
DIRIGENTE ESPÍRITA 
ANO XXIII – Nº 137  – SETEmbRO/OuTubRO de 2013
Veículo de Comunicação da USE
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

As comemorações pelos 150 anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo, terceira obra da 
Codificação Kardequiana, lançada em abril de 1864, em Paris, serão abertas em 9 de fevereiro com 
palestra do médium e tribuno Divaldo P. Franco, na Capital. 

Maior best-seller do Espiritismo, com mais de 4,5 milhões de exemplares vendidos, só pelo selo 
FEB Editora, O Evangelho continua espargindo luzes à Hu-
manidade, consolando os corações aturdidos e sedentos de 
paz, como se fora o próprio Cristo que tivesse voltado à Terra. 

Outro ponto alto das comemorações está previsto para 21 
de setembro, quando órgãos de unificação, em todo o Estado, 
vão evocar a efeméride em 150 cidades paulistas em eventos 
simultâneos voltados ao grande público.   

Em âmbito nacional, os 150 anos de O Evangelho serão 
lembrados, ao mesmo tempo, pelos 64 expositores que su-
birão à tribuna do IV Congresso Brasileiro de Espiritismo, 
de 11 a 13 de abril, que será realizado nas capitais de Campo 
Grande, João Pessoa, Manaus e Vitória.

A Casa Editora O Clarim, de Matão, 
inaugurou em novembro passado o Me-
morial Cairbar Schutel, que reúne mais 
de 300 itens relacionados à vida e obra 
desse filho ilustre, primeiro prefeito da 
cidade e cognominado O Bandeirante 
do Espiritismo.

LEIA TAMBÉM
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HERCULANO 
100 ANOS

Entrevista a Jorge Rizzini, que 
permaneceu em segredo por 40 anos, 
revela um pouco mais da personali-
dade desse grande escritor, filósofo e 
jornalista espírita, cujo centenário de 
nascimento é celebrado desde setembro 
em todo o Brasil. Leia, no Suplemento 
Como Fazer.

CAMPANHA 
NACIONAL
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JESUS CONOSCO OUTRA VEZ
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Comece pelo Começo agora é 
estendida às 27 federativas

Em matão, memorial lembra
O bandeirante do Espiritismo

Entrevista para o Futuro,
40 anos depois

DIRIGENTE ESPÍRITA 
ANO XXIV – Nº 139  – JANEIRO/FEVEREIRO de 2014
Veículo de Comunicação da USE
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

Em sua reunião de novembro último 
em Brasília, o Conselho Federativo 
Nacional (CFN-FEB) ratificou, em 
âmbito nacional, a campanha Comece 
pelo Começo, instituída pela USE desde 
1972. Revitalizada e com apoio da FEB, 
a campanha que recomenda aos neófitos 
do Espiritismo iniciem os estudos pelas 
Obras Básicas será encampada em cada 
uma das federativas.

CAIRBAR 
SCHUTEL
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Esperanças
no ano novo

Nada pode ser tão estimulante para 
o homem do que a virada na folhinha. 
É como zerar o passado e começar 
uma vida nova, com novas esperanças, 
tentando corrigir ou evitar, no novo 
ano, aquilo que não fizemos bem no 
ano que passou. E mais: é abençoada 
oportunidade para pôr em prática o que 
ainda não fomos capazes de realizar nos 
anos anteriores.

A frase, atribuída ao nosso Chico 
Xavier — “Ninguém pode voltar ao 
passado e fazer um novo começo; mas 
podemos mudar o presente e fazer um 
novo fim” —, é sugestiva para a ocasião, 
em que damos boas-vindas a 2014. Não 
estaria aí o ensejo para reconsiderar 
velhos pontos de vista, rever certos 
comportamentos e estabelecer novas 
propostas de vida? 

Temos, portanto, caros amigos, mais 
um convite da Providência Divina a que 
façamos a tão propalada reforma íntima. 
E façamo-la já, começando no próprio 
lar e daí estendendo-a para a vida social, 
no trabalho e também nas fileiras da 
Unificação, onde já nos encontramos.

Como ensinou Bezerra, na mensagem 
ditada há 50 anos em reunião da Comu-
nhão Espírita Cristã, em Uberaba, MG, 
“nenhuma hostilidade recíproca, nenhum 
desapreço a quem quer que seja” (...) 

E mais à frente: “Seja Allan Kardec, 
não apenas crido ou sentido, apregoado 
ou manifestado, a nossa bandeira, mas 
suficientemente vivido, sofrido, chora-
do e realizado em nossas próprias vidas. 
Sem essa base é difícil forjar o caráter 
espírita-cristão que o mundo conturbado 
espera de nós pela unificação.”

E não bastassem as palavras de Be-
zerra, temos o exemplo deixado pelo 
grande líder sul-africano Nelson Man-
dela, pacifista e pacificador, verdadeiro 
arauto da conciliação, figura diante da 
qual se curvaram nações de todo o Mun-
do. Se ainda há um ser sobre a Terra que 
negue a vinda de Jesus à Terra, Mandela 
o desmentirá. Com quem teria ele apren-
dido a perdoar com tamanha nobreza de 
sentimento senão com o Cristo?

Então, que venha 2014, e com ele as 
comemorações pelo sesquicentenário 
de O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo, livro que tem iluminado mentes e 
consolado tantos corações. E como já 
disse alguém, o advento desta que é a 
terceira obra da Codificação Kardequia-
na, é a própria doutrina cristã resgatada 
em toda a sua pureza. É Jesus conosco 
outra vez!

Rubens Toledo 
Editor

Cartas do leitor
Centro Cultural USE

Chamo a atenção dos leitores para 
a reportagem sobre o Centro Cultural 
USE. Uma excelente notícia para o 
nosso movimento e as manifestações 
artísticas com temática espírita. As 
empresas patrocinadoras merecem todo 
nosso reconhecimento e gratidão.
Clayton Prado, Americana-SP

Atualizando endereço
Gostaria de renovar minha assinatura 

de Dirigente Espírita, que deixei de 
receber já há alguns anos, talvez por 
alguma falha no cadastro de assinantes. 
O endereço para remessa, como também 
do pedido de renovação, já enviamos a 
essa Redação.
Paulo Roberto P. Costa, São Paulo-SP
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Mensagem da Presidência

Um plano de trabalho e ação

Julia Nezu – presidencia@usesp.org.br

(Emmanuel, psicografia de F. C. Xavier – Unificação – in Reformador fev/1976)

Para viabilizar o Plano de Trabalho 
do Movimento Espírita Brasileiro 
(2013-2017) em nosso estado, esta 
Diretoria tem levado o assunto às reu-
niões do Conselho de Administração e 
do Conselho Deliberativo Estadual e 
também aos Encontros de Unificação 
nas USE’s Regionais, ocasiões em que 
o tema é maciçamente divulgado por 
meio de materiais impressos, CDs e 
apresentações aos representantes locais, 
companheiros que atuam diretamente 
nas casas espíritas, que são a célula viva 
do Movimento.

Entretanto, isso não significa 
que sua missão esteja concluí-
da. Ao fortalecer, facilitar, 
ampliar e aprimorar a ação do 
Movimento, a entidade cumpre 
apenas atividade-meio, já que 
a atividade-fim – promover o 
estudo, a difusão e a prática da 
Doutrina – esta cabe, em gran-
de parcela, ao Centro Espírita. 
Este, aliás, continua sendo o 
grande desafio tanto da USE 
quanto da Federação Espírita 
Brasileira, que, por meio do Conselho 
Federativo Nacional, tem empenhado 
todos os esforços a fim de mobilizar 
suas Federativas em torno deste trabalho 
coletivo e coeso, que só poderá trazer 
melhores resultados à missão do Espi-
ritismo na Terra.

Antes de levar o Plano à casa es-
pírita, porém, a USE preocupou-se 
em sedimentá-lo dentro dos próprios 
Departamentos, os quais agora, com 
o concurso dos Órgãos de Unificação, 
deverão transmitir a proposta às ins-

tituições espíritas em todo o Estado, 
valendo-se para tanto dos seminários 
integrados, ferramenta pedagógica que 
vai orientar a identificação de eixos 
temáticos que resultem do estudo e 
reflexões sobre as ações realizadas 
nessas casas, provendo o crescimento 
individual e coletivo. Para entender a 
metodologia, nosso Departamento de 
Educação e Família começa a divulgar 
esses novos conceitos já a partir desta 
edição (veja Circuito Integrado).

Mas 2014 nos reserva outras tarefas 

importantes, como o Projeto Memória 
da Missão Espiritual do Brasil como 
Coração do Mundo, Pátria do Evan-
gelho, que aprovamos em novembro 
passado na reunião do CFN, em Bra-
sília. A iniciativa, que vem se somar 
às comemorações pelos 150 anos de 
O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
visa promover e incentivar a leitura e 
estudo do livro de Humberto de Campos 
ditado a F. C. Xavier, no qual o escritor, 
poeta e jornalista maranhense assinala o 
“compromisso do Brasil com a difusão 

do Evangelho à Luz do Espiritismo”. 
Outra proposta aprovada pelo Con-

selho Federativo, de suma importância, 
é o Projeto Renascer – em Defesa da 
Vida, que propõe às instituições, com 
apoio dos órgãos de unificação, a for-
mação de equipe de apoio/orientação 
a gestantes, a fim de que essas irmãs, 
ante o sagrado dever da maternidade, 
não resvalem pelo caminho equivocado 
do aborto, ato sempre lastimável. O 
projeto visa ainda reativar, no seio da 
sociedade, programas preventivos e 

campanhas de esclarecimento sobre 
a importância de se defender a Vida, 
sob todas as formas e já a partir 
do instante da concepção intrau-
terina. O projeto vem ao encontro 
de proposta surgida em reunião do 
nosso Conselho de Administração, 
em 7 de dezembro, que propõe a 
reativação da campanha antidrogas, 
deflagrada durante o 12º Congresso 
Estadual de Espiritismo, realizado 
em Campinas, no ano de 2003. 

E por falar em campanha, con-
gratulamo-nos com a FEB e com 

as demais federativas a acolhida dada 
à campanha Comece pelo Começo, 
instituída na USE há mais de 40 anos, 
e que estreou já neste mês de janeiro, 
a todo vapor, agora em nível nacional. 
Isso nos dá a certeza de que nosso 
Plano de Trabalho não ficará apenas 
no “plano das ideias”, mas será ins-
trumento orientador de nossas ações 
diárias nas tarefas abraçadas. Sinal de 
que 2014 promete ser um ano de pro-
fícuo trabalho na Seara de Jesus. Que 
Ele nos fortaleça!

