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Marchas por todo o País, organizadas pelo Movimento Internacional pela Vida 
e a Não-Violência (Movida) e o Movimento de Cidadania em Defesa da Vida – 

Brasil sem Aborto, contam com um 
forte aliado nas telas do cinema. O 
filme Blood Money, que denuncia a 
indústria do aborto nos Estados Uni-
dos, entra em circuito nacional neste 
mês de novembro. A pré-estreia em 
dez capitais nacionais, começando 
por São Paulo, contará com a presen-
ça do diretor americano David Kyle.

Levantamento parcial da Comissão 
organizadora do IV Congresso Brasileiro 
de Espiritismo já apontava mais de 3 
mil inscritos, no final de outubro. Inte-
ressados devem fazer inscrição pelo site 
www.febnet.org.br até 31 de dezembro, 
escolhendo uma das quatro cidades-
-sede: Manaus, João Pessoa, Vitória ou 
Campo Grande.

LEIA TAMBÉM

Última página

PROJETO MEMÓRIA

No momento em que a FEB lança 
o projeto Memória do Movimento 
Espírita Brasileiro, que visa resgatar 
os vultos do Espiritismo ligados à 
vida política nacional, o suplemento 
Como Fazer desta edição apresenta 
uma releitura biográfica de Bezerra 
de Menezes e o primeiro da série de 
artigos publicados pelo Apóstolo da 
Unificação no jornal carioca O Paiz.

MONITORES 
DO ESDE

Páginas 13 e 14 Página 12

BRASIL SEM ABORTO
Atendendo ao divino chamado
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Encontro Paulista confirma 
expansão em todo o Estado

Prazo de inscrições se 
encerra em dezembro

Vultos Espíritas na vida 
pública nacional
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ANO XXIV – Nº 138  – NOVEmbRO/DEzEmbRO de 2013
Veículo de Comunicação da USE
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Encontro realizado em Osasco, no 
dia 12 de outubro, reuniu mais de 60 
casas espíritas, de 30 cidades, que 
adotam o Estudo Sistematizado da Dou-
trina Espírita, além de Paula Pantalena, 
representando a Federação Espírita de 
Mato Grosso do Sul, e Carlos Campetti, 
assessor do ESDE no Conselho Federa-
tivo Nacional, da FEB.

CONGRESSO 
BRASILEIRO



Novembro/Dezembro de 2013 Dirigente Espírita

2

Diretoria Executiva
Presidente

Julia Nezu Oliveira
1ª Vice-Presidente
Neyde Schneider
2º Vice-Presidente

Aparecido José Orlando
Secretário Geral

Hélio Alves Correa
1º Secretário

Sidnei Batista
2º Secretário

Newton Carlos Guirau
3º Secretário

Sandro Pinheiro de Assis Cosso
1º Tesoureiro

José Silvio Spínola Gaspar
2º Tesoureiro

Mauro Antonio dos Santos
Diretor de Patrimônio

Osmar Fantinato

Veículo oficial de divulgação da USE ‑  SP
destinado a dirigentes e trabalhadores de

Centros e Instituições Espíritas.

Conselho Editorial
A. J. Orlando

José Antonio Luiz Balieiro
Julia Nezu

Martha Rios Guimarães
Neyde Schneider
Rubens Toledo

Jornalista Responsável
Martha Rios Guimarães

(CONREP: 2546)

As colaborações enviadas e não publicadas não 
serão devolvidas. Reservamo- nos o direito de pu-

blicar somente o que estiver de acordo com a linha 
editorial do veículo.

Renovamos o visual do Dirigente Espírita, deixando-
-o  mais moderno e condizente com os objetivos e 
propostas de seu conteúdo, ele passa a ter capa e 
contra capa coloridas, em um trabalho concebido 

por Merhy Seba, publicitário e integrante da área de 
 comunicação da USE e da FEB.

Assinatura Anual: R$ 30,00 / Número Avulso: R$ 5,00
Impressão: Editora EME ‑  Tel/fax: (19) 3491‑ 7000

e‑ mail: editoraeme@editoraeme.com.br
www.editoraeme.com.br

Expediente:
Rua Dr. Gabriel Piza, 433 -  Santana
São Paulo –  SP –  CEP 02036- 011

Tel/fax: (11) 2950.6554
home page: www.usesp.org.br 

e- mail: use@usesp.org.br

Editorial

A grande mensagem
Embarcava para Goiânia, a fim de 

participar de um encontro de comu-
nicação social espírita, quando um 
casal de jovens puxou conversa. Eles 
iam para o Rock ‘n Rio. O rapaz quis 
saber o que iria fazer na capital goiana 
e fez perguntas: – O Espiritismo é uma 
seita do Cristianismo? – É o próprio 
Cristianismo, na sua essência – falei. 
A conversa ia se alongando até que a 
chamada para os portões de embarque 
forçou nossa despedida. 

Já no avião, pensava comigo como 
seria bom se as ideias espíritas pudes-
sem ser propagadas com a mesma rapi-
dez com que algumas músicas chegam 
aos primeiros lugares das paradas... E 
se isso ocorresse ao Espiritismo? Abri 
uma revista e vi Neymar posando de 
garoto-propaganda. Pensei outra vez 
na mensagem espírita. Que bom seria 
se ela estivesse tão popularizada quanto 
o craque do Barcelona!

Num átimo, recordei Paulo e suas 
incursões pela Ásia Menor, enfrentando 
as pedras do paganismo e as farpas da 
intolerância judaica. Passeei no tempo 
e visualizei Kardec percorrendo as pri-
meiras sociedades em França e Bélgica, 
nas célebres Viagens Espíritas. Cheguei 
então aos tempos modernos, com a 

divulgação em massa através do livro 
e do cinema, ou ainda pela tribuna, por 
meio do incansável Divaldo. 

Voltei à realidade e ao propósito da 
minha viagem. O que estou indo fazer 
em Goiânia? Não será este o fórum 
ideal para debater a popularização das 
ideias espíritas? E, para minha alegria, 
constatei que parte da tarefa estava 
feita. Companheiros representando 26 
estados brasileiros, lá estavam bem pre-
parados, empunhando ferramentas para 
a missão. Uns atuando nas publicações 
impressas; outros, comunicando pelas 
ondas do Rádio e Televisão, ou ainda na 
web, por meio das tecnologias digitais.

Do coração do Brasil, as notícias 
corriam céleres para os quatro cantos 
do País, quase em tempo real. O País 
inteiro estava conectado, graças à ci-
bernética, mistura de tecnologia digital 
com as Telecomunicações.  Percebi 
então que a grande aldeia global, con-
forme assinalou McLuhan, já havia sido 
armada. O que estaria faltando então 
aos comunicadores da era ultramoder-
na? E a resposta me foi soprada, com 
certeza, por um bom Espírito. “Só nos 
falta comunicar a Grande Mensagem.”!

Rubens Toledo 
Editor

Cartas do leitor
Estrelas mudam de lugar
Parabenizo a equipe pela edição, espe-
cialmente pelo texto que homenageia 
Therezinha Oliveira e Heigorina Cunha. 
Tive o privilégio de conhecer essas “es-
trelas”, de primeira grandeza! E, olhe, 
em Sacramento, Araxá e Uberaba tem 
mais estrelas lindas, lindas.
Maria Brochar, Bragança Paulista, SP

Revolução gráfica
Em minhas mãos o Dirigente Espírita de 
setembro/outubro. Gostaria de registrar 
e parabenizar a equipe pela “revolução 
gráfica”, com melhoras destacadas na 
diagramação, qualidade do papel e, é 
claro, na “colorização” do periódico. Pa-
rabéns! Vida longa e sucesso! Abraços...
Marcelo Henrique, Florianópolis, SC
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Mensagem

Unificação

Julia Nezu – presidencia@usesp.org.br

O trabalho de unificação do Movi-
mento Espírita e de união das institui-
ções espíritas requer dedicação diária, 
perseverante, daqueles que abraçaram 
a atividade que se caracteriza por 
oferecer sem exigir compensações, 
ajudar sem criar condicionamentos, 
expor sem impor resultados e unir 
sem tolher iniciativas, preservando 
os valores e características indivi-
duais tanto dos homens como das 
instituições. 

Como disse o Espírito Bezerra de 
Menezes, “a tarefa de unificação é 
paulatina: a tarefa da união é imediata, 
enquanto a tarefa do trabalho é inces-
sante, porque jamais terminaremos o 
serviço, desde que somos servos im-
perfeitos, e fazemos apenas a parte que 
nos está confiada. Amar, no entanto, é o 
impositivo que o Senhor nos concedeu 
e que a Doutrina nos restaura”.

Todas as atividades de unificação do 
Movimento Espírita e de união sejam 

sempre preservadas, aos que de-
las participam, o natural direito 
de pensar, de criar e de agir que 
a Doutrina Espírita preconiza, 
assentando-se, todavia, todo e 
qualquer trabalho nas obras de 
Codificação de Allan Kardec.

O trabalho federativo e de 
unificação é uma atividade-

-meio que tem por objetivo fortalecer, 
facilitar, ampliar e aprimorar a ação do 
Movimento Espírita em sua atividade-
‑fim, que é a de promover o estudo, a 
difusão e a prática da Doutrina Espírita, 
decorrendo da união fraterna, solidária, 
voluntária, consciente e operacional 
dos espíritas e das instituições espíritas, 
por meio da permuta de informações e 
experiências, da ajuda recíproca e do 
trabalho em conjunto.  

Isso é fundamental para o fortaleci-
mento, aprimoramento e crescimento 
das instituições espíritas e para a cor-
reção de eventuais desvios da adequada 
prática doutrinária e administrativa. O 
estudo constante da Doutrina Espírita, 
com base nas obras de Allan Kardec, 
e o propósito permanente de colocar 
em prática os seus ensinos, são funda-
mentos para a correta execução de toda 
atividade espírita.

