
jovens, adultos ou já nmitís
simos maduros, devemos
estudar sempre.
(Trechos transcritos de:
Xavier, F.CJEmmanuel Ent revistas. Araras. IDE, 1972,
questões 2, 10, 41, 63, 76).
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CONSTRUÇÕES

/PROJETO ARQUITETÔNICO DAS
SOCIEDADES

E

mbora haja grande di
versidade de situa
ções, desde Socieda
des de um único cômo
do até aquelas de vá
rios pavimentos, ao longo
das décadas, são evidentes
alterações nas edificações.
Ocorreram as fases do úni
co salão; sala da diretoria/
salão com palco; sala da di
retoria/biblioteca/ salão/
sala para passes, etc. Mais
recentemente, criou-se es
paço para outras salas, com
a finalidade de se imple
mentar reuniões privativas
e de estudos.
Há instituições que
contruiram ou reformaram
seus prédios, adequando-se
ao contexto da época atual.
Outras insistem em uma
pretensa simplicidade, inde
pendentemente da região, do
clima e da proposta do
Centro. E ainda há aquelas
que procedem a ampliações
e reformas sem um planeja
mento técnico, criando
labirintos ou "puxadinhos".
Enfim; mesmo com tama
nhos diferentes, há Socieda
des que dispõem de estrutu
ras físicas confortáveis e
agradáveis e outras que,
evidentemente, não causam
uma boa impressão, pelo
menos na sua aparência.
Algumas instituições fo
ram construídas atendendo a
projeto arquitetônico moder
no, inovador e fora dos
padrões tradicionais, como a
FEB, em Brasília; a Federa
ção Espírita do Paraná e o
e.E.Capa dos Pobres, em
Curitiba; o e.E.Nosso Lar
Casas André Luiz e o C.E.
Fraternidade Irmã Dolores,
na cidade de S.Paulo.
O C.E. Fraternidade
"Irmã Dolores", localizado
na Vila Formosa, pode ilus
trar o bom aproveitamento
de um terreno pequeno. A fa
chada é simples e moderna.

A estrutura física das sociedades espíritas sofre
influências da época e da proposta de trabalho do
grupo. Há algumas instituições que atendem a
projeto arquitetônico moderno e inovadçr,
oferecendo espaços confortáveis e agradáveis.
No hall há espa
ço para recepção
e e:srposição de li
vros e por meio
de alguns de
graus, em outro
nível tem-se
acesso a banhei
ro e a uma sala
principal ampla
mente iluminada
e ventilada. Uma
escada dá acesso
a duas salas para
estudos e reuni
ões privativas e
outro banheiro,
localizadas em
mezanmos, com
alturas diferen
tes, um à frente
sobre o hall e
outro ao fundo
sobre a sala,
mantendo pé-di Mezaninos propiciam 3 pisos e
reitos altos des aproveitamento de espaços no "Irmã
ses ambientes. Dolores".
Embora a área
seja pequena, o
uso deste pé-direito alto com tas foram projetados em sua
os mezaninos em posições e maioria; suas tipologias e
alturas diferentes, ausência distribuições espaciais se
de corredores e de paredes assemelham às igrejas
divisórias, fornece a impres evangélicas. A intenção, o
são de espaços maiores e cria propósito, o desenho (de
um ambiente agradável. Esta sígnio) é 9 mesmo. Criam
foi a solução racional e um salão (o maior possível)
moderna encontrada para se para reuniões, com uma
atender às exigências legais sala de passes ·separada,
de recuos para a construção com a mesa colocada em
em um terreno pequeno, so local
destaque,
de
brando espaço para cômodos normalmente mais alta.
de depósito ao fundo.
Esta divisão é comum à
maioria das instituições,
"0 DESENHO
com algumas alterações,
ARQUITETÔNICO
mas dentro de uma mesma
E O CENTRO ESPÍRITA"
idéia. Se olharmos agora a
disposição de uma igreja,
"... pretendemos verifi bastaria substituir a mesa
car como os centros espíri- por um púlpito ou altar, as
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cadeiras por bancos, tirar as
fotos de Kardec, Bezerra ou
Chico Xavier das paredes e
colocarmos cruxifixos ou
santos e teríamos uma
1grcJa.
Projetar é um processo
seletivo de escolha entre o
que nos interessa e o que
não nos interessa para uma
determinada função de um
local. Se o espaço fisico
projetado denota alguma
intenção, o propósito de
Centros Espíritas é minis
trar palestras de cunho dou
trinário ao maior número de
pessoas possíveis, sem per
mitir a discussão, a troca de
idéias, a aproximação (fisi
ca) dos oradores, que são
colocados, pela própria dis
posição espacial, em lugar
de destaque. Se pensarm
nos na afirmação de Kardec
de que "o Espiritismo não
busca fazer prosélitos", de
veremos modificar nossos
desenhos (intenção), a fim
de atendermos à real signi
ficação do Espiritismo.
certa
com
Salas
mobilidade, ao invés de
grandes salões, espaço para
reuniões p úblicas que
permitam aproximação
entre os participantes.
Beleza e simplicidade,
sem falsa modéstia. Um
chão de terra batida, frio,
onde todos sentem-se des
confortados no inverno, não
é sinal de humildade - as
catacumbas fazem parte da
História Antiga, vivemos na
era eletrônica - uma ilumi
nação mal feita e acabamen
tos sem cuidados estéticos,
na busca masoquista de uma
simplicidade exterior, não
nos darão a simplicidade
real, que é uma conquista
interior" (Pirondi, C., in:
Espiritismo e sociedade, São
Paulo. 1986. pp. 67-70).