“Trabalhar pela Unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo no Brasil é prestar relevante serviço à causa 
do Evangelho Redentor junto à Humanidade. Reunir elementos dispersos, concatená-los e estruturar-lhes o plano 
de ação, na ordem superior que nos orienta o idealismo, é serviço de indiscutível benemerência porque demanda 

sacrifício pessoal, oração e vigilância na fé renovadora e, sobretudo, elevada capacidade de renunciação.”
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Perfil – Ismael Gobbo

Velho trabalhador nas lides useanas, Is-
mael Gobbo vem fazendo, pela Internet, 
interessante serviço de divulgação doutri-
nária. Usando a ferramenta de e-mails e 
uma “rede” de amigos pelo Brasil afora, e 
até no Exterior, esse correio eletrônico já 
tem mais de 7 mil endereços  cadastrados.

Na verdade, nem o próprio Ismael 
sabe precisar quantas pessoas, veículos 
de comunicação e entidades integram a 
rede. Mas o fato é que a divulgação dou-
trinária vem ganhando muito com isso. 
“E isso é o que mais me gratifica”, assi-
nala Ismael, mais um filho de Araçatuba, 
no oeste paulista, onde abraçou nos anos 
60, ao lado do atual presidente da FEB, 
Cesar Perri, as tarefas à frente da Insti-
tuição Nosso Lar e o serviço de unifica-
ção na USE Regional de Araçatuba.  

Nascido em berço espírita, Ismael 
vem conduzindo os quatro filhos na mes-
ma trilha libertadora, ao lado da esposa, 
Aparecida Michelin, que participam com 
ele das atividades doutrinárias na Alian-
ça Espírita Varas da Videira, em Araçatu-
ba.  Segundo nosso entrevistado, o Espi-
ritismo vem sabendo aproveitar, melhor 
do que outras religiões, as benesses ad-
vindas com a chamada Cibernética. Mas 
reconhece que há muitas casas que ainda 
precisam ingressar na era digital, a fim 
de melhor servir à obra de regeneração 
do Planeta.

Dirigente Espírita – O que te levou a 
fazer esse “blog” que atualiza notícias 
do Movimento?

Ismael Gobbo – Este trabalho co-
meçou faz mais de dez anos. No prin-
cípio, replicava, por e-mail, as notícias 
publicadas no site da USE (www.usesp.
org.br), numa parceria muito produtiva 
com o confrade Antônio Carlos Amorim, 
hoje apresentando o programa Momento 
Espírita, pela Rádio Boa Nova. Poste-
riormente, o trabalho foi ampliado, com 
a divulgação de eventos anunciados por 
colaboradores e também por notícias que 
eu mesmo fui pinçando notas nos vários 
websites do Movimento, e chegamos a 
este blog diário, com mais de 7 mil e-
-mails cadastrados. Na realidade não 
saberia definir o que me levou a isso. 
Acho que deve ser algum compromisso 
assumido e que eu, amadora e humilde-
mente, estou levando em frente. 

Dirigente Espírita – Além de retrans-
mitir notícias, você tem feito reporta-
gens e fotografado...

Ismael Gobbo – As fotos ajudam a 
fazer os textos mais leves e ao mesmo 
tempo mais interessantes. Quando tenho 
oportunidade de participar de congres-
sos ou viagens a lugares que remetem à 
história das religiões e ao Espiritismo, eu 
me coloco como um repórter, com o dever 
de transmitir alguma informação cultural 
ou artística. Fizemos isso em nossa visita 
às terras santas em Israel e na Palestina, 
regiões da Europa que guardam vestígios 
do Cristianismo primitivo, como Roma 
e as ruínas de Pompeia e Herculano, 
destruídas pelo Vesúvio, além é claro 
de alguns locais de Lyon e Paris, muito 
caros para nós, espíritas. Quando me é 
possível, participo presencialmente de 
alguns eventos. Quando não, conto com 
a ajuda desses amigos colaboradores, 
muito esforçados e comprometidos com 
a divulgação doutrinária. 

Dirigente Espírita – Tem ideia de 
quantos colaboradores participam 
dessa “rede” de notícias?  

Ismael Gobbo – Não saberia dizer 
o número de correspondentes. São 
centenas de companheiros, muito ab-
negados, que coletam e repassam as 
notícias e ainda encaminham o e-mail 
editado em suas listagens. Para mim, 
eles são as peças mais importantes 
deste trabalho, em que são disparados 
os e-mails-marketing.  Essa ferramen-
ta, contendo as principais manchetes, 
remete o internauta para a notícia com-
pleta, em sites noticiosos, vídeos ou em 
revistas e jornais que estão disponíveis 
em meio eletrônico. 

Dirigente Espírita – Na tua opinião, 
estamos sabendo fazer bom uso des-
sas ferramentas?

Ismael Gobbo – Eu acredito que o 
movimento espírita é um dos segmentos 
religiosos que mais sabe aproveitar esses 
recursos cibernéticos. É impressionante 
o surgimento expressivo de web-rádios 
e web-TVs. Muitos centros espíritas 
já fazem transmissão ao vivo dos seus 
eventos, postando tudo nos sites e redes 
digitais quase que em tempo real. O 
uso das Redes Sociais Digitais também 
é intenso, não só de perfis individuais 
como também corporativos. Mas ainda 
há muitas casas espíritas à margem do 
progresso e que precisam aderir à era di-
gital e se preparar para os novos tempos. 
Muitas não têm sequer um e-mail cor-
porativo ou uma página eletrônica onde 
possam postar fotos, sua programação 
ou mesmo mostrar suas instalações e 
mapa de localização.

Dirigente Espírita – A USE pretende 
a partir de 2014 realizar oficinas de 
capacitação em mídias digitais  em todo 
o Estado...

Ismael Gobbo – Muito importante 
esse projeto. É preciso conscientizar 
as casas e seus dirigentes sobre essa 
excepcional tecnologia, que é ao mesmo 
tempo barata e eficiente. Acredito que a 
própria Espiritualidade vem fomentando 
essas iniciativas, em benefício da própria 
divulgação doutrinária. Eu espero que 
nosso pequenino trabalho esteja de algu-
ma forma servindo para esse fim.
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“Centros Espíritas precisam aderir à era digital”

“Eu acredito que o movimento 
espírita é um dos segmentos re-
ligiosos que mais sabe aprovei-
tar esses recursos cibernéticos.”
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Sob a árvore do Evangelho
Unindo-se às vozes que se levantam no País e no mundo, a USE inicia em fevereiro próximo, 

com palestra de Divaldo Franco, intensa agenda comemorativa  
pelos 150 anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo.

Uma palestra com o médium e tribu-
no Divaldo P. Franco, dia 9 de fevereiro 
próximo, no Clube Atlético Juventus, na 
Capital, dará o start às comemorações 
pelos 150 anos de O Evangelho Segun-
do o Espiritismo, em nosso Estado. Ter-
ceira obra da Codificação, O Evangelho 
continua sendo o grande best-seller nas 
livrarias, com mais de 4,5 milhões de 
exemplares, apenas se considerando o 
selo da FEB Editora.

A efeméride será lembrada ainda em 
21 de setembro numa comemoração 
que se dará simultaneamente em 150 
cidades paulistas. “Nesse que é o Dia 
da Árvore, os espíritas exaltaremos 
essa árvore frondosa, magnânima, cuja 

O Plano Geral de Trabalho para o 
ano vai ter agenda das mais movimen-
tadas. Divididos em grupos, membros 
da Diretoria Executiva e diretores de 
Departamento vão percorrer as 24 USEs 
Regionais, nos já consagrados Encontros 
Fraternos. Os Encontros da Área Estudos 
e Prática da Mediunidade serão mantidos 
nos meses de março (23) e agosto (24). 
O 6º Encontro de Monitores do ESDE, 
na cidade de Ribeirão Preto, está confir-
mado para 19 e 20 de julho.

Além das comemorações pelo ses-
quicentenário de O Evangelho, a USE 
pretende realizar Encontros Fraternos 
nas 24 Regionais em todo o Estado.

Embora as datas estejam sujeitas a 
alterações, as cidades que vão abri-
gar esses encontros são:

Birigui (19/01), Assis (15/02), 
Cruzeiro (16/02), Santos (16/03), 
Taubaté (17/05), São José do Rio 
Preto (18/05),  Marí l ia  (19/07), 
Campinas e Piracicaba (20/07), 

Jaú (16/08), São João da Boa Vis-
ta e Mogi Mirim (17/08), Presi-
dente  Prudente  e  Grande ABC 
(20/09), Pedregulho (21/09), Soro-
caba (18/10), Araras (19/10), Jales 
e Ribeirão Preto (15/11), Andra - 
dina (16/11).

As datas das reuniões dos Conselhos 
(CA e CDE), encontros estaduais e cur-
sos de interesse dos órgãos podem ser 
checadas em nossa página na Internet 
www.usesp.org.br

Agenda USE

sombra tem sido abrigo para as almas 
sedentas de luz”, observou a presidente 
Julia Nezu.

Esses eventos, segundo 
Julia, devem ser abertos ao 
grande público, organizados 
de preferência fora dos muros 
da casa espírita. “Vamos às 
praças, aos teatros, câmaras 
municipais, escolas e univer-
sidades, cantando ao mundo 
que O Evangelho é Jesus de 
volta entre nós”, assinala a 
presidente. 

Para isso, a USE pretende 
mobilizar os 148 órgãos de 
unificação no Estado (in-

cluindo Grande São Paulo e Interior) e 
também o seu Departamento de Comu-
nicação, para uma divulgação massiva 
junto aos jornais, emissoras de Rádio 
e TV nas 150 cidades mais populosas. 
“Esperamos, enfim, ver nossa ‘rede’ 
funcionando, não apenas a rede virtual, 
mas a rede de trabalhadores empenha-
dos na obra da unificação”, declarou 
a presidente, na reunião do Conselho 
Administrativo (CA), em 7 de dezem-
bro, quando também foi discutido Pla-
no Geral de Trabalho para 2014 (Veja 
matéria abaixo)

Reuniões do CA e CDE definem calendário para 2014
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Em sua reunião de 7 de dezem-
bro, o Conselho de Administração 
(CA) deliberou que a associação 
do centro espírita à USE deverá 
receber antes o aval dos órgãos de  
unificação locais. 