Para o ano de 2014 esta Diretoria 
está programando visitas aos 24 órgãos 

regionais de unificação da USE, com 
o objetivo de levar-lhes estímulos e 
experiências, bem como incentivar a 
aplicação do Plano de Trabalho para o 
Movimento Espírita Brasileiro 2013-
2017, já amplamente divulgado no 
estado nas reuniões administrativas 
e circulares. Kardec, no conhecido 
Projeto 1868, recomenda que dois ou 
três meses do ano seriam consagrados 
a viagens em visita aos diferentes cen-
tros e a lhes imprimir boa direção (...). 
Como sempre dizia o saudoso presi-
dente Attílio Campanini, a unificação e 
a união se fazem com aperto de mão e 
cafezinho, ou seja, visitando os centros 
espíritas e os órgãos da USE.

Como informamos na edição an-
terior, no dia 9/2/2014, com início 
às 17 horas, acontecerá nesta Capital 
comemoração dos 150 anos de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo, 
com a conferência de Divaldo Pereira 
Franco, já confirmada para a sede social 
do Clube Atlético Juventus, marcando 
o início das atividades comemorativas, 
que se estenderão por todo o Estado de 
São Paulo. 

Ao ensejo da passagem do natalício 
de Jesus e a aproximação do novo ano, 
a Diretoria da USE formula os votos de 
um Feliz Natal e um Novo Ano repleto 
de realizações proveitosas.

A Unificação dos Espíritas é trabalho para todos os dias, para todas as horas do nosso 
Movimento. Paulatinamente é conquista realizada, passo a passo, urgente, porquanto se 
torna necessária, para que a fragmentação, para que as dissensões, para que o egotismo 
dos indivíduos e dos grupos não semeiem discórdias graves nem ameacem o patrimônio 

doutrinário. – Bezerra de Menezes, psicografia de Divaldo Franco, na Reunião do CFN da 
FEB, no dia 9/11/1997.
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Perfil – Raimundo Nonato Porto

Raimundo Nonato Porto, segundo secretário no Serviço de Assis-
tência e Promoção Social Espírita (Sapse), é natural de Caxias (MA), 

nascido em 31 de agosto de 1937, “na plena escuridão que anunciava a 
Segunda Grande Guerra Mundial”, como ele mesmo diz. O jeito tímido 
é forte neste maranhense, além da humildade sem par. A tal ponto de 

não se julgar merecedor de ser o “perfil” no Dirigente Espírita.

Dirigente Espírita – Conte-nos 
como foi sua vinda para São Paulo.

Raimundo – No começo de 1959, 
ao completar 22 anos de idade, rece-
bi um convite de um amigo,  Antônio  
Mendes, que estava morando em São 
Paulo, e eu nem sabia. Fiquei em-
polgado e no final desse mesmo ano, 
após concluir a 8ª série no Ginásio 
Caxiense, embarquei num dia 31 de 
dezembro para a capital paulista. 
Coisa curiosa! Mudou o ano, muda-
va o lugar para se viver... Em 1965, 
minha mãe desencarnou. Em 1967, 
meu pai fez também a grande viagem 
de retorno.  Então aluguei uma casa 
no bairro da Casa Verde e chamei os 
cinco irmãos que ainda estavam no 
Maranhão para que viessem para São 
Paulo e se juntassem a mim e a outros 
dois irmãos. Chamei também duas ir-
mãs que moravam no Rio de Janeiro. 
Assim, a família ficou toda reunida. E 
como não restassem maiores vínculos 
afetivos no Maranhão, fui deixando 
minha terra natal cada vez mais dis-
tante, embora não esquecida. No final 
de 1968 conheci, por fotografia, a jo-
vem baiana Josefa Isabel de Oliveira, 
com que me casaria em novembro de 
1969. Da nossa união, vieram os fi-
lhos Diógenes e Fernando.

Dirigente Espírita – E como você 
ingressou no Movimento Espírita?

Raimundo – Em 1968, por meio 
do amigo Etevaldo de Souza Pereira, 
o “Souza da USE”, conheci o Centro 

Espírita Irmão Augusto, com sede na 
Casa Verde baixa, casa da qual sou 
frequentador até hoje e cuja presidên-
cia assumi em duas gestões. Em 1969, 
a convite do Mário Garavelli conheci 
a UDE 3ª Zona, hoje USE Distrital 
Casa Verde, onde passei a participar 
das reuniões mensais, como represen-
tante do Centro Espírita Irmão Au-
gusto. Depois, comecei a frequentar a 
sede da USE, em Santana, atendendo 
chamado do amigo Souza.

Dirigente Espírita – Você acumula 
vasta experiência como membro de di-
retoria nos órgãos regionais e também 
na USE estadual, em três gestões... 

Raimundo – Sim. Na Regional São 
Paulo, eu fui convidado a compor cha-
pa ao lado de Abílio Braga. Nessa re-
gional, permaneci por duas gestões, a 
última como vice-presidente, quando 
pude visitar várias USEs locais. Na 
USE Estadual, participei da Diretoria 
do presidente Attílio Campanini, como 
2º tesoureiro. Na gestão seguinte, ain-
da com Attílio, fui guindado ao cargo 
de 1º Tesoureiro. E na primeira gestão 
do José Antônio Luiz Balieiro (2006-
2009), continuei na função. Na atual 
gestão, componho com Aylton Paiva e 
sua esposa, Maria Eny, o Serviço de As-
sistência e Promoção Social Espírita.

Dirigente Espírita – Quais as 
perspectivas para o Dapse na atual 
conjuntura política? 

Raimundo – Na conjuntura atual, 
em que o governo federal convida as 
entidades e organizações de assistên-
cia social privadas a participar da 
Rede do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), o Serviço de Assistên-
cia e Promoção Social Espírita da 
USE Estadual vem discutindo, com as 
demais federativas estaduais, formas 
claras e objetivas de orientação de 
como as Casas Espíritas devam parti-
cipar ou não dessa Rede, já que estas 
são soberanas. Como proposta inter-
na da USE, esta área tem colaborado 
com os órgãos regionais na estrutura-
ção dos respectivos SAPSEs, a fim de 
que possam orientar com segurança 
a prestação do serviço de assistência 
e promoção social espírita, de forma 
adequada e dentro das normas previs-
tas na legislação governamental, nas 
esferas federal, estadual, municipal e 
distrital, sem anular a sua identidade 
de instituição espírita.

Dirigente Espírita – Sua mensa-
gem aos leitores...

Raimundo – Nestes anos todos, 
posso afiançar que os momentos vi-
vidos na Doutrina Espírita, na Casa 
Espírita, na USE, são os mais grati-
ficantes da minha existência, os quais 
têm me proporcionado grandes opor-
tunidades de crescimento e aprendi-
zado. Um abraço aos amigos!
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Raimundo, a seu dispor!

“Não sou médium ostensivo. 
Mas não preciso ver ou ouvir os 

Espíritos para crer na  
imortalidade.”
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Novos patrocinadores garantem 60% dos recursos
Entrada da Murr Elektronic e Alpargatas na campanha alavancam recursos

para reforma do prédio da Fundação Laudelino, no bairro paulistano do Brás.

A Murr Elektronic e a Alpargatas 
são os mais recentes apoiadores do 
projeto Centro Cultural USE, no 
bairro do Brás, na Capital paulis-
ta, no âmbito do Proac-ICMS, da 
Secretaria de Estado da Cultura. A 
adesão dessas empresas, em outubro 
passado, permitiu fosse alcançado 
volume de recursos próximo da me-
tade do valor do projeto aprovado 
pelo Governo.

Fabricante das sandálias da marca 
Havaianas e das marcas Mizuno, 
Rainha e Topper, a Alpargatas fez 
sua adesão em outubro, último mês 
válido para a destinação do incentivo 
no exercício de 2013. “A captação 
de novos recursos, via Proac/ICMS, 
agora só em março de 2014”, assinala 
Cláudio Sartório, diretor da Expresso 
Art, empresa de consultoria que faz a 
gestão do projeto. “É preciso buscar 
novos patrocinadores, mesmo entre 
aqueles que não recolham ICMS, 
mas que queiram fazer doações do 
seu próprio caixa. Neste caso a em-
presa fará jus a uma cota de patro-

Agenda USE – CENTRO CULTURAL

cínio equivalente 
a 150% do valor 
doado”, acrescenta.

Lei Rouanet
Embora o proje-

to tenha garantida 
prorrogação de cap-
tação até dezembro 
de 2014, no âmbito 
do Proac, da Secre-

taria de Cultura, USE e Expresso Art 
decidiram submeter um pleito também 
na instância do ministério da Cultura 
(Lei Rouanet). “Temos esperanças de 
poder aprovar a tempo de obter, ainda 
em dezembro, patrocínios de empresas, 
a partir do Imposto de Renda recolhido 
no exercício deste ano”, explica Clau-
dio Sartório.  

Para esta Lei, observa o consultor, 
valem todas as empresas do País, não 
mais somente as do Estado de São Pau-
lo. Os únicos pré-requisitos, neste caso, 
são: a empresa deve contabilizar pelo 
lucro real e ter lucratividade relevante 
que permita uma cota de patrocínio 
cujo valor compense os esforços de sua 
área fiscal/controladoria em oferecer tal 
patrocínio. 

Segundo ainda o diretor da Expresso 
Art, os recursos advindos com a Lei 
Rouanet cobrirão despesas não pre-
vistas, como a recuperação da lateral 
externa, obra reservada apenas para a 
Fase II, mas que está sendo antecipada 
para que seja preservada a segurança 
dos imóveis vizinhos. “Os recursos 

da Lei Rouanet atenderão ainda nossa 
necessidade de verba para itens como 
projeto de engenharia/paisagístico e 
elevador, visando oferecer acessibili-
dade, sobretudo para os trabalhadores 
da Assistência Social do Centro Espírita 
Laudelino de Brito, que, com adapta-
ções, continuará ocorrendo no 1º andar, 
mesmo durante o período das obras”, 
acrescentou. 