ADMINISTRAÇÃO

J DE OLHO NA LEI
HORADA
PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Nesta época do ano,
de um modo geral, as So
ciedades se preparam
para a prestação de con
tas sobre as atividades
desenvolvidas no ano an
terior. Como o exercício
social geralmente coinci
de com o ano civil Ganei
ro a dezembro), a presta
ção de contas deverá ser
feita nos primeiros meses
do ano seguinte.
É o momento oportu
no para se consultar o Es
tatuto da Sociedade para
se verificar o que o mes
mo determina nesse sen-

tido. Geralmente, as pro
vidências são as seguin
tes:
- elaborar Balanço em
31 de dezembro e, inclu
sive, com demonstração
das Receitas e Despesas
ocorridas no ano anteri
or;
- determinar data,
hora e local da Assem
bléia Geral Ordinária em
que se efetivará essa

prestação de contas;
- enviar circular con
vocatória aos sócios qui
tes com a Sociedade para
que compareçam à As
sembléia; esta circular
deverá conter, obrigato
riamente, data, hora, lo
cal e ordem do dia da
Assembléia;
- afixar no quadro de
avisos, cópia dessa circu
lar convocatória, para co-

nhecimento do público;
- publicar a convoca
ção no jornais, se assim
determinar o Estatuto;
A realização da As
sembléia deverá obede
cer o dispositivo
estatutário que geralmen
te prevê a eleição da
Mesa
Diretora.
Realizada a Assembléia,
é conveniente providen
ciar-se o registro da Ata
em Cartório.

ISENÇÃODE IMPOSTO
No dia 30 de junho
expira o prazo para a en
trega da "Declaração de
Isenção do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica",

que conterá os dados re
lativos à composição do
patrimônio em 31 de de
zembro de 1994 e a De
monstração das Receitas

e Despesas do exercício
anterior. Obrigatoria
mente, não há necessida
de da assinatura de con
tabilista.

NA GRANDE IMPRENSA

I

REENCARNAÇÃO EM PROPAGANDA

Revista semanal, encar
te do jornal Folha de São
Paulo trouxe propaganda

de seção dela própria, com
a seguinte frase: "Se a pu
blicidade é alma do negó-

cio, ela reencarnou aqui"
(Revista da Folha, no.144,
jan./95). -Nota de "Diri-

gente": A idéia de vidas su
cessivas já se faz presente,
fora do movimento, e ins
pira comercial!

✓ PSICOGRAFIA PARA PRESIDENTES
"Aparece também, nos
primeiros dias de governo,
mensagens psicografadas,
delatam pessoas, firmas,
autoridades e não raro ad
vertem contra alguns auxi
liares, sem faltar urna su
gestão misteriosa: "Há em

seu redor um homem que o
sr. não deve confiar: cuidado com ele". É uma desgraça, ficam todos sob suspeição, até que o presidente
termina o mandato sem
descobrir a ovelha negra" José Sarney (Folha de São

Paulo, caderno 1-2, 27/1/
95) - Nota de "Dirigente":
Embora o ex-presidente
não tenha especificado em
seu artigo, se as aludidas
tenham
psicografias
partido de médiuns
espíritas, esta referência

reitera a necessidade do uso
da razão e do bom senso na
análise de mensagens e de
livros psicografados, do
estudo de "O Livro dos
Médiuns" e da análise dos
cuidados de Chico Xavier
à época que iniciava seu
trabalho psicográfico.
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ACONTECE

