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CONGRESSO 
ESTADUAL

HERCULANO 
PIRES

O escritor e orador bauruense é o 
conferencista convidado para a primeira 
prévia do 16º Congresso Estadual de 
Espiritismo, que se realizará em Santos, 
no ano que vem. Prévia será em 30 de 
agosto, na sede da Associação Espírita 
Jesus e Caridade, na cidade praiana.

No encerra-
mento de sua 
E n t r e v i s t a 
para o Futu-
ro (na seção 
Suplemento 

Literário), 
o escritor 
e “metro 
que  me-
lhor me-
diu  Kar-

d e c ” 
a c e n a 

para o futuro com esperanças e fé nos 
destinos do Brasil e na redenção da 
humanidade. 

CENTRO 
CULTURAL
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NOVO FILME ESPÍRITA NAS TELAS
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Primeira prévia, em Santos,
receberá Richard Simonetti

Filósofo acena para o futuro
com esperanças no brasil

Campanha por recursos
já atinge 92% da meta
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Regularização de documentos jun-
to à Prefeitura atrasa cronograma de 
obras do Centro Cultural USE. Mas, 
apesar dos contratempos, campanha 
por captação de recursos já atinge 
92% do total necessário à execução 
da primeira fase do projeto.

Em meio à efervescência da Copa do 
Mundo, Causa e Efeito, escrito e diri-
gido por André Marouço e com estreia 
marcada para 3 de julho em circuito 
nacional, apresenta, à luz da reencarna-
ção, os mecanismos com que se opera a 
Justiça Divina. 

“A história foi inspirada num ca-
pítulo de O Evangelho Segundo o 

Espiritismo, o maior best-seller da 
literatura espírita”, assinala o rotei-
rista e diretor, convidando espíritas 
de todo o Brasil a ver o filme já na 
primeira semana. “Uma boa estreia 
será determinante para que o grande 
público se sinta motivado a ver a 
obra”, acrescenta Marouço. 



Julho/Agosto de 2014 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

Mauro Antonio dos Santos
2º Tesoureiro

Maurício Ferreira A. Romão
Diretor de Patrimônio

José Silvio Spinola Gaspar

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
Rubens Toledo

(MTb 13776)

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

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

Assinatura Anual: R$ 30,00 / Número Avulso: R$ 5,00
Diagramação: Marco Melo

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

Tiragem:
3.000 exemplares

Brasil, coração
do mundo...

Nestes dias de ufanismo e paixão 
coletiva, quando o verde e o amarelo 
tomam ruas e fachadas, muitos se per-
guntam quanto ao futuro desta Nação. 
Seremos de fato o Coração do Mundo 
e Pátria do Evangelho como assinalou 
Humberto de Campos?

Estava a escrever estas linhas quan-
do assomou, à tela do meu computa-
dor, mensagem da atriz espanhola, 
Almudena Ruis: “Assim como a cada 
parte do corpo humano está atribuída 
uma função, aos povos do mundo 
também foi dada uma destinação. O 
Brasil, com certeza, é o coração, e a ele 
está confiada a obra de evangelização 
do planeta”. 

Recordei, então, entrevista com Mel-
ciades Lezcano, da Federação Espírita 
Paraguaia, numa das suas visitas ao 
Brasil, acompanhando Divaldo Franco 
em suas conferências. “Quando ultra-
passo a fronteira, começo a sentir uma 
psicosfera diferente”, disse ele.

Com efeito, durante o Congresso 
Espírita Brasileiro, em Campo Grande, 
ouvi semelhantes ponderações do con-
frade que generosamente me recebeu 
como hóspede na bela capital sul-mato-
-grossense: “Aqui há muitos imigrantes 
judeus, árabes e palestinos, convivendo 
em paz. Onde mais se vê isso?”

Olhando por esse prisma, o espiri-
tual, concordaremos com Humberto de 
Campos. Em que pesem a violência, a 
corrupção, a miséria que ainda campeia, 
no campo e na cidade, o Brasil é o “solo 
gentil” onde foram lançadas as semen-
tes do Evangelho de Jesus. E no tempo 
certo elas florescerão, erguendo sobre 
a Terra a frondosa árvore da caridade, 
cujos ramos cobrirão a humanidade in-
teira. Porque aqui, de fato, é o coração 
do mundo.

Rubens Toledo 
Editor

Campanha
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Mensagem da Presidência

HISTÓRIA

Mais um ano de lutas

Liga de Pesquisadores promove encontro nacional

Julia Nezu – presidencia@usesp.org.br

A. J. Orlando

Sob o influxo das palavras do Espírito 
de Verdade, que fazemos constar em 
epígrafe, a USE comemorou a passagem 
de mais um aniversário, transcorrido 
em 5 de junho, mantendo‑se fiel aos 
seus objetivos, que é a divulgação da 
Doutrina Consoladora e a unificação 
dos espíritas em solo paulista. E essa 
vibração permaneceu intensa, como 
força inspiradora, em nossas reuniões 

do Conselho Administrativo e Conselho 
Deliberativo Estadual, reunidos respec-
tivamente em 7 e 8 de junho.

Dizemos “força inspiradora” porque, 
apesar do fim de semana tumultuado, 
marcado por manifestações políticas 
e greve dos metroviários, tivemos 
encontros muito produtivos. Não obs-
tante as dificuldades, conselheiros e 
diretores deliberaram sobre diversos 
pontos, como, por exemplo, o 16º 
Congresso Estadual de Espiritismo, de 
18 a 21 de abril em Santos, e a come-
moração simultânea, em 150 cidades, 
do Sesquicentenário de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, em 21 de se-
tembro próximo.

Nossos companheiros de rincões 
mais distantes e mesmo da Capital 
puderam aquilatar os progressos alcan-

çados nas várias frentes de trabalho, 
sobretudo a integração dos órgãos de 
unificação e reativação de alguns deles, 
como as Regionais de São José do Rio 
Preto, Taubaté e Nova Alta Paulista.