Início das obras 
Neste mês de novembro, tendo em 

vista os recursos disponíveis, serão 
iniciados trabalhos preliminares, de 
acordo com decisões conjuntas entre 
arquiteta, engenheira, empreiteira de 
obras e Expresso Art. “O atraso no cro-
nograma inicial deve-se à morosidade 
na obtenção de alvarás de liberação dos 
Bombeiros (sistema de prevenção con-
tra incêndio) e da Prefeitura”, explica o 
consultor Cláudio Sartório.
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Grupo Ypê, grande apoiadora do 
projeto Centro Cultural USE, é ven-
cedora de concurso promovido pela 
revista Seleções Reader’s Digest de 

2013, cujos leitores elegeram o  
Detergente Ypê como 
Marca de Confiança.
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A Presidência da USE convoca 
representantes das Intermunici-
pais, Municipais e Distritais, como 
também os representantes das so-
ciedades espíritas inicialmente pa-
trocinadoras e sociedades espíritas 
especializadas de âmbito estadual 
para a Reunião Ordinária do Conse-

lho Deliberativo Estadual da USE 
(CDE), em 8 de dezembro, na sua 
sede social, às 8h30 (primeira con-
vocação) e às 9 horas, em segunda 
chamada. Também estão convoca-
dos os representantes das USEs Re-
gionais para a reunião do Conselho 
de Administração da USE (CA), a 

realizar-se na mesma data (domin-
go), na sede da entidade, Rua Dr. 
Gabriel Piza, 433, São Paulo, Capi-
tal. Como previsto estatutariamen-
te, deverão estar presentes a Dire-
toria Executiva e os diretores de 
departamento.

Preparado pela Secretaria Geral do 
Conselho Federativo Nacional da FEB, 
o Curso de Capacitação Administrativa 
para Gestão de Centro Espírita deverá 
continuar em 2014 nas várias regiões 
do Estado, além de uma nova turma 
na sede da USE, na Rua Gabriel Piza, 
na Capital. O programa é composto de 
cinco módulos, que tratam dos seguintes 
temas: 

• O Centro Espírita (Estrutura do 
C. E. aspectos Jurídicos, o Centro 
Espírita e sua sustentabilidade); 

• O Dirigente de um Centro Es-
pírita (papel doutrinário-adminis-
trativo do dirigente, trabalho do 
dirigente, valores direcionais da 

atuação do dirigente, avaliar e ser 
avaliado, dirigente como condutor 
de mudanças e prestar contas hoje 
e amanhã); 

• Estrutura e funcionamento do 
Movimento Espírita (Movimento 
espírita – definições e histórico 
brasileiro, unificação do movi-
mento espírita, trabalho federativo 
e de estrutura do movimento espí-
rita, órgãos de unificação, missão 
espiritual do Brasil e Movimento 
espírita Internacional); 

• O Dirigente Espírita e os Colabo-
radores (a união na casa espírita, 
conhecimento dos integrantes da 
equipe, melhoria de relacionamen-

to na equipe, o caráter do servidor 
do Dirigente, aprendizagem e 
crescimento da equipe); 

• O Dirigente Espírita e seu Pro-
cesso de Trabalho (planejamento 
de atividades e responsabilidades, 
administração de tempo, reuniões 
produtivas, gestão de qualidade e 
de resultados). 

A metodologia consiste na aprendiza-
gem por meio de atividades a distância 
e momentos presenciais, duas vezes ao 
mês, com aulas expositivas, atividades 
vivenciais, individuais ou em grupos 
de discussão. Curso voltado para diri-
gentes, coordenadores de atividades de 
casas espíritas e potenciais lideranças.

Abertas inscrições para novas turmas

Reunião dos Conselhos CDE e CA

Congresso Estadual de Espiritismo 

GESTÃO DO CENTRO ESPÍRITA

Lembretes Importantes

A 16ª edição do Congresso Esta-
dual de Espiritismo já tem data e lo-
cal. Será de 18 a 21 de abril de 2015, 
na cidade de Santos, com o tema cen-
tral “Para onde caminha a Humani-
dade - Amor, Educação e Ética”.

A USE Intermunicipal de Santos e 
a USE Regional Baixada Santista e 
Vale do Ribeira são as anfitriãs deste 

16º Congresso Estadual de Espiritis-
mo, uma realização da USE, desde 
1947, data do seu primeiro congres-
so, que, aliás, marcou a sua criação. 
Ao longo do próximo ano, haverá 
prévias do Congresso em todo o Es-
tado.

Mais informações no site 
www.usesp.org.br.

Comissão Organizadora, após
reunião no Guarujá (SP).
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Mídias digitais encurtam 
distâncias em país continental

Rubens Toledo (rubenstol@gmail.com)

Agenda Brasil

Unindo o Brasil de ponta a ponta, encontro de Goiânia fixou diretrizes para um 
projeto nacional de divulgação da Boa-Nova espírita.

Divulgar a bela mensagem do 
Evangelho, sem interferência dos ruí- 

dos do personalismo ou dos pruridos 
de vaidade, sempre inoportunos, foi 
o grande desafio abraçado por co-
municadores de todo o Brasil, no II 
Encontro Nacional de Comunicação 
Social, realizado em Goiânia, de 13 
a 15 de setembro, sob os auspícios 
do Conselho Federativo Nacional, da 
FEB, com apoio da Federação Espí-
rita do Estado de Goiás (Feego). 

“E a inspiração está no próprio 
Evangelho de Jesus, o maior comuni-
cador de todos os tempos”, assinalou 
Haroldo Dutra Dias, em palestra na 
sede da Federação goia-
na, abrilhantada pelo 
coral Vida e Luz, de 60 
componentes, da Irra-
diação Espírita Cristã, 
de Goiânia, e outros nú-
meros apresentados por 
familiares do reconheci-
do Grupo Arte Nascente 
(GAN). Haroldo contri-
buiu ainda, para a pauta 

dos trabalhos na 
manhã seguinte, 
discorrendo sobre  
a “ação comuni-
cativa” de Paulo 
de Tarso, levando 
a Mensagem do 
Cristo para outros 
públicos (gentios), 

que acabaria chegando à sede do Im-
pério Romano. 

Evento contou com re-
presentantes de todos os 
Estados (exceção feita a 
Roraima) e teve transmis-
são ao vivo pela TV CEI 
e pela web-rádio Frater-
nidade, além da cobertura 
jornalística dos próprios 
participantes, alimentan-
do sites e perfis nas redes 
sociais digitais, jornais 
e programas de rádio e TV nas res-
pectivas federativas, como fizeram 
os confrades do Amapá, Amazonas, 

Acre, Paraná, Rio Grande do Norte, 
além do baiano Augusto Pacheco, 
apresentador do programa de rádio A 
Voz do Espírito, em Salvador. 

Para Merhy Seba, no entanto, co-
ordenador nacional da área no CFN, 
a despeito das tecnologias admirá-
veis, a boa comunicação, mais do 
que domínio das técnicas, “requer 
sensibilidade e sólidos conhecimen-
tos doutrinários do emissor da men-

sagem”, discursou Merhy na abertu-
ra do Encontro, ao lado da assessora 
e presidente da Feego, Ivana Leal 
Raisky. “A Comunicação Social Es-
pírita permeia quase todas as ativi-
dades na casa espírita e todos estão 
convidados a exercê-la”, lembrou 
Merhy.

Nas dinâmicas de trabalho em gru-
po, a Comissão Regional Sul (da qual 
a USE é integrante) fez contribuições 
ao Plano Quinquenal do CFN que 
volta a ser debatido neste mês de 
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Maria Helena Marcon, do Paraná: “coerência 
doutrinária” na comunicação social espírita.

Haroldo Dutra: “Jesus é o grande 
comunicador de todos os tempos”.
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Agenda Brasil (continuação)

novembro em Brasília. Entre estas, 
propôs maior ação colaborativa entre 
as áreas de CSE nas seis federativas 
com a utilização das competências 
estaduais, incluindo aquelas no uso 
das novas tecnologias digitais (pla-
taformas IOS/Androide, Indusphone 
etc.). A Comissão defendeu ainda 
que cada federativa eleja ao menos 
uma ação, por ano, voltada ao grande 
público, com respaldo do CFN.

Dinamização de campanhas e 
coerência doutrinária

O coordenador nacional da área 
de CSE, Merhy Seba, falou dos 21 
anos da área de Comunicação Social 
Espírita no CFN e do plano de inte-
gração das Federativas e Centros Es-
píritas. Propôs que a campanha Co-
mece pelo Começo, adotada na USE 

desde 1972, seja incorporada pela 
FEB e compartilhada pelos demais 
estados, somando-se às já existentes 
Evangelho no Lar e no Coração, Va-
lorização da Vida e Construa a Paz, 
Promovendo o Bem. As campanhas, 
aliás, foram analisadas também pelo 

publicitário Rodrigo Brasileiro, de 
Vitória (ES), que apontou a neces-
sidade de ajustes e redinamização, 
considerando os novos recursos mi-
diáticos. 

A presidente da Federação Espírita 
do Rio Grande do Sul (Fergs), Maria 
Elizabeth Barbieri, abordou a impor-
tância de uma liderança autêntica na 
potencialização da gestão e também 
para o êxito de uma comunicação efi-
caz, o que requer, em síntese, compe-
tência, habilidade e atitude. Um bom 
líder, segundo Beth, constrói sua li-
derança a partir da confiança que ins-
pira nos seus liderados, por meio do 
seu caráter e gestos de amor.  

Os apontamentos de Maria Hele-
na Marcon (PR), assessora da área 
de CSE na Comissão Regional Sul e 
editora do jornal Mundo Espírita, da 
Federação Espírita Paranaense, su-

blinharam a im-
portância de um 
texto correto não 
apenas quanto à 
forma gramati-
cal, mas também 
quanto à coerên-
cia doutrinária, 
evitando-se ainda 
uso de imagens 
ou ilustrações im-

próprias (entidades espirituais aladas 
ou ainda auréolas em torno da cabe-
ça, entre outros símbolos inapropria-
dos ante o conhecimento espírita). 
“Escrever com simplicidade, clareza, 
coesão e objetividade, esforçando-
-se pela revisão severa e incessante, 

quanto ao fundo e à forma, dos ori-
ginais que devam ser entregues ao 
público”, reforçou Malena, citando 
recomendação de André Luiz em 
Conduta Espírita.