REALIZADAS
ÚLTIMAS
REUNIÕES
REGIONAIS PARA
O CONGRESSO
ESTADUAL
A Comissão Organi
zadora do 9o. Congresso
Estadual de Espiritismo
promoveu as 2as. reuni
ões prévias regionais, du
rante o mês de fevereiro,
com o objetivo de escla
recer sobre os preparati
vos do Congresso e pro
mover palestra sobre
tema ligado ao Congres
so - "A sociedade em
transformação e o Centro
Espírita". A Diretoria da
USE, aproveitou os even
tos para manter reuniões
com representantes das
USE's Regionais. Sem
pre em ambiente cordial
e muito produtivo, os
eventos regionais ocorre
ram em: Mococa, José
Bonifácio, Santo André,
Jaú, Pompéia, Mogi das
Cruzes, Indaiatuba; lta
nhaém; São José dos
Campos; Penápolis, Itu
verava e ainda em quatro

bairros da Capital: Lapa,
lbirapuera, Casa Verde e
Brás. Nestas últimas reu
niões preparatórias para
o 9o. Congresso foram
distribuídas a Circular
no. 4 e cartazes, já con
tendo o programa do 9o.
Congresso.
EDITOR DE
11
CIÊNCIAS
DO ESPÍRITO"
VISITA
A USE
Em janeiro, o psicólo
go Daniel E. Gómez
Montanelli visitou a
USE e� em diálogo com
o editor deste jornal, de
monstrou vivo interesse
pelo intercâmbio entre
espíritas argentinos e
brasileiros. O visitante
argentino esteve em
instituições
várias
b rasileiras, inclusive
para divulgar a publica
ção "Ciencias dei Espí
ritu", de circulação se
mestral, lançada em
1993 por Ediciones Fun
dación AJlan Kardec (Av.
Corrientes 5823 - 3o
piso - Dto 14 - 1414,
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Buenos Aires, Argenti
na). A revista dirigida
por Daniel Montanelli
bem
tem
estilo
acadêmico e objetiva
"criar um espaço de en
contro, de articulação e
de diálogo entre os co
nhecimentos relativos à
espiritu alidade e à
c1enc1a
•

A

•

JJ

USE
CONVOCA
ASSEMBLÉIA
EXTRAORDINÁRIA
Coincidindo com a
reunião de seu Conselho
de Administração, pro
gramada para o dia 12 de
março, a USE terá uma
Assembléia Geral Extra
ordinária, em sua sede na
Capital, com a presença de
representantes das socie
dades unidas. A Diretoria
Executiva da USE
convocou-a para analisar
alterações estatutárias já
aprovadas pelo CDE,
como adequações neces
sárias face ao crescimen
to de suas atividades edi
toriais e outras para facili-

tar .ª at�ação dos órgãos
reg1ona1s.
IMPORTÂNCIA DO
JOVEM NO
MOVIMENTO
Esse oportuno tema e
ainda "Conscientização e
Reformulação" são os mo
tivos dos estudos na tradi
cional Confraternização
de Mocidades Espíritas da
Região de Adamantina,
que acontece em Lucélia,
no dia 5 de março.
FEIRA EM
PIRITUBA
A USE Distrital de Pi
rituba (Capital) realiza
sua 14a. Feira do Livro
Espírita, de 25 de março
a lo. de abril, nas depen
dências do Mercado Mu
nicipal de Pirituba. A
abertura da Feira se dará
com palestra e autógrafos
pelo Perri, no período da
tarde do dia 25 de março.
SANTOS FOCALIZA
KARDEC
Em todos os sábados

ACONTECE
do mês de abril, a USE
de Santos promoverá pa
lestras sobre as obras de
Allan Kardec, em rodízio
pelas sociedades. A pa
lestra inicial será no dia
1o. de abril, por Antonio
Cesar Perri de Cárvalho,
focaiizando o livro "A
Génese".

ços de família" (Refor
mador, jan./95, pg. 7).
Conforme foi noticia
do no exemplar anterior,
a USE prossegue com a
campanha sobre família
durante este ano e pro
moverá um módulo so
bre o tema no 9o. Con
gresso.