E após dois dias de trabalho, não 
poderia haver melhor forma de selar 
esses encontros senão com um almoço 
de confraternização, servido no novo 
espaço construído na sede da Institui-
ção, o “Anexo Superior”, como alguns 
companheiros já denominaram. 

Como dizia o ex-presidente e sau-
doso amigo Attílio Campagnini, uni-
ficação se faz com muita conversa e 
cafezinho. Mas, de vez em quando, 
sobretudo no aniversário da nossa en-
tidade, um almoço também cai muito 
bem. Viva a USE, e que Jesus nos 
inspire, hoje e sempre!

Com o tema central Pesquisa Es-
pírita: Passado, Presente e Futuro, a 
Liga de Pesquisadores do Espiritismo 
(LIHPE) realiza o 10o Encontro Na-
cional nos dias 30 e 31 de agosto, na 
capital paulista. O Encontro Nacional 
da Liga de Pesquisadores do Espiri-
tismo (ENLIHPE) completa 10 anos 
de trabalhos. 

Esses encontros se tornaram espa-
ços de apresentação e discussão de 
trabalhos inéditos de pesquisa sob a 
temática espírita e de encontros entre 

“Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim 
de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, 
vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas 

discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra.”
O Espírito de Verdade – “Os obreiros do Senhor”, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.

pessoas afins ao propósito de desen-
volvimento do aspecto progressista do 
Espiritismo, dizem os organizadores. 

“Neste ano, esperamos contar com 
bons trabalhos de pesquisa espírita e 
desejamos que os participantes intera-
jam entre si para formação de novas 
parcerias e grupos de pesquisa para o 
futuro”, completa um deles.

A data para submissão dos trabalhos 
foi 15 de março, último. Após o rece-
bimento, estes estão sendo avaliados 
pelo sistema Double Blind Review, 

que consiste em avaliação anônima 
por 2 membros da Comissão Científica 
do Encontro.

O resultado de cada avaliação será 
enviada ao seu autor em momen-
to oportuno.

O 10o Encontro Nacional da Liga 
de Pesquisadores do Espiritismo terá 
lugar no Centro de Cultura, Pesquisa 
e Documentação do Espiritismo Edu-
ardo Carvalho Monteiro (CCDPE/
ECM), sito na Alameda dos Guaiases, 
16, Saúde, São Paulo.
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PERFIL – Neli Del Nery Prado

Nossa entrevistada possui currí-
culo extenso nas lides doutrinárias, 
iniciado ainda na adolescência nos 
grupos de mocidade e na própria casa 
espírita em sua cidade natal – Bauru. 
Nas lides de unificação, Neli Del 
Nery também é presença ativa. Na 
Intermunicipal de Bauru, percorreu 
os diversos cargos e atualmente “está” 
tesoureira e responsável por alguns 
departamentos. É presidente da USE 
Regional Bauru e, na USE estadual, 
coordena a macrorregião que une, 
além de Bauru, as regionais de Jaú, 
Marília, Nova Alta Paulista, Assis 
e Presidente Prudente. Nessa longa 
faixa do Estado, Neli representa ainda 
uma das cinco Assessorias do ESDE 
– Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita, dando apoio aos monitores. 
Vamos conhecer um pouco mais sobre 
essa valorosa trabalhadora!

Dirigente Espírita – Quem é Neli? 
Neli Del Nery – Neli é uma mulher 

que alcança a plenitude da vida, aos 69 
anos. Casada e mãe de três meninos, 
vivo agora a ventura de ser mãe duas 
vezes, como avó de quatro netos e 
uma neta.

DE – Que recordações tem 
da Infância?

Neli – Caçula de um grupo de seis, 
tive pais amorosos. Fui uma criança 
feliz, embora fôssemos uma família 
pobre. Época difícil, de poucos recursos 
financeiros. Era o término da Segunda 
Guerra Mundial, e as dificuldades foram 
sentidas por muitos anos.

DE – Como se deu o encontro com 
a Doutrina Espírita?

Neli – Com 10 anos de idade, ouvin-
do meu pai falar de Espiritismo, decidi 
não mais ir à Igreja Católica. Queria 
frequentar as aulas de Evangelização 
no Centro Espírita. Aos 13 anos passei 
a integrar o grupo de jovens estudantes 

da Doutrina. Havia horário de estudos 
e de serviço voluntário nas instituições, 
com aulas de Evangelização às crianças 
e jovens. Nessas atividades permaneci 
por um longo período, até o nascimento 
de meu primeiro filho, em 1975. 

DE – Qual a influência do movi-
mento de mocidade?

Neli Del Nery – Na minha época, a 
Mocidade Espírita de Bauru era autô-
noma; não era departamental. Possuía 
um estatuto registrado em cartório e 
participava da USE como uma institui-
ção unida. Guardo dessa época ótimas 
recordações. E estar nas Concentra-
ções de Mocidades Espíritas era uma 
oportunidade incrível de aprendizado. 
Despontavam e destacavam-se jovens 
lideranças como José Antônio Luiz 
Balieiro, Adalgiza Balieiro, Cesar Perri, 
Célia Rey, Aylton Paiva, Maria Eny, 
Adhemar Previdello, Miryam, Durval 
Previdello e tantos outros. Muitos ca-
samentos entre jovens do movimento 
espírita aconteceram, assim como ainda 
hoje observamos. 

DE – Foi também o seu caso? 
Neli Del Nery – Sim... Eu e meu 

marido, Antenor, começamos a na-
morar no retorno de uma viagem. 
Fazíamos parte de um mesmo grupo 
e, amigos que éramos, casamo-nos 
após sete anos de namoro. Antenor 
é um companheiro dedicado que me 
acompanha sempre que possível e 
me dá e sempre me deu todo suporte 
necessário em minhas ausências no 
lar, tanto nas atividades no movimento 
espírita como nas profissionais. 