O paraibano João Batista Neto 
apresentou aos colegas um “case” 
interessante de sustentabilidade fi-
nanceira das instituições, a partir da 
venda de CDs e DVDs de eventos 
doutrinários, dentro e fora da casa 
espírita. Neto apresentou ainda o 
sucesso da experiência “Evangelho 
ON Lar”, que é levado às casas via 
Internet. O assessor da FEB na área 
editorial, Geraldo Campetti Sobri-
nho, destacou  as “multifaces do livro 
espírita” e listou alguns dos relança-
mentos com o selo febiano, como 
Instruções Psicofônicas e Vozes do 
Grande Além, que terão em breve 
uma versão em CD contendo o áudio 
das mensagens transmitidas psicofo-
nicamente pelo médium Francisco 
Cândido Xavier. Outro relançamento 
da FEB, ocorrido durante a semana 
do Encontro, foi Orientação à Co-
municação Social Espírita, que atua-
liza versão anterior. (Mais informa-
ções no Circuito Integrado.)

Merhy Seba: ‘Comunicar bem o Espiritismo  
requer sensibilidade e conhecimento doutrinário”.
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No momento em que a FEB lança 
o projeto Memória do Movimento Es-
pírita Brasileiro, que pretende iniciar 
pelo levantamento de espíritas que 
tenham exercido um cargo político, 
desde o Império até os dias atuais, seja 
como senador, seja como deputado 
federal, Dirigente Espírita contribui 
com o projeto apresentando pesqui-
sa sobre Bezerra de Menezes, pela 
jornalista Magali Oliveira Fernandes 
(Páginas 10 e 11).

Como capital do país no período 
imperial e republicano, até 1960, a 
cidade do Rio de Janeiro talvez aponte 

S u p l e m e n t o

C O M O  FA Z E R ?
Vultos espíritas na vida pública nacional

Projeto da FEB quer resgatar a memória do movimento espírita brasileiro, começando pela 
vida política nacional. A pesquisa abrange – além do Rio de Janeiro, capital nacional do 

Brasil Imperial e do Brasil Republicano até 1960 – todas as unidades federativas que elegeram 
representantes no Senado e na Câmara Federal.

MEMÓRIA DO MOVIMENTO ESPÍRITA BRASILEIRO 

muitos nomes 
de  e sp í r i t a s 
envolvidos na 
vida pública, 
começando por 
abolicionistas 
como Quintino 
Bocaiúva, José 
do Patrocínio, 
Rui Barbosa, 
que  t ive ram 
forte influên-
cia na política 
nacional. Além 

de outros menos conhecidos, como o 
médico homeopata Guilherme Taylor 
March, prefeito do Rio de Janeiro no 
final do século 19 e início do século 
20. Segundo o confrade Hélio Ribeiro 
Loureiro, presidente da Associação 
Jurídico-Espírita (AJE-Rio de Janei-
ro), dr. March continua, no mundo 
espiritual, zelando pelos destinos da 
cidade, na condição de seu governador 
espiritual.  

No âmbito desta federativa, o desa-
fio está lançado aos espíritas paulistas, 
que podem puxar, da memória, nomes 
como o do deputado Freitas Nobre, 

que, como presidente da Câmara Fe-
deral, chegou a ocupar a Presidência 
da República, e também do governa-
dor Mário Covas, duas figuras que 
se declararam espíritas, abertamen-
te”, afirma Julia Nezu de Oliveira, 
presidente da USE e do Centro de 
Cultura, Documentação e Pesquisa do 
Espiritismo (CCDPE), fundado pelo 
saudoso Eduardo Carvalho Monteiro. 

Recuando um pouco mais, aos anos 
40, emergem as figuras de Eurípedes 
de Castro, pai de nossa companheira 
Marília de Castro, que ocupou uma ca-
deira na Câmara, e também o deputado 
Romeu Campos Vergal, dedicado às 
lides espíritas, ao lado de Ana Brisa, 
percorrendo os arraiais espíritas, con-
tribuindo mesmo para o movimento de 
Unificação, que culminaria na criação 
da USE, em 1947. 

Naturalmente, estes são apenas 
alguns exemplos. E o leitor talvez já 
esteja recordando outros confrades 
que tenham seguido uma carreira polí-
tica, no Senado ou na Câmara Federal, 
dignificando não apenas o cargo que 
ocuparam, mas também sua condição 
de espírita.
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Quando o nome Bezerra de Menezes é 
mencionado nos meios espíritas, e entre sim-
patizantes, o primeiro predicativo que vem à 
memória, sobretudo entre seus biógrafos, é 
aquele que o caracteriza como o Kardec bra-
sileiro. Ou, ainda, o codinome “médico dos 
pobres”, com que muitos, tanto no passado 
quanto no presente, buscam alívio para suas 
dores, do corpo ou da alma.

Nas reuniões ditas Evangelho no Lar, 
não raro sua presença é evocada nas preces 
em favor dos doentes e mesmo aqueles que 
padecem obsessões ou quadros de depressão 
e angústia. Bezerra é ainda lembrado nos 
centros espíritas, nas preces coletivas e in-
dividuais, para renovar o ânimo dos caídos, 
em mensagens vindas pela psicografia ou 
pela psicofonia, ou mesmo pela inspiração 
daqueles que conduzem as vibrações a dis-
tância, em favor dos necessitados.

O nome de Bezerra está ainda fortemente 
associado à própria expansão do Espiritismo 
no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro do 
século XIX, quando a doutrina codificada por 
Allan Kardec começava a ganhar amplitude 
com a simpatia de intelectuais importantes 
da época, engajados, por sua vez, em ardente 
campanha pela proclamação da República 
no Brasil. Bezerra é também referência no 

Bezerra de Menezes: 
Um modo de reler a sua história

grupo que cuidou da criação da Federação 
Espírita Brasileira (FEB), lançando as bases 
para o movimento de unificação dos adeptos 
da novel doutrina em todo o País.

Biografia
Nascido no estado do Ceará, na freguesia 

do Riacho do Sangue, em 29 de agosto de 
1831, o jovem Adolfo Bezerra de Menezes 
Cavalcante vem para o Rio de Janeiro, em 
1851, a fim de estudar Medicina, curso que, 
aliás, concluiu com brilhantismo. Formado, 
exerceu a profissão como médico até os úl-
timos dias em que pôde, isto é, pouco tempo 
antes de falecer, em 11 de abril de 1900. 

Ao longo desses anos, Bezerra dedicou-se 
também à vida pública, tendo sido vereador 
e depois deputado pela Província do Rio de 
Janeiro em três mandatos, de 1867 a 1885. 
Nos seus pronunciamentos, lutava pela  
igualdade racial (era abolicionista) e a defesa 
da vida. Dignificou a Política, que definia 
como ciência de servir melhor ao povo.  

Seu nome nos remete, igualmente, a um 
imaginário cultural brasileiro que se atualiza 
constantemente, no qual se identifica a cren-
ça na imortalidade da alma e comunicação 
com os Espíritos, e a figura de “médico dos 
pobres”. Talvez, por essa razão, Bezerra 
de Menezes continua sendo o nome mais 
escolhido para patrono de tantas instituições 
espíritas. Bezerra ecoa verdadeiramente nos 
meios do Espiritismo como fonte viva, de re-
denção, presença espiritual ativa e exemplar.

Bezerra, espírita
A conversão pública de Bezerra de 

Menezes ao Espiritismo, feita do alto da 
tribuna no Salão da Guarda Velha, no Rio, 
foi seguida de ampla divulgação doutrinária 
que “o Kardec Brasileiro” fazia pelos jornais 
da Província, sobretudo em O Paiz, fundado 
em 1884, talvez o mais expressivo da época.  

Nesse jornal, seus artigos eram assinados 
com o pseudônimo Max. No mesmo jor-
nal, assumiu ainda a coluna “Espiritismo: 
Estudos Filosóficos”, por vários anos, de 
1887 a 1895. 

É curioso notar que não se tratava aí de 
uma publicação de cunho religioso, mas 
sim de um lançamento com características 
amplas de noticiário, configurado no modelo 
bem-sucedido de jornalismo praticado por 
outros brasileiros. O diretor e fundador de O 
Paiz, o jornalista Quintino Bocaiúva (1836-
1912) era político atuante no movimento 
pela proclamação da República, o que se 
daria em 1889. 

Selecionei para reler a história de Be-
zerra de Menezes esse seu primeiro artigo 
denominado: “O Espiritismo e os Céticos”, 
provavelmente trazendo com ele o entusias-
mo do escritor jornalista espírita, bem como 
sua busca para expressar as ideias que o 
inspiravam naquele instante. 

Creio que este exercício possa nos con-
duzir a outro lugar em relação a Bezerra 
de Menezes, o lugar da figura humana na 
dimensão do social, na medida em que pro-
cura arguir em favor do que acreditava ser o 
bem comum. Um modo de compreendê-lo, 
ainda mais, na sua imortalidade, impressa 
fundamentalmente na história do Espiritismo 
no Brasil.

Magali Oliveira Fernandes

Centro espírita na cidade de Jaú (SP): Apóstolo 
da Unificação é patrono de centenas de instituições 
pelo País.
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As grandes ideias encontram sempre 
grande oposição à sua validade, princi-
palmente se deslocam erros enraizados 
e também se contrariam interesses 
de classe.

Não há quem conteste a sublimidade 
da Doutrina de Jesus; de que procede 
a civilização que faz o orgulho no nosso 
século. Entretanto, foi combatida com 
sarcasmo, com desprezo, com desespero 
tais que levaram ao mais afrontoso su-
plício o Cristo, que nunca foi acusado 
de nenhum crime.

Já os fariseus de todos os tempos ti-
nham dado a cicuta a Sócrates, o primei-
ro precursor do Divino Revolucionário.

O Universo tem todos os dias prova 
material de que, à medida do desenvol-
vimento da perfectibilidade humana, 
descem das alturas novas e mais ale-
vantadas revelações.

O mundo, porém, não aprende, e, 
sempre cego, obedece, fatalmente, ao 
impulso que o leva a repelir tudo o 
que é novo, tudo o que vem substituir 
alguma peça do mecanismo construído 
para o saber.

Que o mundo não aceitasse novida-
des, científicas ou religiosas, sem o mais 
detido exame e criteriosa experiência, é 
digno de aplauso.

Mas, para evitar enganos, evitar 
erros, se tranquem as portas de sua 
alma a tudo o que não procede das 
próprias ideias, a tudo o que se apre-
senta com cores novas, sem o cunho 
das conquistas realizadas. Isto ninguém 
poderá louvar.

