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serem apreciados no artigo do Aylton.Con-
fira à página 7, e multiplique a mensagem  
aos companheiros das casas espíritas.

O 14° Congresso está a menos de 
1 ano para acontecer. Está mais do que na 
hora de agendarmos esse compromisso, 
para que, no período aprazado estejamos 
tranqüilos  para  participar. Veja à página 
12 algumas informações importantes. Serra 
Negra nos espera. Retire o cartaz encartado 
nesta edição e exponha-o, no mural ou em 
um espaço bem visível do centro espírita, 
para que cumpra a função de memorização 
do evento. Mais informações, não hesite, 
solicite aos órgãos regionais ou à secretaria 
da USE.

Estréia em nosso jornal, o compa-
nheiro José Carlos da Silva Silveira, Vice-
Presidente da FEB e Coordenador da área do 
SAPSE nas Comissões Regionais do CFN. 
Seu artigo expõe, em linhas gerais, a proble-
mática e as alternativas para o desempenho  
das atividades do Serviço de Assistência e 
Promoção Social Espírita, nas instituições 
espíritas. Um dos setores mais ativos da casa 
espírita, que sempre esbarra nas decisões de 
legislações e decretos governamentais. Veja 
e analise as considerações do articulista à 
página 14.

Richard Simonetti está de volta às 
páginas de nosso jornal. Antes de embarcar 
para os Estados Unidos para cumprir um 
vasto programa de palestras, Richard nos 
atendeu  e nos oferece um artigo oportuno, 
que certamente vai “mexer” com um bom 
número de dirigentes espíritas.Confira, à 
página 13.

Aguardamos a sua colaboração, em 
forma de notícia do movimento espírita em 
sua região, artigos doutrinários e a sua in-
teração com os departamentos da Diretoria 
Executiva, através do Circuito Integrado, 
um espaço para você interagir conosco, de 
modo mais específico.

Boa leitura.
O Editor. 

Nesta edição, logo à página 3, a 
Mensagem da Presidência aborda o III 
Encontro Nacional do ESDE, realizado em 
Brasília e deixa transparecer com clareza, 
a recomendação às casas espíritas para 
que implantem o estudo sistematizado da 
Doutrina Espírita, segundo a metodologia já 
comprovada pela FEB, ao longo de vinte e 
cinco anos. Conheça mais sobre este assun-
to, através do Departamento de Orientação 
Doutrinária da USE.

Marthinha Rios Guimarães, Diretora 
do Departamento da Infância da USE, faz 
um alerta a respeito das influências da mí-
dia e dos jogos  eletrônicos sobre o público 
infantil e nos dá algumas “dicas”, de como 
evitar e/ou  neutralizar os efeitos negativos 
produzidos pela “telinha”. Pais e educado-
res, certamente, irão encontrar nessa matéria,  
subsídios para a valorização da educação 
moral às novas gerações. Veja à página 5.

Com o artigo intitulado “Qualidade 
de vida na gravidez”, o nosso jornal deveria 
fechar o ciclo de matéria da série “Qualidade 
de Vida”( na infância, juventude, maturi-
dade, velhice e por fim na erraticidade). 
Entretanto, devemos dar continuidade, por-
que um de nossos colaboradores identificou 
magnífico texto de Léon Denis sobre a ve-
lhice e vai nos brindar com essa matéria, na 
próxima edição. Aguardem. Pessoalmente, 
penso que muitos leitores teriam a possibi-
lidade de contribuir com novas abordagens 
sobre essa temática (Qualidade de vida...); 
o espaço está aberto para receber a sua co-
laboração. Posso contar com o seu artigo? 
Confira à página 6.

Como o espírita deve se conduzir 
diante dos pleitos eleitorais? Essa é a tônica 
da matéria de autoria de Aylton Paiva, Dire-
tor do Departamento de Orientação Doutri-
nária da USE,  elaborada, especialmente para 
o nosso jornal. A Doutrina Espírita sugere 
atitudes e os exemplos de muitos espíritas 
neste campo, demonstram que espírita e 
política podem e devem conviver juntos.

Mas...Os detalhes vamos deixar para 
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Mensagem da Presidência

As palavras de Paulo, o Apóstolo, 
nos levam a refletir profundamente,  
sobre nossas ações no Movimento 
Espírita. 

Mesmo com o avanço tecnoló-
gico dos meios de comunicação atuais, 
sentimos algumas dificuldades na troca 
de idéias e avaliação de experiências 
entre os grupos espíritas.  Neste Bra-
sil imenso e  maravilhoso,  há muitas 
experiências bem sucedidas que estão 
consoantes as Obras da Codificação 
Espírita, as quais podemos e devemos 
compartilhar. Desconhecemos tais tra-
balhos ou nos sentimos desconfortáveis 
ante a possibilidade de alterar a rotina 
de nossas instituições? Procuramos nos 
inteirar, através dos diversos periódicos 
tão fartamente distribuídos ou simples-
mente, colocamos na gaveta para ler,  
quem sabe...  Um dia... 

A Federação Espírita Brasileira 
– FEB, através do Conselho Federa-
tivo Nacional, tem disponibilizado às 
instituições espíritas farto material, 
desenvolvido suas várias áreas especia-
lizadas, de excelente qualidade e con-
teúdo para estudo da Doutrina Espírita, 
em todos os seus aspectos.

Vejamos, por exemplo, o Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita – 
ESDE, elaborado pela FEB há 25 anos, 
com o objetivo de oferecer condições 
para estudar o Espiritismo de forma sé-
ria, regular e contínua, tendo como base 
as obras codificadas por Allan Kardec 
e as obras subsidiárias. Após diversas 
revisões, o trabalho está totalmente 
reformulado, com dinâmicas atuais, 
oferecendo uma visão pano râmica e 
doutrinária do Espiritismo. No período 
de 25 a 27 de julho último, em Brasília, 
a FEB realizou o III Encontro Nacional 
de Coordenadores do ESDE,  do qual 
pudemos participar com  mais quatro 
companheiros da USE. Lá estavam mo-
nitores e coordenadores de todos esta-
dos do Brasil, bem como representantes 

da Argentina, Paraguai e Portugal. 
O entusiasmo, a perseverança e a 

garra  eram constantes; as experiências 
e os resultados apresentados, anima-
dores.  Naquele universo de pessoas 
idealistas e capazes... Nos sentimos pe-
quenos, mas, altamente estimulados.

A necessidade de um estudo 
nessas condições, foi anotada por Allan 
Kardec, conforme consta  em Obras 
Póstumas, Segunda Parte, Projeto 
1868, no item Ensino Espírita: “Um 
curso regular de Espiritismo 
seria professado, com o fim de 
desenvolver os princípios da 
ciência e de difundir o gosto 
pelos estudos sérios. Esse cur-
so teria a vantagem de fundar a 
unidade de princípios, de fazer 
adeptos esclarecidos, capazes 
de espalhar as idéias espíritas 
e de desenvolver grande nú-
mero de médiuns. Considero 
esse curso como o futuro do 
Espiritismo e sobre suas con-
seqüências”. 

Bezerra de Menezes, em mensa-
gem psicofônica divulgada, no Refor-
mador, edição abril de 1991, afirma que 
“a Codificação Espírita é o alfabeto 
da Nova Era sobre o qual se erguerá 
o Templo da Paz, quando a mensagem 
da Terceira Revelação atingir todas as 
criaturas do Orbe, realizando o fanal 
da imensa revolução social que modi-
ficará as estruturas da  Terra”. 

Em razão disto, estamos desen-
volvendo esforços, através do Depar-
tamento de Orientação Doutrinária da 
USE, para ofertar aos companheiros 
que cheguem às instituições espíritas, 
em busca de consolo, de esperança e 
de conhecimento, a oportunidade de 
conhecer o Espiritismo, de modo mais 
abrangente - e o ESDE é  uma ferra-
menta eficaz  que está ao alcance de 
todos. O trabalho está pronto, planejado 
e organizado, à disposição das casas 

espíritas e estas poderão oferecer um 
estudo de qualidade a seus freqüenta-
dores. Seu conteúdo oferece uma visão 
panorâmica e doutrinária do Espiri-
tismo e segue uma ordem seqüencial 
de assuntos, partindo do simples para 
o complexo e indica como aplicar e 
avaliar os assuntos de forma dinâmica 
e participativa. 

Os livros do ESDE oferecem 
todas orientações necessárias; está 
à disposição com roteiro de estudo, 
metodologia, bibliografia e é  fácil 
de aplicá-lo. É uma experiência que 
está dando certo. A cidade de Ribeirão 
Preto, por exemplo, vem aplicando-o, 
há algum tempo, e os resultados são 
estimuladores. São mais de 40 salas 
distribuídas nos diversos Centros 
Espíritas, com aproximadamente 600 
freqüentadores. Outras cidades do in-
terior e da Capital  estão implantando 
o ESDE com muito entusiasmo. De 
forma alguma o ESDE deve substituir 
os estudos particularizados das Obras 
da Codificação Espírita que habitual-
mente são feitos pelos centros espíritas. 
As experiências demonstram que as 
atividades convivem simultaneamente 
e ambas são enriquecedoras.

Convidamos você, Dirigente 
Espírita, a implantá-lo em sua Casa 
Espírita. Se você já conhece ou se já 
implantou, mande-nos notícias, relatan-
do sua experiência. Vamos conversar, 
vamos dar as mãos na tarefa de ensinar 
e aprender o Espiritismo, pois o  melhor 
lugar para se estudar Doutrina Espírita 
é na Casa Espírita, dando condições a 
todos  de conhecerem conceitos impor-
tantes da Doutrina para vivenciá-la.  É 
o Espiritismo, o Consolador Prometido 
cumprindo sua missão. 

