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“Casa mater do Espiritismo é o
centro espírita”
Em visita à USE, no último dia 10 de agosto, presidente da FEB, Antonio Cesar Perri de Carvalho, aprofundou o debate em torno das novas diretrizes para
o movimento espírita nacional, ouviu impressões e
recebeu apoio dos diretores na instituição paulista,
da qual foi presidente por três gestões.
Em entrevista exclusiva ao Dirigente, Cesar
Perri conclamou os espíritas de São Paulo à obra
da unificação e ao serviço na difusão dos postulados da Doutrina Consoladora, voltando atenções
para o centro espírita, que, segundo ele, é a casa
mater do Espiritismo.
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Reforma do Centro Cultural pode começar já em setembro
Campanha de captação de recursos atinge teto mínimo (40%) do valor estimado para reforma do Centro Cultural
USE, no bairro do Brás. De acordo com diretor da Expresso Art, Cláudio Sartório, obras podem começar já a partir
deste mês. Mesmo assim, segundo o consultor, a campanha por captação de recursos, que entra nos dois meses decisivos, não pode parar.
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Encontro de Mediunidade,
na USE, capacita
novos multiplicadores

Congresso vai
mobilizar espíritas
em quatro capitais

Entidade paulista abrigou atividade “microrregional” da área de Estudos e Prática da Mediunidade do Conselho Federativo Nacional, da
FEB. O encontro, que propõe revisões na área,
foi coordenado por Marta Antunes (FEB), auxiliada pela coordenadora regional Esther Fregossi
(FEC), e recebeu representantes de 23 órgãos de
unificação e das federativas do Rio de Janeiro e
Rio Grande do Sul.

Já estão abertas as inscrições para o
4º Congresso Espírita Brasileiro, que
ocorrerá, simultaneamente, nas cidades
de Campo Grande (MS), João Pessoa
(PB), Manaus (AM) e Vitória (ES). No
Suplemento Como Fazer, o assessor da
FEB e coordenador geral do Congresso,
José Antônio L. Balieiro, fala dos preparativos desse magno evento, que vai
mobilizar espíritas de todo o País.
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Editorial
Primavera no Movimento Espírita
Numa linda manhã de abril, um
cego esmolava no centro de Paris,
sentado ao lado de um cartaz com os
dizeres: “Ajude um pobre cego. Uma
esmola, por favor!”
Um transeunte, observando as
poucas notas e moedas no vasilhame
do pobre pedinte, acercou-se dele,
dirigindo-lhe algumas palavras ao
ouvido. Momentos depois, o homem
tomou do cartaz, escreveu algo no
verso e recolocou-o na posição, mas
com outros dizeres.
No final da tarde, o mesmo senhor
voltou ao local e percebeu a expressão de felicidade no rosto do cego.
A vasilha estava repleta de moedas e
algumas notas graúdas.
Eles se cumprimentaram outra vez,
e o mendigo, sem conter a curiosidade,
perguntou ao seu benfeitor o que havia
escrito de tão especial. E o homem
respondeu: “É Primavera em Paris. E
eu não posso vê-la...”
A história, cujo autor não se sabe,
é um convite à reflexão. A chegada da
Primavera se avizinha e, com ela, um
carrossel de flores, em tonalidades mil,
vai desfilar diante dos nossos olhos.
Mas há outras primaveras ocorrendo
no mundo. A primavera árabe tem trazido dores acerbas aos povos do Norte
da África e Oriente Médio, processo de

crescimento intrínseco a um planeta de
expiação e provas como o nosso.
A Terra vive também as transformações decorrentes das revelações
de novas leis do mundo material,
especialmente nos campos da biotecnologia, da cibernética, da cosmologia
espacial e na área do comportamento.
A ruptura de padrões, o choque de gerações têm levado à revisão de conceitos e valores, que não raro culminam
nas verdades espíritas, manancial de
luz trazido pelos Espíritos Superiores
com a Codificação Kardequiana há
mais de 150 anos.
Da mesma forma, assistimos ao
amanhecer primaveril no próprio
movimento espírita brasileiro, um
processo que não se pode deter, porque obedece à Lei de Progresso e está
acima da vontade dos homens. Essa
primavera, de ordem moral, conclama os trabalhadores da primeira e
da última hora a servir ainda mais, a
fim de que não seja retardada a obra
de renovação da Humanidade que o
Cristo espera de todos nós.
Esta é a primavera pela qual tanto
ansiamos por sua chegada. E que todos possamos vê-la!
Rubens Toledo
Editor
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Mensagem da Presidência

Comemorando os 150 anos de
O Evangelho Segundo o Espiritismo
“Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a
fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: Vinde
a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e
às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra.” (O Espírito de Verdade –
Os obreiros do Senhor, O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec)
Julia Nezu – presidencia@usesp.org.br

O final do ano se aproxima e as instituições espíritas, como qualquer outra,
devem preocupar-se com o planejamento
para o próximo ano – diria dos próximos
anos, pois hoje, mais do que nunca, nesses
tempos de mudanças aceleradas não há
como chegar aos resultados almejados sem
definir diretrizes, objetivos e os projetos
para a sua execução. Como encontramos,
no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec,
no capítulo sobre o futuro da Doutrina. O
Espiritismo é chamado a desempenhar
imenso papel na Terra. Ele reformará
a legislação ainda tão frequentemente
contrária às leis divinas, retificará os
erros da História e restaurará a religião
do Cristo (...).
A secretaria do Conselho Federativo
Nacional da Federação Espírita Brasileira
(CFN da FEB) disponibiliza, desde 2003,
o curso de capacitação administrativa para
gestão de centros espíritas, por meio das
federativas estaduais, que são responsáveis pelo acompanhamento do curso
no estado, com o objetivo de preparar
dirigentes para melhor administrar a
casa espírita, com uma visão atualizada
da gestão de pessoas e da administração
focada em resultados. No Estado de São
Paulo implantamos o curso em 2005;
entretanto, somente de 2008 para cá tem
tido uma procura significativa.
O curso já foi ministrado pela Intermunicipal de Ribeirão Preto. A Intermunicipal de Bauru tem realizado com
regularidade, e a USE do Estado, na
Capital desde 2008, já está na sexta turma,
recebendo cursistas de diversas partes
do estado, tanto que este ano temos um

dirigente da USE Intermunicipal de S.
José do Rio Preto participando do curso,
para replicá-lo no próximo ano naquela
região. Há previsão de levarmos o curso,
oportunamente, para Rio Claro e Baixada Santista.
O planejamento não é só de atividades
internas do centro espírita ou de órgãos
de unificação, mas, também, da participação em encontros, seminários, cursos,
oficinas para ampliar o conhecimento
espírita e trocar experiências com diferentes grupos, instituições espíritas e com a
sociedade. Como ensinou Allan Kardec,
em O Livro dos Médiuns, cap. XXIX,
item 334: Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando
observações, podem, desde já, formar o
núcleo da grande família espírita, que um
dia consorciará todas as opiniões e unirá
os homens por um único sentimento: o
da fraternidade, trazendo o cunho da
caridade cristã.
O movimento espírita deve participar
de forma mais efetiva junto à sociedade
organizada e aos órgãos do Poder Público, contribuindo no encaminhamento de
assuntos de interesse social, sempre de
forma compatível com os princípios espíritas. Lembremos Fénelon, em O Livro
dos Espíritos, Q. 917: (...) Quando, bem
compreendido, se houver identificado com
os costumes e as crenças, o Espiritismo
transformará os hábitos, os usos e as
relações sociais. (...).
No dia 15 de abril de 2014, O Evangelho Segundo o Espiritismo completará
150 anos de sua primeira edição, e o Conselho Federativo Nacional da Federação