FEIRÃO
HOMENAGEIA
CHICO XAVIER

VÍDEOS SOBRE
FAMÍLIA ATÉ NO
JAPÃO

---

Coincidindo com a
data do 850. aniversário
de Chico Xavier, a Cre
che Amélia Rodrigues
promove no dia 2 de abril
um "Super feirão do li
vro espírita e espiritualis
ta", oferecendo de 2.000
títulos com descontos
entre 20% a 50%. O
feirão do livro acontecerá
na sede da Creche, à rua
Tamarutaca, esquina
com R.Silveiras - Vila
Guiomar - Santo André.
Informações:fones(0ll)
449-2947 e 440-9788.
ENCONTRO DE
JOVENS DO
CENTRO-LESTE
Piracicaba sediará, de
13 a 16 de abril, a CO
MECELESP, confrater
nização que reúne jovens
das regiões Centro e Les
te do Estado de São Pau
lo, promovida pelo De
partamento de Mocida
des da USE. Informa
ções: Cesar Tadao Nishi
mura - fone (0192) 217837.
18 DE ABRIL
OFICIAL
Conforme noticiamos
no número anterior, de
acordo com a Lei no.

O Editor de
"Ciências do
Espírito"
esteve na
sede da USE,
em São Paulo.

11.661, de 4/11/94 apro
vada pela Câmara Muni
cipal de São Paulo, dia 18
de abril passa a ser no
Município de São Paulo,
o dia de Allan Kardec, e
consta do Calendário
Oficial de Eventos do
Município. Esta data as
sinala o lançamento da
obra inaugural da Doutri
na Espírita.
PROGRAMA
ESPÍRITA EM
RÁDIO
A Rádio Boa Nova,
de Guarulhos (fones 011
- 208-8488 e 20�-5011),
que conta com Eder Fá
varo como coordenador
da programação espírita,
produz diariamente vári
os programas espíritas.
Você poderá sintonizar
esta Rádio, AM, ZYK591, em 1450 kHz. A
USE colabora com algu
mas programações.

REPERCUTE A
CAMPANHA SOBRE
FAMÍLIA
Em correspondência
endereçada ao Perri, Di
valdo Pereira Franco pa
rabeniza a USE "pelas
suas publicações e pelas
realizações enobrecedo
ras em torno da famí
lia", enfatiza a "grande
contri buição para a
compreensão dos deve
res familiares, pela nos
sa USE" e comenta o li
vro "A família, o espí
rito e o tempo", consi
derando-o "desde o títu
lo, muito feliz, ao con
de
teúdo
alta
qualidade". No artigo
"Campanhas Vitoriosas"
o presidente da FEB co
menta: "A USE deu ên
fase especial à Campa
nha "Viver em Família",
promovendo encontros e
editando livros de auto
res diversos sobre os la-

O jogo de vídeos edi
tado pela USE sobre o
lançamento da Campa
nha "Viver em Família"
em São Paulo, produzi
dos pela "Vídeo Report",
foi muito procurado du
rante 1994. Cerca de 500
vídeos foram comerciali
zados, atendendo-se a
pedidos de vários Esta
dos e de alguns países,
como o Japão e o Chile.
NOVO PERIÓDICO
USEANO
Diversos órgãos da
USE mantém a publica
ção de jornais, revistas e
boletins. Em outubro/no
vembro de 1994 surgiu o
número 1 da Revista Es
pírita de Guarulhos, de
responsabilidade da USE
Intermunicipal de Guaru
lhos e que se apresenta
como um relançamento
de antiga revista. Fone
para contato: (011) 9688642.
PUBLICAÇÃO DOS
MILITARES
ESPÍRITAS
A Cruzada dos Mili
tares Espíritas, que conta
com alguns núcleos no
Estado de São Paulo, edi
ta o boletim "O Cruzado"
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ACONTECE
e, agora, a propósito de
seu cinquentenário, está
lançando a publicação
"Panorama da Cruzada
dos Militares Espíritas".
Informações: C.M.E. Rua São Valentim, 142 CEP 20260-11O - Rio de
Janeiro.

do Congresso deverão
ser pessoas indicadas pe
las Instituições Espíritas
sediadas em qualquer
país. O valor da inscrição
é US$ 80 até abril. Infor
mações: FEB - fone
(061) 226-7399 e FAX
(061) 226-2688.