Allan Kardec, em Obras Póstu-
mas afirma que “O Espiritismo bem 
entendido e bem compreendido...  é a 
grande alavanca de transformação da 
humanidade”. 

CAMINhOS pARA O ESTUDO 
DA DOUTRINA ESpíRITA

Nelí Del Nery Prado – 2a. Vice-Presidente  - delnery.blv@terra.com.br
“Pois somos cooperadores de Deus”. Paulo (I Coríntios, 3:9) 
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Perfil Julia Nezu - julianezu@terra.com.br 

ANTONIO COSCIA, 86 anos, natural de São João da Bocai-
na, interior do Estado de São Paulo, comerciante, casado com 
Celina Martins Coscia com quem tem 3 filhos e 3 netos. Coscia 
é espírita desde 1.955, portanto há 53 anos e está na direto-
ria executiva da Sociedade Espírita Eurípedes Barsanulfo, no 
bairro de Pirituba, na região Metropolitana de São Paulo, há 
49 anos. Iniciou suas atividades no movimento de unificação da 
USE, na antiga 6ª UDE – União Distrital Lapa, hoje designada 
USE Distrital Lapa, com início em 1960. Desde então, Coscia 
é membro atuante da USE e vem participando ativamente da 
USE Estadual, representando a Distrital no Conselho Delibe-
rativo da Regional São Paulo e Estadual. Na sede da estadual, 
por diversas gestões, cuidou da manutenção da casa, de pe-
quenas reformas e consertos gerais, que ele próprio executa. 
Sempre discreto e de pouca conversa, Coscia sempre foi um 
companheiro amigo e fiel das propostas de unificação.

O entrevistado - Antonio Coscia

Dirigente Espírita – Como che-
gou ao Espiritismo?

Antonio Coscia – O meu irmão 
de sangue tinha problemas mediúnicos 
e por esse motivo tive contato com o 
Espiritismo, através de um centro espírita 
que o atendia e me tornei também um 
freqüentador.

Dirigente Espírita – Quais as 
atividades que exerce no movimento 
espírita?

Antonio Coscia – Há 49 anos, 
participo da diretoria da Sociedade Es-
pírita Eurípedes Barsanulfo, localizada 
no bairro de Pirituba, em São Paulo-SP 
e, quase nesse tempo, atuo na USE. Tam-
bém, colaboro na Creche Lar da Criança, 
que é a assistência social da Sociedade 
Espírita Eurípedes Barsanulfo.

Dirigente Espírita – Desde quan-
do está na USE?

Antonio Coscia – Comecei na 
USE em 1.960, quando a Distrital Lapa, 
na época era denominada de 6ª UDE.  
Nessa distrital, exerci a função de te-
soureiro e posteriormente, na Estadual, 
por diversas gestões, fui diretor de Pa-
trimônio.

Dirigente Espírita – Continua na 
Distrital Lapa até hoje?

Antonio Coscia – Não, a então 
6ª UDE foi desmembrada e criada a 21ª 
UDE Pirituba, hoje, USE Distrital Piri-
tuba e a partir desse advento - pertenci a 
sua primeira diretoria – faço parte dessa 
última.

Dirigente Espírita – Por que lhe 
é importante o trabalho da USE?

Antonio Coscia – Porque a USE 
é uma entidade, que procura unir os 
espíritas, ajudando os Centros, para que 
estes tenham uma atividade espírita em 
consonância com a Doutrina Espírita, 
codificada por Allan Kardec. 

Dirigente Espírita – Como era 
o movimento espírita paulistano há 30 
anos atrás?

Antonio Coscia – O movimento 
espírita paulistano, sempre foi muito 
ativo, procurando a união dos espíritas no 
Estado de São Paulo, através de Encon-
tros, Congressos e outros eventos.

Dirigente Espírita – Quais os 
presidentes da USE com quem você 
conheceu ou trabalhou?

Antonio Coscia – Conheci os 
presidentes Antonio Schilliró, Nestor 
Masotti, Cesar Perri de Carvalho e tra-
balhei como membro da diretoria com 
o Nedyr Mendes da Rocha e Attílio 
Campanini. 

Dirigente Espírita – Conte-nos 
algum fato interessante que aconteceu 
com você no Centro Espírita que parti-
cipa.

Antonio Coscia – Nós da diretoria 
da Sociedade Espírita Eurípedes Barsa-
nulfo queríamos fundar uma creche e 
uma pessoa nos doou um terreno de 1.080 
metros quadrados localizado no fundo da 
entidade. Acho que esse foi o fato mais 
interessante que nos aconteceu na nossa 
casa espírita.

 
Dirigente Espírita – Suas consi-

derações finais.
Antonio Coscia – Estou em ati-

vidade, na Sociedade Espírita Eurípedes 
Barsanulfo e em sua Creche, sou também 
representante da USE Distrital Pirituba, 
na Regional São Paulo e no Conselho De-
liberativo Estadual. E quero continuar o 
trabalho junto à USE e ao Centro Espírita, 
até quando Deus quiser. 
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Anúncio Capemi

Cada vez mais as crianças são 
alvo de inúmeros produtos desenvolvi-
dos por organizações que, nem sempre, 
têm como principal preocupação a for-
mação educacional deste público. As-
sim, programas de TV, cinema, video-
games e músicas chegam ao universo 
infanto-juvenil, contribuindo para que a 
criança inocente e dependente do adulto 
saia de cena, dando espaço à criança 
consumidora e, muitas vezes, rebelde. 
Nesse processo, nos perguntamos: de 
que forma a mídia influencia as crian-
ças de hoje? Que conceitos vêm sendo 
introduzidos nas mentes dos pequeni-
nos? As crianças estariam prontas para 
questionar as informações que recebem 
ou estariam absorvendo tudo isso sem 
o filtro necessário para separar o que é 
ou não salutar ao seu desenvolvimento 
físico e espiritual?

Em uma pequena pesquisa com 
os educandos da Casa Espírita em 
que atuo como Educadora Espírita da 
Infância, constatei que praticamente 
todas as meninas referiram-se à cor 
rosa como sendo a de sua preferência. 
Em contrapartida, os meninos – em sua 
esmagadora maioria - citaram o azul e 
o preto como sendo as cores que mais 
lhes agradam. Quando interrogadas 
sobre o motivo pelo qual gostavam 
mais da cor rosa, as meninas disseram 
que era porque o rosa era a cor das 
princesas e da Barbie, enquanto os 
meninos citaram o azul e o preto como 

sendo a cor dos super-heróis. A princí-
pio, esse resultado pode aparentar que 
os garotos continuam sendo educados 
para serem másculos e viris, enquanto 
as meninas mantêm as brincadeiras de 
boneca – uma espécie de treino para 
serem mães no futuro. Analisando mais 
profundamente, porém, percebemos 
que a boneca bebê vem sendo subs-
tituída pela boneca mais feminina e 
sensual, preparando as meninas – cada 
vez mais cedo – para serem mulheres. 
Nesse contexto, as mulheres acabam 
empenhando esforços que as tornem 
“deusas”, eternamente jovens e belas 
(dentro dos padrões ditados pela moda 
e que, normalmente, não podem ser 
atingidos pela maioria do sexo femini-
no), enquanto os homens são criados 
para buscar essas garotas “perfeitas”, 
deixando de lado o que realmente im-
porta: a elevação moral.

Diante desse quadro, como 
educar as crianças para que consigam 
enxergar que a mídia, muitas vezes, ma-
nipula as suas formas de pensar? Como 
os pais e a Casa Espírita devem atuar? 
Como resgatar a infância e a inocência 
que estão se perdendo? Primeiramente, 
tendo em mente que, mesmo estando no 
século 21, ser criança continua sendo 
um direito de todos os pequenos. E se 
temos televisão, cinema, computador, 
videogame e Internet, devemos lutar 
para continuarmos tendo – sempre 
- brinquedos, amigos, escola, educa-

dores, sorvete, bala, cantigas de ninar 
e carinho nas horas do choro. Acima 
de tudo, devemos lembrar que nada é 
mais importante que a vivência em um 
lar equilibrado onde os pais tenham 
tempo para dar atenção aos seus filhos 
- porque apenas a presença de TV e 
outros equipamentos, joga a criança 
na fria solidão proporcionada pela tec-
nologia. Misturando afeto, diversão e 
educação e reservando para as crianças 
um pouquinho de carinho e atenção será 
possível evitar que a mídia transforme 
os pequenos em consumidores vorazes 
e sem bom senso.

Cabe a nós adultos – em um es-
forço conjunto entre pais, educadores 
e dirigentes espíritas - a preservação da 
infância e de tudo que nela está inseri-
do.  É fundamental valorizar a educação 
e, sobretudo, valorizar a importância da 
família na formação do ser. Somente 
dessa forma poderemos impedir que 
as crianças busquem valores impostos, 
levando-as a descobrir que as pessoas 
são diferentes e necessitam de experi-
ências diferenciadas para sua elevação 
espiritual – conforme o projeto re-
encarnatório de cada um. A presença 
amorosa da família, aliada ao conheci-
mento oferecido pela Doutrina Espírita, 
permitirá que os pequenos resistam 
aos apelos de uma mídia que, muitas 
vezes, tenta moldar pensamentos para 
transformar sua platéia em uma imensa 
massa de “cabeças-de-vento”.  

ROSA E AzUL: A INFLUêNCIA DA 
MíDIA NA INFâNCIA

Martha Rios Guimarães - marthinharg@yahoo.com.br
Diretora do Departamento da Infância
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de é divino acontecimento, quer o bebê 
tenha por primeiro berço o útero ou o 
coração de quem sabe amar. 