DE – Algumas experiências no 
movimento... 

Neli Del Nery – Uma rica experi-
ência foi participar da Comissão Or-
ganizadora do Congresso Estadual de 
Espiritismo, realizado em Bauru, no 
ano 2000. Uma experiência que dividi 
com outros companheiros da região. 
Outra ação gratificante, que tem sido um 
marco em nossa cidade, é a realização 
da FeiraAmor, que já se encontra na 
27ª edição. 

DE – Você representa uma das cin-
co Assessorias do ESDE no Estado...

Neli Del Nery – Sim. Como moni-
tora do ESDE, venho trabalhando com 
várias turmas. Algumas já concluíram o 
estudo dos três livros; hoje estamos com 
três turmas, duas na cidade de Bauru, 
que estão na fase final do curso, e uma 
na cidade de Iacanga. Muitos manifesta-
ram o desejo de continuar estudando e, 
para atendê-los, montamos, em Bauru, 
uma turma do EADE – Estudo Apro-
fundado da Doutrina Espírita. 

DE – Uma mensagem aos nossos 
leitores. 

Neli Del Nery – Participar do 
movimento espírita nas suas diversas 
atividades tem sido uma oportunidade 
única em minha atual encarnação e 
espero estar contribuindo, como uma 
formiguinha, na divulgação dessa 
Doutrina que preenche todas minhas 
indagações e me impulsiona na vivên-
cia do amor.

“Faço um trabalho de formiguinha”

“Uma rica experiência foi parti-
cipar da Comissão Organiza-

dora do Congresso Estadual de 
Espiritismo.”
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Arena Santos será palco de abertura

Em visita à Arena Santos, no final 
de maio, diretores da USE e membros 
da Comissão de Infraestrutura do 16º 
Congresso Estadual de Espiritismo 
percorreram as instalações do ginásio 
de esportes na cidade praiana, com 
avaliação positiva.

A Arena receberá as cerimônias de 
abertura e encerramento do encontro, 
com exceção das 25 oficinas (estudo e 
prática) que integram o Congresso, que 
serão realizadas no prédio da Universi-
dade Paulista (Unip). 

Dessas oficinas participarão repre-
sentantes das entidades federativas do 
Rio de Janeiro (Ceerj), Paraná (FEP), 
Mato Grosso do Sul (FEMS), Santa 
Catarina (FEC) e Rio Grande do Sul 
(Feergs), que integram a Comissão Re-
gional Sul do Conselho Federativo da 
Federação Espírita Brasileira. 

“Teremos ainda alojamento para 
abrigar até 80 congressistas, que não 
tiverem feito reservas em hotel”, infor-
mou a vice-presidente Neyde Schneider, 
que integra a comissão organizadora 

do Congresso Estadual, lembrando que 
oportunamente será divulgada lista de 
hotéis, telefones úteis e também a pro-
gramação completa do evento, com os 
temas e nomes dos expositores. 

O diretor de Artes, Lyralcio Ricci, 
que também integrava a comitiva, con-
siderou adequada a infraestrutura para 
áudio e vídeo e, ainda, as condições 
técnicas para transmissão on-line do 
evento, bem como espaço para Sala 
de Imprensa. “As inscrições para o 16º 
Congresso vão estar abertas a partir 
de agosto, E permanecerão abertas até 
dezembro ou, no mais tardar, janeiro”, 
concluiu Neyde Schneider. 

Primeira prévia terá
Richard Simonetti

O escritor e orador Richard Si-
monetti, de Bauru, é o conferencista 
convidado para a primeira prévia, em 

30 de agosto, do 
Congresso Esta-
dual de Espiri-
tismo. Segundo 
Allan Kardec 
P i t t a  Ve loso , 
presidente da 
Regional Bai-
xada Santista e 
Vale do Ribeira, 
a prévia será na 
sede da Associa-
ção Espírita Je-
sus e Caridade, 
na Rua Pará, 33, 
Campo Grande, 
em Santos. Uma 
segunda prévia 
poderá ser reali-
zada ainda com 
a presença de 
Divaldo P. Fran-
co, com data a 
ser confirmada.

Ginásio de Esportes na cidade praiana apresenta excelente infraestrutura para receber o evento 
programado para abril de 2015.

16º Congresso Estadual de Espiritismo

Ginásio de Esportes em Santos vai receber maioria das atividades do Congresso Estadual, 
com exceção das oficinas.

Richard Simonetti, que acaba de lançar O Homem de Bem, pela  
Editora CEAC, de Bauru.
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Regularização de documentos atrasa cronograma

A regularização de documentos junto 
à Prefeitura Municipal de São Paulo, 
relativos à construção do prédio da 
Fundação Laudelino (Rua Brigadeiro 
Machado, 269, no Brás), deverá provo-
car atrasos no cronograma de obras do 
Centro Cultural USE, informou a pre-
sidente Julia Nezu, durante reunião do 
Conselho Deliberativo Estadual (CDE), 

Centro Cultural

Lançamentos da Editora EME 2014
Animais e espiritismo
RodRigo CavalCanti de azambuja

estudo
• 14x21 cm • 192 páginas • R$ 24,50

Com o pensamento cheio de amor, o autor 
procede a um estudo minucioso em diversas 
obras importantes, espíritas e não espíritas, 
acerca desse assunto tão fascinante que é o 
nosso relacionamento com os animais, expondo 
seu ponto de vista como homem e como 
profissional da medicina veterinária.

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

Ideias para jovens
FRanCisCo CajazeiRas

Doutrinário
• 14x21cm • 176 páginas • R$ 24,00

Com linguagem clara e moderna, o autor des-
tes textos para a juventude vai direto ao ponto 
ao tratar dos questionamentos que natural-
mente afloram nesta fase de transição da vida, 
a adolescência.

no último dia 8.
“Por  conta 

disso, as obras 
da primeira fase, 
que poderiam 
estar concluídas 
em novembro, 
deverão prolon-
gar-se até mea-
dos de 2015”, 
observou Julia 
Nezu. Apesar 
do contratem-
po, acrescentou 
a presidente, a 
campanha por 

captação de recursos, no âmbito do 
Proac, programa de incentivos à Cultura 
do Governo estadual, já atinge 92% do 
total necessário a esta primeira etapa 
do projeto.