Se a casa estiver localizada na 
Capital, o processo será submetido à 
apreciação da Distrital correspondente 
e à Regional São Paulo.

Se fora da Capital, o processo deverá 
ser submetido ao órgão local (Municipal 

ou Intermunicipal) e à Regional corres-
pondente. Nos casos de cidades onde 
não há representação USE, o centro 
espírita deverá solicitar sua associação 
diretamente à Diretoria Executiva, 
na Capital (www.usesp.org.br).

Já estão à disposição das Casas car-
tazes promocionais do 16º Congresso 
Estadual de Espiritismo, promovido pela 
USE e com apoio da USE Regional da 
Baixada Santista e Vale do Ribeira. O 
órgão anfitrião, a USE Intermunicipal de 
Santos, informa que um amplo ginásio 
deverá ser disponibilizado pela Prefeitura 

do município, que se compromete tam-
bém a incluir a atividade no calendário 
oficial dos eventos da cidade praiana. 

O Congresso Estadual está previsto 
para o período de 18 a 21 de abril de 
2015. O belo ginásio da Arena Santos 
poderá receber até 4.500 pessoas na 
cerimônia de abertura.

Caro dirigente! Vemos que há muitas 
instituições que ainda não atualizaram 
seus dados cadastrais.

Algumas ainda não atualizaram 
nem seu endereço, e-mail e telefone. 
Vamos começar o ano em dia? A 

propósito, as anuidades terão reajus-
te, e o sistema de cobrança também 
será aperfeiçoado.

Os novos valores para 2014 são:  
R$ 210 em até duas parcelas ou R$ 220 
em até quatro parcelas. Não há data de 

vencimento, já que podem ser pagas a 
qualquer tempo.

Mas um espírita consciente não vai 
deixar de fazê-lo, o mais cedo possível, 
não é mesmo? Afinal, é bom lembrar, a 
USE somos todos nós!

Dependência de aprovação de planta 
junto à Prefeitura e indefinição na escolha 
de projeto arquitetônico impediram que as 
obras do Centro Cultural USE, no bairro 
paulistano do Brás, fossem iniciadas em 
novembro passado. Apesar dos contra-
tempos, porém, o cronograma de entrega 
da primeira fase da reforma do prédio 
da Fundação Laudelino (cedido à USE 
em regime de comodato) está mantido, 
com conclusão prevista para outubro ou 
novembro de 2014.

“Variáveis e imprevistos como estes 
são esperados num projeto desta natureza 
e magnitude”, justifica Cláudio Sertório, 
diretor da Expresso Art, empresa respon-
sável pela coordenação geral do projeto 
do Centro Cultural USE. “Mas isso não 
deve arrefecer o entusiasmo e determi-

nação de todos. Continuamos contando 
com a imprescindível ajuda dos parceiros, 
patrocinadores, colaboradores da USE e 
toda a comunidade que prestigia a arte e 
cultura”, anotou Sertório.

E um desses imprevistos foi a recu-
peração da fachada lateral do prédio, 
que apresentava rachaduras e riscos. 
Essa reforma, que estava prevista para 
a segunda fase do projeto, teve por 
isso mesmo de ser antecipada. Desde 
novembro passado, profissionais de En-
genharia vêm fazendo vistorias no local, 
apresentando orçamento para projetos 
de Elétrica, Hidráulica e Estrutural. A 
definição estava prevista para 22 de de-
zembro passado. “Também estão em fase 
de fechamento os contratos de prestação 
de serviços do projeto de Arquitetura 

(Escritório Kubota) e de implantação 
do Sistema de Combate a Incêndio”, 
assinala Sertório.

Considerando o ritmo atual das obras 
e admitindo-se a continuidade na cap-
tação de recursos com a reabertura do 
Proac em fevereiro/2014, a estimativa da 
Expresso Art é que a primeira etapa do 
Projeto seja viabilizada e concluída por 
volta de outubro ou novembro deste ano. 
Vamos colaborar!

Aprovação de planta na Prefeitura retardou cronograma inicial. Mas término da 
primeira fase está mantido para  novembro de 2014.

Critérios para novas filiações à USE

Vamos começar o ano bem?

Congresso Estadual em Santos

Burocracias e imprevistos atrasam obras
CENTRO CULTURAL USE

Lembretes Importantes
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Nós e a Paz

Agenda Brasil

“Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada te-
mais! Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela! Ide ao mundo, 
onde teremos de vencer o mal! Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta 

em prática a lei de amor do Nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta!”
(Os Quinhentos da Galileia – em Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de F. C. Xavier)

Uma das diretrizes gerais do Plano 
Quinquenal da FEB, a oitava, reco-
menda aos espíritas levemos a Doutrina 
Consoladora à sociedade, a exemplo 
do que fizeram os apóstolos do Cris-
tianismo primitivo. Com efeito, numa 
de suas últimas intervenções junto aos 
discípulos, após o derradeiro testemu-
nho no Gólgota, Jesus recomendou-
-lhes que voltassem 
à Galileia, onde os 
reencontraria, a fim 
de lhes dar instru-
ções para a tarefa 
regeneradora. 

E de fato o fez, na 
inolvidável “Pesca 
Milagrosa”, infun-
dindo nos corações 
dos apóstolos ânimo 
novo e fé inque-
brantável, o que de 
mais caro e nobre 
carregariam no al-
forje, a partir de en-
tão, rumo às lutas 
e testemunhos que 
seriam árduos. Não 
se limitou o Mestre, 
entretanto, aos discípulos amados. 
Concitou ainda os anciãos, jovens e 
mulheres, judeus e romanos – os qui-
nhentos da Galileia – a se converterem 
em “fermento divino”, como narra 
Humberto de Campos de forma poética, 
em Boa Nova, livro psicografado por F. 
C. Xavier.

Esses quinhentos poderiam hoje ser 
contados aos milhões, não? O Cristia-
nismo é a religião oficial em centenas 

de países e tem no mundo cerca de 2 
bilhões de adeptos. Mas quantos estão 
verdadeiramente empenhados na obra 
de regeneração do Planeta? Entre os 
espíritas, os que têm a mente e o coração 
luarizados pela mensagem restauradora 
do Evangelho, quantos têm saído do 
conforto do lar ou dos limites do centro 
espírita para levar a boa nova ao mundo? 

O Movimento Você e a Paz, insti-
tuído por Divaldo Franco em 1997 – e 
que hoje alcança 12 países da Europa 
e centenas de municípios brasileiros 
– talvez seja uma das iniciativas mais 
contundentes dos nossos dias. Acom-
panhamos, pela Internet, a primeira 
edição do Movimento na cidade pau-
lista de Amparo e também a reedição 
do programa na Praça Dois de Julho, 
em Salvador, no final de dezembro. 

Importante ressaltar que a iniciativa já 
contagia autoridades da capital baiana, 
com importantes medidas educativas 
em favor da não violência, como a 
campanha A Paz no Trânsito Começa 
em Mim, numa alusão direta à canção 
de Nando Cordel, que já se tornou uma 
espécie de hino do Movimento. 

De nossa parte, no âmbito da USE, 
vemos nas come-
morações pelos 150 
anos de O Evan-
gelho Segundo o 
Espiritismo, que 
iniciaremos com 
uma palestra pú-
blica de Divaldo 
Franco no Clube 
Atlético Juventus, 
no bairro paulista-
no da Mooca, uma 
boa oportunidade de 
apresentar a Doutri-
na à sociedade, sem 
a intenção de fazer 
prosélitos ou impor 
nossa crença a quem 

quer que seja, mas 
com o objetivo sim 

de levar a paz e promover o bem. 
Seguindo o chamado do Cristo e 

tocados pela mesma mensagem que 
deixou aos Quinhentos da Galileia, 
sejamos também nós os semeadores 
da Paz, dentro e fora dos arraiais es-
píritas, a fim de que outros quinhentos 
sejam contagiados por sua doutrina 
renovadora e venham tomar parte do 
mesmo banquete espiritual. Esta é a 
hora, meus irmãos! 

Nando Cordel, na Praça Dois de Julho, em Salvador:  
“A paz do mundo começa em mim”
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Congresso Espírita Brasileiro
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Com a devida autorização da família e 
os curadores da Fundação Maria Virginia 
e J. Herculano Pires, Dirigente Espírita 
reproduz a partir desta edição a entrevista 
exclusiva que o grande escritor, filósofo e 
jornalista concedeu a Jorge Rizzini, em 14 
de julho de 1972, e que foi guardada por 
40 anos. 

Divulgada no site da Fundação, a entre-
vista vem a lume no Centenário de Nasci-
mento de J. Herculano Pires, apresentando 
ao público espírita da nova geração um 
pouco mais deste que foi considerado por 
Emmanuel “o metro que melhor mediu 
Kardec”.

A data da entrevista, num 14 de julho, 
evoca a Tomada da Bastilha, em Paris, 
estopim da Revolução Francesa, e esse 
para Herculano não será um detalhe de 
somenos importância. Nascido português 

S u p l e m e n t o

C O M O  FA Z E R ?
Entrevista para o futuro – 40 anos depois

MEMÓRIA DO MOVIMENTO ESPÍRITA BRASILEIRO 

numa existência do século 18, crítico 
contumaz da Igreja, “Herculano” acabou 
sendo exilado para a França. 

Curioso notar, 42 anos depois, a acui-
dade do escritor nas suas especulações 
científicas e filosóficas acerca do futuro, 
que já projetava para os dias atuais “o en-
contro” da Ciência, da Ética e da Filosofia 
no grande estuário da Revelação Espírita. 
Merece também destaque a participação 
de outro grande jornalista, Jorge Rizzini, 
desencarnado em outubro de 2008, insti-
gando e perscrutando a inteligência e vasto 
conhecimento de Herculano.