"Os filhos são as obras precio-
sas que o Senhor lhes confia às mãos, 
solicitando-lhe cooperação amorosa 
e eficiente." (Emmanuel : Vinha de 
Luz) 

A gestante deve e precisa preo-
cupar-se em fazer o acompanhamento 
médico conhecido como pré-natal.

Gestação não é doença, mas 
um estado especial. Instintivamente, a 
mulher sente o que precisa fazer. O seu 
apetite por vezes, excêntrico, esquisito 
para muitos, reflete a necessidade dos 
valores que certos alimentos possuem. 
Exemplo: uma súbita vontade de comer 
pêssegos. O pêssego é rico em ferro.

A transformação física e psicoló-
gica exige atenção, sem exageros.

As visitas mensais ao médico 
dá tranqüilidade e garantia de saúde e 
conforto para toda a família. Afinal os 
reflexos gravídicos são repartidos com 
os familiares.

Há uma tendência a dormir mais, 
e procurar em tudo uma certa suavida-
de. A sensibilidade fica mais aguçada, 
enfim, a natureza feminina alcança sua 
plenitude.

O que a mãe pensa, reflete no 
seu bebê. Uma ligação fantástica os 
envolve física e emocionalmente para 
sempre.

Hábitos sadios de alimentação, 
repouso, pensamentos positivos, são 
fatores naturais, simples, que fornecem 
excelente qualidade de vida.

Infelizmente, nem sempre é tão 

simples e fácil como deveria ser. Os 
vícios, a violência, a ignorância sobre 
o verdadeiro sentido da vida, por vezes, 
coloca em risco todo um planejamento 
divino, de perpetuação da espécie e da 
evolução espiritual.

Acrescente-se às necessidades da 
gestante, um acompanhamento espiritual: 
passes, boa leitura, água fluidificada, 
Evangelho no Lar, quando espírita, é 
claro, ou os recursos espirituais que as 
religiões, de modo geral, oferecem.

O respeito à vida está ao alcance 
de todos. Pesquisas nacionais, interna-
cionais, teorias das mais diversas exis-
tem, felizmente. Há farto e útil material 
a respeito, de fácil acesso.

O principal mesmo é amar, a si 
mesmo, ao próximo, especialmente a 
Deus. Porque, quem ama cuida, respon-
sabiliza-se, organiza-se, etc.

Toda a criação é um ato de amor 
de Deus para toda a humanidade.

Maternidade com responsabilida-

Helena Delphino Bragatto - helena.bragatto@itelefonica.com.br
Dirigente da U.S.E. Regional/Rib. Preto

“Maternida-
de com respon-

sabilidade é divino 
acontecimento, quer o 

bebê tenha por primeiro 
berço o útero ou o co-
ração de quem sabe 

amar.” 
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Por outro lado, como o 
espírita não deve atuar na Po-
lítica:

1. não levar a política 
partidária para dentro do Centro, 
das Entidades ou do Movimento 
Espírita.

É de se lembrar que o esta-
tuto da federativa USE. S. Paulo 
e, consequentemente, os regi-
mentos de seus Órgãos, vedam 
essa forma de participação;
2. utilizar-se de médiuns e diri-

gentes espíritas para, dentro de institui-
ções espíritas, apoiarem políticos parti-
dários candidatos a cargos eletivos.

3. catar votos para políticos que, 
às vezes, dão alguma “verbinha” para 
entidades espíritas, mas cuja conduta 
como cidadão não se afina com os prin-
cípios éticos do Espiritismo;

4. apoiar políticos que se dizem 
espíritas ou cristãos, mas aprovam as 
injustiças, as barganhas e a “politica-
gem”;

5. participar da política partidária 
apenas por interesse pessoal  para me-
lhorar  a sua vida e  a de sua família.

O espírita deve fazer do voto 
a sua maior manifestação de Amor à 
coletividade.

Vale, finalmente, lembrar Cairbar 
Schutel (que foi Prefeito de Matão):  
“O Espiritismo não prescinde a Política, 
que é uma das suas mais poderosas ra-
mificações, e nós espíritas encarnamos 
o verdadeiro Ideal Político, capaz de 
resolver todas as questões sociais, es-
tabelecer o equilíbrio entre o capital e 
o trabalho e manter a confraternização 
dos povos.”(3)

BIBLIOGRAFIA:  
(1) O LIVRO DOS ESPIRITOS, de Allan 

Kardec – Ed. FEB, 28ª ed. 
(2) O ESPIRITISMO E A POLÍTICA PARA 

A NOVA SOCIEDADE – Paiva, Aylton – Ed. Casa 
dos Espíritas -3ª ed.

(3) REVISTA INTERNACIONAL DE ESPI-
RITISMO – Maio de 2004 ( Reproduzindo a RIE de 
outubro de 1929) – Ed. O Clarim – Matão - SP

Em outubro, novamente, 
teremos eleição para compor 
cargos nos Poderes Legislativo 
e Executivo, na esfera muni-
cipal.

Esses Poderes são fun-
damentais para a existência do 
regime democrático, que apesar, 
ainda, das falhas é o melhor que 
se tem para a organização e ad-
ministração do Estado.

Para a existência e per-
manência desse regime democrático é 
imprescindível o exercício da cidadania. 
É fundamental  a participação de cida-
dãos que pleiteiam os cargos, através 
da manifestação consciente do voto por 
parte da sociedade.

O espírita é um cidadão. Com 
os conhecimentos que tem, através do 
Espiritismo, especialmente os encontra-
dos em O Livro dos Espíritas, de Allan 
Kardec, em sua Terceira Parte – Das 
Leis Morais  -  (1), precisa ser cidadão 
consciente,  eleitor ou pretendente ao 
cargo eletivo.

Partindo das diretrizes da citada 
obra, poderemos considerar como espí-
rita deve participar da Política:

1. O espírita pode e deve estudar 
e reflexionar os princípios político-
filosófico-espíritas no centro Espírita, 
pois eles estão contidos em O Livro 
dos Espíritos;

2. através da análise, do estudo e 
da reflexão das normas e princípios aci-
ma referidos, o espírita deve identificar 
o egoísmo, o orgulho e a injustiça nas 
instituições humanas, denunciando-as 
e agindo para que elas desapareçam da 
sociedade;

3. confrontar os fundamentos 
morais e objetivos do Espiritismo com 
os fundamentos morais e objetivos dos 
partidos políticos, verificando de forma 
coerente qual deve apoiar e até mesmo 
participar como membro atuante, se 

tiver vocação para tal;
4. participar de organizações e 

movimentos que propugnem pela Jus-
tiça, pelo Amor, pelo progresso intelec-
tual, moral e físico das pessoas;

5. fazer do voto um elevado tes-
temunho de amor ao próximo.

Considerando que a sociedade 
humana é dirigida por políticos que 
saem das agremiações partidárias e suas 
influências podem ajudar ou atrasar a 
evolução intelecto-moral da humani-
dade, o voto, realmente, é uma forma 
de exprimir o amor ao próximo e à 
coletividade;

6. participar de agremiação parti-
dária, se tiver vocação para tal, sabendo, 
no entanto, da responsabilidade que as-
sume nesse campo, já que sua militância 
deve sempre estar voltada para o inte-
resse do ser humano, em seus aspectos 
social e espiritual. Para isso, sua ação 
política deverá estar em harmonia com 
os valores éticos do Espiritismo que, em 
última análise, são fundamentalmente 
os mesmos do Cristianismo;

7. participar conscientemente da 
ação política na sociedade, sem relegar 
o estudo e a reflexão do Espiritismo 
a  plano secundário. Pelo contrário, o 
estudo e a reflexão dos temas espíritas 
deverão levá-lo a permanente participa-
ção, objetivando a aplicação concreta do 
Amor e da Justiça ao ser humano, seja 
individual ou coletivamente. (1)

A ELEIÇãO E OS ESpíRITAS
Aylton Paiva - paiva.aylton@terra.com.br

Como o espírita deve agir em épocas de eleições? O autor analisa doutrinária e socialmente a questão e propõe ati-
tudes coerentes com os conceitos espíritas
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Espaço
Literário Espírita Coordenação: Martha Rios Guimarães

martinhagr@yahoo. com .br

Esse espaço é destinado a divulgar grandes obras espíritas, essenciais para o 
entendimento doutrinário e, claro, para a elevação de nossa alma. Seguem nossas dicas 

para o bimestre. Boa Leitura!

“Viagem Espírita em 
1862” – Allan Kardec 

No outono de 1862 Kardec 
deixou Paris para a sua terceira 
viagem de divulgação da doutrina 
espírita. Esta foi a mais extensa 
feita em sua vida e se alongou 
até Bordeaux, durando mais de 
seis semanas e levando Kardec a mais de 20 
cidades da França, nas quais presidiu cerca de 
50 reuniões.

Como o relato dessa excursão seria 
extenso demais para ser publicado na Re-
vista Espírita, acabou tornando-se um livro, 
extremamente valioso e importante para os 
tarefeiros espíritas. Leitura obrigatória e com 
a qualidade tradicional do mestre lionês.

Diálogo com Dirigen-
tes e Trabalhadores Es-
píritas – Divaldo Franco 

Edições USE

Transmite aos dirigentes e 
trabalhadores de Casas Espíritas uma variada 
experiência, respondendo de forma objetiva 
questões sobre as atividades que compõem 
o cotidiano das sociedades. As áreas de as-
sistência social, infância e mocidade espíritas 
e, ainda, questões relacionadas à mediunidade 
e relacionamento humano são analisadas com o 
tradicional bom senso desse grande trabalhador 
do Espiritismo.