Espírita Brasileira, juntamente com as
27 federativas estaduais, promoverá o 4º
Congresso Espírita Brasileiro, em quatro
regiões simultaneamente, nas cidades de
Manaus (Norte), João Pessoa (Nordeste),
Vitória (Centro) e Campo Grande (Sul),
nos dias 11 a 13 de abril, cujo tema central
evoca os 150 anos dessa magnífica obra
(informações completas nesta edição).
No Estado de São Paulo, a Diretoria
Executiva da USE proporá aos seus órgãos de unificação espalhadas pelas 24
regiões-polos para, aglutinadas em seis
regiões estratégicas, realizem encontros
simultâneos com o tema central focando
o referido livro, possibilitando, assim, que
mais trabalhadores e frequentadores dos
centros espíritas possam participar dessa
importante efeméride, sem terem que se
deslocar a grande distância.
Para dar o início a essa comemoração,
esta Diretoria realizará na cidade de São
Paulo uma conferência com o tribuno e
médium Divaldo Pereira Franco, que já
confirmou presença no dia 9 de fevereiro, a partir das 17 horas, provavelmente
no Grande Auditório do Anhembi. O
local, ainda não confirmado, está sendo
providenciado pelo confrade e vereador
Rubens Calvo, que está atuando junto à
administração do Anhembi. Confirmaremos, oportunamente, o local da referida comemoração.
Finalizando, lembramos que toda atividade de estudo, divulgação e prática
da Doutrina Espírita só será legítima se
realizada dentro dos preceitos da Obra
codificada por Allan Kardec e dentro dos
princípios morais do Evangelho de Jesus.
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Perfil

Dirigente Espírita - Além da USE,
você tem visitado outras federativas. Isso
nos faz lembrar a caravana que Leopoldo
Machado e outros companheiros empreenderam pelo Brasil afora, divulgando o
Pacto Áureo de 1949...
Cesar Perri - Nosso objetivo é aumentar a aproximação entre a FEB e as Entidades Federativas Estaduais. De maneira
informal e sem palestras ou outros eventos, pretendemos manter contatos diretos
com os diretores dessas Federativas. Sem
dúvida, esse nosso roteiro se insere no
processo de reforço à unificação e, guardadas as devidas proporções, mantém o
espírito da histórica Caravana da Fraternidade, consolidada após o Pacto Áureo.
As Federativas têm muito a aprender com
base no intercâmbio entre elas. A nosso
ver, tais práticas deveriam ser rotineiras,
independentemente das reuniões ordinárias e das Comissões Regionais do Conselho Federativo Nacional da FEB.
Dirigente Espírita - As mudanças
recentes na FEB sinalizam a busca pela
sustentabilidade. Isso é possível para uma
organização sem fins lucrativos?
Cesar Perri - Numa trajetória longa ou dentro de um processo, tudo tem
seu tempo e suas características. Com
o apoio dos dirigentes da FEB, estamos
adequando a entidade a uma nova modalidade de gestão. Estamos debruçados em
várias análises e projeto de planejamento
4

Dirigente Espírita

``Casa mater é o Centro Espírita``
O atual presidente da Federação Espírita Brasileira, Antônio Cesar Perri de Carvalho,
é o “Perfil” desta edição. Nascido em Araçatuba, SP, aos 21 de maio de 1948, iniciou nas
letras espíritas ainda na adolescência, assistindo à fundação de um grupo espírita, e, aos 16
anos, já atuava em duas instituições na sua cidade natal e no grupo de mocidade do órgão de
unificação da sua cidade. Cesar Perri é graduado em Odontologia (cirurgião buco-maxilo-facial) pela Universidade Estadual Julio de Mesquita Filho (Unesp), na qual fez carreira
como docente, pesquisador e gestor.
Sua escalada na seara espírita é notável. Foi dirigente da Instituição Nosso Lar e representou a USE na sua região, até assumir, em 1992, a presidência da entidade, cargo que
ocupou por três gestões consecutivas. Em 2000, transferiu-se para Brasília, para ocupar a
secretaria geral do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, tendo
ainda atuado no Conselho Espírita Internacional. Desde março de 2012, vinha exercendo,
na interinidade, o cargo de presidente da FEB, no qual foi efetivado em maio deste ano.
Em sua recente visita à entidade federativa paulista, Cesar Perri lembrou velhos tempos
de USE e também os sonhos juvenis acalentados junto aos companheiros do departamento
de Mocidade do antigo Conselho Regional Espírita, atual USE–Regional de Araçatuba,
nos idos de 1960. Em seguida, o presidente concedeu esta entrevista.

Antonio Cesar Perri de Carvalho
estratégico para assegurar sua sustentabilidade.
“Esse nosso roteiro, guardadas as
devidas proporções, mantém o espírito
da histórica Caravana da Fraternidade,
consolidada após o Pacto Áureo.”
Dirigente Espírita – A visita do papa
Francisco ao Brasil levou alguns neófitos
a perguntar se o presidente da FEB seria
uma espécie de papa do Espiritismo...
Cesar Perri - Com todo o respeito à organização católica e ao papa – principalmente o atual pontífice, que parece iniciar
um processo de grandes transformações e
até de rupturas na Igreja –, não há como
comparar as situações. O presidente da
FEB é um ser humano reconhecidamente
falível e sem qualquer prerrogativa especial; é um cidadão comum, com compromissos familiares e pessoais. E eleito para
um mandato que tem duração. Sua ação
está fundamentada em decisões da diretoria
da FEB e, no caso do Movimento Espírita,
do Conselho Federativo Nacional da FEB.
Dirigente Espírita - Quais suas expectativas para o Congresso Brasileiro
de abril próximo? Esse tipo de encontro é
ainda o fórum mais adequado para revitalizar o Movimento?
Cesar Perri - Nutrimos as melhores
expectativas com o 4º Congresso Espírita
Brasileiro, principalmente, pela pioneira
realização em quatro eventos simultâneos,

para melhor atender as regiões do País. E
o tema central – evocando os 150 anos de
O Evangelho Segundo o Espiritismo – será
motivador e marcante! Os congressos se inserem num processo de revitalização, estímulo e difusão, mas, entendemos que nada
substitui o apoio que se faz no dia a dia, nos
contatos diretos, junto à base do Movimento
que é o Centro Espírita. Este, aliás, é a verdadeira casa mater do Espiritismo.
“O presidente da FEB é ser
humano reconhecidamente falível e
sem qualquer prerrogativa especial;
é um cidadão comum, que tem
compromissos familiares e pessoais.”
Dirigente Espírita – Finalmente,
suas considerações e uma mensagem
aos leitores.
Cesar Perri – Confesso que tenho uma
grande satisfação em verificar a continuidade de Dirigente Espírita, pois contribuímos
para sua criação ainda no início de nossa
primeira gestão como presidente da USE.
Desde aqueles momentos e até a atualidade, nossas atenções se voltam para a orientação e capacitação do dirigente espírita.
Desejamos a toda a grande equipe da USE,
que se espraia pelos órgãos regionais e municipais, um trabalho cada vez mais voltado
à união, à concórdia e benevolência recíproca, para que sejamos autênticos servos
do Cristo e veículos adequados para a facilitação da difusão do pensamento espírita.
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Obras vão começar!

Campanha por recursos para reforma do Centro Cultural USE atinge teto mínimo,
e o projeto entra em nova fase. Mas o desafio ainda não acabou.
Da Redação
Setembro bate às portas com uma
boa notícia para o Movimento. A campanha de captação de recursos para a
reforma do Centro Cultural USE atingiu
os 40% do total aprovado no Proac,
programa de incentivo à Cultura que
autoriza empresas a destinarem até 3%
do ICMS em favor de projetos culturais.
Com os depósitos mais recentes, feitos
por apoiadores como Colchões Castor,
Ypê, Assolan, Tixan, Perfex, o projeto
já pode avançar à etapa operacional,
com planejamento do canteiro de obras.
Segundo Cláudio Sartório, diretor da
Expresso Art, responsável pela condução
do projeto, os trabalhos preliminares de
preparação do canteiro de obras estão
quase concluídos. “Isso significa que,
em setembro, poderemos dar início às
obras propriamente ditas”, assinalou o
consultor, após reunião de planejamento
no escritório da empresa de consultoria.