Jorge Rizzini  - Quem vos fala é Jorge 
Rizzini. E o dia é 14 de julho do ano de 1972. 
Eu me encontro neste momento na casa de 
Herculano Pires a fim de gravar, nesta fita, 
uma conversa que será julgada pela poste-
ridade. Não vamos divulgá-la na atualidade. 
É realmente o futuro; visa aos ouvintes do 
futuro. Isto é muito importante, porque é 
um depoimento que irá ficar na história 
do Espiritismo, na história do movimento 
espírita de São Paulo e do Brasil. Informal, 
sem outro objetivo que não seja aquele de 
dar o parecer do Herculano Pires, o parecer 
atual de Herculano Pires, porém projetado no 
futuro. É uma visão, vamos dizer, a distância, 
e vendo o futuro. De modo que nós vamos, 
primeiramente, fazer a seguinte pergunta ao 
Herculano, porque se trata de um homem 
que tem realmente uma visão muito ampla, 
uma visão aprofundada das culturas de vários 
países e de várias épocas. Vamos perguntar 
ao Herculano o seguinte: suponhamos que 
Herculano Pires estivesse no século passado, 
vivendo na França, e visse nas livrarias de 
Paris O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, 
que então teria sido lançado nesse dia. Como 
Herculano veria essa obra? Qual a impressão 
que teria após a leitura dessa obra?

J. Herculano Pires  - Jorge Rizzini, você 
me dá uma oportunidade de fazer aqui, já que 
você não pretende divulgar imediatamente isto 
– esta é uma fita que vai ficar para o futuro –, 
eu nunca pensei que tivesse oportunidade de 
falar para o futuro. Acho que é uma pretensão 
muito grande, mas em todo caso, como você 
está abrindo esta porta, eu vou falar para o 
futuro. Eu queria dizer a você que no século 
passado, e isto não é um sonho, uma ilusão, é 
uma convicção adquirida através de pesquisas 
que eu fiz – que nunca revelei a ninguém –, 
mas que eu fiz levado por uma revelação, uma 
revelação completamente inesperada através 
de um médium inteiramente ignorante no 
assunto, e que me abriu o caminho para uma 
possibilidade muito interessante. Vamos 
esclarecer isto. No século passado1, eu estive 
na França realmente, mas não era francês; eu 
era português, eu morava em Portugal, tive 
uma encarnação em Portugal. Eu fui parar 
em França, exilado. E como exilado eu tomei 
conhecimento do Espiritismo.

Mas não aceitei o Espiritismo, porque eu 
era católico; e era um tipo de católico mui-
to interessante – muito comum, aliás, em 
Portugal naquela época –; um católico que 
discordava dos padres, brigava com o clero 
e não aceitava muito o Catolicismo. O meu 
desejo era encontrar uma forma de fazer o 
Cristianismo voltar ao seu estado primitivo, 
quer dizer, voltar à verdade pura do Cristo. 
Era este o meu desejo. Como naquela época 
eu era também jornalista, como sou hoje, isso 
ficou gravado em alguns jornais portugueses 
– e se pode constatar –, de modo que isso me 
facilitou muito a verificação da realidade.

Jorge Rizzini  - Um pormenor, Hercu-
lano: você se lembraria do nome que então 
você tinha?

J. Herculano Pires  - Eu não quero dizê-

1  Século XIX. Nota do Editor.
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-lo, Rizzini. Você me perdoa isso. Mas eu não 
quero dizer. Eu sei que nessa ocasião...

Jorge Rizzini  - Mas é uma fita para 
o futuro!

J. Herculano Pires  - Sim, mas o futuro 
depois verá. Mas eu tive então a oportunida-
de de saber que estava se processando uma 
nova revelação, aquela coisa toda. Mas como 
católico, eu tinha ideia de que Portugal era um 
país profundamente católico e que qualquer 
infiltração de outra religião lá seria prejudicial, 
porque o povo não estava à altura – segundo 
eu pensava – de aceitar uma nova concepção 
de Deus. Então eu não adotei o Espiritismo, 
continuei católico até o fim, mas um católico 
às avessas porque completamente em luta com 
o próprio clero.

Então eu diria a você: eu não tenho certeza 
se eu vi algum livro espírita. Eu sei que tive 
conhecimento do Espiritismo, mas se eu vis-
se O Livro dos Espíritos em Paris nesse dia 14 
de julho2, naquela época, na data da Tomada 
da Bastilha, certamente não teria o impacto 
que hoje me provocaria essa visão. Porque 
não sabia ainda o que era o Espiritismo, 
nem compreendia, nem tinha possibilidade 
de saber que o Espiritismo realizava aquele 
meu sonho, o sonho da volta ao Cristianismo 
primitivo. Só depois de passar para o mundo 

2 O Espiritismo, tal como Allan Kardec,  no-lo 
revelou, só seria apresentado ao mundo em 18 
de abril de 1857, em Paris. O entrevistado está 
se referindo, neste caso, à ideia espírita, isto é, 
seus postulados.

espiritual foi que eu tive contato pleno com 
a nova revelação.

E interessante: foi no espaço que eu me 
tornei espírita. Quando eu vim para a Terra, 
portanto, nascendo aqui no Brasil, dessa vez, 
e nascendo em Avaré, no estado de São Paulo, 
no dia 25 de setembro de 1914...

Jorge Rizzini - Um menino católico tam-
bém...

J. Herculano Pires - Também de uma famí-
lia católica, tendo educação católica, eu, entre-
tanto, já trazia ideias espíritas bem acentuadas, 
que foram se revelando em mim independen-
temente de qualquer influência exterior, de 
maneira que, agora sim, se eu tivesse depois 
disso um encontro com O Livro dos Espíritos, 
numa livraria de Paris, para mim seria uma 
grande emoção, uma emoção extraordinária.

Jorge Rizzini - E se você encontrasse, nesta 
hipótese, por uma das ruas do centro de Paris, 
de súbito, ao dobrar uma esquina, a figura de 
Allan Kardec?

J. Herculano Pires - Bom, se eu encontras-
se agora, nesta época, quer dizer, depois que 
me tornei espírita, então para mim seria uma 
coisa extraordinária, porque Allan Kardec 
representa para mim a figura exponencial 
dos novos tempos na Terra. Assim como 
Jesus veio para implantar no mundo o reino 
de Deus, e realmente realizou esse trabalho 
maravilhoso de implantação do reino de Deus, 
ele o implantou no coração e na consciência 
dos homens, dos poucos homens que foram 
capazes de compreendê-lo até hoje, mas im-
plantou na Terra.

E esse reino de Deus vai se desenvolvendo 
lentamente através dos séculos e vai se rea-
lizando apesar dos homens, de maneira que 
Jesus representou essa figura extraordinária, 
e Kardec é o seu continuador. Kardec foi 
aquele que veio trabalhar na era decisiva da 
implantação do reino de Deus em maior am-
plitude, quando o reino de Deus vai se efetivar 
na Terra. Kardec é que trouxe – recebendo o 
amparo do Espírito da Verdade, a revelação 
que o Espírito da Verdade transmitiu – esta 
possibilidade extraordinária de abrir as pers-
pectivas do mundo para uma era inteiramente 
nova, que está nascendo aos nossos olhos neste 
momento, neste século 20. 

Jorge Rizzini  - Muito bem, Herculano. 
Então se passaram cento e tantos anos que 
Allan Kardec codificou a Doutrina Espírita 
no planeta Terra. Pois bem! Como você a vê 
hoje, cento e tantos anos depois, em face da 
humanidade atual?

J. Herculano Pires - Vejo a Doutrina Es-
pírita, neste momento3, como a única solução 
para os problemas que afligem a nossa huma-
nidade. Realmente é ela que traz o remédio 
para todos os males do planeta. Por quê? 
Porque ela indica os caminhos em todos os 
sentidos, ela representa, neste momento na 
Terra, o alicerce de uma nova civilização: a 
civilização do futuro – para a qual talvez nós 
estejamos falando neste momento.

Essa civilização do futuro será construída 
pelos lineamentos da Doutrina Espírita. A 
Doutrina Espírita é o planejamento geral 
dessa civilização, e ela está se erguendo nesse 
sentido, sobre esses alicerces – os alicerces 
da Codificação –, incluindo-se também na 
Codificação, é conveniente dizer, os 12 vo-
lumes da Revista Espírita do tempo de Allan 
Kardec, redigidos por ele. Incluindo-se aí, nós 
temos então um vasto alicerce sobre o qual 
se desenvolverá a civilização do futuro. Isso 
nós estamos vendo agora, Rizzini, neste mo-
mento, porque nós estamos vendo que tanto 
no campo das Ciências, quanto da Filosofia, 
quanto no campo da Religião, os lineamentos 
do Espiritismo estão sendo cumpridos, estão 

3  Em 14 de julho de 1972.

“Tive uma encarnação em Portugal. 
Eu fui parar em França, exilado. E 

como exilado eu tomei conhecimento 
do Espiritismo.”

Allan Kardec, o Codificador do Espiritismo.

Isaac Asimov
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sendo seguidos para a construção de um 
novo edifício.

Jorge Rizzini  - Bem, Herculano, você 
acaba de abrir um parêntese aqui. Nós vamos 
formular, de acordo com o que você disse, três 
perguntas que são básicas para esses ouvintes. 
Primeira pergunta: como você vê, em face da 
evolução dos nossos dias, o aspecto científico 
do Espiritismo? É a primeira pergunta. A 
Doutrina Espírita responde aos anseios, às 
interrogações da Ciência moderna, neste mo-
mento em que o homem está buscando novos 
mundos através da Astronáutica?

J. Herculano Pires - Você tocou no ponto 
importante para se desenvolver o problema. 
Realmente, a simples pesquisa cósmica que 
se está fazendo neste momento já vem con-
firmar um dos pontos básicos do Espiritismo. 
É o Espiritismo, no campo do pensamento 
moderno, aquela doutrina que afirmou e que 
vem afirmando há quase um século e meio, 
vem sustentando a existência real dos mundos 
habitados no espaço. Assim, o Espiritismo 
precedeu de mais de um século o advento 
da Astronáutica.

Isto bastaria para mostrar que, no campo 
das Ciências, nós encontramos no Espiritismo 
uma antecipação muito grande a todas as 
conquistas atuais, porque a Astronáutica, ela 

não resulta apenas de uma tentativa isolada de 
penetração no cosmos; a Astronáutica resulta 
de um conjunto de evoluções científicas, de 
processos de desenvolvimento em vários 
campos da Ciência que permitiram então 
essa tentativa cósmica. Mas, considerando 
que a Ciência que mais contribuiu para esse 
desenvolvimento foi a Física, nós podemos 
examinar no campo da Física o que se passa 
neste momento. Nós sabemos que, depois da 
penetração na estrutura da matéria através 
da Física Atômica e depois da Física Nuclear, 
nós agora já estamos além da matéria, com a 
descoberta, pela Física, da antimatéria.