   CASA EDITORA “O 

CLARIM”
Rua Rui Barbosa, 1070 – Cx. Postal 09 – CEP: 15990-903 – Matão/SP  Tel.: (0XX16) 3382-1066 – e-mail david.vendas@oclarim.com.br

Lançamento Editora O Clarim

O Mosteiro de São Jerônimo
Autor: Valter Turini, pelo Espírito Monsenhor Eusébio Sintra
Categoria: Romance Mediúnico

Depois de “O Sorriso de Pedra” e “O Pescador de Almas” e “Os 

Caminhos do Vento”, Monsenhor Eusébio Sintra nos traz 

envolvente história ocorrida em Lisboa no final do século XVIII. 

O agir das sombras e uma série de aparições e diálogos com 

espíritos permeiam esta trama, provando que a Espiritualidade nos 

influencia muito além do que podemos supor!... 

A Editora O Clarim oferece o livro em condições especiais para 

clubes do livro espírita e distribuidoras. No site da editora 

www.oclarim.com.br os assinantes da RIE – Revista Internacional 

de Espiritismo e O Clarim adquirem o livro com frete grátis e 

preço promocional.

 

Lançamento Editora O Clarim
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Anúncio Editora EME

É o assunto do mo-
mento o lançamento do fil-
me que conta a vida do Dr. 
Adolfo Bezerra de Menezes. 
Vários artigos, biografias e 
informações estão veiculan-
do na mídia, mostrando o 
grande entusiasmo da comu-
nidade espírita pelo evento. 
Há cartazes em todas as 
casas espíritas e uma grande 
expectativa junto ao nosso 
público.

Assistimos à avant-
premiére em São Paulo, no 
dia 26 de agosto, recepcionados por 
Silvia Puglia, presidente da Federação 
Espírita do Estado de São Paulo, ao lado 
de companheiros de várias instituições 
espíritas de São Paulo, do companheiro 
Luiz Eduardo Girão que é o empresário 
da produção, de Glauber Filho diretor 
do filme e Carlos Vereza, ator principal, 
e cerca de duzentos convidados.

Para a primeira semana, no Esta-
do de São Paulo, estavam programadas 
cinco salas para exibição do filme, uma 
em Guarulhos, outra em Campinas e 

três em São Paulo, estas providenciadas 
em regime de urgência. E já acontece a 
reclamação e os apontamentos de todos 
que aguardam a exibição do filme.

Neste ponto, entra um trabalho 
que pode ser feito. A distribuidora do 
filme é a FOX Film do Brasil, que tem 
critérios comerciais para a distribuição 
do filme. Podemos interferir no processo 
solicitando aos exibidores, redes da capi-
tal e do interior,  a programação do filme 
e mesmo preparando ações que possam 
facilitar a sua exibição  nos cinemas de 

nossas cidades. É uma tarefa 
de divulgação do espiritismo.

A qualidade do filme é 
muito boa, com roteiro bem 
elaborado, imagens fortes e 
significativas, documentário 
importante sobre a vida do 
personagem.

Falando com Carlos 
Vereza, e comentando as di-
ficuldades para uma distribui-
ção mais horizontal do filme, 
ele apreciava: é muito difícil 
concorrer com Batman que 
chega ao Brasil com cerca de 

seiscentas cópias e nós vamos trabalhar 
aproximadamente com cinqüenta có-
pias...

Para contatar a Fox pode ser usa do 
o seguinte endereço Rua Dr. Eduardo de 
Souza Aranha, 387, 4º. Andar – Vila Olím-
pia – São Paulo – SP, fax 55.11.3365.5194, 
ou então o e-mail da coordenadora de 
promoções roberta.hickson@fox.com. A 
USE tomou a providência de enviar à FOX 
a densidade demográfica e a localização 
dos grandes pólos de casas espíritas no 
Estado de São Paulo.

O LANÇAMENTO DO FILME
DO DR. BEzERRA DE MENEzES

José Antônio Luiz Balieiro - balieiro@escolasinterativas.com.br
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Iv ENCONTRO REGIONAL DE UNIFICAÇãO ENvOLvEU 
CINCO CIDADES

ASSIS
Nosso Encontro em Assis estava 

excelente. Assinaram a folha de presença 
63 companheiros. Da cidade de Assis 
havia  o pessoal que estava trabalhando 
no suporte do evento e outros que à tarde 
se fizeram presentes, pois de manhã par-
ticiparam de grupos de estudo nas Casas 
Espíritas da cidade.

Resumindo a relação dos que assi-
naram: USE Estadual - Nelí, Julia e Ayl-
ton. USE Regional:  Assis,  Marilia,  Bau-
ru.  USE Intermunicipal: Ourinhos, As-
sis, Rancharia,  Paraguaçu Paulista. Casas 
Espíritas: Assis, Chavantes, Cândido 
Mota, Paraguaçu Paulista, Ourinhos, Lins 
e Garça.

 Evangelização Infantil: Assis e 
Rancharia.

 Departamento de Mocidade: Bau-
ru, Lins, Marilia e Assis.

A Regional de Assis foi perfeita nos 
preparativos. Sidnei e equipe foram fra-
ternos e tudo fizeram para que o encontro 
transcorresse na mais perfeita ordem.  Um 
almoço e lanches deliciosos. Amigos da 
região lá estiveram e tivemos oportunidade 
de conhecê-los, trocarmos idéias. 

 Julia, Aylton e eu, Neli, sentimo-
nos muito tranquilos, durante as exposições 
e tivemos participações interessantes.

Neli e Equipe
 

MoGI-MIRIM
O encontro de Mogi Mirim foi 

muito agradável, muita gente, muita 
alegria, muita confraternização, um 
ambiente para lá de fraterno, a simpatia 
de nosso pessoal de Mogi Mirim, capita-
neados por Emmanuel, Tiléia e Kiko.

a) - foi apresentado o nosso pro-
grama, como combinado, com ênfase 
para o ESDE no contexto de “um olhar 
para a casa espírita”;

b) - lanches foram ofe recidos na 

casa anfitriã, o al moço em obra 
assistencial da comunidade 
espírita local, que foi visitada 
por todos os participantes do 
evento, aliás um exemplo de 
amor e compaixão;

c) - a USE anfitriã apre-
sentou através da companhei-
ra Leontina, a querida Tiléia, 
trabalho sobre “Nós e os 
Outros”, embasado na obra de 
Chico Xavier;

d) - os representantes 
de Serra Negra reforçaram as 
notas sobre o Congresso;

e) as presenças de ór-
gãos: por parte da USE, esti-
vemos Balieiro, Mário Gonçal-
ves, Carlos Fonseca e Rodrigo; 
representando Use´s locais as 
de Circuito das Águas, Mogi 
Mirim, Mogi Guaçu, Itapira, 
Americana, Atibaia, Ribeirão 
Preto, Campinas, São João 
da Boa Vista; representantes 
de áreas de USE´s Regionais: 
Jundiaí, Campinas, Piracicaba, 
Mogi Mirim, São João da Boa 
Vista e Ribeirão Preto;

f) - assinaram a lista 
de presenças setenta e duas 
pessoas, das cidades de Mogi 
Mirim, Mogi Guaçu, Itapira, 
Americana, Ribeirão Preto, 
Serra Negra, São João da Boa Vista, 
Campinas, Atibaia e São Paulo, além 
destas pessoas envolvidas na infra 
estrutura que não constam da listagem 
dos presentes para as atividades pro-
priamente ditas.

Como agradecemos a todos pela 
presença e ânimo que deram ao encon-
tro de Mogi, e como somos carinhosa-
mente reconhecidos ao povo de Mogi 
que nos recebeu com abraços, flores e 
aquela ternura especial!

Balieiro e Equipe

CARAGUATATUBA

A cidade litorânea de Caragua-
tatuba foi sede de uma das reuniões 
promovidas no Estado de São Paulo, no 
dia 31 de agosto: o Encontro de Unifica-
ção envolvendo os órgãos regionais de 
Taubaté, Cachoeira Paulista e Jundiaí. 
Aproximadamente 40 pessoas estive-
ram presentes durante as atividades, 
representando centros espíritas de Tau-
baté, Cachoeira Paulista, São José dos 
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Iv ENCONTRO REGIONAL DE UNIFICAÇãO ENvOLvEU 
CINCO CIDADES

Campos, Caraguatatuba, São Sebastião 
e Ubatuba.

O Encontro aconteceu na Casa 
Espírita Cristã Dr. Bezerra de Mene-
zes, com funcionamento há um ano, 
em Caraguatatuba. Seus dirigentes 
mostraram dedicação e carinho na 
preparação e no acolhimento aos parti-
cipantes tornando o ambiente adequado 
à confraternização.

O presidente da USE Regional de 
Taubaté e organizador do evento, Mário 
Waltrick, solicitou a cada um dos pre-

sentes que se manifestasse 
quanto à avaliação de mais 
este Encontro Fraterno. Ale-
gria de participação, sucesso 
nas apresentações e análises 
e novas oportunidades de 
reuniões foram as principais 
conclusões.

Orlando e Equipe

MAUá 
 Mauá é uma cidade 

com 400 mil habitantes.
Ligada ao Município de São 
Bernardo até o ano de 1953 
teve sua emancipação a partir 
de Janeiro de 1954. Seu 
nome é homenagem a Irineu 
Evangelista de Souza-Barão 
de Mauá. Conta atualmente 
com 9 Casas Espíritas.
No Centro Espírita Allan 
Kardec, Rua Santo André, 
284 – Jardim Haydee, que 
tem como atual Presidente 
Sr. Alexandre Neves foi  
rea l izado  o  Encont ro 
Regional de Dirigentes-
Encontro Fraterno.Fomos 
recepcionados com um 
maravilhoso café da manhã, 
e um almoço feito com muito 

carinho pela equipe de voluntários da 
Instituição “Chácara das Flores”.