Antes mesmo de iniciada a reforma,
o Centro Cultural já desperta atenção
dos artistas, amadores e profissionais
engajados e dispostos a mostrar sua
arte na inauguração. “Um dos mais
entusiasmados é o ator e diretor Renato
Prieto. Esta semana encaminhei um bilhete ao maestro João Carlos Martins e
estou confiante que ele possa aderir ao
projeto”, conta o consultor.
Orçado em R$891 mil, o Centro
Cultural USE, no bairro paulistano do
Brás, vai se constituir em moderno espaço para teatro, música, dança; salão
de eventos e instalações para alojamento
de grupos e mesmo para a realização
de oficinas culturais. O projeto vem ao
encontro da administração municipal
que busca revitalizar o antigo centro
velho da Capital.
Campanha não pode parar
Mas há desafios ainda pela frente.

É preciso obter o restante de recursos
necessários à totalidade da obra, isto é,
R$891 mil, e ainda recursos adicionais,
não previstos no orçamento do Proac,
para reparos de contenção do revestimento externo.
Na visita de campo ao prédio que será
objeto da reforma, afirma Sartório, foi
constatado que parte desse revestimento
(reboco), no primeiro e segundo andares,
está em vias de se soltar, o que representa
uma obra emergencial. “Por isto, neste
momento crucial, em que nos resta apenas mais dois meses para captar recursos,
precisamos do empenho de todos no
sentido de obtenção de mais patrocinadores”, apela o diretor da Expresso Art.
Sartório lembra aos companheiros
que há boas frentes abertas junto a
usinas de açúcar e álcool e grupo de
materiais de construção, além de reuniões pré-agendadas com empresas do
setor automotivo.
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Curso de Gestão do CE entra no terceiro módulo
O Curso de Gestão do Centro Espírita, iniciado em maio deste ano na
sede da USE, entra no seu terceiro
módulo, de um total de cinco. No
encontro de 10 de agosto, os participantes tiveram uma surpresa, com a
visita do presidente da FEB, Antônio
Cesar Perri de Carvalho.
Enquanto Cesar Perri reunia-se
com membros da Diretoria, a esposa,
Célia Maria Rey de Carvalho, asses-

sora da Secretaria do Conselho Federativo Nacional, da FEB, dividiu
com o professor Geraldo Ribeiro da
Silva, um dos tópicos do programa,
que apresenta as fases do Movimento
Espírita Nacional. “Trabalhamos
com o grupo uma das fases mais
fecundas do Espiritismo na terra do
Cruzeiro, como os congressos de
1924 e 1926 e também a publicação
de Parnaso de Além-Túmulo, obra

psicografada por Chico Xavier”,
contou Geraldo.
Ainda na mesma manhã, o grupo
conheceu o trabalho de um baluarte na
divulgação doutrinária – o imigrante
português Antônio Gonçalves, o Batuíra
(o apelido vem de termo indígena que dá
nome a uma ave ligeira). “De entregador
de jornais, no cais do Porto de Santos,
Batuíra passou a jornalista, divulgando
a boa-nova espírita por todo o Brasil.”

Nas ondas do rádio

Mídias Sociais ampliam alcance do
programa Momento Espírita

Por Martha Rios Guimarães
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interatividade do Momento Espírita.
“Neste último domingo (25 de agosto), batemos o recorde na página, com
1.144 visualizações da publicação,
dez comentários e 12 curtidas. Na
página da Rede Boa Nova, foram 221
curtidas e 34 comentários”, acrescenta Suzete.
Sendo o programa uma ação da

USE São Paulo, Momento Espírita
assume posição preponderante na
divulgação da instituição que representa o movimento espírita paulista.
O programa pode ser acompanhado
ao vivo, gravado através da Internet,
e as enquetes podem ser conhecidas e
respondidas pelo facebook (Programa
Momento Espírita - USE).

Fotos: Norberto C. Weinlich

No ar todos os domingos, das 12
às 12h45, pela Rádio Boa Nova de
Guarulhos, o programa Momento Espírita, da USE São Paulo,
mantém-se no ar há 41 anos. Um
dos segredos da longevidade do
programa (um dos mais antigos do
meio espírita), certamente, reside na
junção da tradição com as novas possibilidades trazidas pela tecnologia.
Nesse sentido, o programa vem
computando um salto significativo na
participação dos ouvintes (uma das
características do Momento Espírita),
através do uso de mídia social. “Acredito que o grande aumento no número
de participação deve-se a processos
que estão sendo aperfeiçoados. Entre
eles, a divulgação de enquete pelo
facebook”, opina Suzete Amorim,
coordenadora da equipe de radialistas.
Suzete frisa, ainda, que a criação
de arte – desenvolvida por Reinaldo
Papeschi, integrante da equipe –
associada ao tema da enquete bem
como sua divulgação no perfil da rádio no facebook, ampliam o alcance e

Uma das enquetes do Programa Momento Espírita enfocou a precocidade infantil, com grande
repercussão junto aos ouvintes e internautas.
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Regressaram

Estrelas mudam de lugar
Rubens Toledo (rubenstol@gmail.com)

Heigorina Cunha (com a neta)

Nesse mês de agosto, duas importantes expressões do Movimento Espírita nacional despediram-se das lutas
terrenas. Heigorina Cunha, sobrinha
de Eurípedes Barsanulfo, no dia 11, e
Therezinha Oliveira, no dia 28. Parodiando uma canção, diremos que “essas estrelas” mudaram de lugar, para
continuarem sua trajetória luminosa
noutro plano.
Apaixonada pela Astronomia, Heigorina Cunha costumava contemplar
o céu forrado de estrelas, tentando
identificar alguns planetas, como
Marte ou Júpiter, e alguns sóis de outros sistemas planetários, conforme
as lições que recebera do tio, o professor Eurípedes Barsanulfo. O brilho
estelar era a única claridade naquelas
noites na fazenda Santa Maria, em Sacramento, MG.
Numa caravana ao Triângulo Mineiro, visitamos a fazenda numa manhã de
domingo, para participar do culto do
Evangelho, iniciado por Eurípedes, e
que ali vem se realizando desde 1904.
Heigorina lembrava aqueles tempos de
júbilo espiritual e também os estudos
de astronomia, que seriam depois continuados pelo dr. Thomás Novelino, em
Franca (SP).
“Estávamos já quase pendurando

as chuteiras, e o dr. Thomás, com
quase 100 anos de idade, propôs
reinstalar o observatório aqui em
Santa Maria”, contou a sobrinha de
Eurípedes. “Montar um telescópio
não era tarefa fácil. Muito menos
achar um professor de Astronomia”,
continuou a filha de dona Sinhazinha, sorridente, apesar das sequelas
da paralisia infantil, trazida desde o
primeiro ano de vida.
Mas o desafio seria vencido. “Conseguimos um telescópio e também
quem ministrasse as aulas de Astronomia – o professor Carlos Pogetti”,
prosseguiu Heigorina, com entusiasmo. “Quando doutor Thomás veio nos
visitar, fizemos a ele a surpresa. Ele
descerrou a cortina e ali estava o telescópio apontado para o céu”...
Médium, Heigorina olhava o céu
imaginando como seria Júpiter, “atual
morada de Mozart”, e adorava ouvir
o tio dizer que também a Terra é uma
nave no Universo. Nesses estados de
desdobramento, Heigorina visitava as
estrelas e os mundos e cidades espiri
tuais, que depois reproduzia na forma
de desenhos (Um desses desenhos representa a colônia Nosso Lar, descrita
por André Luiz em livro psicografado
por Chico Xavier).

Octogenária, Therezinha esbanjava alegria e jovialidade. Em entrevista ao nosso programa “A Vida
Continua”, atribuía esse otimismo ao
próprio Espiritismo, força viva que a
impulsionava ao trabalho. Depois da
recente viagem à Inglaterra, onde proferiu seguidas palestras em Londres,
debruçara-se na produção de novo
livro e já tinha pronto o tema para a
conferência no 4º Congresso Espírita
Brasileiro, em Campo Grande e em
João Pessoa: “Jesus, Modelo e Guia
para a Humanidade”.
Como bem definiu a atual presidente
do Centro Espírita Allan Kardec, Marinice Ishimaru, sua fidelidade a Kardec
só era comparável ao seu modo alegre
de ser. “Num dos seus livros, Na Luz
do Espiritismo, Therezinha Oliveira
cita o poeta indiano Rabindranath Tagore, sem imaginar, talvez, que falasse
de si mesma: “Eu dormia e sonhava
que a vida era alegria. Acordei e vi que
a vida era serviço. Servi, e vi que o serviço era alegria”.