O Centro Cultural USE deverá cons-
tituir-se numa das mais modernas casas 
de espetáculo e está inserido no plano de 
revitalização do “centro velho” de São 

Paulo. “De caráter multiúso, o espaço 
poderá receber exposições e abrigar 
oficinas transversais às artes cênicas”, 
assinalou a presidente.

Pendências do prédio da Fundação Laudelino junto à Prefeitura 
adiam conclusão da primeira etapa para 2015.

Fotos: Liralcio Ricci

Obras de reforma do Teatro, que compreendem a primeira etapa do 
projeto, não devem ser concluídas neste ano, avaliam os técnicos.

Fachada do prédio da Fundação 
Laudelino, no Brás.
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Aos caros leitores e admiradores 
de Herculano Pires, apresentamos a 
terceira e última parte da “Entrevista 
para o Futuro”, que o filósofo, es-
critor, jornalista e poeta concedeu a 
Jorge Rizzini, em 1972, e foi mantida 
“em segredo” até 2012, quando foi 
publicada no site da Fundação Maria 
Virgínia e J. Herculano Pires. Vamos 
à entrevista:

Jorge Rizzini – Bem, Herculano, 
hoje, dia 14 de julho do ano de 1972 – 
até vamos dar a hora: exatamente às 2 
horas da madrugada –, vou pedir a você 
que dê a sua mensagem aos ouvintes, 
ao povo do futuro, sem data marcada, 

L I T E R Á R I O
“Entrevista para o Futuro” 

40 anos depois (final)
porque essa fita será apresentada através 
dos séculos.

J. Herculano Pires – Eu acho, 
Rizzini, que a minha mensagem não 
poderá ser de estímulo a eles. Acredito 
que essa gente do futuro será tão su-
perior a nós, terá tantas possibilidades 
maiores diante dela, que essa gente do 
futuro dispensaria qualquer palavra 
de estímulo de nossa parte. Eu quero 
apenas saudar, nesses elementos do 
futuro – nesses homens maravilhosos 
de amanhã, nessas criaturas que irão 
povoar não só o nosso país, o Brasil, 
de norte a sul, de leste a oeste, mas 
que irão povoar todos os países do 
mundo – quero saudar neles a aurora 
do novo mundo que está raiando na 
Terra. E quem sabe, Rizzini, se nós 
teremos a esperança de estar também 
presentes nessa humanidade nova. 
Se nós fizermos jus a essa situação, 
quem sabe se estaremos participando 
daqueles que irão realmente efetivar na 
Terra a construção do reino de Deus, 
iniciada pelo Cristo há dois mil anos. 
É bem possível que isso aconteça. En-
tão, eu, deixando gravadas aqui essas 
minhas palavras, despretensiosamen-
te – porque o problema delas serem 
reproduzidas no futuro não é nosso, 
é um problema que depende apenas 
dos organismos que forem guardar 

essa fita –; deixando essas palavras 
aqui, eu quero dizer a essa gente de 
amanhã que nós trabalhamos para que 
o amanhã se realizasse, nós lutamos 
aqui no Brasil, como lutaram outros na 
Europa, lutaram outros na América do 
Norte, lutaram outros na América do 
Sul, lutaram outros na Ásia, na África, 
por toda parte. Lutamos para que o 
Espiritismo pudesse ser estabelecido 
na Terra como fundamento da nova 
civilização, do mundo do futuro.

Assim, nós temos de certa maneira 
um orgulho antecipado, uma satisfação, 
um encantamento prévio por aquilo que 
essa gente do futuro estará realizando. 
Porque nós todos fizemos o nosso es-
forço, e demos tudo o quanto pudemos 
para transformar o mundo bárbaro em 
que vivemos hoje, o mundo do século 
20, que é ainda um mundo bárbaro, um 
mundo de violências, um mundo de 
guerras, um mundo de provas duríssi-
mas, de tristes e amargos sofrimentos; 
transformar este mundo bárbaro naquele 
mundo de maravilhosa civilização, de 
elevação espiritual, de fraternidade 
humana, anunciado pelo Cristo no seu 
Evangelho. Nós procuramos fazer o 
possível, nas nossas imperfeições, com 
as nossas deficiências e dificuldades, 
nós batalhamos sem cessar para isso e 
continuaremos a batalhar. 

É assim que envio daqui, nesta 

S u p l e m e n t O

HERCULANO – 100 ANOS
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noite de 14 de julho de 1972, em São 
Paulo, Brasil, no momento em que 
nós lembramos as lutas da Revolução 
Francesa, as lutas para a implantação 
no mundo do regime político mais 
suave, melhor; quando os pioneiros 
do momento em que nós estamos, no 
presente, também lutaram e sofreram 
como nós; lembrando a epopeia 

da queda da Bastilha e lembrando 
também que, na Revolução Francesa, 
nos ideólogos dessa Revolução, nas 
transformações que ela produziu no 
mundo, nós podemos encontrar muitas 
raízes, por assim dizer, do pensamento 
espírita, que se desenvolveram através 
do tempo – problema esse que eu 
procurei colocar no meu livro O Espí-

rito e o Tempo, mostrando a Revolução 
Francesa como um episódio alegórico da 
história do mundo, um episódio em que 
o mito e a História se misturam de tal 
forma que muitas vezes se confundem.

Jorge Rizzini – Além de ter sido 

berço de nascimento do Espiritismo, 
caberá à França outra missão no futuro? 