Com 62 participantes que repre-
sentavam várias casas espíritas e com a 
Regional S.Paulo representada por Wal-
demar Fabris, Regional do Grande ABC 
por Adilson José Pereira, Intermunicipal 
Mauá por Tércio Paulo e a USE São 
Caetano por Eduardo M.Rodrigues.

Pela USE Estadual , Attilio Cam-
panini; Rosana Amado Gaspar e Luis 
Cláudio da Silva.

Wladisney e Equipe

RIBEIRão PRETo
O Encontro Regional, em Ribei-

rão Preto, ocorreu nas dependências 
do Sanatório Espírita Vicente de Paulo 
e contou com a presença de cerca de 
quinze pessoas que assinaram o livro 
de presença.

A equipe da Diretoria Executi-
va da USE foi integrada por Pascoal 
Antonio Bovino, Secretária Geral da 
USE, Marlene Fagundes Gonçalves, a 
Área do ESDE- Estudo Sistematizado 
da Doutrina espírita e Merhy Seba, Di-
retor do Departamento de Comunicação 
da USE.

Foram registradas as presenças  
do Presidente do  Conselho Regional 
Espírita de Ribeirão Preto, Helena 
Delphino Bragatto, da USE Bebedouro, 
Edmir Garcia, USE de Franca, Barretos 
e representantes dos centros espíritas 
locais, representados por José Argemiro 
da Silveira e Murillo Rodrigues Alves.

O programa foi cumprido de 
modo a atender à exposição de cada 
item, de forma dialogal, permitindo 
ampla participação dos presentes.

A apresentação da USE anfitriã 
ficou a cargo da Profa. Nilza Rotter 
Pelá que discorreu sobre a Elaboração 
do Evangelho Segundo o Espiritismo – 
esclarecedora exposição que detalhou a 
estrutura literária da 3a. Obra da Codi-
ficação Espírita.

A companheira Elidia, Gerente 
da Banca do Livro espírita da USE Ri-
beirão Preto, colocou à disposição dos 
presentes vários materiais promocionais 
e livros espíritas, inclusive a edição em 
árabe de O Livro dos Espíritos.

O almoço foi servido, gentilmen-
te, pela Diretoria da instituição e não 
faltou o clima de confraternização tão 
comum, nestas oportunidades.  

Merhy e Equipe
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Os passos iniciais para a realização 
do 14° Congresso Estadual de Espiritismo, 
em Serra Negra, já foram dados e o nosso 
estado já se movimenta para agendar esse 
compromisso, em junho de 2009. 

A definição do tema central “A vivên-
cia no amor, pelos caminhos da educação” foi 
inspirada em O Livro dos Espíritos, questões 
913 e 914, com destaque para o enunciado da 
última questão: “À medida que os homens 
se esclarecem sobre as coisas espirituais, 
dão menos valor às materiais, em seguida,  
é necessário reformar as instituições huma-

14º. CONGRESSO ESTADUAL 
DE ESpIRITISMO

19 A 21 DE jUNhO DE 2009 - CENTRO DE 
CONvENÇõES DE SERRA NEGRA

nas que o entretêm e excitam. Isto 
depende da educação”.

Paralelamente, foi concebi-
do o ícone gráfico para o congresso: 
um cata-vento - um aparelho que 
indica a velocidade e a direção do 
vento. É, pois uma simbologia que 
reflete o posicionamento na USE 
perante os congressistas: estar pre-
disposta a ouvir,  analisar  e avaliar 
os pareceres a respeito do processo 
ensino-aprendizagem, com vistas à 
vivência do amor.

É propósito da Comissão 
Organizadora oferecer as melhores 
condições, para proporcionar aos 
congressistas,  acesso e   conforto 
em todos os momentos.  Para tanto, 
as inscrições já estão abertas, os res-
ponsáveis pelos quatro seminários 
foram contatados e confirmados.

O desenvolvimento do tema 
central acontecerá, através da  pro-
gramação de quatro seminários, 
duas conferências (que também 

serão abertas ao público da 
região) e um painel sintetizan-
do colocações pontuais dos 
condutores e facilitadores da 
parte doutrinária do congresso. 
Estes trabalhos com os seus 
sub-temas passam agora por 
avaliação dos departamentos 
afetos à área e dos responsáveis 
pelas apresentações. Serão 
comunicados no próximo in-
formativo.

Inscrição
Serão abertas as inscrições, a partir 

do dia 01 de setembro de 2008, até o dia 30 
de abril de 2009.  Elas serão necessárias e 
limitadas a 1000 congressistas. Sem ônus 
para o congressista. Para controle e com-
promisso no ato da inscrição, será recolhido 
um bônus que será restituído no valor total 
em livros, durante os dias do congresso na 
livraria da USE. Este bônus funcionará como 
um adiantamento para que possamos arcar 
com as despesas de preparação do evento, 
não obstante a devolução como projetado. 
Há normas para este procedimento que serão 
explicitadas junto a ficha de inscrição. Para a 
inscrição solicitamos seja aguardado comu-
nicado com as devidas fichas de controle.

TEMA CENTRAL

“A vIvêNCIA NO AMOR, 
pELOS CAMINhOS DA 

EDUCAÇãO”

Vista panorâmica do auditório Mário Covas

Cartaz Oficial do Evento
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Anúncio Instituto Bairral

O Centro Espírita começara com um 
grupo pequeno de efeitos físicos, trabalhos 
de materialização, receituário, atendimento 
espiritual…

A fama espalhou-se. 
Aumentou a freqüência, gente 

curiosa, mas, sobretudo, gente sofredora 
em busca de orientação e cura para seus 
males.

Os diretores preocupavam-se 
com aquele movimento que demandava 
ampliação das instalações.

Procuraram Chico Xavier. 
O médium, antes mesmo que 

expusessem suas dúvidas, demonstrando 
uma vez mais que enxergava o que estava 
no íntimo das pessoas, sentenciou:

– Meus irmãos, diz André Luiz que 
quem não quer crescer não deve nascer...

Ante a surpresa geral, concluiu, 
como bom mineiro:

– Uai! Vocês não deixaram o grupo 
nascer? Agora têm que vê-lo crescer para 
servir cada vez mais aos que sofrem!

***
Assim como em qualquer outra 

atividade envolvendo a vida em sociedade, o 
crescimento de um Centro Espírita depende 

da dinâmica de seu funcionamento. 
Se bem administrado, se realiza 

com eficiência reuniões doutrinárias 
e serviços de atendimento fraterno e 
filantropia, atendendo aos carentes de todos 
os matizes, é natural que se desenvolva, 
multiplicando bênçãos de auxílio material 
e espiritual.

Centro Espírita que se torna 
familiar, em reduzido grupo que se reúne 
rotineiramente, sem cogitar de iniciativas 
que o dinamizem, cai na estagnação, 
comprome tendo o avanço da Doutrina 
Espírita.

***
Em O Livro dos Médiuns, capítulo 

XXIX, que trata da composição das 
sociedades espíritas, Allan Kardec diz da 
conveniência dos pequenos grupos, poucas 
pessoas.

Esse argumento tem sido utilizado 
por dirigentes de Centros Espíritas, digamos, 
parados no tempo.

Consideremos, entretanto, que nos 
primórdios da Doutrina, as sociedades 
espíritas centralizavam suas atividades na 
prática mediúnica. 

Obviamente, para um trabalho 

produtivo é indispensável que haja uma 
harmonização do grupo em torno dos 
objetivos da reunião. Quanto maior, mais 
difícil acontecer. 

Daí a conveniência dos pequenos 
grupos, de dez a quinze pessoas.

Uma leitura atenta nos permite 
entender que Kardec reportava-se a esse 
problema.

Diríamos, então, que essa norma deve 
ser aplicada à prática mediúnica e não ao 
Centro Espírita como um todo, envolvendo 
reuniões doutrinárias, evangelização infantil, 
passe magnético, assistência espiritual, 
atendimento fraterno, serviços de assistência 
e promoção social… Quanto maior, mais 
gente participando, mais pessoas atendidas, 
mais benefícios prestados, favorecendo o 
avanço do Espiritismo.

O diretor de uma entidade espírita de 
grande porte, com largo trabalho doutrinário, 
espiritual e filantrópico, freqüentado por 
milhares de pessoas, foi advertido por um 
confrade:

– É preciso brecar o movimento do 
Centro! Não pode crescer tanto assim!

Ele respondeu:
– O que quer você que eu faça? Que 

ponha uma tabuleta na entrada, avisando 
que não aceitamos novos freqüentadores?

Observe, leitor amigo, que a Doutrina 
Espírita é muito respeitada em cidades onde 
Centros Espíritas com lideranças eficientes 
realizam amplo serviço de divulgação e 
filantropia.

***
Reitero que as recomendações de 

Kardec devem ser aplicadas essencialmente 
ao exercício da mediunidade, o que não 
impede que cresçam as sociedades espíritas 
também nesse particular, não em número 
de participantes de um grupo mediúnico, 
mas em número de grupos mediúnicos que 
participam. 

No Centro Espírita Amor e Caridade, 
em Bauru, temos setenta e seis grupos 
mediúnicos, compostos a partir de cursos de 
Espiritismo e mediunidade, em atividades 
gratificantes que  beneficiam multidões de 
Espíritos encarnados e desencarnados que 
enfrentam dores e atribulações.