Nem recusar in limine, (de imediato) 
nem acolher, infantilmente, é a regra 
da verdadeira sabedoria humana, pos-
ta por Descartes, que elevou a dúvida 
às alturas, do mais fino instrumento 
da Verdade.

Duvidar, não para desprezar, mas 
para examinar, observar e experimen-
tar, é obrigação do homem de Ciência 
e do homem de bom-senso.

Posto isto, todos sabem como surgiu 
uma Doutrina, que choca, de frente, cer-
tos princípios tidos por verdades, quer 
no mundo científico, quer no religioso.

O Espiritismo, ninguém bem es-
clarecido o poderá contestar, é, pois, 
como filosofia, um sistema completo e 

O Espiritismo e os Céticos

harmônico; é, como moral, o fac símile 
(a cópia) da Doutrina de Jesus.

Entretanto, homens ilustrados, em 
vez de estudá-lo profundamente, em vez 
de aplicar-lhe os princípios de Descar-
tes e da nova escola positivista, que ele 
provoca, repelem-no sem o conhecerem, 
uns com zombaria, outros com aversão!

É diabolismo! Dizem.
– Mas já o estudastes, já o fizestes pas-

sar pela observação e pela experiência?
– “Deus nos livre! Não queremos 

tratar com o demônio!” – respondem.
Terá valor, no conceito dos homens 

de bom-senso, a condenação lançada 
ao Espiritismo por indivíduos que assim 
confessam seu fanatismo e inanidade 
de seu juízo?

É charlatanismo! Dizem outros:
– Mas já o estudaste seriamente, já 

o sujeitaste aos mais rigorosos proces-
sos científicos?

– Isto seria cobrirmo-nos de ridículo!
Terá maior valor esta nova espécie de 

condenação, aceita na mesma penúria 
de fundamentos?

O Espiritismo não pede favor. Se 
alguma coisa pede, é simplesmente 
justiça; justiça para si, para o bem da 
Humanidade, como a Doutrina de Je-
sus, de que é tradução, em espírito, e 
complemento. 

Os que analisam o exame feito por 
uma comissão de professores da Uni-
versidade de Pensilvânia esquecem a 
pesquisa também feita por uma comis-
são de sábios, escolhidos pela Sociedade 
Dialética de Londres.

Se aquele exame, concluído do parti-
cular para o geral, do exame de certos 
casos para a negação formal das totali-
dades, favorece a repulsão, a pesquisa, 
limitando suas consequências aos prin-
cípios observados, e concluindo o que 
observou – que os fenômenos espíritas 
são uma realidade – dá fundamento à 
crença no Espiritismo.

Diante das duas autoridades, uma 
negando, outra afirmando, qual a po-
sição do homem sensato?

Duvidar de ambas, e ir por si mesmo 
verificar de que lado a Razão e a Ver-
dade estão.

E hoje isto é facílimo, pois não faltam 
livros, para o estudo da Doutrina, e 

médiuns, para o estudo de suas provas.
Só não verificará quem não quiser!
Nós, espíritas, não pretendemos ar-

rastar convicções.
O que queremos é que não nos exco-

munguem, nem nos atirem ao ridículo, 
sem fundamentos.

Não querem tê-los para poderem rir?
Pois nós lhos meteremos pelos olhos.
Assim, continuaremos a obra come-

çada de se exporem ao público a teoria 
espírita e as provas experimentais de 
sua Verdade.

É a luva que atiramos aos que dizem, 
nesse sentido: “Coitados! São loucos! 
Estão possessos do demônio!”

Por esse texto, depreende-se que o 
Espiritismo era considerado algo digno de 
riso, ou diabólico, ou mesmo coisa de gente 
louca. A que Bezerra refutava, veemente, 
apresentando a nova doutrina como algo 
importante para a humanidade, deslocando 
“erros enraizados” e interesses de classe. 
Por isso mesmo, convidava os detratores a 
exercer a dúvida e a busca pela conscien-
tização, deixando de lado o preconceito. 

Nossas indicações de leitura são: Me-
nezes, Adolfo Bezerra de (Max). Espiritis-

mo, Estudos Filosóficos. 3 volumes, São 
Paulo, FAE – Fraternidade Assistencial 

Esperança, 2001. Ver também: Abreu, 
Canuto. Bezerra de Menezes – subsídios 
para a história do espiritismo no Brasil 
até o ano de 1895. São Paulo, Edições 

FEESP – Federação Espírita do Estado 
de São Paulo, 1ª. edição, s/d. E ainda: 
Acquarone, F. Bezerra de Menezes – o 

médico dos pobres. São Paulo, Editora 
Aliança, 11ª. edição, 1988.

Pacote Turístico com condições 
especiais para o

4º Congresso Espírita 
Brasileiro de 11 a 13 de abril 

de 2014
www.katurturismo.com.br

55 11 3788-1200
katurturismo@katurturismo.com.br
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Congresso Brasileiro já contabiliza
mais de 3 mil inscritos

É o que mostra levantamento feito pela Comissão Organizadora. Estados que receberão o evento 
lideram o ranking de inscrições, com destaque para Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. 

O número de inscrições para o IV 
Congresso Brasileiro de Espiritismo, de 
11 a 13 de abril, vem crescendo a cada 
dia. Numa “radiografia” recente, feita 
pelo coordenador José Antônio Luiz 
Balieiro, assessor da FEB, apontava 
2.930 inscrições no início de outubro, 
com destaque para as cidades de Vitória 
(ES) e Campo Grande (MS), duas das 
quatro capitais brasileiras que receberão 
o evento. 

“Esse total naturalmente já deve ter 
sido ultrapassado, porque inscrições são 
recebidas diariamente no site da FEB. 
Acredito que, até 31 de dezembro, quan-
do se encerra o prazo, tenhamos alcança-
do as 6.200 inscrições, que é o número 
limite de vagas nos quatro centros de 
convenções”, assinala o coordenador. O 
recolhimento do bônus contribuição, no 
valor de R$120, também pode ser feito 
no próprio site da FEB (www.febnet.
org.br), de forma rápida, via PagSegu-
ro. Esse bônus, além de dar suporte às 
despesas de organização, garante ao 
congressista direito à compra de produ-
tos nas livrarias que serão montadas no 

espaço dos centros de convenções.  
Balieiro destaca ainda a simulta-

neidade do Congresso, algo inédito, 
permitindo que um mesmo tema – O ses-
quicentenário de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo – seja trabalhado ao mesmo 
tempo, nas quatro capitais. “Outro as-
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pecto digno de registro é que a escolha 
dos expositores prestigia expressões 
doutrinárias de cada região. Cada estado 
terá ao menos um representante entre os 
64 expositores que vão usar a tribuna no 
IV Congresso Brasileiro”, acrescenta o 
assessor da FEB. 

José Antônio L. Balieiro
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Estado se reúne para estudar e conhecer o ESDE
Quinto Encontro Paulista de Monitores do ESDE recebe número recorde de 

participantes e confirma expansão da metodologia.

No ano em que o Estudo Sistematizado 
da Doutrina Espírita comemora 30 anos sob 
a gestão do Conselho Federativo Nacional 
(CFN), a USE promoveu o 5º Encontro 
Paulista de Monitores do ESDE, no dia 12 
de outubro, na sede do Instituto Espírita 
Obreiros do Bem, em Osasco. Cerca de 200 
pessoas, representando mais de 60 casas 
espíritas e 31 cidades, estiveram reunidas 
durante todo o dia, em atividades reflexivas 
e vinculadas à prática pedagógica, cujo tema 
central foi Compartilhando experiências 
de acolhimento, consolo, esclarecimento 
e orientação.

Membros da Diretoria da USE e de 
diversos órgãos de unificação do Estado 
participaram ativamente do evento, da 
mesma forma que representantes de outros 
Estados, como Paula Pantalena, diretora do 
ESDE na Federação Espírita de Mato Gros-
so do Sul, e Jane Ribeiro dos Santos, do C. 
E. Cairbar Schutel, de Uberaba (MG), além 
do assessor do ESDE no Conselho Fede-
rativo Nacional (CFN), Carlos Campetti, 
convidado especial.  

Após apresentação do Grupo Sol de 
Outubro, formado por membros da escola 
de Doutrina Espírita da Sociedade de Es-
tudos Espíritas 3 de Outubro (da Capital), 
Campetti explicou, usando como base 
passagens do Evangelho de Jesus, como 
a metodologia do ESDE contribui para 
fortalecer campanha da FEB que busca 
unir todas as áreas das casas e órgãos de 
unificação sob o lema – Acolher, consolar, 
esclarecer e orientar.

Duas oficinas com temática e objetivos 
diferenciados deram dinâmica ao Encontro. 
Uma delas, focada em pessoas que têm 
interesse em conhecer o ESDE, tratou da 
metodologia do ESDE, do papel do moni-
tor e da estruturação do programa. A outra, 

direcionada a monitores, ensejou debates 
e troca de experiências sobre as técnicas e 
dinâmicas utilizadas no programa desen-
volvido pela FEB.

Trajetória vitoriosa 
O assessor do CFN recordou, em sua 

segunda exposição no dia, a trajetória de 
sucesso do ESDE. “Tudo que se constrói 
no ESDE é obra coletiva, resultado de 
trabalho em equipe, de participação efetiva 
das pessoas que coordenam a atividade nos 
diversos órgãos de unificação”, destacou. 

O futuro da metodologia, segundo Car-
los Campetti, está sendo desenhado pelas 
ações dos trabalhadores e as necessidades 
das casas espíritas. “Nesse sentido, sem 
abandonar o modelo consagrado nestes 
30 anos, estamos desenvolvendo um curso 
mais curto, de estrutura modular, amplian-
do o campo experimental em Brasília e 
buscando cada vez mais o envolvimento 
daqueles que formam o movimento espí-
rita. E, momentos como este, asseguram a 
continuidade dessa metodologia”, afirmou.