Therezinha Oliveira
A oradora e escritora Therezinha Oliveira foi “nossa madrinha” no Movimento Espírita campineiro, assim como
para outros tantos companheiros. No
Centro Espírita Allan Kardec, nas palestras matinais de todos os domingos,
lá estava Therezinha, ou na tribuna, ou
numa das salas de serviço. E logo recebi tarefas, na equipe do Jornal Alavanca, ao qual ela tanto se dedicou e,
ainda hoje, planejava trazê-lo de volta
à circulação.

Therezinha Oliveira
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Agenda USE

A maioridade penal e a Doutrina Espírita
Wladisney Lopes e Fernando Porto

Inseridos no mundo – porquanto
não somos do mundo – devemos contribuir para o bem-estar e para a paz
social. Entretanto, como espíritas, podemos fazer um pouco mais, espargindo a luz consoladora do Espiritismo
nas discussões de temas complexos,
respeitando, sempre, as posições contrárias. Mas, inegavelmente, o caráter
moralizador desta Doutrina, ao revelar
as leis que regem o mundo espiritual,
são um bálsamo e um grande alento
para a humanidade.
Um desses temas refere-se à onda
de violência e crimes perpetrados
por jovens com idade abaixo de
18 anos, os quais, de acordo com
o Código Penal brasileiro, ficam
isentos de punição, cabendo, nesses
casos, a apreensão em instituições
de reeducação, como é a Fundação
Casa (antiga Febem). Parte da sociedade quer ver a aplicação mais
severa das leis e mesmo a revisão do
Código Penal – tornando passíveis
de punição jovens já a partir de 16
anos. Ou, como em outros países, já
a partir dos 8 anos.
Para pautar nosso posicionamento
sobre assunto tão atual e polêmico,
busquemos subsídios na Codificação. Na questão 795 de O Livro dos
Espíritos, Kardec pergunta o porquê
da instabilidade das leis humanas. E
a resposta é clara: “Nas épocas de
barbárie, são os fortes que fazem as
leis, e eles a fizeram para si”. E mais
à frente acrescentam: “Quanto mais
8

(as leis) se aproximam da verdadeira
justiça, tanto menos instáveis se vão
tornando, tendendo a se identificar
com a lei natural”.
Na questão seguinte, Kardec pergunta se, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não
constitui uma necessidade. A que
Espíritos respondem: “Uma sociedade depravada certamente precisa
de leis severas. Infelizmente, mais
se destinam a punir o mal depois
de feito do que a lhe secar a
fonte. Só a educação
poderá reformar os
homens, que, então,
não precisarão mais de
leis rigorosas”.
O Espiritismo prevê
uma política social
essencialmente preventiva, tanto que nos
comentários da Questão 685, o Codificador afirma: “Falo não
apenas de uma educação
intelectual, mas acima de
tudo de uma educação
moral, não pelos livros e,
sim, a que consiste na arte
de formar os caracteres,
a que incute hábitos,
porquanto a educação é
o conjunto dos hábitos
adquiridos”.
E mais à frente, conclui
Allan Kardec: “Quando esta
arte for conhecida,

compreendida e praticada (a educação), o homem terá no mundo hábitos
de ordem e previdência para consigo
mesmo e para os seus, de respeito a
tudo que é respeitável. Hábitos que
permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A
desordem e a imprevidência são duas
chagas que só a educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de
partida, o elemento real do bem-estar,
o penhor da segurança de todos.”
Diante do exposto, cabe-nos
refletir: Estamos buscando leis para punir, porque
somos uma sociedade depravada, ou estamos no estágio de buscar as causas, como
propõe o Codificador e a
Doutrina Espírita? Estamos dispostos a “secar as
fontes”, como asseveram
os Espíritos Superiores,
oferecendo educação que
reforme o homem, para
que, não precisando mais de
leis tão rigorosas, nos aproximemos mais da verdadeira justiça?
Naturalmente, não vamos
esgotar aqui, num artigo,
a complexidade do tema
e a reflexão profunda que
exige. Mas essas anotações já, por si mesmas, são
subsídios suficientes para não
emitirmos opiniões ao sabor
da impulsividade.
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C O M O FA Z E R ?
4º CONGRESSO ESPÍRITA BRASILEIRO

Espíritas, uni-vos!
Como se ouvíssemos, na acústica da alma, as trombetas dos anjos do céu convocando-nos
ao trabalho e à união, em abril próximo, a FEB realiza o quarto Congresso Espírita brasileiro,
que vai mobilizar os espíritas de Norte a Sul, de Leste a Oeste. Campo Grande, João Pessoa,
Manaus e Vitória receberão esse magno evento, cujo tema central evoca os 150 anos de
lançamento de O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.
JAL.Balieiro (use@usesp.org.br)

Marcando os 150 anos de
lançamento de O Evangelho
segundo o Espiritismo, a Federação Espírita Brasileira e o
Conselho Federativo Nacional
promovem o 4º Congresso Espírita Brasileiro, que será realizado
de 11 a 13 de abril de 2014,
simultaneamente, em quatro
capitais brasileiras: Manaus,
Campo Grande, João Pessoa e
Vitória. Com o tema “O Evangelho segundo o Espiritismo – 150
anos de esclarecimento e consolação”,
o conteúdo das conferências programadas está embasado nessa e demais obras
básicas da Codificação.
As inscrições para o 4º Congresso
foram abertas dia 1º de agosto e, nos
primeiros dez dias, já estavam confirmados mais de mil congressistas para as
quatro sedes do evento. Procura das mais
significativas, o que leva a organização a
crer que, bem antes do prazo final para as
inscrições (31/12/2013), todas as vagas
oferecidas já estejam preenchidas. Os
centros de convenção poderão acomodar:
em Manaus, 2.000 congressistas; em
Campo Grande, 1.100; em João Pessoa,
2.000, e, em Vitória, outros 1.800, num
total estimado para 6.900 congressistas
(veja fotos).
As conferências de abertura e encerramento contarão com a participação de Di-

Campo Grande

valdo Pereira Franco, Simão Pedro Lima,
Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida e
Antônio César Perri de Carvalho. Para o
cumprimento do programa foram indicados, pelas federativas, trabalhadores das
regiões que, instados à tarefa, de pronto
atenderam ao convite e estarão a postos
dando qualidade e brilho ao movimento.
A USE São Paulo espera a presença de
paulistas em todas as sedes do Congresso.
No site www.usesp.org.br constam os
quatro programas. Com relação a Campo
Grande, onde se presume acontecerá a
presença de maioria dos representantes do Estado, a USE oferece também
orientações para viagem, informa com
relação a caravanas que estão se formando e incentiva a formação de grupos
de representação.
O fórum para estas oportunidades e

vivências é o de suas reuniões
administrativas no período de
inscrição para o Congresso. A
proposta de organização do 4º
Congresso Espírita Brasileiro
é inédita, o seu conteúdo,
envolvendo vivências evangélicas é motivador. O ideal
de marcar indelevelmente
os 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo é
sincero e significativo. Vale
a pena conferir e participar
desta efeméride!
Comissões Regionais
reúnem-se dia 10
As Comissões Regionais Centro, Sul,
Norte e Nordeste do Conselho Federativo Nacional da FEB vão reunir-se
durante o 4º Congresso Espírita Brasileiro, no dia 10 de abril (quinta-feira),
das 9 às 19 horas, cada qual na sua
respectiva região.
Integrante da Comissão Regional Sul, a
USE estará reunida com outras seis federativas estaduais em Campo Grande (MS).
Participam, em nome de cada federativa,
representantes das áreas Dirigentes, Sapse, Comunicação, Infância e Juventude,
Mediunidade, Assistência Espiritual e
ESDE. Os participantes deverão chegar
a Campo Grande na véspera da Reunião,
ou seja, 9 de abril.
9
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Não deixe para a última hora.
Inscreva-se já!
As orientações para as
inscrições estão nos sites
acima mencionados. A inscrição está centralizada em
Brasília. O congressista no
ato da inscrição escolhe a
cidade-sede de sua preferência, independentemente
da cidade onde resida.
Não há taxa de inscrição, porém, ao fazê-la o
futuro congressista recolhe
um bônus- contribuição
no valor de R$ 120 (cento
e vinte reais) para suporte às despesas de
organização do evento, garante a sua participação e recebe na confirmação de sua ins-