Ora, a descoberta da antimatéria representa 
inegavelmente um rompimento de toda a 
estrutura puramente materialista da Física do 
século 18 e do século 19. A Física perde, por 
assim dizer, a sua qualidade de Ciência da 
matéria, porque ela já passou a investigar o 
campo da antimatéria, reconhecendo que essa 
antimatéria, não obstante esteja presente junto 
à matéria, não obstante se entranhe, por assim 
dizer, na matéria, interpenetrando-a, esta an-
timatéria não é matéria. Por isso mesmo que 
lhe dá o nome de antimatéria. Ela representa 
outro elemento. E, além disso, nós sabemos 
que esta conquista da Física projetou-se, por 
exemplo, na Astronomia, de uma maneira 
bastante significativa, porque os astrônomos, 
diante das conquistas progressivas da Física no 
campo da antimatéria, passaram a admitir a 
existência de mundos de antimatéria.

Esses mundos de antimatéria no cosmo 
podem ser considerados por nós, espíritas, 
como aqueles elementos que constituem o 
outro mundo, o mundo espiritual, de que fala 
o Espiritismo. Ora, descobrindo-se então a 
existência dos mundos espirituais no espaço, 
nós estamos em face de uma perspectiva 
inteiramente nova nas Ciências e que vem 
confirmar princípios básicos do Espiritismo. 

Mas, caminhando ainda no campo da Astro-
nomia, nós veremos que até certos enganos 
verificados nesse processo científico deram 
resultados favoráveis ao Espiritismo.

Eu quero lembrar aqui, por exemplo, uma 
teoria exposta no livro de Isaac Asimov sobre 
o Universo; uma teoria que ele formulou 
para explicar a possibilidade da existência 

simultânea de mundos de matéria e de an-
timatéria no espaço. De acordo com o que 
pensavam os cientistas até há pouco tempo, 
até a questão de uns dois ou três anos atrás, de 
acordo com o que pensavam os cientistas, os 
mundos de antimatéria eram completamente 
isolados, distanciados dos mundos de matéria. 
Não poderia haver um encontro, um contato 
desses mundos, porque eles explodiriam. Isso 
em virtude do quê? Em virtude de pesquisas 
de laboratório, onde a criação, a produção de 
uma partícula que fosse uma partícula mínima 
atômica de antimatéria, essa produção não 
tinha duração, porque ela mal se encontrava 
com a partícula contrária de matéria, da sua 
mesma natureza, mas oposta, e as duas explo-
diam e, dessa explosão, resultava a formação 
de raios gama.

Então os cientistas chegaram à conclusão 
de que como há fontes no espaço, grandes 
fontes distanciadas da Terra, de raios gama, 
que eram captados aqui, essas fontes deviam 
representar explosões de mundos materiais e 
antimateriais que se encontraram. Pois bem, 
esta teoria levou então os cientistas a procura-
rem uma hipótese para a explicação da possi-
bilidade de mundos materiais e antimateriais 
permanecerem conjuntamente no espaço, sem 
explodir, durante milhões e milhões de anos. 
E a conclusão foi a seguinte: a hipótese mais 
aventada e que mais conseguiu sustentação 
foi a que Isaac Asimov expõe nesse livro, a 
hipótese de que, no seu estado natural, grandes 
massas de antimatéria constituindo mundos, 
e de matéria também, ao se encontrarem, elas 
não provocavam explosão imediata porque, 
agindo uma sobre a outra, produziam um 
terceiro elemento, que seria uma espécie de 
intermediário entre a matéria e a antimatéria. 

“Allan Kardec representa para mim 
a figura exponencial dos novos 

tempos na Terra. Trouxe esta possi-
bilidade extraordinária de abrir as 

perspectivas do mundo para uma era 
inteiramente nova.“

“O Espiritismo precedeu de mais de 
um século o advento da Astronáutica. 
(...) Isto bastaria para mostrar que, no 
campo das Ciências, nós encontramos 
no Espiritismo uma antecipação muito 
grande a todas as conquistas atuais.”

Joseph Banks Rhine

William McDougall
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A este elemento eles deram o nome de fluido. 
Um fluido ainda desconhecido, que separava 
os dois mundos e permitia que eles vives-
sem conjuntamente.

A explicação de Asimov é muito curiosa, 
porque ele diz que quando uma gota d’água 
cai na chapa do fogão, a gota não se evapora 
imediatamente, porque ao tocar a chapa 
ela produz vapor; o vapor a levanta sobre a 
chapa, ela fica no ar, e então continua ainda a 
existir durante certo tempo, graças ao vapor 
que separa a chapa do fogão da água. Esta é 
a explicação que ele deu para se ter a ideia 
da possibilidade da convivência dos dois 
mundos no espaço, de matéria e antimatéria. 
Pois bem, essa explicação coincide com a 
teoria espírita do perispírito, que permite a 
existência conjunta do espírito e da matéria, 
do corpo material.

O corpo perispiritual, que é considerado no 
Espiritismo como semimaterial, segundo nós 
vemos em O Livro dos Espíritos – quer dizer, 
contendo elementos de matéria e elementos 
espirituais –, este corpo serve de intermediá-
rio entre o espírito e a matéria. Pois bem, a 
teoria física para explicação da convivência de 
mundos de antimatéria e mundos de matéria 
no espaço vem reproduzir simplesmente no 
plano cósmico a teoria espírita existente para 
o microcosmo, que é o nosso corpo.

Acho que este passo da Ciência é de grande 
importância. Mas sabemos que posterior-
mente, dois ou três anos depois, os cientistas 
soviéticos materialistas descobriram, nas suas 
pesquisas de laboratório, que a antimatéria 
existe aqui mesmo na Terra, e ligada mesmo 
ao átomo; o antiátomo e o átomo estão inter-
penetrados. Esta outra descoberta traz uma 
posição também muito favorável ao Espiritis-
mo, porque vem confirmar a interpenetração 
de espírito e matéria, que é sustentada como 
fundamento da Doutrina Espírita.

Jorge Rizzini – Você acredita, Herculano 

Pires, que a Ciência materialista dos nossos 
dias, que já fez essas descobertas formidáveis, 
que confirmam pelo menos em parte o que a 
Doutrina Espírita vem apregoando há mais 
de um século, você acredita que essa ciência 
materialista, em particular a Parapsicologia, 
essa ciência irá comprovar todos os fenôme-
nos que Allan Kardec, há mais de cem anos, 
comprovou e deu em miúdos, em trocados, no 
seu O Livro dos Médiuns?

J. Herculano Pires - Nem há dúvida a res-
peito. Nem há dúvida pelo seguinte: porque 
você falou da Parapsicologia. Bom, nós esta-
mos falando da Física. A Física é, como disse 
o professor Rhine – que é um dos fundadores 
da Parapsicologia moderna –, a Física foi até 
agora a ditadora das Ciências. Todas as Ciên-
cias seguiram os métodos físicos de pesquisa e 
basearam-se sempre nos conceitos físicos para 
a sua formulação de hipóteses e as suas con-
cepções. Pois bem. Apesar disso, a Física, como 
nós vimos, já rompeu os limites físicos da sua 
estrutura, ela penetrou no campo do Espírito.

Quanto à Parapsicologia, ela não é pro-
priamente uma Ciência que possa ser incluída 
no campo materialista. Aliás, foi uma das 
declarações mais importantes dos seus fun-
dadores, tanto o professor William McDou-
gall, inglês, quanto o professor Joseph Banks 
Rhine, norte-americano, a declaração de que 
a Parapsicologia era a Ciência que dava o 
primeiro passo no rompimento do arcabouço 
materialista da nossa concepção científica 
do Universo. Realmente era, porque quando 
ela provou, em 1940, depois de dez anos de 
pesquisa intensiva de laboratório, quando a 
Parapsicologia provou a existência da telepatia 
e da clarividência, sendo em primeiro lugar a 
clarividência, ela já demonstrou aquilo que o 
professor Ernesto Bozzano dizia: demonstrou 
que existe no homem um conteúdo que não é 
físico, não é material.

Então a Parapsicologia deu um passo 
realmente anterior ao passo da Física no 
rompimento do arcabouço materialista da 
nossa concepção do Universo. Mas, na Parap-
sicologia atual, nós já vemos que praticamente 
a escala de fenômenos paranormais, ou de fe-
nômenos mediúnicos, registrados em O Livro 
dos Médiuns, desde a simples transmissão de 
pensamento até a clarividência, a precognição 

– ou visão do futuro –, a retrocognição e assim 
por diante, subindo essa escala, nós vamos 
passando pelos fenômenos teta, que são os 
fenômenos de manifestações do Espírito, e va-
mos chegar até mesmo a este último fenômeno 
que está sendo investigado atualmente, que é o 
da memória extracerebral, ou seja, chegamos 
ao campo da reencarnação.

Então vemos que a Parapsicologia cobriu 
praticamente, a partir dos fenômenos mais 
simples, mais rudimentares, como a telepatia e 
a clarividência, cobriu todo o campo fenomê-
nico do Espiritismo. Quanto à materialização, 
que você lembrou, ela também está incluída, 
não só pelas pesquisas já feitas pela Metapsí-
quica e que a Parapsicologia atual aceita –mas 
pretende renovar no campo de pesquisas –, 
mas também pelas pesquisas feitas na Parap-
sicologia sobre os fenômenos psicocinéticos, 
ou seja, de ação da mente sobre a matéria: os 
fenômenos chamados psi-kapa.

De maneira que no campo geral da feno-
menologia espírita, a Parapsicologia como 
Ciência de tipo comum, ligada às ciências 
normais, sem nenhuma tentativa assim de 
colocação do problema em termos espíritas, 
ela já endossou praticamente toda a verdade 
espírita. (Continua no próximo número).

“A teoria física para explicação da 
convivência de mundos de antimatéria 
e mundos de matéria no espaço vem 

reproduzir simplesmente no plano cós-
mico a teoria espírita existente para o 

microcosmo, que é o nosso corpo.”

Soren Kierkgaard

Jorge Rizzini

Tomada da Bastilha, estopim da 
Revolução Francesa em 1789.
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Comece pelo Começo agora é nacional
Campanha da USE, iniciada em 1972, é encampada pela Federação Espírita Brasileira 

 e já é veiculada em nível nacional. Medida foi aprovada em novembro passado  
na reunião do Conselho Federativo Nacional, em Brasília.