J. Herculano Pires – Certamente. 
E aproveito este momento para dirigir 
também a nossa saudação neste momen-
to à França de amanhã, à França que viu 
Kardec nascer, à França que viu o Es-
piritismo nascer em seu seio, na cidade 
de Paris – que era então o cérebro do 

mundo –, à França que teve Léon Denis 
– aquele que Conan Doyle dizia ser um 
lutador contínuo através do espaço e do 
tempo –, de Gabriel Delanne, de Ale-
xandre Delanne e de todos os demais; 
Flammarion, o grande Flammarion, que 
anteviu a era cósmica com tanta visão, 
tanta grandeza de visão.

À França de todos esses gênios e de 
todos os gênios que realmente lutaram 
para que o mundo se transformasse, nós 
queremos enviar daqui a nossa saudação 
à França de amanhã, à França do futuro, 
na esperança de que ela – que neste 
momento, no século 20, está ainda numa 
situação bastante inferior em face do 
desenvolvimento do Espiritismo –, que 
ela tenha readquirido no futuro o seu élan 
espiritual, e através disso tenha realmente 
feito jus à sua condição de berço do Espi-
ritismo ao mundo, de berço da Doutrina 
que trouxe a nova civilização. Esperamos 
muito da França, e temos a certeza de que, 
se Deus quiser, brilhará sobre a França, no 
futuro, o triunfo do Espiritismo.

Jorge Rizzini – E aqui, “ouvinte” 
do futuro, fica o depoimento de José 
Herculano Pires. Que você possa tirar 
dessas palavras, saídas da inteligência 
e do coração de Herculano Pires, o 
melhor proveito. Que essas palavras 
sejam para você um estímulo, para 
que continue a praticar e a divulgar, 
a propagar a Doutrina Espírita, que 
é a redenção da humanidade, dessa 
humanidade que vai marchando grada-
tivamente a caminho de Deus, que é o 
criador do Universo, o criador da vida 
e o nosso verdadeiro Pai. Que Deus 
nos abençoe hoje e sempre.

“Então, eu, deixando gravadas 
aqui essas minhas palavras, 
despretensiosamente (...), eu 
quero dizer a essa gente de 

amanhã que nós trabalhamos 
para que o amanhã se 

realizasse.”

Revolução Francesa pintada por Delacroix (1798 – 1863)

“Na Revolução Francesa, nos 
ideólogos dessa Revolução, 
nas transformações que ela 

produziu no mundo, nós 
podemos encontrar muitas 
raízes, por assim dizer, do 

pensamento espírita.”
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Ao lado da escritora Ivani Ribeiro e do ator Altair Lima, Herculano “autografa” textos de A Viagem, 
novela de sucesso na televisão brasileira.

Família e amigos recordam Herculano

Entrevista concedida pela família a 
uma universidade de São Carlos (SP), 
que produzia um documentário sobre 
o filósofo, está disponível no site da 
Fundação Maria Virgínia e J. Herculano 
Pires. Desse rico material, extraímos 
algumas declarações da saudosa esposa 
Maria Virgínia e também do curador da 
Fundação, Antônio Carlos Molina, mui-
to oportunas no ano do seu centenário.

Um deles, por exemplo, é que o jo-
vem Herculano, aos 17 anos, estudou 
Teosofia. “Sim, ele chegou a frequentar 
um curso dessa doutrina, a convite de 
um amigo. Aos 20 anos, ao ler O Livro 
dos Espíritos, tornou-se espírita”, conta 
Maria Virgínia. A esposa recorda ainda 
que Herculano Pires esteve a serviço 
do Governo Jânio Quadros, como re-
presentante da Casa Civil. “Foram sete 
meses muito difíceis para a família. 
Uma experiência em nossa vida.”

Molina por sua vez lembra que Chico 
Xavier e Herculano trabalharam juntos 
numa coluna publicada no Diário de 

São Paulo, sob o pseudônimo de Irmão 
Saulo. “A coluna trazia um texto de Chi-
co, seguido de comentários do professor 
Herculano”, afirma o curador, tido como 
um “filho postiço” da família. No Pinga 
Fogo Com Chico Xavier, em julho de 
1971, pela TV Tupi, Herculano compôs 
a mesa de entrevistadores ensejando 
oportunos comentários do médium acer-
ca da sua mediunidade, especialmente 
na psicografia dos “romances romanos” 
de Emmanuel.

Repórter num diário no Interior 
Paulista, Herculano chegou a dirigir 
um jornal em Marília, cujas páginas 
combatiam o câmbio negro. Por conta 
dessa posição, muitos anunciantes rom-
peram contratos e Herculano ficou em 
dificuldades financeiras. “Felizmente, 
um grupo assumiu o jornal e nós con-
seguimos saldar as dívidas. E ainda 
sobrou um dinheiro para dar entrada 
na compra de uma casa, na Capital”, 
recorda Virgínia.

Em São Paulo, Herculano cursou 

Filosofia e abraçou a obra da divulgação 
da Doutrina, que entendia como sendo 
a forma mais eficaz de ajudar as pes‑
soas. ”Herculano negociou com gráfica 
e patrocinadores e pôs em circulação 
o “JORNAL ESPÍRITA”. Eram 40 
mil impressos, distribuídos em todo o 
Estado e também no Brasil. Na Rádio 
Mulher, apresentou o programa No Li-
miar do Amanhã, de grande audiência”, 
lembra Antônio C. Molina.

Em termos doutrinários, Herculano 
Pires não tergiversava. Lutou tenazmen-
te em defesa da Codificação Espírita, a 
fim de que a obra de Allan Kardec se 
mantivesse tal qual foi entregue pelo 
Codificador. Da mesma forma, apoiava 
o movimento de unificação. “O profes-
sor Herculano Pires foi um defensor da 
obra de unificação realizada pela USE, a 
União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, a fim de que o movimento 
espírita paulista não assumisse forma 
hierarquizada”, completou Molina.