CONGRESSO
MUNDIAL EM
BRASÍLIA

RIE COMPLETA
70 ANOS

Brasília sediará no pe
ríodo de 1 a 5 de outubro
de 1995, o lo. Congresso
Espírita Mundial. Trata
se de promoção do
Conselho Espírita Inter
nacional e realização da
Federação Espírita Brasi
leira. O evento será orga
nizado e realizado com
base nas diretrizes estabe
lecidas pelo Conselho Es
pírita Internacional e terá
como tema: "O Centro
Espírita- Unidade Funda
mental
do Movimento
r
Espíita". Este deverá ser
desenvolvido em toda a
sua abrangência, relativa
mente aos aspectos dou
trinários, operacionais,
administrativos e assis
tenciais. Os participantes

A Revista lnternaci
o n al de Espiritismo
completou 70 anos de
circulação ininterrupta
no dia 15 de fevereiro.
Esta revista foi fundada
por Cairbar Schutel, em
Matão (SP), e representa
um marco histórico na·
imprensa espírita brasi
leira. O editor deste
jornal e colaborador da
RIE foi o conferencista
convidado pela Casa
Editora "O Clarim".
NOVA DINÂMICA
NA DIVULGAÇÃO
DO ESPIRITISMO
ABRADE - Associa
ção Brasileira dos Divul
gadores do Espiritismo é

COMEMORAÇÕES DOS
130 ANOS DE LIVRO
E DE CENTRO
Na edição anterior,
noticiamos que o CDE da
USE propôs comemora
ções, em setembro, sobre
os 130 anos da publica
ção de "O Céu e o In
ferno" e do pioneiro
"Grupo Fam iliar de

Espiritismo". "Dirigen
te Espírita" até sugeriu
várias formas de ações.
Seu órgão de unificação
ou sociedade espírita já
planejou alguma ativida
de sobre as significativas
efemérides?
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o novo nome da institui
ção dedicada a promover
a divulgação da Doutri
na Espírita a nível nacio
nal e internacional, con
gregando os que se dedi
cam a essa tarefa, em to
das as áreas da comuni
cação social. A mudança
do nome, de ABRAJEE
- Associação Brasileira
de Jornalistas Espíritas,
para ABRADE implicou,
também, numa reestrutu
ração de suas atividades,
com descentralização e
abertura que darão àque
la entidade uma dinâmi
ca capaz de atender às
necessidades das moder
nas técnicas de comuni
caç�o.
A Assembléia Geral
Extraordinária realizada
pela ABRAJEE, na sede
da USEERJ, no Rio de
Janeiro, nos dias 14 e 15
do corrente, acorreram
delegações de diversos
Estados e grande núme
ro de associados da
ABRAJEE, demonstran
do o interesse desperta
do no quadro social, pela
perspectiva de moderni
zação da entidade. Três
propostas de reestrutura
ção foram apresentadas
pelas delegações de São
Paulo, Bahia e Rio de Ja
neiro, motivando amplos
debates que se prolonga
ram até à madrugada de
domingo, 15.
No último dia da as
sembléia, o documento
que consubstanciava as
propostas apresentadas
foi submetido à discus
são, que ainda apresen
tou emendas para, final
mente, aprovar um Esta
tuto que regerá os desti
nos da Associação Bra
sileira de Divulgadores
do Espiritismo. Uma ins
tituição moderna, dinâ-

mica, que congregará os
órgãos estaduais, estes
com ampla liberdade
para atuação nos mais di
versos setores da comu
nicação. A ABRADE
convoca, agora, os
associados da antiga
ABRAJEE a se reuni
rem, em seus Estados,
para a criação das ADEs,
e
locais
órgãos
executivos da propaga
ção do Espiritismo no
Brasil.
SÃO PAULO
REAFIRMA ENSINO
OFICIAL LAICO
Resolução da Secreta
ria da Educação do go
verno do Estado de São
Paulo reafirma a laicida
de do ensino ministrado
nas escolas públicas.
Considera que o ensino
religioso é de matrícula
facultativa e, face a inter
pretações divergentes e
as manifestações das au
toridades do ensino, fará
uma revisão dos convê
nios, protocolos e acor
dos firmados durante a
gestão estadual anterior e
algumas entidades religi
osas. Ficam suspensas
resolu9ões de 1994, até
que seJam concluídos os
estudos (Resolução SE/
9, de 31/1/95, Diário Ofi
cial do Estado de 1/2/95,
seção I, página 9).
EVENTOS NO RIO
DE JANEIRO
A Comissão Sul do
Conselho Federativo Na
cional reúne-se dias 13 a
15 de maio no Rio. A
USE estará presente re
presentando S. Paulo. O
3o. Congresso de Cegos
Espíritas, da SPLEB,
ocorrerá de 13 a 16 de
abril no Abrigo Tereza
fr Jesus (R. Ibituruna, 53,
Maracanã, Rio).