Em reunião do Conselho Federativo 
Nacional (CFN), em novembro passa-
do, a comitiva paulista, liderada por 
Julia Nezu, partilhou informações e 
experiências com outras 26 Federativas. 
Alguns efeitos do trabalho articulado 
entre USE e FEB já se fazem sentir no 
planejamento de atividades de ambas as 
entidades. Novos companheiros do mo-
vimento estadual, a exemplo de Merhy 
Seba e José Antônio Luiz Balieiro, já 
foram convocados a atuar também no 

movimento espírita nacional (Veja nota 
nesta página).

Outra contribuição useana,  aprovada 
durante o encontro, é a campanha Co-
mece pelo Começo, criada em 1972, e 
que agora passa a ser uma campanha 
nacional. Conforme portaria da Pre-
sidência da FEB, a campanha atende 
às diretrizes relacionadas à difusão, 
preservação da unidade de princípios 
da Doutrina e também à comunicação 
social espírita.

assessor da Presidência da FEB e como 
coordenador da Comissão Organizadora 
do 4º Congresso Espírita Brasileiro, e de 
Merhy Seba, coordenador da Área Na-
cional de Comunicação Social Espírita, 
novos “useanos” foram convocados a 
assumir funções no CFN. 

Desde novembro passado, compõem 
os quadros do CFN a companheira Mar-

lene F. C. Gonçalves, assessora da Área 
de Estudo do Espiritismo; Aylton Paiva, 
coordenador da Área de Assistência e 
Promoção Social Espírita, e João Thia-
go Garcia, membro da Comissão para 
a Juventude.

A esses companheiros, os votos de 
sucesso nas novas tarefas a que fo-
ram chamados.

Portaria assinada pelo presidente da 
Federação Espírita Brasileira e Conse-
lho Federativo Nacional, Antônio Cesar 
Perri de Carvalho, designam trabalha-
dores da USE para ocuparem quadros 
no CFN, seja nas assessorias nacionais 
ou regionais.

Além dos companheiros José An-
tonio Luiz Balieiro, que já atua como 

“A área de Comuni-
cação Social Espírita 
identificou a neces-
sidade de ter no seu 
quadro de Campanhas 
Permanentes uma que 
enfoque especifica-
mente as Obras Bási-
cas do Espiritismo”, 
diz o texto de portaria 
assinada pelo presi-
dente Cesar Perri. O 
documento ressalta 
ainda os resultados da 
campanha lançada há 
mais de 40 anos, em 
São Paulo, mas que 
ultrapassou as frontei-

ras do Estado, chegando 
mesmo à Inglaterra.

Lançada neste mês de janeiro, como 
encarte na revista Reformador, a cam-
panha Comece pelo Começo manterá 
a estrutura temática original, permitin-
do que a USE continue veiculando a 
campanha sem interrupção, bastando 
apenas alterar a assinatura para “Rea-
lização do CFN – Apoio: USE-SP. 
Essa será a assinatura padrão para as 
demais federativas.

Agenda Brasil

Da Redação – use@usesp.org.br

Novos Useanos vão assumir quadros no CFN

Reunião do CFN, em Brasília: Julia Nezu, presidente da USE, ladeada pelos diretores A. J. Orlando, 2º vice-presidente, ,e 
João Thiago Garcia, diretor do Departamento de Mocidade
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FEB já comemora os 130 anos
As comemorações dos 130 anos da 

FEB estão sendo feitas, de maneira 
antecipada. Elas tiveram início já na 
Reunião Ordinária do Conselho Fede-
rativo Nacional da FEB, em novembro 
passado, em Brasília, e também com os 
eventos na Sede Seccional da entidade, 
no Rio de Janeiro.

Em 2 de janeiro, foi lembrado o dia 
da fundação (1º de janeiro de 1884),  
numa reunião interna dos diretores da 
Federação, em sua sede, em Brasília. 
Os 130 anos serão lembrados ainda 
no próximo 19, com palestra pública 
de Haroldo Dutra Dias, no anfiteatro 
da entidade, quando serão abordados 
também os 150 anos de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo. 

Em fevereiro, no dia 1º, na Sede 
Seccional, no Rio de Janeiro, o presi-
dente da FEB, Antônio Cesar Perri de 
Carvalho fará palestra sobre os 130 anos 
da FEB e os 180 anos de nascimento de 
Bittencourt Sampaio. Nas comemora-
ções estão previstas ainda para este ano 
a inauguração do Espaço Cultural da 
FEB, com a Mostra Chico Xavier.

Janeiro marca também aniversá-
rio da revista O Reformador, que 
completa 131 anos de ininterrupta 
circulação. Como já havia ocorri-
do com a Editora, sua redação foi 
transferida para a sede da FEB, em 

Brasília. A edição de janeiro tem 
nova apresentação: capa, diagrama-
ção, seções, aumento do número de 
páginas e a alteração do formato do 
caderno Brasil Espírita, que passa 
ser um suplemento. 

Agenda Brasil II

Reformador, 131 anos

Lançamentos da Editora EME 2013

Passos de um gigante
Mônica aGUiEiRaS coRtat | VicEntE (ESpíRito)

Romance mediúnico
• 16x22,5 cm • 416 páginas • R$ 34,00

Neto de imigrantes poloneses, Vicente é um jo-
vem que sofre de uma doença rara. Adepto da 
ideia de que ‘somos pó e ao pó retornaremos’, 
passa décadas no umbral. Já refeito, vem nos 
contar sua história.

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

Além da convivência
EURípEdES coSta do naSciMEnto

• 15,5x21,5 cm • 200 páginas • R$ 26,00

A proposta desta obra é refletir sobre a or-
ganização familiar segundo os ensinamen-
tos transmitidos a Kardec em O Livro dos 
Espíritos, procurando sistematizar metodo-
logicamente as explicações dos espíritos 
sobre o tema.

Sede da Federação Espírita Brasileira, na Capital Federal: 130 anos
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ASSISTêNCIA E PROMOçãO 
SOCIAL ESPÍRITA

Aylton Paiva – sapse@usesp.org.br

O Hospital das Clínicas da Universi-
dade de São Paulo realizou, em 24 de 
novembro, o I Simpósio de Assistência 
Religiosa Ecumênica Hospitalar, com 
apresentação dos coordenadores do 
CARE – Comitê de Assistência Religiosa: 
um padre católico, um reverendo presbi-
teriano, um médico espírita, da Equipe do 
Grupo de Voluntários Espíritas do CARE, 
representantes da Abrape e da AME-SP.

Estiveram presentes também, além de 
Neyde Schneider, 1ª vice-presidente da 
USE, representantes do Instituto Bairral, 
do Grupo Fraterno de Assistência, funcio-
nários do HC e convidados.

Os capelães das três confissões reli-
giosas narraram episódios de melhora, 
conforto e alívio de pacientes interna-
dos, por ocasião da assistência religiosa 
prestada por eles. Merecem destaque as 
palavras do prof. Dr. Sérgio P. Rigonatti 
e Dra. Elizabeth Nicodemos, no convite: 
(...) “Durante os atendimentos (...) nos 
colocamos no lugar do nosso próximo, 
buscando confortá-los, dar-lhes acolhi-
mento e tentando amenizar suas dores e 
aflições, transmitindo-lhes amor, fé, espe-
rança e resignação, não só aos pacientes, 
mas também a seus familiares.”

Ressalta-se a colocação de Dra. Ercília 
Zilli, presidente da Abrape, ao relatar o 
avanço do ecumenismo, que mais do que 
a convivência de pessoas de credos dife-
rentes é o respeito pelo credo do outro. 
Lembrou igualmente que ao apresentar tra-
balho de conclusão de curso, um colega do 
partido dos trabalhadores, ateu, disse-lhe: 
“O que você chama de Kardec, eu chamo 
de Karl Marx”. Destaque-se também o 
dizer de Dr. Rafael Latorraca: “ao médico 

compete ‘aliviar sempre, curar algumas 
vezes e confortar quando possível’”.

Pelo exposto, mais conclusões sobre 
pesquisas nos EUA apresentadas em 
congresso da AME em São Paulo, assis-
tência religiosa aos enfermos é de suma 
importância e merece ser implantada em 
todos os hospitais. É o que sugerimos aos 
nossos confrades leitores.

ESTUDO SISTEMATIzADO 
DA DOUTRINA ESPÍRITA 
Mario Gonçalves – esde@usesp.org.br

O semeador saiu a semear. Essa frase 
– que marca o início da parábola do Se-
meador, 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 concei-
to expresso na frase creditada por Mateus 
a Jesus é bastante variada, casando-se 
perfeitamente com alguns pontos de vista 
de Allan Kardec expressos no capítulo I 
de A Gênese.

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

Ao fazer um paralelo com a terminolo-
gia 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 promover 
o estudo das obras básicas da codificação 
espírita, garantindo, aos participantes, 
uma visão ampla e coerente da Doutrina. 
Cumprindo esse desafio, os grupos de 
estudos objetivam o estudo metódico, 
contínuo e sério do Espiritismo.

Relacionando todos esses conceitos à 
frase inicial da Parábola do Semeador, 
é natural a transformação desses grupos 
de estudo em uma espécie de laboratório, 
onde são praticados os ensinamentos de 
Cristo, e que estimula todos os participan-
tes 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 
esde@usesp.org.br ou pelo telefone (11) 
2950.6554, ou ainda visite os sites: www.
febnet.org.br e www.usesp.org.br. 