Campo Grande

crição um bônus do mesmo valor, referente
à contribuição. Este bônus, no Congresso,
poderá ser usado na livraria da FEB para

Manaus Plaza Centro
Avenida Djalma Batista, 2100
Chapada – Manaus - AM
Federação Espírita Amazonense
www.feamazonas.org.br
Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo
Parque dos Poderes
Campo Grande - MS
Federação Espírita de Mato Grosso do Sul
www.fems.org.br
Centro de Convenções de Vitória
Rua Constante Sodré, 157
Bairro Santa Lúcia – Vitória - ES
Federação Espírita do Estado do Espírito Santo
www.feees.org.br
Paço dos Leões
Avenida João Cyrilo da Silva - Altiplano
João Pessoa - PB, 5804-6005
(83) 3252-1818
Federação Espírita Paraibana
www.fepb.org.br
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compra de produtos da
FEB de sua livre escolha.
No site há explicação clara
a respeito deste processo.
As federativas estaduais
têm plenas condições para
disponibilizar informações
que facilitem a participação
dos congressistas. Todavia,
o ponto central para todas
as informações e meios
facilitadores está no www.
febnet.org.br/4congresso.
No quadro a seguir, os
endereços dos centros de convenções nas
quatro capitais e também endereço eletrônico para inscrição.

Pontos de informações
Brasília – Federação Espírita Brasileira
(61) – 2101.6166 – 2101.6150 – Fax: (61) – 3323.3010
www.febnet.org.br | http: www.febnet.org.br/4congreso
Manaus – Federação Espírita Amazonense
(92) – 3656.6988 – 3234.0330
www.feamazonas.org.br | feamazonas@hotmail.com
Campo Grande – Federação Espírita de Mato Grosso do Sul
(67) – 3324.3757 – 3324.8322
www.fems.org.br | fems@fems.org.br
João Pessoa – Federação Espírita Paraibana
(83) – 3221.3590 – 3513.7548
www.fepb.org.br | fepb@yahoo.com.br
Vitória – Federação Espírita do Estado do Espírito Santo
(27) – 3222.7551 – 3222.2117
www.feees.org.br | secretaria@feees.org.br

Setembro/Outubro de 2013

Dirigente Espírita

Cesar Perri e Haroldo Dutra
confirmam presença em Campo Grande
O presidente da FEB, Antonio Cesar
Perri de Carvalho, fará a conferência de
abertura do 4º Congresso Espírita Brasileiro, que se realiza de 11 a 13 de abril,
em Campo Grande (MS). A palestra de
encerramento está a cargo de Haroldo
Dutra Dias, que também já confirmou sua
presença. Os organizadores ainda não definiram o substituto para a escritora e oradora Therezinha Oliveira, que desencarnou
no dia 28 de agosto último (Veja página 7).

O tema, no entanto, está mantido: “Jesus,
Modelo e Guia para a Humanidade.”
A presidente da Federação Espírita do
Estado de Mato Grosso do Sul, Maria
Túlia Bertoni, abordará “Justiça das
Aflições”, outro belíssimo capítulo de O
Evangelho Segundo o Espiritismo, obra
que completa 150 anos e foi tomada como
foco inspirador do 4º Congresso Brasileiro. (Veja abaixo o Programa)
“Estamos aguardando vocês. Para

quem puder estender um pouco mais a
estada em nossa região, sugiro um tour
pelo Pantanal mato-grossense e também
uma visita a Bonito, que é muito linda”,
assinala o jovem Thaigor Belchior Protásio, diretor da área de Comunicação
Social na Federação Espírita de Mato
Grosso do Sul. Thaigor faz ainda um
convite para que os leitores visitem a fan-page da Federação sul-mato-grossense,
no facebook.(www.fems.org.br).

FEB – 4º Congresso Espírita Brasileiro
Programa Oficial para Campo Grande
150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo
11 de abril de 2014 (sexta) – Amor,
Fundamento da Vida
Das 10h às 12h30 – Conferência de
Abertura (tema central)
“O Evangelho segundo o Espiritismo, 150
anos de esclarecimento e consolação” –
Antonio César Perri de Carvalho
Das 14h30 às 16h30
“Há muitas moradas na casa de meu Pai”
– Maria Elisabeth Barbieri
“Jesus e a reencarnação” – Luiz Henrique
da Silva
Das 17h00 às 19h00
“O Evangelho segundo o Espiritismo e a
trilogia espírita” – Cármen Lúcia Waltrick
Martins
“A Lei do Amor” – Sandra Della Pola
12 de abril de 2014 (sábado) – Relações,
alimento da Vida
Das 8h00 às 10h00
“Fora da caridade não há salvação” – Alexandre Pereira da Silva
“O Sermão do Monte” – Olenyr Teixeira
Das 10h30 às 12h30
“Os trabalhadores da última hora” – Roberto Versiani
“Jesus ensinava por parábolas” – Júlia
Nezu Oliveira

Das 14h30 às 16h30
“Justiça das aflições” – Maria Túlia
Bertoni
“Pedi e obtereis” – Humberto Portugal
Karl
Das 17h00 às 19h00
“O Evangelho, caminho, verdade e vida”
– Hélio Ribeiro Loureiro
“Jesus, guia e modelo da humanidade”
13 de abril de 2014 (domingo) – Famí-

lia, espaço para aprender
Das 8h00 às 10h00
“Desafios para a vivência do Evangelho”
– Décio Iândoli Junior
“Não separeis o que Deus juntou – laços de família” – Jorge Alberto Elarrat
Canto
Das 10h30 às 12h30 – Solenidade de
encerramento
“A construção do homem de bem” – Haroldo Dutra Dias

Pacote Turístico com condições especiais para o
4º Congresso Espírita Brasileiro de 11 a 13 de abril de 2014
Nosso pacote inclui:
Passagem aérea São Paulo/Campo Grande/São Paulo, traslados aeroporto/hotel/aeroporto,
4 noites de hospedagem com café da manhã, citytour e traslados ida e volta para o local
do evento nos dias 11, 12 e 13 de abril

Pagamento facilitado:
entrada de 25% do valor do pacote + taxas e saldo parcelado em até 10x, sem juros
www.katurturismo.com.br
55 11 3788-1200
katurturismo@katurturismo.com.br
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O caráter da Doutrina Espírita
Com a visita do papa Francisco ao
Brasil e repercussões na mídia de concílios e homilias da igreja, alguns neófitos
no Espiritismo perguntam sobre organização e estrutura da Doutrina Espírita.
Se nela há, por exemplo, um líder, um
chefe, como é o papa para os católicos. A
resposta é não. O Espiritismo não possui
sacerdócio organizado, cultos ou rituais,
tampouco um templo, como é Jerusalém
para os judeus, ou Meca para os muçulmanos. Não possui um líder, papa ou
guru. Possui um guia e modelo, que é
o mesmo de toda a humanidade: Jesus.
Nem Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Divaldo Franco ou Eurípedes
Barsanulfo, conquanto representem
dignamente esta doutrina consoladora
por excelência, nenhum deles pode ser
considerado chefe ou líder do Espiritismo. Sendo uma doutrina de fé raciocinada, apreendida individualmente, o
Espiritismo não necessita de ministros
oficiais. É uma doutrina de libertação,
cujos princípios devem estar guardados
e vividos no coração e na consciência do
adepto. E sua propagação se faz através
dos livros e dos centros espíritas – que
cumprem a função de templo, escola e
oficina de serviço ao semelhante.
O Centro Espírita é, portanto, o espaço onde se reúnem os adeptos dessa
doutrina, para estudá-la e difundir seus
ensinamentos aos frequentadores ou visitantes. “A missão do Espiritismo é instruir
e esclarecer os homens”, afirma Allan
Kardec. Tal é a função da casa espírita,
onde também se pratica a mediunidade,
ou seja, a comunicação com os espíritos
desencarnados. Decorre dessas atividades
a vivência dos postulados cristãos, que,
em síntese, resumem-se na prática da caridade, pura e simples, tal como ensinou
Jesus. Eis aí a razão de Allan Kardec, o
codificador do Espiritismo, haver cunhado este axioma lapidar – Fora da Caridade
não há salvação.
12