Quanto ao mais,  caro leitor, 
lembremos a observação de André Luiz, 
muito sugestiva, a merecer nossa reflexão: 

Quem não quer crescer, não 
deve nascer.

qUEM NãO qUER CRESCER...
Richard Simonetti - richardsimonetti@uol.com.br

O autor expõe e defende o crescimento dos centros espíritas, como célula viva de propagação dos
conceitos cristãos na  sociedade moderna
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Ainda guardamos na memória 
o Prêmio Nobel da Paz concedido, em 
2006, ao Banco Grameen (Banco Ru-
ral), de Bangladesh, e ao seu fundador, 
o economista Muhamad Yunus, por 
criarem uma rede de microcréditos para 
os mais pobres, sem qualquer garantia 
financeira.

Esse prêmio traz à baila a questão 
da promoção social, que não se coaduna 
com o chamado assistencialismo – mera 
doação de bens, sem maiores compro-
missos com a valorização do indivíduo 
e sua integração na sociedade –, infeliz-
mente ainda praticado em larga escala 
no Movimento Espírita. Com efeito, 
Yunus, que é também denominado Ban-
queiro dos pobres, não dá esmolas, mas 
ajuda os pobres a ajudarem a si mesmos, 
proporcionando-lhes oportunidade de 
iniciar seus próprios investimentos, por 
menor que sejam. Desse modo, gera ele 
produtividade, incorporando à econo-
mia os denominados excluídos sociais, 
por meio da criação de oportunidades 
de trabalho.  

A visão espírita da promoção so-
cial é, entretanto, de maior abrangência, 
uma vez que se baseia no verdadeiro 
sentido da palavra caridade, como a 
entendia Jesus: “Benevolência para com 
todos, indulgência para as imperfeições 
dos outros, perdão das ofensas.” (1) 
De acordo com as próprias palavras de 
Allan Kardec: “Amar o próximo como 
a si mesmo; fazer pelos outros o que 
quereríamos que os outros fizessem 
por nós é a expressão mais completa 
da caridade, porque resume todos os 
deveres do homem para com o próxi-
mo. Com que direito exigiríamos dos 
nossos semelhantes melhor proceder, 
mais indulgência, mais benevolência 
e devotamento para conosco do que 
temos para com eles? A prática dessas 
máximas tende à destruição do egoís-
mo.” (2)

Pode-se dizer, à luz do Espiri-
tismo, que promover o ser humano “é, 
acima de tudo, oferecer-lhe condições 
para superar a situação de penúria sócio-
econômico-moral-espiritual em que se 
encontra. Na mais ampla acepção da 
palavra, promoção é auxílio para que o 
homem ultrapasse as suas limitações, 
reconhecendo que essas limitações, em-
bora sejam características de sua atual 
personalidade, são transitórias em sua 
individualidade espiritual: nenhum ser 
foi criado para o mal ou para os infortú-
nios eternos. Fazê-lo sentir-se Espírito 
livre e responsável pelo seu destino é 
descortinar-lhe as amplas possibilidades 
que traz adormecidas em seu interior e 
que precisam ser trabalhadas por meio 
do próprio esforço, nas experiências do 
dia-a-dia, a fim de que adquira o de que 
necessita não só em termos materiais, 
mas, principalmente, espirituais. Isso 
contribuirá, de maneira relevante, para 
que se vá processando o resgate de suas 
faltas pretéritas e para que a construção 
de um futuro espiritual, onde impere a 
real felicidade, seja a tônica constante 
em sua vida.” (3) 

Por sua vez, o “amai-vos uns 
aos outros, do Evangelho de Jesus, 
orienta-nos quanto à postura a ser ado-
tada perante os semelhantes e, no caso, 
perante o ser em situação de carência 
econômico-social: fraternidade, sim-
patia e respeito, buscando ver nele um 
irmão em Cristo, para que ele se ligue 
também a nós pelos laços da fraterni-
dade. Nesse inter-relacionamento, em 
que cada um se coloca diante do outro 
como receptor e doador, inicia-se um 
processo de intercâmbio e, sobretudo, 
de auxílio e nutrimento no mais amplo 
sentido. É um processo eminentemente 
educativo, em que ambos dão e rece-
bem informações e referenciais, suporte 
e vibrações de interesse e compreensão. 
O homem se transforma e adquire for-

ças para se auto-realizar por meio da 
educação. Quando consegue sentir a 
amplitude do dever e a responsabilida-
de que tem como ser encarnado, filho 
de um Deus Generoso, Justo e Bom, 
passa a colaborar de forma conscien-
te na Obra Divina, desenvolvendo a 
própria individualidade e o meio a que 
pertence.” (4).

Diante do exposto, cresce em 
importância o Serviço de Assistência 
e Promoção Social Espírita – SAPSE 
(nomenclatura que vem sendo usada 
para designar o trabalho assistencial de-
senvolvido pelas Casas Espíritas). Não 
se trata apenas de dar “coisas”, mas de 
buscar a promoção do indivíduo segundo 
o Espiritismo. A própria regulamentação 
da assistência social no Brasil, após a 
Constituição de 1988 e a aprovação da 
Lei Orgânica da Assistência Social – 
LOAS, de 7 de dezembro de 1993, esta-
belece a garantia dos direitos do cidadão 
ao atendimento de suas necessidades 
básicas por meio da implementação de 
projetos e programas adequados. É pre-
ciso inteirar-se também dessa legislação, 
para que não sejam realizadas atividades 
assistenciais fora da cobertura legal. 

A proposta da promoção social 
contida nas lições do Espiritismo tem 
caráter de urgência, cabendo ao dirigen-
te espírita orientar a sua implementação 
no âmbito da instituição de que partici-
pa, a fim de que possa contribuir para 
solucionar as questões morais e sociais 
que afligem o ser humano, na grande 
obra de construção de uma humanidade 
espiritualmente mais elevada. 

• Referências bibliográficas
1. Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos. Tra-

dução de Guillon Ribeiro, 83.ed. FEB, questão 886, 
p. 407.

2. -------------. O Evangelho segundo o Espi-
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203).

3. Conselho Federativo Nacional. Serviço de 
Assistência e Promoção Social Espírita. 1ª. ed. FEB, 
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José Carlos da Silva Silveira - Coordenador do SAPSE nas Comissões Regionais

O SApSE E O 
DIRIGENTE ESpíRITA
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ARTES
Equipe da USE SP

useregionalsp@yahoo.com.br

Como esse espaço está voltado à 
discussão da Arte como forma de divulgar 
a Doutrina Espírita entendemos ser muito 
importante dividirmos com nosso público 
ações de qualidade nessa área. Caso da VII 
Mostra Espírita de Dança, evento tradicio-
nal da cidade de Araras, interior paulista. A 
iniciativa ocorreu entre os dias 15 e 17 de 
agosto e contou com apresentações de grupos 
da cidade sede e de visitantes e, também, 
com oficinas onde a Arte Espírita foi estrela 
principal de todos os debates. Ainda no mês 
de agosto chegou aos cinemas brasileiros o 
longa-metragem sobre a vida e obra de Be-
zerra de Menezes – também conhecido como 
o Kardec Brasileiro e o Médico dos Pobres. 
Tendo atores consagrados em seu elenco, a 
fita mostra toda a grandiosidade desse grande 
colaborador da Doutrina Espírita em um tra-
balho que contou com grandes profissionais, 
também, por trás das câmeras.

Também destacamos a realização da 
Feira Cultural Espírita 2008, promovida pela 
USE Vila Maria, tendo como tema central 
“Os 150 anos da Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas e da Revista Espírita”, em 
28 de setembro de 2008. Na programação 
palestras sobre saúde e temas espíritas – com 
Heloísa Pires e Jéferson Betarello -, expo-
sição sobre o tema central da feira, teatro, 
vídeo, música, game “O Livro dos Espíri-
tos”, praça de alimentação, livros, contação 
de histórias e recreação para crianças, entre 
outras inúmeras atividades.

Acreditamos que as ações aqui cita-
das são dignas de serem conhecidas e, até, 
copiadas, de modo que a Arte Espírita se 
propague com qualidade e faça brilhar ainda 
mais o Espiritismo.

INFâNCIA
Martha Rios Guimarães

marthinharg@yahoo.com.br

Nos dias 2 e 3 de agosto, a equipe 
de Educadores Espíritas da Infância da 
USE Estadual São Paulo, realizou o curso 
de Formação de Educadores Espíritas da 

Infância na cidade de Ilha Solteira, quando 
estiveram presentes cerca de 35 educadores 
provenientes de seis cidades da região. O 
curso enfocou temas fundamentais para o 
desenvolvimento da atividade, começando 
pela discussão do que é e qual a importância 
do trabalho de Educação Espírita Infantil, 
inclusive mostrando o pensamento de 
grandes nomes do Espiritismo, entre eles, 
o do codificador, Allan Kardec quando, em 
sua viagem para visitar casas espíritas, em 
1862, afirmou que “é notável verificar que 
as crianças educadas nos princípios espíritas 
adquirem uma capacidade de raciocinar 
precoce, que as torna infinitamente mais 
fáceis de serem conduzidas”. Totalmente 
aprovado, o curso abriu novos horizontes 
aos educadores presentes. “Esse curso foi 
uma verdadeira injeção de ânimo em todos 
nós. Saímos daqui totalmente entusiasma-
dos e repletos de idéias para aprimorarmos 
nosso trabalho com as crianças e jovens”, 
afirmou Walkyria Lima, resumindo a im-
pressão de todos os participantes.