MOCIDADE ESPÍRITA
João Thiago Garcia – mocidade@usesp.org.br

Diretrizes para Ações da Juventude – 
A juventude brasileira conquistou no final 
de 2013 um espaço significativo no movi-
mento espírita brasileiro com a aprovação 
do documento “Diretrizes para Ações da 
Juventude Espírita do Brasil”. Mais do 
que um conjunto de diretrizes e proposi-
ções de ações, esse documento consolida 
algumas das atividades já desenvolvidas 
pelo Departamento de Mocidade da USE 
no estado de São Paulo e nos convida a 
dar mais um passo no trabalho com a 
juventude. Os jovens espíritas paulistas 
já conquistaram há muito tempo o espaço 
para ser protagonista nas ações de juven-
tude, seja na Casa, seja no Movimento 
Espírita. Um exemplo disso é que para 
ser diretor do Departamento de Mocidade, 
o candidato tem de ser membro de uma 
Mocidade Espírita, o que faz com que a 
coordenação fique sob a responsabilidade 
dos próprios jovens. Porém, além das ati-
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vidades na própria Mocidade, os jovens 
vêm assumindo outras responsabilidades, 
como preleção antes do passe, auxílio nas 
turmas de ESDE, trabalho mediúnico etc. 
Claro que para isso é necessário não só 
oportunizar os espaços ao jovem, mas 
orientá-lo nas atividades em que ele se 
predispõe a ajudar. Ressaltamos que é 
preciso mudar a visão com relação ao 
jovem, deixando-o de considerá-lo como 
“futuro” e passando a enxergá-lo como 
presente, pois ele está jovem agora e é 
agora que ele está disposto a colaborar 
nas atividades da Casa e do Movimento 
Espírita. Nos encontros de mocidade, nos 
seminários e nas reuniões buscamos in-
centivar os jovens a participar e contamos 
sempre com a valiosa colaboração dos 
dirigentes nesse trabalho, pois, se a Casa 
Espírita não estiver aberta para o jovem 
que busca trabalho, ele o encontrará em 
outro lugar.

EECDME 2014 – “Não temas, de agora 
em diante serás pescador de Almas” é o 
tema do 10º Encontro Estadual de Comis-
são Diretora de Mocidade Espírita que será 
realizado em Bauru nos dias 14, 15 e 16 de 
novembro de 2014. O encontro é focado na 
capacitação inicial e contínua dos coordena-
dores e trabalhadores de Mocidade Espírita.

Confraternizações Seccionais – Matão 
e Atibaia vão abrigar Prévia parceira da 
Comenesp e Comenoesp, e da Comelesp e 
Comecelesp, respectivamente. As prévias 
abordarão o primeiro módulo de estudo 
do temário “Sexualidade: Eu, você, nós... 
Deus – O caminho, o entendimento e a 
aplicação do conhecimento da sexualidade 
rumo a Deus”. O estudo busca desmistifi-
car os tabus e erros referentes ao assunto, 
de forma que a pessoa, ao estudá-lo, 
possa compreender melhor a vida como 
um todo; a si mesmo em suas reflexões 
íntimas; a evolução espiritual. Propõe-se 
ainda a discussão do uso cotidiano desses 
conceitos, de forma que o jovem possa 
sair do evento com a alma predisposta ao 
uso iluminado de sua sexua lidade, seja nos 
relacionamentos sexuais, na vida em so-
ciedade, com a humanidade ou a natureza, 
seja com Deus. Estudar educação sexual 
pautada no entendimento do que é fluido e 
como nossas ações moldam-no de acordo 
com o pensamento e a vontade. Despertar 
para a necessidade da sublimação dessa 

sexualidade, levando em consideração o 
longo processo evolutivo no qual esta-
mos inseridos.

RELAçõES PúBLICAS E 
INSTITUCIONAIS

Merhy Seba – merhyseba@ig.com.br

Em sequência ao desenvolvimento 
dos tópicos referentes às Diretrizes de 
Ação constantes do Plano de Trabalho 
para o Movimento Espírita Brasileiro 
2013-2017, aprovado pelo Conselho 
Federativo Nacional, nesta edição, abor-
daremos a diretriz de número dois, sob o 
título: Preservação da unidade dos prin-
cípios doutrinários.

Uma pequena reflexão nos leva a 
afirmar que essas áreas podem e muito 
contribuir para atender a essa diretriz, a 
partir do momento em que são modalida-
des que lidam com a comunicação com 
o público tanto interno da casa espírita, 
como o externo constituído pelo grande 
público não espírita.

De prático, podemos tomar como 
exemplo a campanha “Comece pelo 
Começo”, que há exatos 41 anos, insiste 
em propor que o conhecimento espíri-
ta se inicia com a leitura e estudo das 
Obras da Codificação Espírita, legada 
por Allan Kardec, sob a supervisão dos 
Espíritos Superiores.

Essa talvez seja a mais consistente 
forma de propagar um conceito ao grande 
espírita, tão fácil de entender, porque o 
Espiritismo deu seus primeiros passos 
com Allan Kardec, mas que, 
ainda, significativa parte dos 
espíritas não se apercebeu. 
Pesquisas recentes (outubro 
de 2013) revelam que as Obras 
da Codificação Espírita repre-
sentam aproximadamente 26% 
das vendas de uma das maio-
res distribuidoras de livros 
espíritas no Brasil; podemos 
imaginar que os outros 74% 
são distribuídos em obras de 
autores encarnados e desencar-
nados, mesclados de vários e bons con-
teúdos (obras subsidiárias à Codificação 
Espírita), como também outros trazem 
conteúdos estranhos ao pensamento es-

pírita e acabam prestando um desserviço 
à propagação da Doutrina Espírita.

Passar conceitos doutrinários autên-
ticos não só é importante para informar 
e orientar os novos frequentadores das 
casas espíritas, como também necessário 
para estimular o aprofundamento do 
conhecimento doutrinário dos chamados 
veteranos. Por outro lado, como falar de 
expansão do movimento espírita sem fixar 
e comunicar as bases fundamentais em 
que essa expansão se alicerça? 

Dessa forma a unidade dos princípios 
doutrinários não se faz por decreto, mas 
com esforços direcionados à difusão, atra-
vés de cursos, debates, seminários e outras 
estratégias, como também, por meio da 
comunicação contínua na casa espírita e 
fora dela dirigindo-se ao grande público, 
utilizando-se os meios adequados a cada 
momento e a cada público.

Se você se preocupa com essa diretriz 
de ação, fale conosco. Junte-se a nós 
nessa empreitada de colocar as Obras da 
Codificação Espírita ao alcance de todos.

EDUCAçãO INFANTIL
Martha Rios Guimarães – infancia@usesp.org.br

Início de ano é época importante para 
planejar, estabelecer metas, refletir ... por 
que não aproveitar o período para avaliar 
a possibilidade de mudanças que aprimo-
rem a atividade realizada?

É comum que com o passar do tempo, as 
atribulações do dia a dia e demais desafios 
que enfrentamos regularmente, passemos 

a “operar no piloto automático”, deixando 
passar oportunidades interessantes para o 
crescimento do trabalho e do trabalhador.

Reúna-se com sua equipe de Educa-
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dores Espírita da Infância e, sem medos 
ou preocupações, abram espaço para o 
diálogo franco, onde todos possam expor 
seu modo de ver a tarefa, seus pontos 
positivos e negativos, bem como oferecer 
sugestões de melhorias e/ou de novas 
propostas que dinamizes o setor.

Após essa etapa, avaliem cada uma das 
sugestões ou críticas de forma honesta, 
pautados na base doutrinária e levando 
em consideração a realidade do grupo em 
que estão inseridos. As ideias aprovadas, 
claro, precisarão ser planejadas para a 
prática – e acompanhamento/ avaliação.

De forma fraternal e com empenho, 
certamente, a equipe poderá dar início a 
uma nova etapa de trabalho ainda mais 
produtiva e positiva. Pensem a respeito.

EDUCAçãO E FAMÍLIA

A competência pedagógica do Espiri-
tismo no desenvolvimento humano

Adalgiza Balieiro  
adalbalieiro@escolasinterativas.com.br

O Plano Geral de Trabalho da USE 
para 2014 foi desenvolvido a partir das 
diretrizes fixadas no Plano Quinquenal 
da FEB para o período 2013-2017. A 
implantação dos “Seminários Integrados” 
propostos nesse documento carece de ins-
trumentos de trabalho que viabilizem sua 
realização. Desenvolver e disponibilizar 
a todos esses instrumentos é o que a USE 
pretende em seu Plano Geral de Trabalho.

 Um breve histórico do que foi rea-
lizado até agora permite dimensionar 
a importância dessa implantação bem 
como dos recursos que ela demanda. As 
conversações vêm acontecendo desde 
dezembro de 2012 quando a questão da 
“unidade de princípios doutrinários” se 
colocou como uma meta a ser priorizada 
pela comunidade espírita, fato que levou 
a Diretoria a propor que a “unidade de 
princípios” fosse vista nas ações que as 
Casas Espíritas realizam, diferentemente 
de considerá-la uma orientação para as 
ações a serem realizadas. 

Nesse sentido, considerou-se neces-
sária a presença de um espaço reflexivo 
capaz de vincular o trabalhador às suas 

ações, o que lhe permite corrigir, apri-
morar ou ampliar essas ações, levando 
em conta os fundamentos teóricos que 
lhes dão sustentação. Esta a primeira 
meta a ser alcançada pelos “Semi- 
nários Integrados”.

O caráter processual das transforma-

ções individuais, favorecidas pela refle-
xão sobre o trabalho na Casa Espírita, 
revela seu caráter educativo, explicitado 
no maior envolvimento dos trabalhadores 
com a causa espírita na busca do melhor 
caminho para seu desenvolvimento pes-

soal no coletivo.  
Nesse particular, abdicou-se do caráter 

orientador de unificação de princípios 
orientando as práticas, para identificá-los 
nas realizações e transformações pessoais 
e institucionais que os materializam, res-
peitando o caráter dinâmico, tão próprio de 

processos de aprendi-
zagem e desenvolvi-
mento humanos. 

Assim, a  com-
preensão, consensu-
almente construída 
sobre organização, 
estrutura e princípios 
doutrinários que dão 
suporte ao funciona-
mento da USE e seus 
departamentos, po-
derá contribuir com 
as Casas Espíritas na 
orientação de suas 
atividades. 

Voltaremos ao tema na próxima 
edição, mas estamos à disposição, 
para aprofundar a matéria, no endereço 
eletrônico acima. Nossos votos de um 
Feliz Ano Novo aos nossos confra-
des leitores!
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E s p a ç o  L i t e r á r i o
Do gravador para a mídia digital

Em 1955 e 1957, a Federação 
Espírita Brasileira (FEB) editou dois 
livros com o conteúdo das psicofonias 
recebidas por Chico Xavier durante as 
reuniões mediúnicas do Grupo Espíri-
ta Meimei, de Pedro Leopoldo (MG), 
do qual o médium havia sido um dos 
fundadores nos anos 50. Essas obras 
– Instruções Psicofônicas e Vozes do 
Grande Além, de Espíritos diversos – 
vieram a lume graças a um gravador 
doado ao grupo pelo professor Carlos 
Torres Pastorino, responsável pela 
edição dos primeiros números do Ser-
viço Espírita de Informações (SEI). 