A um trabalhador tão devotado à 
causa do Espiritismo, a Misericórdia 
Divina permitiu que Herculano transmi-
tisse mensagem aos familiares e amigos, 
imediatamente após a desencarnação. 
O grupo fazia sua costumeira reunião 
mediúnica das sextas-feiras e nem sabia 
da morte de Herculano, quando um dos 
médiuns recebeu sua comunicação.

“Ao saber da mensagem, eu fiquei 
confusa e de início refutei, porque sem-
pre fomos muito rigorosos na análise 
das comunicações mediúnicas. Mas a 
mensagem era de fato de Herculano, 
por razões que só eu mesma poderia 
avaliar”, recorda a esposa, desencarnada 
em 16 de março de 2000.

Ao final da comunicação, Hercula-
no recomendou: Conservem em apoio 
vibratório a Casa. Amparem o Livro 
da Codificação. E eu, em espírito e me-
mória, ao lado dos amigos espirituais, 
convosco sempre estarei, no apostolado 
de pregar e servir à Doutrina dos Espí-
ritos com o Mestre de Lyon.
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É melhor conhecer poucas coisas, 
boas e necessárias, do que muitas 
coisas inúteis e medíocres.

O aforisma é de Léon Tolstói, 
um dos maiores escritores russos 
de todos os tempos, e figura em sua 
obra Pensamentos de homens sábios, 
de 1904.

Ensinamento de data antiga, mas que 
sempre será atual e preciso. Nos dias de 
hoje, podemos dizer que é indispensá-
vel para aqueles que desejam uma vida 
bem orientada.

Outro pensador iluminado, Sêne-
ca, traz uma outra afirmação deve-
ras interessante:

Há um número excessivo de livros 
que existem apenas para entreter a sua 
mente. Portanto, leia apenas aqueles 
livros reconhecidos como bons.

O curioso é que o filósofo Sêneca 
viveu entre o ano quarto – antes da Era 
Cristã, e o ano sessenta e cinco – depois 
de Cristo.

Suas ideias já desvendavam o fu-
turo também, por certo, quando te-
ríamos uma infinidade de títulos à 
nossa disposição.

Vivemos a época das obras literárias 
descomprometidas, escritas de qualquer 
forma, escritas por qualquer um.

Títulos e mais títulos enxameiam 
nas livrarias, querendo conquistar os 
leitores com seus temas provocantes, 
com suas capas chamativas, com suas 
propostas inusitadas.

A literatura transformou-se num 

grande mercado, e isso trouxe uma nova 
realidade para o mundo.

Em nome de uma suposta liberda-
de de expressão, temos tudo que se 
possa imaginar.

Por isso temos que ter cuidado, mui-
to cuidado, e saber selecionar bem o 
que lemos.

Existem livros e “livros”. Obras 
que se dizem apenas entretenimento, e 
obras que têm propostas mais profundas 
e belas.

Temos que ser cuidadosos com os 
modismos, que fazem com que vários 
autores escrevam sobre uma mesma 
ideia ao mesmo tempo.

Revelando isso, desvendando aquilo 
que o outro já explicou etc.

Infelizmente, temos muitos explo-
radores de temas momentosos, que 
alardeiam em suas capas que irão 
trazer novas informações, mas que, 
em verdade, são apenas reprises com 
caras novas.

Assim, como a leitura é um grande 
alimento da alma, temos que escolher 
muito bem o que irá compor essa nossa 
alimentação intelectual.

Primar pela qualidade e não pela 
quantidade faz-se fundamental.

Ler muitos e muitos livros, apenas para 
ficar atual, ou para dizer que lê n obras 
por mês, é pura vaidade e perda de tempo.

As obras ricas, os verdadeiros tesou-
ros da literatura, nunca deixam de ser 
atuais, e podem ser lidas várias vezes, 
e em cada nova leitura iremos encontrar 
coisas novas.

***
Procuremos educar nosso hábito de 

leitura. Procuremos referências seguras 
e experientes para decidir o que ler.

Obviamente que uma leitura leve, vez 
ou outra, não nos fará mal.

Mas que tenhamos como peças 
principais de nossa vida as verdadeiras 
obras, ricas da arte de escrever, aque-
las que têm o poder de fazer pensar, 
de provocar indagações profundas em 
seus leitores.

Os grandes livros têm o poder de 
transformar os homens, através das 
ideias que lhes inspiram.

Redação do Momento Espírita, com 
base na obra Pensamentos para uma 
vida feliz, de Léon Tolstói.

Livros e livros
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Três lançamentos exaltam obra
sesquicentenária de Allan Kardec

AGENDA BRASIL

Um deles é O Evangelho Segundo o Espiritismo – Orientações para Estudo, organizado 
por Cesar Perri e Célia Rey de Carvalho.

A Federação Espírita 
Brasileira promoveu no 
dia 6 de junho, na Li-
vraria Cultura Espírita 
União, em São Paulo, 
o lançamento de três 
obras, com o selo da 
FEB Editora, todas alu-
sivas ao Evangelho Se-
gundo o Espiritismo, de 
Allan Kardec, obra cujo 
sesquicentenário está 
sendo comemorado por 
todo o mundo espírita.

Uma de las  é  O 
Evangelho Segundo 
o Espiritismo: Orien-
tações para o Estudo, 
organizada por An-
tônio Cesar Perri de 
Carvalho e a esposa, 
Célia Maria Rey de 
Carvalho, integrantes 
do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas (NEPE) da 
própria FEB.

O orador Divaldo Pereira Franco fez 
a conferência de abertura “É Preciso 
Nascer de Novo”, no Congresso FEESP 
2014, de 1 a 4 de maio, pela Federa-
ção Espírita do Estado de São Paulo 
 (FEESP), em sua sede, na Rua Maria 
Paula, 140 – Capital.