Já o Movimento Espírita sim. Este é
organizado, mas não com base na hierarquia de poder, mas segundo o princípio
da meritocracia, onde as tarefas são
distribuídas conforme os créditos acumulados na forma de serviço à causa e
ao semelhante. O Espiritismo no Brasil,
país que reúne a grande maioria dos
espíritas em todo o mundo, possui uma
sede em Brasília – a Federação Espírita
Brasileira (FEB), à qual estão vinculadas
federativas dos 27 Estados (incluindo o
Distrito Federal), que compõem o Conselho Federativo Nacional (CFN/FEB).
O movimento espírita paulista está
representado nesse Conselho através da
USE – União das Sociedades Espíritas
do Estado de São Paulo, cuja sede é no
bairro paulistano de Santana. (www.
usesp.org.br). Em nível mundial, existe o Conselho Espírita Internacional,
integrado por 35 países. Sua sede,
atualmente, está em Brasília, junto à
FEB, e o seu secretário-geral é o belga
Charles Kempf, que substituiu Nestor
João Masotti, em tratamento de saúde.
A cada quatro anos, o CEI promove
um congresso mundial, como a
sétima edição, realizada em
março passado em Havana, capital cubana.
De caráter científico,
filosófico e religioso,
a Doutrina Espírita
é progressiva – não
teme as descobertas
da Ciência; mas,
ao contrário, complementa-a com os
conhecimentos que
revela. É divina, porque foi trazida pelos
Espíritos, ministros de
Deus. É universal, porque
é para a Humanidade inteira.
Os postulados básicos do Espiritismo são a crença em Deus – causa

primeira de todas as coisas, inteligência
suprema do Universo –; em Jesus, nosso
irmão, mestre e senhor; a crença na imortalidade da alma, na comunicabilidade
com os chamados mortos (por meio da
Mediunidade), na multiplicidade das
existências (pelo processo da reencarnação) e pluralidade dos mundos habitados.
Ao contrário do Cristianismo, Budismo ou Islamismo, cuja doutrina está
apoiada no ensinamento de um profeta,
o Espiritismo foi revelado aos homens
pelos Espíritos Superiores, valendo-se
do concurso de médiuns e do trabalho
metódico e científico de um livre pensador, o professor Denisard Hipolyte
Léon Rivail, que adotou o pseudônimo
de Allan Kardec. Coube a este reunir,
ordenar e apresentar essa Doutrina em
cinco livros, o chamado pentateuco espírita, publicados na seguinte ordem: O
Livro dos Espíritos (1857), O Livro dos
Médiuns (1861), O Evangelho Segundo
o Espiritismo (1864), O Céu e o Inferno
(1865) e A Gênese (1868).
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Agenda USE II

Trabalhando em sintonia
Visita de Cesar Perri amplia o diálogo entre FEB e a instituição paulista,
estreita laços de união e fortalece o processo de unificação.
Da Redação – use@usesp.org.br

“Com infiltrações de umidade nas paredes, o que põe em risco a conservação
do acervo, o prédio precisa de reformas.
E também adequar-se ao novo conceito de
museu”, observou Cesar Perri, no diálogo
com os membros da Diretoria Executiva
e diretores de departamento. O presidente
da FEB manifestou seu entusiasmo com o
projeto do Centro Cultural, no Brás, que
deverá ter as obras iniciadas neste mês
de setembro. “É uma bela notícia para o
Movimento”, comentou Cesar Perri, interessado nessa lei de incentivos à cultura
da Secretaria de Estado.
Mudanças em curso
Respondendo a perguntas dos companheiros useanos, o presidente da FEB
discorreu sobre as mudanças em curso
na Federação Espírita Brasileira, que

Fotos: Norberto C. Weinlich

Cursos, Encontro da Área de Mediunidade e a visita do presidente da FEB,
Antônio Cesar Perri de Carvalho, agitaram a agenda USE no mês de agosto,
marcado também por intensa movimentação de caixas de livros (Obras Básicas
de Allan Kardec, em nova edição) encomendados pelos órgãos de unificação
da Capital e Interior.
Mesmo assim, não faltaram, nos intervalos, momentos de calor fraternal
no cafezinho generoso preparado pelo
Gaspar, Elza e auxiliares, como, por
exemplo, aquele servido na fria manhã de
10 de agosto, quando a USE recebeu um
velho companheiro, que presidiu a Casa
por três gestões.
“É uma alegria retornar à USE, depois
de tanto tempo”, falou Cesar Perri, que
veio acompanhado da esposa Célia. Apesar das mudanças físicas no velho prédio
da Rua Gabriel Piza, o ex-presidente se
sentiu em casa e muito à vontade para
tratar dos temas doutrinários e as novas
diretrizes implantadas na Federação
Espírita Brasileira (Veja Entrevista na
página 4), bem como algumas ações
partilhadas com a federativa estadual
paulista, como a recente transferência,
para a FEB, do Museu Histórico do Espiritismo, no bairro da Lapa.

culminaram com o encerramento do seu
Departamento Gráfico e terceirização
dos serviços de impressão dos livros com
selo da FEB e também as mudanças na
TVCEI. “É preciso adaptar a entidade
aos tempos atuais, aos novos modelos de
gestão”, observou Cesar.
No trato dos temas doutrinários, o
presidente da FEB falou das propostas
discutidas nas Comissões Regionais e
que serão levadas à análise do Conselho
Federativo Nacional, em novembro próximo, e que dão nova conceituação para as
áreas de Mediunidade (incluindo Estudos,
Atendimento Espiritual e ESDE), Infância
e Juventude, área do Livro e especialmente o Serviço de Assistência e Promoção
Social Espírita, onde “a participação
governamental deve ser evitada, o quanto
possível” – recomendou o presidente.
A área de Comunicação Social Espírita, que terá um encontro nacional neste
mês de setembro, na cidade de Goiânia
(GO), deve ser potencializada no atual
Plano de Trabalho. “O uso da web e das
Redes Sociais Digitais, por exemplo,
têm sido muito bem exploradas pelos
espíritas na divulgação da Boa-Nova”,
afirmou Cesar Perri. Segundo ele, a
própria FEB, nos últimos 12 meses, duplicou o número de acessos à sua página
na Internet, mantendo em média mais de
20 mil consultas/mês.
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Microrregional

Encontro da Área de Mediunidade
capacita novos multiplicadores
Atividade coordenada pela FEB e desenvolvida na sede da USE reuniu trabalhadores de
oito cidades paulistas, além de representantes do Rio de Janeiro,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

As doces vibrações do Encontro Microrregional da Área de Mediunidade,
realizado em 18 de agosto na sede da
USE, ainda repercutem nos corações
dos mais de 70 participantes, representado por sete Intermunicipais, além das
16 Distritais (que são órgãos locais na
Capital), três representantes do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro
(Ceerj) e um representante da Federação
Espírita do Rio Grande do Sul (Fergs).
“Agradecemos à equipe responsável
pela exemplar organização do evento
em todos os momentos, desde a recepção no Aeroporto e Rodoviária, bem
como pelo acolhimento, hospedagem,
instalações, seleção musical e alimentação”, falou a diretora da FEB, Marta
Antunes Moura.
Autora de livro Chico Xavier e
Castro Alves, Marta confessou sua
emoção num dos momentos artísticos
do encontro, quando um companheiro
14

declamou poema daquele que é o maior
dos poetas brasileiros.
Auxiliada nos trabalhos pela coordenadora regional Esther Fregossi, da
Federação Espírita Catarinense (FEC),
e pelo assessor Dairson Gonçalves, da
Federação Espírita do Rio Grande do
Sul (Fergs), Marta Antunes chamou o
encontro de “Atividade Microrregional”, que deverá ser replicada ainda em
outras federativas, dentro do planejamento quinquenal da FEB.
Dividindo as honras com a presidente
Julia Nezu, o diretor da Área de Mediunidade da USE, Paulo Ribeiro, anfitrionou
os visitantes do Rio, Santa Catarina e
Brasília, saudando também os paulistas
vindos de várias partes do Estado.
“Tivemos aqui companheiros de Santos, Sorocaba, Itupeva, Buri, Bragança
Paulista, Campinas, Capital e Carapicuíba, além das representantes do Rio
de Janeiro, Jucienne e Maria Aparecida.