PUBLICAÇÕES

LIVRO
RESUME
KARDEC
Antonio Corrêa de Pai
va, de Uberaba, elaborou
um oportuno trabalho que
permite uma visão panorâ
mica sobre o pensamento
kardequiano. A obra recém
lançada "Fundamentos do
Espiritismo", pela Editora
AtheneuCultura (Rua Jesu
íno Pascoal, 30 - São Pau
lo), foi organizada em 21
capítulos e completa 263
páginas. Paiva pesquisou,
ordenou e compilou textos
de Kardec, a partir de 9
obras, incluindo opúsculos,
e mais a Revista Espírita,
todos publicados pela Edi
cel. Partindo do princípio
que o diálogo é o melhor
método de ensino-aprendi
zagem, o autor elaborou
questões, transcrevendo nas
respostas textos do Codifi
cador, sempre com a cita
ção da bibliografia. Assim,
"Fundamentos do Espiritis
mo" constitue-se em fonte
resumida e agradável para
uma visão global sobre
Kardec. A nova obra, sem
dúvida, representa mais
uma contribuição disponí
vel aos iniciantes nos estu
dos sobre a Doutrina Espí
rita. Também, pela catalo
gação das questões levanta
das, é fonte indicativa para
localização dos assuntos na
obra kardequiana.

REVISTA
SOBRE
FAMÍLIA
Tradicional publicação
bi-anual da Federação Es
pírita do Rio Grande do Sul
(Av. Desembargador André
da Rocha, 49 -CEP 90050161, Porto Alegre), a revis-

ta "Reencarnação" tem de
dicado um grande tema por
edição. O número 409, re
ferente ao 2o. semestre de
1994, focaliza o tema "A
importância das relações:
família, visão sistêmica e
Espiritismo". Em 34 pági
nas, traz 8 artigos com
abordagens culturais e cien
tíficas analisadas sob a óti
ca espírita: A família e sua
importância no desenvolvi
mento do ser - Heloísa Pi
res; Laços de família em um
mundo em transformação
AntonioCesar Perri de Car
valho; História, visão sistê
mica e Espiritismo: uma
contribuição ao estudo da
família - Cristina de Olivei
ra Pacheco; A abordagem
sistêmica - Maria da Graça
Serpa; Fundamentos educa
cionais do Espiritismo e os
aspectos pedagógicos do
trabalho com a família Dinorá Fraga da Silva; Es
piritismo e educação de pais
gestantes - um projeto em
ação; Pontos perigosos para
os pais - Gelson Luís Ro
berto; Pais e filhos - Ricar
do Di Bemardi. O tema des
te número de "Reencarna
ção" representa significati
va contribuição da FERGS
às atividades do Ano Inter
nacional da Família e da
Campanha Viver em Famí
lia. No editorial, a diretora
Dinorá alerta que "no mo
vimento espírita, o trabalho
com assuntos da família não
é um m'ero tema a mais..."
Depois de ponderar sobre a
trama das interações dinâ
micas que envolvem a famí
lia, destaca: "É imperioso
que o movimento espírita
tenha esta concepção de
unidade dinâmica do ho
mem, para que se organize
em estruturas doutrinária e
pedagogicamente atualiza
das, evitando oferecer "ori
entações" que considerem o
homem desconectado de sua
realidade interativa".

USE EDITORA
Além das abras de Edições USE, dispomos de obras das várias Editoras,
como . d,stnbu,dores. Consulte-nos sobre prazos e descontos. Condições
especiais poro Feiras do Livro. Os valores dentro dos parênteses referem
se a preços em rerns:

Livros e opúsculos:
Atividades Doutrinárias - 3a. edição -....................................... (3,90)
Aulas para o Jardim -............................................................... (2,20)
Anais do 80. Congresso Estadual de Espiritismo - .................. (11,00)
Centros e Dirigentes Espíritos - Autores diversos -...................... (4,50)
Centro Espírita (O) - Wilson Garcia - .......................... ............... (4,00)
Ce.ntr<:' Espír,1ki e suas Histórias - Wilson Garcia -..................... (4,50)
C,enc10 Esp1nto - J.Herculano Pires - esgotado
Como Escrever poro o Imprenso Espírita - Ivan René
Fr,onzolim - eSfi!Olodo/em revisão ampliado paro reedição
Dialogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritos - Divoldo
P.Fronco - 3q. edição -...........................................................
(3.50)
Direção de Orgãos de Unificação - Autores diversos -..... .... .· .· .· .· .· (2,00)
Dirigentes de Sessões e Práticas Espíritas - Emílio Manso
Viei�o - 2a. edição - .................................................................... (3,00)
_
Espmt1smo e os Problemas Humanos (O) - Deolindo
Amorim/Hermínio C.Miranda - 2a. edição - ................................(5,50)
Estatuto Social da USE - ........................................................... (0,60)
Evangelização infantil - esgotado/em revisão e
adequação para reedição
Fom'.lio e Espi�itismo - Autores diversos - 4a. edição - ................ (6,00)
fomil1a, o Espmto e o Tempo (A) - Autores diversos 1 a. edição -.............................................................................. (4,50)
Idoso no Centro Espírita (O) - Maria Apparecida
Valente/Elaine Curti Ramozzini - 1 a. edição - ............................... (3,50)
,
Laços de Fam1iia - D1voldo P.Fronco/Autores diversos 2o. edição ................................................................................ (4,50)
Manuo.1 do Expositor Espírito - 2a. edição -............................... (2,00)
Organização Administrativa e Jurídico -................................... (0,60)
Serviço Assistencial Espírita - Grupo de Gestantes, Grupo
de Mães e de Pais, Grupo Mirim e de Grupo de Jovens
esgotados/ em revisão ampliada paro reedições.
Subsídios para Atividades Doutrinários - 2a. edição - ................ (3,20)
V1deoteca nas Sociedades Espíritas - Osvaldo Magro Filho -...... (2,00)
Vídeos, fi tas, discos e outras produções:
Adesivo - Componha Viv.er em Família -................................... (0,60)
Camiseta - Campanha Viver em Família (adulto e infantil) mediante encomenda
Fitas cossete ( 1) - Palestro de Divoldo P.Fronco - Lançamento
Campanha Viver em Família - ............................................... ..(8,00)
Fitas de vídeo (2) - 80. Congresso Estadual de Espiritismo
················· .................................................................... - (22,00 cada)
Fitas de vídeo (5) - Simpósio do Lançamento da Campanha Viver em
Família -......................................................................... (23,00 cedo)
Fitas de vídeo (3) - Seminário "A família, o espírito e o tempo"
.....................................................................................- (22,00 cada)
LP "Nos Jardins da Terra Azul" - Moacyr Camargo -............... (10,00)

Pedidos para:

USE - União das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo

Rua Dr. Gabriel Piza, 433 - (perto metrô Santana) CEP 02036-011 - São Paulo - Fone e Fax: (011)
290-8108
PROMOÇÕES DE EDIÇÕES USE
"A FAMÍLIA, O ESPÍRITO E O TEMPO" - Lançamento
"CENTROS E DIRIGENTES ESPÍRITAS" - Venda no bimestre

com desconto especial, por RS 4,00.
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REPORTAGfaM

JBATUÍRA MANTÉM DUAS
DINAMICASFRENTESDEAÇAO

º

I".

Centro Espírita Batuí
ra surgiu como propos
ta de trabalho para a
difusão do Espiritismo.
A vontade da realização
de um trabalho sério, inclusi
ve em virtude da preocupação
provocada pelas atividades de
um médium cirurgião na re
gião, e estimulada por uma
longa mensagem de Bezerra
de Menezes, psicografada por
Chico Xavier, criaram ambi
ente para a sua fundação. Lí
der nato da equipe, Spártaco
Ghilardi contava com apoios
de ex-diretores da USE, como
a amizade de Luiz Monteiro
de Barros e a atuação de Apo
lo Oliva Filho. No cordial di
álogo com Dirigente, partici
param vários diretores do
Centro, o presidente Savério
Latorre; o Apolo, um dos fun
dadores, e Geraldo Silva, tam
bém dirigente da USE Distri
tal da Lapa. Vieram à tona
alguns episódios muito inte
ressantes. Spártaco comentou
que sempre fez questão de atu
ar como médium, sem parti
cipar da Diretoria do Centro.
Deixou claro que ao longo de
sua vida, procurou inspirar-se
no "amai-vos uns aos outros"
e valorizar "as duas asas, da
razão e do coração". Spártaco
referiu-se às periódicas visi
tas que fazia a Chico Xavier e
para surpresa dos circunstan
tes, relatou que Chico esteve
uma única vez no "Batuíra",
numa visita informal, após o
término da apresentação da
primeira versão da novela "A
Viagem".
Após o diálogo genérico,
com lances históricos, conhe
cemos o organograma desse
Centro, que oferece uma vi
são panorâmica das interações
entre a diretoria executiva,
departamentos e principais
setores, para fazer frente às
atividades dinâmicas e diver
sificadas em sua sede (Rua
Caiubi, 1306) e nos dois nú
cleos - Vila Icaraí e Carumbé,
do complexo assistencial de
Vila Brasilândia.
O "Ba
tuíra" trabalha com um pro
grama de atividades para cada
ano, fazendo-se as previsões