“Há exatamente um ano, entre os dias 
10 e 12 de outubro, na sede da FEB, em 
Brasília, foram planejadas estas ações 
comemorativas dos 30 anos do ESDE”, 
lembra Carlos Campetti. Também naquela 
ocasião decidiu-se a implantação do Pro-
jeto Memória, criação de um manual de 

orientação para uso correto da metodologia 
“e a criação de uma página específica do 
ESDE no portal da FEB – que foi oficial-
mente lançada no Encontro Nacional do 
ESDE, realizado em julho passado, e já está 
em plena operação”, completou.

Em terras paulistas
O sucesso do ESDE em São Paulo 

pode ser mensurado a partir destas cinco 
edições do Encontro Paulista de Mo-
nitores, tomando por base o crescente 
número de participantes. Em 2009, foram 
41 participantes; em 2010, 45; em 2011, 
102; e em 2012 estiveram presentes 170 
participantes. Com os 217 inscritos desta 
última edição, a taxa de crescimento anual 
ultrapassou os 20%.

“O interesse que o encontro despertou 
comprova o crescimento que o ESDE vem 

registrando no Estado”, comemora Mário 
Gonçalves, diretor da área na USE-SP, lem-
brando que, “pela própria configuração do 
movimento espírita paulista, a ferramenta 
ganhou espaço nos últimos oito anos e vem 
se fortalecendo dia a dia, com mais e mais 
casas espíritas adotando a metodologia”.

Com efeito, o 6º Encontro Paulista de 
Monitores do ESDE já tem data e local: dias 
19 e 20 de julho de 2014, em Ribeirão Preto. 
E a edição de 2015 também tem candidata a 
cidade-sede: São José do Rio Preto.

Agenda USE II

Carlos Campetti, assessor da área do ESDE no CFN.
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A Missão e os Missionários
Desencarnada há exatamente um ano, aos 93 anos (em 5 de novembro de 2012), Cecília Rocha mergulhou na tarefa 

evangelizadora “de corpo e alma, isto é, de mente e coração, resgatando todo o seu esforço em prol da evangelização da 
criança e do jovem”, como escreveu Gladis Pedersen de Oliveira, no livro A Missão e os Missionários, publicado pela 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul. 

Vale a pena rememorar a trajetória de Cecília Rocha, uma vida inteira dedi-
cada à Educação. Já em 1957 atuava na alfabetização de crianças carentes no 
Instituto Espírita Amigo Germano. No ano seguinte, durante a Confraternização 
de Mocidades Espíritas do Norte e Nordeste do Brasil, ocorrida em Teresina 
(PI), conheceu o médium Divaldo Pereira Franco e atendeu a seu convite para 
prestar orientações pedagógicas à Escola Primária na Mansão do Caminho, em 
Salvador (BA).

Em julho de 1980, já aposentada, Cecília Rocha fixou residência em Brasília 
(DF), por solicitação do presidente da Federação Espírita Brasileira, Francisco 
Thiesen. Foi diretora da FEB, de 1980-1982, e sua vice-presidente de 1983 até 
março de 2012, dedicando-se, nesses 31 anos, à organização e desenvolvimento 
da Área de Estudo, no campo experimental, “sobretudo no que diz respeito à 
implantação e aperfeiçoamento das escolas de evangelização espírita infanto-
-juvenil e estudo doutrinário espírita de adultos”, como assinala nota publicada 
no site da FEB. 

Cecília Rocha coordenou a Área do ESDE das Comissões Regionais do CFN, 
importante legado ao ensino do Espiritismo. É autora do livro Pelos Caminhos 
da Evangelização, editado pela FEB.

Legado de Cecília Rocha tem inspiração superior
Projetado pela equipe de Cecília 

Rocha, na Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul em 1977, o programa 
foi assumido pelo Conselho Federati-
vo Nacional em 1983, passando a ser 
divulgado e adotado em todo o País.  
Segundo mensagem de Adolfo Bezerra 
de Menezes, ditada ao médium Divaldo 
Pereira Franco durante solenidade de 
lançamento do ESDE, em 1983, “trata-
-se de programa da atualidade sob a 
inspiração do Cristo”.  

Com efeito, representando avanço 
significativo no trabalho de Unifica-
ção do Movimento Espírita, o ESDE 
promove o desenvolvimento e a in-
teração entre os participantes, assim 
como permite a troca de experiência 
com outros grupos que se utilizam da 
mesma metodologia, favorecendo o 

estudo do Espiritismo de forma séria, 
regular e contínua, tendo como base as 
obras codificadas por Allan Kardec e o 
Evangelho de Jesus.

Hoje, a ferramenta é uma realidade 
em âmbito nacional e internacional. 
Estimativas da FEB em 2010 mostra-
vam que em 1.800 casas espíritas dis-
tribuídas pelo território nacional eram 
mantidos 4.500 grupos de ESDE, com 
mais de 60 mil participantes. Tem-se 
conhecimento da existência de grupos 
de ESDE em outros países, a exemplo 
de Estados Unidos, Canadá, Argentina, 
Paraguai, Colômbia, Portugal, Espanha 
e Japão.

O ESDE foi concebido para pro-
mover o estudo das obras básicas da 
codificação espírita, garantindo, aos 
participantes, uma visão ampla e coe-

rente da Doutrina. Cumprindo esse 
desafio, os grupos de estudos objetivam 
o estudo metódico, contínuo e sério 
do Espiritismo.

No Estado de São Paulo, o programa 
está organizado e ativo. Para favorecer 
a aproximação com todas as regiões do 
Estado, foram criados polos em Bauru, 
Ribeirão Preto, São Paulo e Sorocaba. 
Além de realizar cursos de preparação 
de monitores, oficinas de técnicas e 
encontros regionais, o departamento 
promove anualmente o encontro es-
tadual. 

Para mais informações sobre o 
ESDE e de como implantá-lo, acesse  
use@usesp.org.br ou ligue para o tel. 
(11) 2950.6554. Ou, ainda, visite os 
sites: www.febnet.org.br e www.usesp.
org.br.

Agenda USE (continuação)
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EDUCAçãO ESPÍRITA DA 
INFâNCIA

Martha Rios Guimarães 
infancia@usesp.org.br

O trabalho de levar a mensagem 
espírita aos menores é tarefa essen-
cial e que passa necessariamente por 
preparo adequado, planejamento pau-
tado na base kardequiana, trabalho em 
equipe, avaliação e melhoria constante 
da atividade.

Esses apontamentos podem pare-
cer óbvios, mas infelizmente ainda 
vemos muitas instituições espíritas 
oferecendo recreação no lugar do 
estudo doutrinário. Entendemos 
que, em um primeiro momento, essa 
pode ser a forma encontrada para 
começar a atividade, mas é preciso 
que dirigentes, trabalhadores e os 
pais se unam para que a tarefa mude 
de patamar, passando a oferecer, 
efetivamente, a mensagem espírita 
aos mais novos frequentadores da 
Casa Espírita.

O estudo da doutrina por parte dos 
que efetivarão o trabalho é essencial, 
assim como a escolha de um plano de 
trabalho que se enquadre ao perfil da 
organização e do público com que se 
irá trabalhar.

Em seguida, vem a preparação de 
material adequado, algo que só po-
derá ser obtido através do trabalho 
em grupo, onde as potencialidades de 
cada integrante formará um todo rico 
em vários aspectos. Permitir que as 
crianças participem dando opinião e 

sugestões também é essencial, afinal, 
é para elas que o trabalho se destina e 
nada mais lógico que ouvir nosso pú-
blico alvo para que possamos alcançar 
um bom resultado.

Sabemos que, muitas vezes, sur-
gem dúvidas ou, simplesmente, te-
mos o salutar desejo de ouvir outras 
pessoas que militam na área para que 
possamos compartilhar experiências. 
Para isso, existe o Departamento de 
Infância da USE SP, sempre à dispo-
sição para ajudar (através de muitas 
ferramentas) os que exercem a linda 
(porém difícil) tarefa de colocar a 
mensagem espírita ao alcance dos 
mais novos. Estamos aqui esperando 
por seu contato.

ESTUDO SISTEMATIzADO 
DA DOUTRINA ESPÍRITA

Mário Gonçalves 
esde@usesp.org.br

O semeador saiu a semear. Essa 
frase – que marca o início da Parábola 
do Semeador, encontrada em Mateus 
12,1-9 – é usada pela FEB no material 
de divulgação do ESDE e norteou 
toda a comemoração dos 30 anos do 
programa, comemorados em julho, 
durante o IV Encontro Nacional do 
ESDE. No entanto, a aplicabilidade do 
conceito expresso na frase creditada 
por Mateus a Jesus é bastante variada, 
casando-se perfeitamente com alguns 
pontos de vista de Allan Kardec ex-
pressos no capítulo I de A Gênese.

Definindo o ensino como “a reve-
lação de certas verdades científicas ou 
morais, físicas ou metafísicas, feitas 
por homens que as conhecem a outros 
que as ignoram e que, se assim não fora, 
as teriam ignorado sempre”, Kardec 
ressalta que “o professor não ensina 
senão o que aprendeu: é um revelador 
de segunda ordem”.

Ao fazer um paralelo com a ter-
minologia do ESDE, o professor é 
o monitor, o facilitador, aquele que 
não apenas ensina, mas também 
aprende. Contudo, mesmo ainda 
tendo muito a aprender, semeia e 
estimula outros – os participantes 
do ESDE – a semear. 

Definido por Adolpho Bezerra de 
Menezes – segundo mensagem trans-
mitida psicograficamente via Divaldo 
Pereira Franco durante o lançamento da 
Campanha do ESDE de 1983, o curso 
se constitui “o programa da atualidade 
sobre a inspiração do Cristo”.

O ESDE foi concebido para pro-
mover o estudo das obras básicas da 
codificação espírita, garantindo, aos 
participantes, uma visão ampla e co-
erente da Doutrina. Cumprindo esse 
desafio, os grupos de estudos objetivam 
o estudo metódico, contínuo e sério 
do Espiritismo.

Relacionando todos esses con-
ceitos à frase inicial da Parábola 
do Semeador, é natural a transfor-
mação desses grupos de estudo em 
uma espécie de laboratório, onde 
são praticados os ensinamentos de 
Cristo, e que estimula todos os par-
ticipantes a também agir com mais 
segurança, praticando o resultado 
de sua reflexão, fora do centro, no 
convívio doméstico, no trabalho e 
na sociedade.