Eles serão os multiplicadores destes
conteúdos que dão novos e maiores
contornos ao papel da mediunidade na
casa espírita”, ressaltou Ribeiro.
Visão sistêmica da Mediunidade
E um desses conteúdos é o “conceito
de visão sistêmica para a área, no qual a
Mediunidade não deve estar restrita aos
trabalhos de intercâmbio e desobsessão.
Mas deve permear todas as atividades
no centro espírita”, assinalou a diretora
da FEB, Marta Antunes.
A coordenadora na Comissão Regional-Sul, Esther Fregossi, lembrou que
O Livro dos Médiuns, além do mais
completo tratado sobre a Mediunidade,
deve ser mais estudado pelos espíritas
“diretamente na fonte”. Esther chamou
atenção ainda para recente pesquisa,
que revelou um dado preocupante: cerca
de 40% dos ouvidos ainda não tinham
lido a obra!
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Educação Espírita da
Infância
Martha Rios Guimarães
infancia@usesp.org.br
A história da Educação Espírita Infantojuvenil é relativamente recente e,
também por esse motivo, há um grande
trabalho a ser realizado. Soma-se a isso
o fato da grande maioria das Casas Espíritas focarem mais esforços no público
adulto e no trabalho de assistência e
promoção social e temos um quadro que
precisa ser urgentemente pensado (creio
eu que por todo o movimento espírita) e
debatido em busca de soluções.
De acordo com os próprios Educadores Espíritas, concluímos que um dos
maiores obstáculos no desenvolvimento da tarefa é a falta de preparo – o que
leva a, entre outros fatores, à dificuldade de elaboração de aulas e na manutenção do interesse dos Educandos
nas reuniões. Também foi apontado o
grande esforço em obter trabalhadores
para o setor (provavelmente por conta
dos fatores anteriormente apontados e,
ainda, pelo fato de nem todos os pais
e dirigentes valorizarem a atividade –
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outros fatores citados pelos tarefeiros
na pesquisa) e a falta de estrutura
física adequada (em nossas conversas
com os Educadores ouvimos relatos
realmente tocantes como a ordem de
alguns dirigentes para que o trabalho
seja realizado em salas sem janelas ou
a impossibilidade das crianças saírem
das cadeiras enquanto durar a palestra
para adultos, apenas para ficar em dois
de muitos exemplos).
Contornar esses problemas não é
tarefa fácil, mas é possível de se conseguir, desde que juntemos esforços
e voltemos ao setor o olhar que ele
merece. O Departamento de Infância
da USE SP está à disposição para
ajudar (através de muitas ferramentas)
e aguarda seu contato para descobrir
a melhor forma de, juntos, obtermos
êxito nesse importante trabalho.

Estudo Sistematizado
da Doutrina Espírita
Mário Gonçalves
esde@usesp.org.br
“Qual o papel do professor diante
dos seus discípulos, senão o de um
revelador?”, pergunta Allan Kardec,

em A Gênese. “Espíritas, amai-vos,
eis o primeiro ensinamento; instruí-vos, eis segundo”, alerta o Espírito
de Verdade, em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Unindo esses dois
ensinamentos e trazendo-os para o
universo do monitor do ESDE, fica
explícito seu papel como facilitador
de um programa de estudo que visa ao
ensino metódico, contínuo e sério da
Doutrina Espírita, que, fundamentado
nas obras de Allan Kardec, proporciona a propagação do Espiritismo nas
bases em que foi codificado.
Aliando-se essa certeza à constatação de que é crescente o número de
pessoas que procura a Casa Espírita
para conhecer e estudar a Doutrina
Espírita, a necessidade de o monitor
do ESDE investir em sua atualização
permanente ganha força.
Há várias formas de se aperfeiçoar
para a tarefa. A troca de experiências
é um caminho rápido, eficiente e
seguro, que abandona especulações
e fortalece o sentimento de trabalho
conjunto em prol de uma causa.
O ESDE – enquanto um jeito de
aprender, um espaço de convivência
e de aprendizado – estimula o compartilhamento de experiências, tendo
como foco o acolhimento, o consolo,
o esclarecimento e a orientação.
Entre as ferramentas de intercâmbio de informações e vivências disponibilizadas, destaca-se o encontro
estadual realizado anualmente pelo
Departamento do ESDE na USE-SP,
que se soma aos cursos, seminários,
oficinas e treinamentos promovidos
regionalmente, através dos órgãos
de unificação.
Em sua quinta edição, o Encontro Paulista de Monitores do ESDE
será realizado em 12 de outubro, em
Osasco, e marca os 30 anos do pro15
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grama da Federação Espírita Brasileira (FEB). Essa será uma excelente
oportunidade de tomar contato com
o que é realizado em todo o Estado.
Será uma ocasião para participar de
oficinas focadas na prática educativa
na casa espírita.
Inclusive, o encontro também dá
oportunidade àqueles que ainda não
trabalham com a metodologia, pois
prevê reuniões especialmente direcionadas à apresentação do programa, com
aplicação de roteiro do ESDE e debate
sobre a operacionalização do projeto.
Agende-se, inscreva-se e divulgue.
Informações e inscrições pelo e-mail
epmesde@usesp.org.br.

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL ESPÍRITA

dapse@usesp.org.br

A USE-Regional Campinas promoveu, em Itu, seminário com a presença
de Aylton Paiva, diretor da área de
Assistência Social e Promoção Social
Espírita (dapse/USE).
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O encontro, realizado na sede da
Associação Beneficente Voluntários
de Itu (AEVI), recebeu cerca de 40
participantes – profissionais da área e
trabalhadores nas instituições espíritas
que oferecem assistência social.
“Esperamos replicar o encontro
em outras cidades, já que a demanda
por esse tipo de informação é muito
grande”, salientou a assistente social
Creusa Rosa Miguel, presidente da
USE Regional Campinas, que integra
cerca de 120 instituições espíritas nas
intermunicipais de Itu/Salto, Indaiatuba
e Campinas.
O novo Código Civil estabelece um
marco divisório no serviço social, que
redefiniu a configuração jurídica das
instituições que prestam algum tipo
de benefício aos cidadãos, observou
Aylton Paiva, diretor do Sapse.
“Pela Carta de 1988, assistência
social tornou-se direito do cidadão. E
desde então, ela deve ser prestada sem
contraprestação previdenciária”, alerta
Aylton, acrescentando:
“A obra assistencial praticada por
igreja, templo ou centro espírita precisa, caso queira contar com recursos
oficiais, enquadrar-se como Oscip, isto

é, Organização Social Civil de Interesse Público. O Estado é laico e não pode
ter vínculo com instituição religiosa,
seja qual for a sua denominação”.
O encontro em Itu, que teve ainda a
distribuição de um Manual de Apoio ao
Serviço Social de Assistência, analisou
ainda casos de instituições que tiveram
de responder à Justiça do Trabalho por
não utilizar o Termo de Voluntariado, um dispositivo legal importante.
“Mesmo se tratando de pessoa idônea,
movida por nobres intenções, deve-se
pedir seja assinado o Termo de Voluntariado, resguardando a instituição de
eventual demanda trabalhista”, adverte
Aylton Paiva.