Ao lado da presidente da FEESP, Ju-

“O livro é um roteiro que auxiliará o 
leitor a estudar e a refletir sobre a essên-
cia do ensino moral de Jesus, servindo 
também como abrigo a adeptos de 
outras religiões”, afirmou Cesar Perri, 
após autografar exemplares da obra e 
conceder entrevista para o programa 
Vida Além da Vida, apresentado por 
Nena Galves e gravado na mesma tarde 
com apoio da equipe de Oceano Vieira 
de Mello, diretor da Versátil Vídeos, e 
da jornalista Eliana Hadad.

Também foram lançadas, na Livra-
ria Cultura Espírita União, o Imitação 
do Evangelho Segundo o Espiritismo 
(edição histórica e bilíngue da 1ª ver-
são da obra de Kardec) e o Evangelho 
por Emmanuel.

lieta Ignez Pacheco de Souza, e outras 
lideranças espíritas presentes, compu-
seram a mesa de abertura do encontro: 
José Antônio Luiz Balieiro, assessor da 
Presidência da FEB; Júlia Nezu Oliveira, 
presidente da USE, e Jether Jacomini, 
representando a Fundação Espírita An-
dré Luiz e a Rede Boa Nova de Rádio.

Divaldo Franco no Congresso FEESP

Cesar Perri e a esposa, Célia Rey, concedem entrevista a Nena Gal-
ves, no programa Vida além da Vida, Abaixo, o casal posa para foto 

ao lado de Julia Nezu, presidente da USE.
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Diretrizes para Ações da Juventude:  
O papel do Dirigente

Após a histórica aprovação e pu-
blicação das Diretrizes para Ações 
da Juventude Espírita do Brasil, 
pelo CFN-FEB, muito se tem falado 
sobre a importância do protagonis-
mo juvenil.

A USE, por meio do seu Departa-
mento de Mocidade, tem participado 
ativamente da construção desse docu-
mento. E nós compartilhamos a “ideia 
de protagonismo” presente no referido 
documento. Reforçamos aqui, entretan-
to, que em nenhum momento se fala de 
independência. Ao contrário, ao tratar 
de “protagonismo”, estamos nos refe-
rindo a “um tipo de relação pedagógica 
que tem, como base, a solidariedade en-
tre gerações; como meio, a colaboração 
educador-educando, e a autonomia do 
jovem como fim”. 

Essa nova relação de aprendizado 

é balizada por princípios novos e não 
pode ser concebida dentro dos velhos 
padrões. Por isso, deixamos clara a 
compreensão dos princípios que orien-
tam essas relações: solidariedade, como 
um princípio de conhecimento que se 
constrói com o outro; colaboração, 
como um princípio de ajuda mútua; au-
tonomia, como um processo construído 
em espaço de liberdade.

E, ainda, quando apresenta o papel do 
dirigente da Instituição Espírita, o docu-
mento traz as seguintes considerações:

A Juventude/Mocidade Espírita, 
como setor integrado à organização 
do Centro Espírita, necessita do apoio 
dos dirigentes e da equipe gestora da 
Instituição, visando ao adequado de-
senvolvimento de suas ações.

Nesse sentido, a sensibilização, 
presença e apoio dos dirigentes para 

a organização dos espaços de estudo e 
ação juvenil no Centro Espírita garan-
tirão a sua realização em ambiente de 
apoio mútuo, favorecendo ao jovem não 
apenas a oportunidade do estudo e prá-
tica do Espiritismo, mas, igualmente, as 
orientações seguras de companheiros 
mais experientes.

Portanto, reforçamos aqui o verda-
deiro sentido deste “protagonismo” 
que cabe à juventude espírita brasileira: 
fazer parte, somar esforços e transfor-
mar, juntos. Mas não o de criar espaços 
independentes e desconexos.

As Diretrizes falam sobre Ação 
do Jovem Espírita, Formação dos 
trabalhadores da Juventude/Mocidade 
espírita, Organização e funcionamento 
da juventude/Mocidade e Dinamização 
das Ações Federativas com atuação 
dos  Jovens ,  Evange l i zadores /
Coordenadores, Dirigentes e Família.

A juventude espírita paulista anseia 
por espaços de trabalho e necessita de 
oportunidade e orientações. Somente 
com o real protagonismo juvenil me-
lhoraremos as relações no Movimento 
Espírita em nosso estado. 

O documento na íntegra encontra-
-se no site www.usesp.org.br, e mais 
informações podem ser solicitadas pelo 
e-mail mocidade@usesp.org.br

João Thiago Garcia (mocidade@usesp.org.br)

Agenda Brasil

Fachada da Federação Espírita Brasileira (FEB), em Brasília.
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histórias infantis. Contá-las, isso ele 
fazia sempre, atendendo aos pedidos 
das suas netinhas trigêmeas. “Mas as 
meninas foram crescendo, e o estoque 
de histórias também foi se acabando”, 
conta Wladisney, autor de A História de 
um Relógio, lançado pela FEB Editora 
e já nas livrarias de todo o País.

“Numa noite, elas foram dormir em 
casa e voltaram a pedir: ‘Vô, conta 
uma história! Conta uma história...’ 
Eu havia comprado um velho relógio, 
do século 19, e então decidi inventar 
alguma coisa em torno daquele objeto, 
a fim de que elas aprendessem desde 
já a valorizar esse que, depois da vida, 
é o bem mais precioso que Deus con-

Nosso companheiro no Departamen-
to do Livro, Wladisney Lopes da Costa, 
não sabia da sua vocação para escrever 

cedeu às criaturas – o tempo”, assinala 
o autor.

Instado pela esposa, Wlad passou 
a história para o papel e encaminhou, 
também por sugestão de uma amiga, 
ao departamento editorial da Federação 
Espírita Brasileira, que decidiu publicá-
-la. “A ilustração foi feita por um jovem 
de 15 anos, o Gustavo, aluno da Oficina 
de Arte da FEB, dando à história novos 
elementos criativos, o que enriqueceu 
ainda mais o nosso trabalho”.