Para mais informações sobre o 
ESDE e de como implantá-lo, procure 
este departamento por intermédio do 
e-mail use@usesp.org.br ou pelo te-
lefone (11) 2950.6554, ou ainda visite 
os sites: www.febnet.org.br e www.
usesp.org.br. 
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Lançamentos da Editora EME 2013

Oito semanas para mudar 
sua vida
ElainE aldrovandi

autoajuda
• 14x21 cm • 168 páginas • R$ 21,00

Através de uma proposta de renovação de ati-
tudes, a autora nos incentiva e nos apresenta 
um roteiro de oito semanas para, como num 
desafio, nos impulsionar a atingir a meta de 
reformular nosso comportamento.

site: www.editoraeme.com.br  |  e-mail: vendas@editoraeme.com.br  |  fone: 19 3491-7000

Agenda Todo Dia 2014
 
• 13,5x18,5 cm • 368 páginas • R$ 29,80

Uma página por dia, com calendário e 
agenda de reuniões diárias e mensais. Es-
paço para anotações importantes além de 
uma seleção de belos pensamentos e refle-
xões espíritas.

RELAçÕES PÚBLICAS 
E INSTITUCIONAIS

Merhy Seba 
merhyseba@ig.com.br

Sintonizada com o Plano de Trabalho 
para o Movimento Espírita Brasileiro 
2013-2017, estabelecido pelo Conselho 
Federativo Nacional, do qual a USE é 
integrante como coordenadora do Movi-
mento Espírita no Estado de São Paulo, 
o Departamento de Relações Públicas e 
Institucionais da USE identificou cinco 
Diretrizes de Ação fundamentais, que 
devem ser alcançadas, ao longo do 
período proposto.  São elas: a difusão 
da Doutrina Espírita; a preservação da 
unidade de princípios da Doutrina Es-
pírita; a Comunicação Social espírita; a 
Capacitação do trabalhador espírita e a 
participação na Sociedade.

Para melhor desenvolver nossos 
propósitos, iremos focar uma Diretriz 
de Ação em cada edição do jornal, a 
começar pela primeira: A difusão da 
Doutrina Espírita. Podemos relacionar 
vários projetos no campo institucio-
nal, visando à difusão do conteúdo 
doutrinário, através de iniciativas 
próprias da área ou como apoio às de 
outros departamentos.

Como iniciativa própria do depar-
tamento, podemos citar  a cobertura 
jornalística a eventos programados nos 

ambientes espíritas e também dirigidos 
à sociedade de modo geral. Entre esses 
eventos estão as feiras de livros, as 
conferências públicas com oradores 
renomados, os eventos comemorativos 
relativos às instituições espíritas da ci-
dade e/ou da região; apoio a lançamen-
tos de livros ou a campanhas específi-
cas das Obras Básicas do Espiritismo, 
bem como participar das programações 
radiofônicas e espaços da Mídia es-
pírita e leiga, com comentários sobre 
assuntos de destaque no cenário local, 
regional e, até mesmo, nacional e/ou 
internacional de interesse do público.

Como se pode notar, o setor de Re-
lações Públicas e Institucionais pode 
e deve desenvolver ações que possam 
assegurar o bom desempenho dos traba-
lhadores em vários campos de ativida-
des. Suas ações ficam mais fortalecidas 
e eficazes, quando se une a outros de-
partamentos da casa espírita, resultando 
dessa união, ações compartilhadas.

Considerando que estamos às véspe-
ras de um novo ano, é oportuno elaborar 
um plano de trabalho para o setor de 
Relações Públicas e Institucionais do 
centro espírita e, em conjunto com 
os demais departamentos, pensar em 
ações conjuntas – o que somente vem 
engrandecer o movimento espírita local 
e regional.

Estamos à disposição para qualquer 
consulta e eventual dúvida. Participe, 
fale conosco.

SERVIçO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E PROMOçãO ESPÍRITA

Aylton Paiva 
dapse@usesp.org.br

O Coletivo Inter-religioso para re-
lação Estado e Sociedade publicou ao 
final de seminário realizado em Brasília, 
em 30/9 e 1/10, as seguintes reivindica-
ções: 1. O reconhecimento da atuação 
em assistência social das organizações 
dedicadas à educação e saúde, bem 
como em relação à educação popular. 2. 
O reconhecimento, por parte do Estado 
brasileiro, das organizações religiosas 
como entes legítimos para desempe-
nhar suas atividades na qualidade de 
pessoas jurídicas de direito privado, nos 
termos do art. 44 do Código Civil; 3. O 
reconhecimento da função social das 
organizações religiosas promotoras de 
valores éticos, hu rganizações da Socie-
dade Civil; 5. Que o Estado brasileiro 
reconheça a importância dos fundos so-
lidários nos processos de fortalecimento 
da Democracia e exercício da cidadania; 
6. Que sejam viabilizados políticas e 
mecanismos de disponibilização de re-
cursos destinados aos fundos solidários 
para que os mesmos possam chegar aos 
grupos sociais mais frágeis e que o recur-
so público garanta o acompanhamento e 
assessoria às operações dos fundos.
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Mês de Kardec mobilizou casas e instituições, no Interior e na Capital, como o simpósio 
promovido pelo Instituto Espírita de Estudos Filosóficos (IEEF), que teve apoio da USE.

SIMPÓSIO DA FILOSOFIA ESPÍRITA
De onde vim? Para onde vou?

O Institu-
to Espírita 
de Estudos 
Filosóficos 
(IEEF) pro-
moveu, nos 
dias 12 e 13 
de outubro, 
o IV Simpó-

sio da Filosofia Espírita, realizado 
no Centro Espírita Nosso Lar/Casas 
André Luiz (Rua Duarte de Azevedo, 
691, no bairro de Santana, Capital). 

Os expositores instigaram os parti-
cipantes a refletir sobre a filosofia da 
vida, considerando que o sentido da 
existência é uma questão filosófica. 
“Viver biologicamente é passar genes 
adiante. Porém, viver filosoficamente 
implica responder a perguntas como 
Quem somos? De onde viemos? Para 
onde vamos?” 

No programa, palestras do pro-
fessor Franklin Leopoldo e Silva, 
doutor e livre‑docente de Filosofia 
da USP, que abordou o conceito de 
solidariedade ao longo dos tempos, 
sob o prisma da Sociologia e da 
Filosofia e sua relação com a Ética. 
Também da USP, o professor, mes-
tre e doutor Juvenal Savian Filho 
fez interessante exposição sobre a 
relação entre Religião e Filosofia 
ao longo da História.

 Encerrando o evento, o mestre em 
Odontologia Alexandre Pires Ostafij, 
desenvolveu o tema “O Porquê da 

Existência”, 
partindo da 
máxima so-
crática, Co-
nhece-te a ti 
Mesmo, no 
Oráculo de 
Delfos, pas-
sando pelo 
“mito da ca-
verna”, de Platão, até os nossos dias. 
Pires ressaltou a excelência da Obra 
Kardequiana e da contribuição de 
Léon Denis sobre o tema, concluindo 
com a reflexão sobre a necessidade de 
todos saírem do campo contemplati-
vo da Filosofia para uma ação ética 

na existência. 
O Simpó-

sio teve ainda 
o workshop 
“Introdução 
de Herculano 
Pires a O Livro 
dos Espíritos”, 
que consta da 
edição come-

morativa do centenário da obra, em 
1957. Como entidade apoiadora, a 
USE se fez presente durante todo 
o Simpósio, representada por sua 
vice-presidente, Neyde Schneider, e 
o diretor da Área de Doutrina, Fer-
nando de Oliveira Porto.
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E s p a ç o  L i t e r á r i o
Livro sobre o Codificador pode virar filme

Kardec – a Biografia, de Marcel Souto Maior, acaba de chegar às bancas e, a exemplo de As 
Vidas de Chico Xavier, do mesmo autor, poderá ser levado também para as telas do cinema.

Alguns livros já 
contaram, com 
bastante pro-
priedade, a vida 
de Allan Kardec, 
pseudônimo do 
professor fran-
cês Hippolyte 
Léon Deni-
zard Rivail (*), 

que se tornou o Codificador da Dou-
trina Espírita ou Espiritismo. Mas 
agora, em outubro, Mês de Kardec, 
uma nova biografia chega às livrarias 
e num estilo que permite ao leitor se 
transportar, de um jeito bem especial, 
àquela França da segunda metade do 
século 19, a época das mesas giran-
tes. 

Fugindo à tradicional linguagem 
exclusivamente descritiva, o livro 
utiliza-se de uma narrativa mais en-
volvente, ao apresentar os fatos de 
maneira quase coloquial, mantendo 
sempre o cuidado com a fundamen-
tação histórica necessária a um traba-
lho que se proponha biográfico. 

Lançado no dia 21 de outubro, 
Kardec – a biografia traz a assinatura 
de Marcel Souto Maior, nome respei-
tado dentro do jornalismo investiga-
tivo brasileiro, figura que, há alguns 
anos, quando se dizia cético, sur-
preendeu a espíritas e não espíritas 
ao lançar uma série de livros sobre 
a trajetória daquele que foi uma das 
maiores expressões dentro do movi-
mento espírita de nossos tempos: o 
médium Chico Xavier. Seus livros 

– As vidas de Chico Xavier (2003), 
Por trás do véu de Ísis (2004) e As 
lições de Chico Xavier (2005) – arre-
bataram o público, e o primeiro deles 
serviu, inclusive, de inspiração ao 
sucesso cinematográfico Chico Xa-
vier, em 2010.

Em Kardec – a biografia, cujas 
notícias dão conta de que deve dar 
origem também a um filme, o expe-
riente jornalista – que ainda não se 
declara espírita – conseguiu reunir 
minúcias sobre o homem que antes 
de seus esforços pela Codificação da 
Doutrina já tinha suas iniciais – H. L. 
D.  Rivail – estampadas nas capas de 
mais de 20 livros didáticos adotados 
por escolas e universidades da Fran-
ça, como o primeiro deles, Curso 
prático e teórico de aritmética, que 
lançou aos 18 anos e que seria repu-
blicado como obra de referência ao 
longo de cinco décadas.