Relações Públicas
e Institucionais

Merhy Seba
merhyseba@ig.com.br

A programação do 2º Encontro
Nacional de Comunicação Social
Espírita, que se realiza em Goiânia
(GO) de 13 a 15 de setembro, deve
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produzir um plano nacional para a
área, alinhando ações em todas as
federativas estaduais.
A palestra de abertura está a cargo de
Haroldo Dutra Dias, que abordará “A
Comunicação Social Espírita e o Evangelho de Jesus no Contexto Atual”.
Dessa solenidade participam o presidente da Federação Espírita Brasileira,
Antônio Cesar Perri de Carvalho, e os
coordenadores da Área, Merhy Seba
(nacional) e Ivana L. Raisky (regional),
que é atual presidente da Federação
Espírita do Estado de Goiás.
As atividades do sábado (14) continuam com o orador Haroldo Dutra, enfocando desta vez a “Ação
comunicativa de Paulo de Tarso na
divulgação do Evangelho de Jesus”, e
com pronunciamentos de Rodrigo Brasileiro e Maria Elizabeth Barbieri, que
vão discorrer sobre “Dinamização das
Campanhas Permanentes do Conselho
Federativo Nacional”.
Na parte da tarde, o paraibano João
Batista Neto vai abordar a “Sustentabilidade da CSE”, seguido pela
paranaense Maria Helena Marcon,
que tratará o tema “Mídia e Coerência Doutrinária”. O diretor da FEB,
Geraldo Campetti, assumirá a tribuna,
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das 15h às 15h30, para abordar “As
Multifaces do Livro Espírita”.
Um desafio para os participantes
está previsto no fim da tarde, que deverão discutir em grupo a Integração
das Áreas das Federativas e o Centro
Espírita. A atividade será coordenada
por Merhy Seba e Ivana Raisky. A
manhã do domingo (15) está reservada
para a montagem de planos regionais

e do Plano Nacional de Comunicação
Social Espírita.
Participam do encontro até três
representantes por estado que atuam
na área de CSE. No caso da USE,
estarão representando a entidade,
além do diretor de Comunicação, os
diretores Aparecido J. Orlando (2º
vice-presidente) e Mauro Antônio dos
Santos (2º Tesoureiro).

Lançamentos da Editora EME 2013
A morte sem mistérios

Da moral social às leis morais

Donizete Pinheiro

José Lázaro BoBerg

estudo
• 14x21 cm • 160 páginas • R$ 20,00

Doutrinário
• 16x22,5 cm • 256 páginas • R$ 26,00

Obra ideal para instruir ou confortar aqueles
que estejam sofrendo por causa da morte,
realçando o conhecimento sobre a vida imperecível e a imortalidade do espírito.

O autor trabalhou, com competência e profundidade, cada uma das dez leis morais
propostas por Kardec aos espíritos para servir de guia ao homem que deseje se aproximar da perfeição.

site: www.editoraeme.com.br | e-mail: vendas@editoraeme.com.br | fone: 19 3491-7000
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Espaço Literário
Edição histórica bilíngue é um primor
Lançamento da FEB, obra basilar do Espiritismo é apresentada em duas versões.
Em Português e na versão original francesa.
A primeira das obras da codificação,
O Livro dos Espíritos, essencial para
o conhecimento e estudo da Doutrina
Espírita, ganhou diagramação moderna e sofisticada.
Com textos originais em Francês e
cuidadosa tradução de Evandro Noleto
Bezerra, a obra codificada por Allan
Kardec conta com 501 perguntas,
como consta da primeira edição, em
1857, traz conteúdos sistematizados
de forma lógica e racional, tratados à
luz da Ciência, Filosofia e da Religião.
Lançado pela Federação Espírita
Brasileira (FEB), o livro conta com
os textos em Francês e cuidadosa
tradução de Evandro Noleto Bezerra.
No decorrer de suas páginas são destacadas as alterações que permitem
os registros históricos relacionados
com os textos originais do livro, possibilitando o acesso fácil e rápido a
informações valiosas não contempladas nas demais traduções disponíveis
em nosso país. Além disso, o tradutor
teve o cuidado de indicar em cada
questão da primeira edição, a pergunta
correspondente da edição definitiva,
facilitando o trabalho de pesquisa
dos estudiosos.
A começar pela linda capa, cuja
imagem da Galeria Dentu de Palais
Royal nos leva a uma viagem histórica, local de lançamento do livro que
deu origem ao Espiritismo, a obra é
item obrigatório na estante de todos
os que estudam a doutrina ou que pre18

tendem conservar sua história e está
disponível na Livraria da USE em São
Paulo, pelo e-mail use@usesp.org.br
ou (11) 2950.6554.
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siense de Estudos Espíritas e publicada
na referida publicação.
Os interessados em visitar a galeria
do Centro Espírita Gabriel Ferreira
(localizado na R. Kaneda, 474 – Vila
Maria – São Paulo/SP), ou obter mais
informações sobre esse trabalho, devem
agendar através do e-mail cegabrielferreira@yahoo.com.br.

Centro Espírita cria galeria para
preservar história
Criada em 2006, a Galeria Espírita Vasículo Gomes surgiu com o
propósito de preservar a história do
Espiritismo e do CE Gabriel Ferreira
(instituição integrante da USE Distrital
Vila Maria). No último dia 10 de agosto, por ocasião dos 65 anos de fundação
da sociedade, o público pôde conferir
a ampliação do acervo.
Entre os novos itens destaque para a
réplica da mesa “pé de galo”, modelo
utilizado para sessões de mesas girantes nos primórdios do Espiritismo e a

réplica de prancheta que, no início da
psicografia, era ferramenta para obter
as mensagens.
Allan Kardec é o principal personagem do espaço, com livros de sua
autoria, biografias e até uma história em
quadrinhos que mostra o Codificador às
voltas com as mesas girantes, além das
pesquisas que resultaram na Doutrina
Espírita. Da Revista Espírita, edição de
1859, saiu uma reprodução de fragmento de partitura de sonata recebida em
reunião mediúnica da Sociedade Pari-

9° Encontro da Canção Espírita de Americana e Região
A USE – Intermunicipal de Americana e Nova Odessa, por meio do seu
Departamento de Artes, realizou,
em 3 de agosto, o Encontro da
Canção Espírita de Americana e
Região. Em nona edição, o evento,
que vem sendo realizado desde
2005, contou com participação de
músicos profissionais e amadores,
contando com uma banda de apoio
do próprio Departamento, que
acompanhou todos os artistas.
Participaram da mostra o Gru-

po Toque na Alma, de Araras; a banda
Cartas de Bordeaux e Lirálcio Alves

Ricci, ambos de São Paulo; Leleco,
de Bauru, e da cidade de Americana:
Wilson Franchi e Alan, Grupo Vocal Flora Luz, Rosa Maria, Paulo
Roberto de Oliveira e Mara Moura, Grupo Musical da Associação
Mauricio e Marlene Moura, Clariana Leite, Grupo Vocal Bezerra
de Menezes.
O DVD do evento, gravado
ao vivo, pode ser obtido pelo
telefone (19) 34051960 ou pelo e-mail: claytonprado1@gmail.com.

40ª Feira do Livro Espírita
De 3 a 13 de outubro, a USE-Intermunicipal de Ribeirão Preto vai
realizar, na Praça Carlos Gomes, a
40ª Feira do Livro Espírita, um dos
mais tradicionais eventos na área do
livro no movimento espírita brasileiro.
Estarão expostos cerca de 900 títulos,
entre livros, vídeos, CD´s, coleções e

lançamentos, num total aproximado de
15 mil unidades.
Na quadragésima feira está programada série de palestras doutrinárias,
encontro infantil, atividades artísticas,
momentos de autógrafos e variadas
vivências entre os participantes e frequentadores. Mais de cem voluntários

se preparam para as tarefas em encontros prévios onde treinamento foi oferecido a todos para uma boa recepção
e acolhimento às comunidades local e
regional. Comemora-se nesta oportunidade a entrega de mais de meio milhão
de exemplares (livros, etc.) em todas as
edições da mostra em Ribeirão Preto.
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