Mas um terceiro livro estava, há 
muito, com sua publicação pendente, 
conforme revelação do próprio Ar-
naldo Rocha, organizador das duas 
obras, amigo do médium e marido de 
Irma de Castro, o Espírito Meimei. 
“Logo depois que Chico se mudou 
para Uberaba, entreguei a ele parte 
dos originais para um eventual novo 
livro, obtido das gravações das psi-
cofonias. A cada visita, lembrávamos 
a Chico e este sempre respondia: ‘É 
mesmo, precisamos publicá-lo....’ 
Depois mudei-me para Brasília, passei 
a visitá-lo esporadicamente, o tempo 
passou, e o terceiro livro não foi publi-
cado” – contou Arnaldo, em entrevista 
que concedeu à revista Reformador, 
da FEB, em setembro de 2011. 

Esse terceiro livro acaba de sair. 
Organizado por Eugênio Eustáquio 
dos Santos, Registros Imortais – este 
o título – vem complementar as duas 
obras publicadas pela FEB e ajudar 
a resgatar um pouco mais da traje-
tória de Chico Xavier para a Histó-

ria do Espiritismo. As mensagens 
compreendem o período de 1956 e 
1958, e englobam temas variados 
da Doutrina. “Disciplina educati-
va”, “Renovação”, “Bendita seja a 
prece”, “Gratidão”, “Mediunidade e 
Espiritismo”, “Falando a sacerdotes”, 
“Palavras de bom-ânimo”, “Palavra e 
exemplo”, “Em louvor à humildade”, 
“Estudemos e trabalhemos”, “Deve-
res da caridade” e “Ser cristão” são 
alguns deles.

Além das mensagens recebidas por 
ele, estão reunidas no novo lançamen-
to mensagens psicofônicas de outros 
integrantes do Grupo Espírita Meimei 
que participavam das reu niões com 

Chico Xavier, como Geraldo Benício 
Rocha, zínia Orsine Pereira, Francis-
co Gonçalves e Elza Vieira. Ao todo, 
são 90 mensagens, de autoria de Vian-
na de Carvalho, Meimei, Jerônimo 
Cardelli, José Xavier e André Luiz, 
entre outros. 

“Registros Imortais” sai com o selo 
da Vinha de Luz Editora, que cuida da 
Casa de Chico Xavier, a residência em 
que o médium viveu em Pedro Leo-
poldo e que hoje é um museu. O livro 
tem 338 páginas, 14x21cm e pode 
ser adquirido facilmente na internet, 
em sites como www.candeia.com ou 
www.boanova.net. O preço varia entre 
R$25,00 e R$30,00. 

Lançamento da Vinha de Luz Editora, Registros Imortais reúne mensagens psicofônicas do 
médium Chico Xavier e outros do Grupo Espírita Meimei, de Pedro Leopoldo,  

no período de 1956 a 1958. 
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Instituto Wilson Ferreira de Mello lança revista

Comece pelo Comecinho é destaque na tevê

O Instituto de Estudos Espíritas 
Wilson Ferreira de Mello lançou, em 
dezembro passado, a Revista de Estudos 
Espíritas, eletrônica, com distribuição 
livre e gratuita, podendo ser baixada do 
site www.ree.org.br. A revista é uma ini-

ciativa do Instituto de Estudos Espíritas 
Wilson Ferreira de Mello, localizado em 
Campinas, SP.

Uma semana antes do lança-
mento, o editor da REE, Dermeval 
Carinhana Júnior, falou do projeto à 
presidente da USE, Julia Nezu, que 
visitava a região, em compromisso 
doutrinário na cidade de Sumaré, no 
IV Encontro de Espiritismo e Cultu-
ra. Em sede própria desde julho, o 
Instituto WFM  abriga também As-
sociação dos Divulgadores do Espi-
ritismo (ADE-Campinas), presidida 
pelo próprio Dermeval Carinhana.

A jornalista e escritora Martha Rios 
Guimarães, diretora da área de Infân-
cia da USE e integrante da Equipe 
de Redação de Dirigente Espírita, foi 
destaque no programa Repensar – da 
TV Mundo Maior –, apresentado por 
Maria Izilda Netto.

Martinha, como é carinhosamente 
chamada pelos amigos, falou sobre o 
seu livro mais recente Comece pelo 
Comecinho, lançado pela Editora O 
Clarim, e também da sua experiência 
doutrinária no Centro Espírita Gabriel 
Ferreira (zona Norte da Capital), atu-
ando com jovens e crianças.

Nossa companheira justificou a 
escolha do título do livro, explicando 
que foi uma associação à campanha 
da USE – Comece pelo Começo – 
que recomenda o estudo da Doutrina 
a partir das Obras Básicas, de Allan 

Kardec, mas usando o termo também 
no sentido de “início da existência”, ou 
seja, a infância.

Maria Izilda sublinhou o alcance 
da obra, enfatizando os capítulos que 
tratam de questões como “lidar com 
as diferenças”, “saber trabalhar em 
equipe”, e a importância de se fazer o 
planejamento das aulas, a escolha dos 
recursos didáticos e também o cuidado 
no arquivo dessas informações, temas 
que foram devidamente comentados 
e ilustrados pela escritora e exposito-
ra espírita.

“São apontamentos muito oportunos 
também para outras áreas doutrinárias, 
porque dizem respeito também à gestão 
organizacional do Centro Espírita”, sa-
lientou a apresentadora. Em três blocos, 
a entrevista pode ser acessada no site 
www.tvmundomaior.com.br e no link: 

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Amm-JLwwzaQ,

E s p a ç o  L i t e r á r i o
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Nilson de Souza Pereira, fundador da 
Mansão do Caminho ao lado de Divaldo 
Pereira Franco, desencarnou em Salvador, 
BA, na madrugada de 21 de novembro, 
aos 89 anos. Uma nota de saudade soou na 
comunidade de trabalhadores e assistidos 
na grande obra social na capital baiana, 
onde Tio Nilson dedicou uma vida inteira.

“A Nilson devo grande parte de mi-
nha vida. Não estava a seu lado na hora 
da morte, porque convencionamos que, 
se algo acontecesse a um, o outro daria 
preferência à Doutrina, que deveria 
estar acima de tudo”, falou Divaldo, 
sensibilizado, após proferir palestra em 
Campinas, na noite seguinte, para mais 
de 1.500 pessoas.

A grande obra de divulgação doutriná-
ria de Divaldo Pereira Franco no mundo, 
que o mantém fora do País em mais de 200 
dias do ano, deve-se em boa parte a Nilson 
Pereira de Souza, seu primo e amigo, uma 
amizade de 68 anos. Juntos, ainda com 
pouco mais de 20 anos, eles fundaram o 
C.E. Caminho da Redenção, em 1947, e 
cinco anos mais tarde ergueram a Mansão 
do Caminho.

O confrade Miguel de Jesus Sardano, 

Uma amizade 
de 68 anos

Memorial 
Cairbar Schutel

Festa de 50 anos
em Jales

de Santo André, outro amigo de Dival-
do, também se pronunciou: “Nilson foi 
o braço-direito de Divaldo, permitindo 
que este pudesse viajar e atender aos 
compromissos doutrinários. Uma grande 
alma”, afirmou Sardano, que acompa-
nhava o médium em Amparo (SP), em 
mais uma edição do movimento Você e 
a Paz, idealizado por Divaldo Franco. O 
movimento já é realidade em 12 países 
da Europa e vem se difundindo em todo 
o Brasil.

Realizou-se na sede 
da Casa Editora O Cla-
rim, na noite do dia 13 
de novembro, a ceri-
mônia de inauguração 
do Memorial Cairbar 
Schutel, museu bio-
gráfico construído na 
antiga casa de Cairbar. 

O acervo inclui documentos, fotografias, 
móveis e objetos pessoais que foram 
guardados e preservados por membros 
da sociedade espírita de Matão desde a 
década de 1930.

O evento contou com mais de 100 con-
vidados, além de autoridades municipais 
e representantes do movimento espírita 
municipal, estadual e nacional. José Luiz 
Alberto Marchesan, presidente da Casa 
Editora O Clarim, ressaltou a importân-
cia do memorial para a valorização da 
história desse missionário, cognomina-
do Bandeirante do Espiritismo: “É um 
registro para a posteridade do que foi 
Cairbar Schutel e do que ele representa. 
Nós fizemos o possível para traduzir o 
pensamento desse Espírito valoroso, sua 
cultura e seus valores”.

O projeto desenvolvido para estrutu-
ração e montagem do Memorial Cairbar 
Schutel durou cerca de nove meses, 

período que envolveu as etapas de cura-
doria, pesquisa, higienização do acervo 
e concepção do espaço expográfico. O 
acervo contém livros, material farmacêu-
tico (frascos de remédio e instrumentos 
farmacêuticos), objetos de uso pessoal, 
fotografias, correspondências, cadernos 
de anotações, cadernos de atas, documen-
tos oficiais, exemplares de O Clarim e 
da Revista Internacional de Espiritismo, 
editados pelo próprio Cairbar, além de 
livros de registros.

A coordenação de todo o projeto foi 
feito pela historiadora Larissa Rizzatti 
Gomes e a montagem do espaço pela 
agência de publicidade e propaganda Tg3 
Comunicação. Horários para visitação: O 
Memorial Cairbar Schutel estará aberto à 
visitação pública, mediante agendamento 
prévio, nos seguintes horários: às terças-
-feiras, das 9 às 11 horas, e às quintas-
-feiras, das 15 às 17 horas. Caravanas 
podem solicitar agendamento também aos 
finais de semana. O agendamento pode ser 
realizado pelo telefone (16) 3382-1066, 
em horário comercial, ou pelo e-mail 
memorial@oclarim.com.br.

Fotos.  Cassio Carrara

A USE Intermunicipal de Jales está 
comemorando 50 anos de trabalho pela 
Unificação nas terras da Alta Noroeste. 
Na manhã de 2 de fevereiro, o paraense 
Alberto Almeida é o convidado para a 
reunião festiva no União Espírita Cami-
nho da Esperança (Rua Tancredo Neves, 
2631, Jales). À noite, o cinquentenário 
será lembrado também em Guzolândia, 
com palestra do expositor Nazareno Fei-
tosa no C. E. Ismael (Rua Allan Kardec, 
1018, bairro Limoeiro). Parabéns aos 
confrades de Jales e Região. A USE somos 
todos nós!