E nos dias 13 e 14 de setembro, foi 
a vez do Encontro Estadual de Educadores 
de Infância, no teatro municipal de Luiz 
Antonio (cidade próxima a Ribeirão Pre-
to), com o intuito de promover a troca de 
experiências e a reflexão sobre a atividade. 
O encontro ofereceu oficinas, palestras e 
debates sobre a importância do trabalho 
junto à infância, bem como os principais 
desafios a serem superados pelos trabalha-
dores do setor. 

ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E 
JURÍDICA

Marília Silva Alves de Castro
mariliadecastro@gmail.com

As entidades assistenciais estão se 
unindo contra o Projeto de Lei 3021 de 2008, 
que tramita na Câmara dos Deputados. Ele 
altera as normas para concessão dos CE-
BAS- Certificado de Entidade Beneficente 
de Assistência Social.

Participamos de inúmeros debates 
sobre este projeto em diversas cidades do 
Brasil. A posição dos que atuam nesta área 
é pela mudança substancial dos seus artigos, 
ou a rejeição total do seu texto.

Todos que já requereram o CEBAS 
sabem como é moroso o procedimento.

Atualmente o requerimento precisa 
ser protocolado de três em três anos. Entre-
tanto, pretendem diminuir o prazo para anual. 
A certificação será concedida por prazo de 
um ano e não superior a três anos, diz o PL. 
O trabalho administrativo para entidades 

beneficentes pode aumentar até três vezes. 
Fora o fato de que as decisões serão mais 
lentas pelo acúmulo de processos e a falta 
de recursos humanos.

O Projeto pretende obrigar as insti-
tuições mistas a realizarem cisão, ou seja, 
constituírem outra pessoa jurídica. Por exem-
plo, se uma creche atua na assistência social, 
na educação e saúde, deve desmembrar-se 
em três entidades diferentes. Estas e outras 
propostas ferem cláusulas pétreas da Cons-
tituição Federal.

A centralização na esfera federal é 
outra contradição do PL. A Lei Orgânica da 
Assistência Social prestigia o município. No 
presente projeto, por exemplo, se um usuário 
quiser reclamar do atendimento, reclama 
para o Ministro, em Brasília. E se for um 
falso usuário, que não simpatiza com a Ins-
tituição? A entidade deverá se defender em 
Brasília. E mais a instituição poderá perder 
o certificado, por exemplo, se não contestar 
no prazo, que é de 15 dias. Uma pergunta 
fica no ar: por que complicar tanto a vida das 
instituições que estão realizando as tarefas 
para o Bem Comum?

Há importantes ações para impedir a 
aprovação deste Projeto de Lei.

Vamos citar algumas: diálogo com 
o deputado federal da região, explicando 
as conseqüências negativas para assistência 
social; reunião de entidades para análise do 
PL; e-mails para os deputados federais soli-
citando mudanças substanciais ou rejeição 
do PL.

Caso as entidades queiram mais ex-
plicações sobre PL 3021/08, podem escrever 
para o e-mail: mariliadecastro@gmail.com.

COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA
Merhy Seba

merhyseba@ig.com.br

Assuntos em andamento: 1) a cam-
panha do Evangelho no Lar e no Coração 
continua o seu trabalho de implantação, em 
todo o estado e este departamento se coloca 
à disposição para atender às solicitações dos 
órgãos de unificação; 2) já estamos progra-
mando o 2º Encontro Estadual de Comuni-
cação que deverá acontecer nos dias 18 e 19 
de outubro, na sede da USE. Em princípio, 
pretendemos dialogar com os companheiros 
que atuam na área de comunicação social 
sobre um plano de otimização da mídia, ou 
seja, como melhor aproveitar os espaços nos 
meios de comunicação social.

Informações a respeito do Encontro 
Estadual de Comunicação serão passadas 
pela secretaria da USE.
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Anúncio Colchão Castor

O

38.467-8
É o número da conta da USE 
no Banco Itaú, agência 0355, 

em São Paulo. Nela podem 
ser depositados donativos, 

doações, colaborações para 
eventos, campanhas e recur-

sos para a manutenção do tra-
balho de unificação no estado. 

Coleção 
Revista Espírita 
de Allan Kardec

(1858 - 1869)

1.O estudo do Evangelho no Lar 
e no Coração, que é realizado no lar, 
pode substituir o estudo do Evange-
lho Segundo o Espiritismo, no centro 
espírita?

Resposta: Não, não substitui. 
Eles se somam, se complementam.No 
lar, podemos ao lado do estudo, comen-
tar sobre situações que dizem respeito 
à família, na sua intimidade e aplicar o 

tema do estudo às várias situações do 
cotidiano.No centro espírita, o estudo 
não é particularizado em relação às  
preocupações rotineiras da família, é 
tratado  de modo impessoal.

2. Recomenda-se que na reunião 
do Evangelho no Lar e no Coração, 
procure-se evitar a comunicação medi-
única; e quando é inevitável?

Resposta: Se o objetivo da reu-

nião é estudar para aprender 
e aprender para vivenciar 
na prática os ensinamentos 
morais do Cristo,é através 
do diálogo fraterno entre os 
participantes, que obteremos 
o melhor resultado. O lugar 
ideal para que as manifes-
tações se dêem é, no centro 
espírita, lugar onde  as reuni-
ões são preparadas para esse 
fim, com pessoas qualificadas 
para dialogar com a Espiri-
tualidade. Uma consulta ao 
dirigente do centro espírita, 
pode esclarecer melhor sobre 
o que estamos falando.

3. Pode-se realizar 
mais de uma reunião por 
semana do Evangelho no Lar 

e no Coração?
Resposta: Sim, desde que todos 

concordem com isto. Quanto mais se 
estuda,  mais se aprende; quanto mais 
se aprende, mais podemos vivenciar na 
prática. Mas, lembremos que ler não é 
estudar, por isso, uma reunião de estudo 
vale por muitas de simples leitura, sem 
reflexão.

Você pode adquirir em 
3 prestações mensais de 

R$ 60,00, sem juros.
Informações: Secretaria da 
USE - Tel.: (11) 2950-6554
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A USE NA
20ª BIENAL 

INTERNACIONAL 
DO LIvRO

Durante o período de 14 a 24 de 
julho p. passado, o Centro de Conven-
ções do Anhembi, em São Paulo, Capi-
tal, abrigou a 20a. Bienal Internacional 
do Livro.

Evento tradicional no segmento 
editorial, o segundo maior do mundo, 
reuniu 350 expositores nacionais e es-
trangeiros e entre eles, a Federação Es-
pírita Brasileira que ocupou um stand de 
250 m2. e, em parceria com a ADELER-
Associação de Editoras, Distribuidoras 
e Divulgadores do Livro Espírita, com 
espaço ampliado de 490 m2.

A FEB expôs ao público 400 
títulos diferentes de livros espíritas, 
sendo 37 obras em  idiomas estrangeiros  
referentes às publicações do Conselho 
Espírita Internacional e 16 títulos de 
livros da USE-União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo.

É oportuno registrar, no stand da 
FEB, a venda de um conjunto de livros 
(O Evangelho em Casa, de Meimei e 
Jesus no Lar, de Neio Lúcio), como 
oferta promocional, alusiva à campanha 
“O Evangelho no Lar e no Coração” - 
campanha recentemente relançada em 
todo estado paulista. 

Queremos registrar também, a 
presença do stand da FEERGS-Federa-
ção Espírita do Estado do Rio Grande 
do Sul, com suas obras direcionadas ao 
público infantil.

Vista frontal o stand da FEB na Bienal Internacional do Livro.

A visitação 
ao stand pelo 
público jovem

Do Editor
Fotos: Assessoria de Imprensa da FEB
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A Liga de Historiadores e Pesquisa-
dores Espíritas, em parceria com o Centro 
de Cultura, Documentação e Pesquisa do 
Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro, 
realiza, nos dias 27 e 28 de setembro de 
2008, em São Paulo, seu 4.º Encontro Na-
cional, congregando participantes de todo 
o Brasil.

O 4.º Encontro Nacional dos Histo-
riadores reunirá pesquisadores, biógrafos, 
escritores e acadêmicos, que abordarão 
temas vinculados ao resgate da memória e 
acervo espírita, além de pesquisas nacionais 
e internacionais. 

O evento será realizado nas insta-
lações do Instituto Espírita de Educação   
(Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 
695 – Itaim-Bibi - São Paulo-SP), dia 27 
de setembro, sábado, das 8h30 às 18h30 e 
domingo das  8 às 13 horas. Contará com 
ampla cobertura da imprensa espírita.

Pesquisadores já confirmados: 
Alexandre Caroli Rocha apresentará o 
tema Irmão X e o processo de 1944, Flávio 
Mussa Tavares - Clovis Tavares, Jáder 
Sampaio - Intolerância ao Espiritismo na 
França, Espanha e Brasil,  Nádia Rodrigues 
Alves M. Luz Lima - Fogo selvagem, água 
que brilha: história da doença e do hospital 
do Pênfigo Foliáceo de Uberaba, Pedro 
Camilo - Yvonne A. Pereira, Sônia Rinaldi 
- Novas pesquisas na Transcomunicação 
Instrumental, Paulo Henrique de Figueiredo 
- Saúde Integral, Marco Milani - Perfil da 
produção acadêmica brasileira com temática 
espírita (1989 a 2006), Alexandre Ramos de 
Azevedo - Abrigos espíritas para a infância: 
uma descoberta da infância sob o lema fora 
da caridade não há salvação.