,_

Com 31 anos de.funcionamento, o Centro Espírita
Batuíra conta com grande número de
colaboradores engajados em ações doutrinárias,
assistenciais e educativas. Além de sua sede no
bairro de Perdizes, mantém um extenso complexo
assistencial em Vila Brasilândia, ambos na capital
paulista.

dos atendimentos. No início
do ano seguinte, faz-se o ba
lanço das ações, para a elabo
ração do relatório.
Desde a fundação estimu
lou-se o estudo no "Batuíra".
Um folheto especifica as ati
vidades semanais oferecidas
nas sedes do Centro e da Vila
Brasilândia. As reuniões são
públicas (reuniões evangéli
co-doutrinária, fluidoterapia,
reunião de estudo de O Livro
dos Espíritos e O Evangelho
Segundo o Espiritismo, reu
nião de mocidade, aulas de
moral cristã infanto-juvenil) e
reservadas (reunião de educa
ção mediúnica e reunião de
desobsessão). Para as reuniões
evangélico-doutrinárias são
programadas palestras de vi
sitantes. Há também horários
para orientação mediúnica e
vários horários semanais para
passes e um grupo para
atendimento de passes a do
micílio, para doentes nos la
res ou hospitais. Mantém tam
bém o curso básico de Espiri
tismo, subdividido em quatro
salas, e com 4 meses de dura
ção. Há 16 anos, é oferecido
o COEM (programa de
orientação e educação medi-

16 - Dirigente Espírita - Março e Abril de 1995

única), hoje uma adaptação
mais curta da programação
originária de Curitiba. Assim,
face às várias opções, a pes
soa poderá ser beneficiada
pelo Centro num dado mo
mento ou poderá se transfor
mar num frequentador, enga
jando-se em seus programas.
Simultaneamente às ativida
des doutrinárias, estão dispo
níveis os livros para emprés
timo e da livraria, que vende
cerca de 500 volumes por
mês.
A Creche Transitória é o
serviço assistencial mais re
cente. Neste, como no setor de
famílias assistidas, há a preo
cupação em se visitar os lares
para acompanhamento dos
hábitos familiares e verifica
ção das atividades dos pais. O
objetivo é auxiliar a família,
dando assistência a todos
como um todo, em um
momento de necessidade de
orientação e de readequação
à sociedade. Mas, oferece-se
cursos (corte e costura, arte
sanato, corte de cabelo) e dis
põe-se de setores de assistên
cia à gestantes, de assistência
à saúde (médica, odontológi
ca e higiene) e do alimento

diário (sopa, leite vitaminado
e suco vitaminado). Além do
serviço assistencial cotidiano,
em junho e em dezembro, o
Centro Espírita Batuíra pro
move suas grandes distribui
ções semestrais, chamadas de
Festivais, fornecendo víveres
e vestimentas a cerca de 300
famílias e 1500 pessoas.
O volume de trabalho para
tantas atividades pode ser ava
liado pelos números: cerca de
450 colaboradores, inclusive
vários profissionais, como
voluntários; 3 .000 pessoas
passando semanalmente pelo
Centro e perto de 8.000
assistidos por semana em Bra
silândia.
Vale o registro de que o
valor de uma obra não se aqui
lita apenas pela quantificação
de serviços prestados ou por
meros relatórios. O relaciona
mento interpessoal cristão não
pode se circunscrever na
relação colaborador ou diri
gente/assistidos, mas entre
todos. Daí a razão de valori
zarmos a questão dos recursos
humanos. Afinal de contas,
quando uma instituição cres
ce, se expande, evidentemen-,
te, que precisa de muitos
colaboradores, o que seria
impossível num esquema cen
tralizador e fechado. A maio
ria dos colaboradores do "Ba
tuíra" é proveniente das reu
niões doutrinárias e dos cur
sos do Centro, embora tam
bém haja colaboradores do
próprio bairro para as ativida
des da Vila Brasilândia. A
segura base doutrinária e a
mentalidade propícia para a
formação de equipes permi
tem que as ações doutrinárias
e assistenciais se desdobrem.
Por outro lado, as boas condi
ções doutrinárias, também
favorecem o efeito multiplica
dor, pois, pelo menos dez ins
tituições e, inclusive, a
AMESP têm suas origens re
lacionadas com o Centro Es
pírita Batuíra. Todavia, mes
mo sendo uma instituição
grande e com potencial de li
derança, o "Batuíra" partici
pa e colabora com as ações
unificacionistas.