Num dos capítulos do lançamen-
to, Marcel Souto Maior recorda agru-
ras enfrentadas por Kardec, como as 
frequentes acusações, uma das quais 
fez questão de responder através de 
artigo publicado na Revista Espírita 
de maio de 1863. 

“Um padre – relembra o jornalis-
ta – espalhara entre os fiéis a notícia 
de que o ‘inventor do Espiritismo’ 
estava milionário graças a doações 
vindas da Inglaterra, contribuições 
de sócios, assinaturas de revistas e 
vendas de livros. O clérigo teria co-
nhecido Rivail, ainda pobre, nas ruas 
de Lyon, e ficara impressionado ao 

vê‑lo desfilar pelas avenidas de Paris 
a bordo de uma carruagem imponente 
puxada por quatro cavalos puro-san-
gue. Em sua resposta ao padre – que 
tratou de proteger sob o anonimato –, 
Kardec fez duas correções: nascido 
em Lyon, em 3 de outubro de 1804, 
nunca chegara a morar na cidade; e 
a tal carruagem imponente não pas-
sava de um fiacre tocado por burros 
de carga, alugado cinco ou seis vezes 
por ano, por economia.” 

“E as mesas giraram”, “Melhor 
rejeitar dez verdades”, “O Livro dos 
Espíritos”, “Fluidos positivos e nega-
tivos”, “Procuram-se médiuns”, “O 
novo bispo de Barcelona”, “Denún-
cias e confissões”, “A Gênese”, “O 
testamento” e “Kardec no banco dos 
réus” são alguns dos assuntos trata-
dos na obra, dividida em sete partes.  
Kardec – a biografia é uma publica-
ção da editora Record. Tem 322 pági-
nas e pode ser adquirida pelo telefone 
0800-140090 ou no site www.livra-
ria.folha.com.br, pelo preço promo-
cional de R$31,90.

(*) A criança foi registrada sob o nome 
Denisard Hypolite Léon Riavil, confor-

me certidão de nascimento levantada 
na França em 1997 (ver  Revista Re-

formador nº 2052, edição de março de 
2000, e o livro Allan Kardec: Análise 
de documentos biográficos, de Jorge 
Damas Martins e Stenio Monteiro de 

Barros, Lachâtre, 1999).
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Diálogo com Dirigentes Espíritas

Obra com orientações de Divaldo Pereira Franco às instituições espíritas 
continua atualíssima e sempre requisitada

Por sua exemplar dedicação à 
Doutrina e fidelidade ao Evangelho 
de Jesus, Divaldo Pereira Franco con-
quistou respeito nos meios espíritas e 
também fora dele, angariando admi-
radores no mundo inteiro, tanto por 
sua obra missionária no Espiritismo 
como também como grande benfeitor 
no campo social.

Como tribuno, tem levado a men-
sagem consoladora pelo Brasil e o 
mundo (mais de dez mil conferências 
proferidas nos cinco continentes) e 
é considerado o maior expoente na 
oratória espírita de todos os tempos. 
Já através da psicografia, acumula 
mais de uma centena de obras (tradu-
zidas para vários idiomas, incluindo 
o Tcheco), que entraram para o seleto 
rol de clássicos espíritas, oferecendo 
subsídios importantíssimos aos estu-
diosos da Doutrina.

Em virtude do sucesso conquistado 
nesses dois campos, contudo, pode 
passar quase despercebida pelo públi-
co em geral a importante contribuição 
do próprio Divaldo Franco como 
dirigente espírita que é, com vasta 
experiência em praticamente todas as 
áreas de atividade doutrinária, na casa 
quanto no movimento espírita. 

Esse amplo conhecimento pode ser 
observado (e absorvido), por exemplo, 
no excelente Diálogo com Dirigentes 
Espíritas, publicação da União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo a partir do rico material gerado 
num encontro do médium com lide-
ranças do nosso movimento na sede 
da instituição, nos anos 80.

Extremamente atual, o livro reve-
la um Divaldo sintonizado com as 
rupturas nos padrões socioculturais 
e desafios à humanidade nas duas 
últimas décadas do século 20, que já 
anunciavam, por sua vez, transfor-
mações ainda mais impactantes no 
século atual. 

Sempre fiel a Jesus e à Codificação 
Kardequiana, Divaldo oferece ao di-
rigente espírita, nesse livro, as bases 
para uma gestão segura na direção do 
Centro Espírita. De forma objetiva, 
clara e direta, o médium baiano ofere-
ce orientações embasadas no profun-
do estudo da revelação espírita e na 
pesquisa científica. Destaca o papel e 
as funções que cabem ao dirigente da 
instituição, considerando a escassez 

de colaboradores para os misteres na 
seara espírita, sempre muito extensa. 

O tema Mediunidade, como não 
poderia deixar de ser, é amplamente 
debatido, bem como a Assistência 
e Promoção Social Espírita – áreas 
presentes de forma constante na vida 
deste tarefeiro, seja através das suas 
obras, seja pelo belo trabalho reali-
zado em Salvador, na Mansão do Ca-
minho, onde milhares de crianças são 
acolhidas em projeto idealizado por 
Divaldo. Aos que têm a árdua tarefa 
de conduzir os rumos das instituições 
espíritas, este livro (apesar de lança-
do há três décadas) representa rico e 
esclarecedor material e que, portanto, 
merece ser lido, refletido e, preferen-
cialmente, debatido.
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A USE Intermunicipal de Campinas 
promove, no próximo 22 de novembro, 
noite de palestra e autógrafo com o mé-
dium e tribuno Divaldo Pereira Franco. 
As inscrições para o evento, na Casa 
de Campo do Hotel Royal Palm Plaza 
(rotatória de entrada na cidade, no cru-
zamento das rodovias Santos Dumont e 
Anhanguera), foram encerradas em duas 
semanas, tendo em vista a capacidade 
do salão. 

A comunidade espírita campineira 
esperava ansiosamente pelo retorno do 
médium, desde a visita em 2011, quan-
do atendeu a convite da Seara Espírita 

D o c u -
m e n t á r i o 
que denun-
cia a indús-
tria do abor-
to nos Esta-
dos Unidos 
estreia nos 
circuitos de 
cinema em 
todo o País. 

A pré-estreia em São Paulo será neste 
dia 5 de novembro, seguindo-se mais 
nove capitais, até entrar em circuito 
nacional no dia 15. No país de origem 
e na Espanha, o filme do diretor ameri-
cano David Kyle, causou forte impacto 
na opinião pública.

O produtor Luís Eduardo Girão, 
diretor da Estação Luz, empresa que 
adquiriu os direitos do filme, considera 
Blood Money uma iniciativa corajosa 
no enfrentamento do tema, sem farisaís-
mos. “O filme mostra a coisificação da 
vida submetida aos interesses econô-
micos”, assinala o produtor cearense, 
que esteve em São Paulo, em setembro 
passado, para divulgar a obra. 

Blood Money – Aborto Legalizado 
traz ainda depoimentos de mulheres 
que praticaram aborto e as angústias que 
passaram a sofrer, incluindo quadros de 
obsessão e crises de consciência. “É a 
primeira vez que o cinema trata o assunto 
desta forma, tirando-o da invisibilidade 
em um momento em que a mídia brasi-
leira começa a discutir o assunto com a 
importância que merece”, afirma Girão, 
que também produziu filmes como Be-

Blood Money 
chega ao Brasil

Divaldo Franco visita 
Campinas e região

zerra de Menezes – Diário de Um Espí-
rito, Chico Xavier – O filme e Area Q.

O documentário chega às telas num 
momento de efervescência dos deba-
tes, alguns antidemocráticos, como o 
encontro “Estratégias para Alteração 
do Código Civil Brasileiro para Lega-
lização do Aborto”, realizado no âmbito 
da Defensoria Pública do Estado de São 
Paulo, em setembro passado, que não 
deu direito à palavra ao representante do 
Movimento Internacional pela Vida e a 
Não-Violência (Movida), o ex-deputado 
federal Luiz Bassuma. 

Todavia, em moldes bem diversos, a 
Associação Médico-Espírita (AME-São 
Bernardo do Campo) e a Associação 
Jurídico-Espírita (AJE-Campinas) 
promovem no próximo dia 9, na sede 
do Centro de Estudos Espíritas Nosso 
Lar, em Campinas, seminário que vai 
debater aspectos éticos, clínicos e jurí-
dicos da prática do aborto, bem como 
os aspectos espirituais.

Joanna de ângelis. Pela USE, a última 
visita de Divaldo a Campinas data de 
abril de 2003, quando proferiu confe-
rência de abertura do XII Congresso 
Estadual de Espiritismo, no Ginásio de 
Esportes do Guarani F.C.

 “Campinas possui um mapa de mais 
de 50 instituições respeitáveis, como o 
Centro Espírita Allan Kardec, onde es-
tivemos diversas vezes em companhia 
da saudosa amiga Therezinha Olivei-
ra”, falou Divaldo Franco. O médium 
deverá ainda proferir palestras em 
Araras, atendendo a convite da Clínica 
Sayão, e também em Amparo, na sede 
do Serviço Espírita de Promoção da 
Infância (Sepi), atendendo aos amigos 
da Família Beira.

Heloísa Pires, com o irmão Herculano 
Pires Filho e o administrador da Fundação, 
Antônio C. Molina (de vermelho).

Palestra de Heloísa Pires, na sede 
da Fundação Maria Virginia e J Her-
culano Pires, em 25 de setembro, deu 
início às atividades comemorativas do 
Centenário de José Herculano Pires, “o 
metro que melhor mediu Allan Kardec”, 
no dizer de Emmanuel.  Ao longo dos 
próximos doze meses, a Fundação vai 
divulgar, em transmissões ao vivo pelo 
site www.herculanopires100anos.com.
br, palestras mensais focando sempre 
livros do homenageado. Uma das confe-
rências, em 15 de janeiro próximo, está 
a cargo da doutora Julia Nezu Oliveira, 
presidente da USE, entidade que apoia 
a iniciativa. A palestra de Julia versará 
sobre o livro Mediunidade, uma das 
grandes contribuições de Herculano.

Centenário de 
J Herculano Pires