Inscrição: R$ 50,00. Vagas Limitadas.
Inscrições para trabalhos ainda abertas.  
Inscrições e informações sobre hospedagem: 
Tel: (11) 3661-3028. Site: www.ccdpe.
org.br. E-mail: contato@ccdpe.org.br e 
4enlihpe@ccdpe.org.br.

Izabel Vitusso
Diretora de Comunicação 
CCDPE-ECM

ENCONTRO NACIONAL 
DE hISTORIADORES E 

pESqUISADORES
Realizou-se no dia 29 de junho de 

2008, nos auditórios da sede da Associação 
Cristã dos Moços, à Rua Nestor Pestana, 
147, na cidade de São Paulo-SP, a plenária 
nacional do Movimento Nacional em 
Defesa da Vida – Brasil Sem Aborto que 
passou a ser denominado de Movimento 
Nacional da Cidadania em Defesa da Vida 
– Brasil Sem Aborto.

 A plenária foi instalada às 9h30 com 
a participação do Presidente da União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 
José Antonio Luiz Balieiro que representou, 
também, o Presidente da Federação Espírita 
Brasileira Nestor João Masotti; do Chefe de 
Gabinete do Deputado Estadual Miki Brejer 
– Presidente da Frente Parlamentar em De-
fesa da Vida da Assembléia Legislativa do 
RS; o Assessor Nacional da Comissão Vida 
e Família da CNBB Padre Luiz Antonio 
Bento; o Presidente da Comissão de Defesa 
da República e da Democracia da OAB/SP 
Dr. Cícero Harada; o Bispo da Diocese de 
Taubaté-SP Dom Carmo João Rhoden e o 
então Coordenador do Movimento Nacional 
em Defesa da Vida – Brasil Sem Aborto 
Jaime Ferreira Lopes. A plenária teve a co-
ordenação da Dra. Marília de Castro, do Co-
mitê Estadual do Movimento Nacional, que 
agradeceu a presença das representações, 
dos expositores convidados e concedeu a 
palavra aos participantes da mesa.

AjE-Sp pARTICIpA DO 
MOvIMENTO NACIONAL 

DA CIDADANIA EM 
DEFESA DA vIDA

BRASIL SEM ABORTO
Julia Nezu – comunicacao@ajesao-

paulo.com.br

Nota do Editor
A União das Sociedades Es-
píritas do Estado de São Paulo 
- USE participou deste even-
to, inclusive, representando a 
Fede ração Espírita Brasileira 
e reite ra total apoio a iniciati-
va do Movimento Nacional da 
Cidadania em Defesa da Vida - 
Brasil sem Aborto.

1º ENCONTRO NACIONAL 
DE COMUNICAÇãO 
SOCIAL ESpíRITA

No período de 11 a 13 de julho p. 
passado, foi realizado em Goiânia-GO, o 
1° Encontro Nacional de Comunicação 
Social Espírita, promovido pela Área de 
Comunicação Social Espírita das Comissões 
Regionais do Conselho Federativo Nacional 
da FEB.

A organização do evento contou com 
o apoio logístico da Federação Espírita do 
Estado de Goiás-Feego. A coordenação 
geral esteve a cargo de Merhy Seba – Co-
ordenador da Área de Comunicação Social 
das Comissões Regionais, que segundo a 
sua avaliação, o evento foi além das expec-
tativas, uma vez que reuniu a maior parte 
das federativas estaduais, proporcionou a 
apresentação de várias vivências regionais 
e a  discussão, através da dinâmica de gru-
po, das questões relativas à elaboração do 
Manual de Apoio da Comunicação Social 
Espírita –aspectos histórico, conceitual e 
estratégico-operacional.

Presentes  ao evento, o Sr. Altivo 
Ferreira, Vice-Presidente da FEB e Diretor 
da revista Reformador, Dr. Weimar Muniz de 
Oliveira, Presidente da Federação Espírita 
do Estado de Goiás, Da. Maria Izabel 
Saraiva, Presidente da Assembléia  Espírita 
da Federação Espírita de Portugal e Antonio 
Cezar Perri de Carvalho, Coordenador das 
Comissões Regionais do CFN da FEB. 

Na abertura dos trabalhos, Antonio 
Cezar Perri discorreu sobre o tema “Relação 
do Plano de Trabalho para o Movimento 
Espírita Brasileiro e a Comunicação Social 
Espírita”. Posteriormente, Merhy Seba 
abordou o tema “Planejamento  Integrado 
na Comunicação Social Espírita em  co-
nexão com o livro Orientação ao Centro 
Espírita”.

As Vivências Regionais foram 
apresentadas na seguinte ordem: TO – Au-
rélio Prado: Programa radiofônico Infanto-
Juvenil; PB - Fátima Farias: Campanha 
“Imortalidade da Alma”; PR - Maria Helena 
Marcon: “Momento Espírita” – origem e de-
senvolvimento; PA – Luis Lopes: Promoção 
do livro espírita com o jornal “O Liberal”; 
GO -Ivana Leal Raisky: TV: Criação, pro-
dução e veiculação de programa espírita; 
SP  -Luiz Cláudio da Silva e Merhy Seba: 
Campanha “O Evangelho no Lar e   no 
Coração”.

A TV CEI deu ampla cobertura ao 
evento, com a transmissão, via Internet, 
e colocou à disposição dos participantes 
livros espíritas da FEB-CEI e a Revista 
Espírita em vários idiomas, Dvds e vasto 
material gráfico sobre o CEI.
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Flagrante da saudação de Cecília Rocha na abertura do evento

Realizou-se em Brasília, nas depen-
dências da Federação Espírita Brasileira, 
de 25 a 27 de julho de 2008, o III Encontro 
Nacional de Coordenadores do Estudo Sis-
tematizado da Doutrina Espírita.

O objetivo geral do encontro foi 
o de reunir os Coordenadores dos Cursos 
de Estudo Sistematizado da Doutrina Es-
pírita – ESDE e do Estudo Aprofundado 
da Doutrina Espírita – EADE com vistas 
à melhoria do trabalho. Na especificidade 
o encontro serviu para: a) Avaliar as metas 
estabelecidas no II Encontro Nacional, b) 
Analisar as principais dificuldades relativas 
ao bom funcionamento dos Cursos e propor 
soluções, c) Propor ações para dinami zação 
dos Cursos, d) Justificar o conteúdo do 
atual programa desenvolvido no ESDE,  
e) Apresentar o conteúdo do programa de-
senvolvido no EADE.

Eixo temático e Conteúdo
 Dois versículos evangélicos orien-

taram o desenvolvimento do trabalho: “Tu, 
pois, que ensinas a outro não te ensinas a ti 
mesmo?” (Paulo (Romanos, 2:21) e “[...] 
Como poderei entender se alguém não 
me ensinar?” (Atos dos Apóstolos, 8:31), 
que seguiu o seguinte conteúdo: 

• Avaliação das metas estabelecidas 

no II Encontro Nacional.
• Análise das dificuldades e propos-

tas para o bom funcionamento dos cursos.
• Apresentação do atual programa 

do ESDE.
• Como organizar cursos de capacita-

ção de coordenador / monitor do ESDE. 
• A busca da qualidade no ESDE.
• EADE - Estudo Avançado da Dou-

trina Espírita
• Apresentação do programa do 

EADE.
O encontro que foi coordenado por 

Cecília Rocha foi esperado com entusiasmo 
pelos coordenadores de ESDE, pois além 
do estudo e atuali zação, ele propiciou o  
acompanhamento das ações desenvolvidas 
pelas Federativas, apresentadas nas Comis-
sões Regionais, que representam oportuni-
dades ímpares de trocas de experiências e 
convivência. O estudo da doutrina é meio 
eficaz para a preservação dos princípios 
doutrinários,  e manutenção da fidelidade à 
Codificação Espírita. 

Estiveram presentes ao evento 
representantes da Área do ESDE de to-
das as Federações Espíritas Estaduais e 
representantes da Argentina, Paraguai e 
Portugal.

III ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES 
DO ESTUDO SISTEMATIzADO 

DA DOUTRINA ESpíRITA - ESDE

A participação é gratuita, com 
exceção da peça teatral, cujos ingres-
sos podem ser adquiridos pelo valor 
de R$ 15,00

Tema central: O ESPÍRITO DO 
ESPIRITISMO

Dia 18 de outubro de 2008 (sá-
bado)

08h30 - Abertura com Coral 
Veredas

09h00 - Eliseu Motta Jr.
Tema: O espírito do Espiritismo
12h00 - almoço
13h30 - Orson Peter Carrara
Tema: Mediunidade com Jesus
16h30 - Moacyr Camargo
Apresentação musical
20h00 – peça teatral: É IMPOS-

SÍVEL MORRER
Ingressos – R$ 15,00
Baseado no romance de Ricardo 

Orestes Forni
Dia 19 de outubro de 2008 

(domingo)
08h30 - Coral Sol Maior
09h00 - Pedro de Almeida 

Lobo
Tema: A importância da Doutri-

na Espírita em nossas vidas
12h00 – almoço
13h30 - Grupo “Arcos da Ser-

ra”- apresentação musical
14h00 - Carlos Hilsdorf
tema: “As diversas mensagens 

espirituais enviadas por Deus à Hu-
manidade”

Mais informações no site
www.usecircuitodasaguas.com.br

vEM Aí 
O 6º CONEC
(CONGRESSO DE 
ESpIRITISMO DO 

CIRCUITO DAS ÁGUAS)
18 E 19 DE OUTUBRO 

DE 2008
CENTRO DE CONvEN-
ÇõES CIRCUITO DAS 

ÁGUAS
SERRA NEGRA - Sp
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