A história de um relógio – 21cm 
x 21cm, no valor de R$ 25 – está à 
venda na Livraria da USE, mas pode 
ser adquirido também diretamente pelo 
site da FEB.

INFÂNCIA

A história de um relógio

Gestão do Centro Espírita

Nova turma do curso Gestão do Centro 
Espírita foi iniciada no último dia 14 de 
junho na sede da USE – Rua Gabriel 
Piza, 433, em Santana. A aula inaugural 
foi ministrada por Roberto F. Versiani, 

secretário geral do Conselho Federativo 
Nacional da Federação Espírita Brasileira 
(CFN-FEB), para 18 participantes. 

Trata-se da 6ª turma a receber o 
curso, um programa estruturado pelo 
CFN numa carga horária de 48 horas de 
aulas presenciais, distribuídas ao longo 
de seis meses. Na USE o curso é minis-
trado nos sábados alternados, das 8h30 
às 13 horas, por vários expositores. Mas 
no segundo semestre do corrente ano o 
curso será ministrado em Ribeirão Preto 
e em São José dos Campos. 

Os membros da Comissão Executi-

ESTUDOS

Roberto Versiani ministra aula inaugural para sexta turma. No segundo semestre, curso 
será levado também a Ribeirão Preto e São José dos Campos.

Inspirado nas netinhas trigêmeas, Wladisney Lopes da Costa descobre vocação para contos infantis.

va da Regional São Paulo, que tem na 
presidência Luiz Fernando Penteado, 
prestigiaram a aula do diretor da FEB 
Roberto Versiani, que contou ainda com 
a presença do vice-presidente do Grupo 
Espírita Batuíra, Geraldo Ribeiro da Sil-
va, que é um dos expositores do Curso.

Julia Nezu Oliveira, presidente da 
USE, e Rosana Gaspar, diretora do De-
partamento do Livro, ambas responsáveis 
por um dos módulos do curso, marcaram 
presença na aula inaugural, além da 1ª 
vice-presidente, Neyde Schneider, e do 
diretor de Patrimônio, José Silvio Gaspar.

Wladisney com as trigêmeas, Helena, Clara e 
Lívia (da esquerda para a direita). E acima, o 

velho relógio que inspirou a história.

Roberto F. Versiani, secretário geral do Conse-
lho Federativo Nacional (CFN-FEB).
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Kardec em roupagem atual

Dirigente Online 
fortalece interatividade 
com Centros Espíritas

A Viagem Espírita de Allan Kardec, 
a coleção completa de A Revista Espí-
rita e as obras básicas da Codificação 
ganham, com a tradução de Evandro 
Noleto Bezzera, um toque de atualida-
de, sem, contudo, sofrerem quaisquer 
mutilações ou adulterações do seu 
conteúdo original.

As traduções do conceituado filólogo 
Evandro Noleto, vazadas na linguagem 
atual, mais direta, facilitam a compreen-
são dos textos, tornando a leitura mais 
leve e agradável. “Mas sem prejuízo 
para o estilo e clareza que caracterizam 
a obra de Allan Kardec”, observa Ro-

LIVROS

COMUNICAÇÃO

Vazadas em linguagem atual, as traduções de Evandro Noleto 
facilitam entendimento da Codificação

sana Gaspar, diretora do Departamento 
do Livro.

A publicação de Allan Kardec, sob 
essa nova roupagem, atende a uma 
boa parcela dos leitores que alegavam 
dificuldade com o texto e construções 
semânticas presentes nas primeiras tra-
duções, como as de Guillon Ribeiro, que 
foram apresentadas num estilo próprio 
da época, a década de 20.

A Livraria da USE – na Rua Gabriel 
Pizza, 433 – tem todos os livros da 
codificação e mantém preços especiais 
para O Livro dos Espíritos e O Livro 
dos Médiuns na tradução de Evandro 
Noleto. Para os órgãos da USE SP des-
contos de até 60%. Para a casa espírita, 
descontos de até 50%.

Pedidos podem ser feitos através 
do telefone (11) 2950 -6554 ou pelo 

email use@usesp.org.br.
A partir deste mês de julho, a USE 

coloca mais uma ferramenta a serviço 
da divulgação doutrinária e do mo-
vimento de unificação, o Dirigente 
Online, cuja proposta é fortalecer a 
interatividade com as casas espíritas, 
atraindo mais acessos à página da ins-
tituição na Internet. 

Para dar suporte à newsletter, o site 
da entidade está sendo reformulado, 
com ampliação da área de notícias e 
também da área de imagens e vídeos. 
Dirigente Online deve converter-se ain-
da num canal de interlocução institucio-
nal, pelo qual a Diretoria ou Presidência 
da USE possa fazer seus comunicados, 
convocações de conselhos e outras 
mensagens de caráter oficial.

A newsletter, que já conta com mais 
de mil e-mails cadastrados, deverá 
chegar também a todas as sociedades 
unidas. Para isso, basta que o Centro 
Espírita faça acesso ao site www.usesp.
org.br e forneça o endereço eletrônico.
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Um encontro histórico para a Juventude

MOCIDADE

A 50ª edição da Confraternização 
das Mocidades Espíritas do Noroeste 
do Estado de São Paulo (Comenoesp), 
realizada no feriado da Semana Santa, na 
cidade de Avaré, marcou cinco décadas 
de trabalho com a juventude!

A relevância desse encontro para 
o movimento de mocidade em nosso 
estado ganha um significado histórico, 
tanto que o próprio presidente da FEB, 
Antônio Cesar Perri de Carvalho, fez 
questão de estar presente e conversar 
com os jovens, acompanhado da nossa 
presidente, Julia Nezu.

“Perri falou com os jovens sobre 

a história do Movimento Espírita de 
Unificação e o quanto a atuação da 
juventude ajudou na construção desse 
movimento”, conta João Thiago, dire-
tor do Departamento de Mocidade. Os 
jovens puderam fazer perguntas e ter 
contato de forma ampla com o trabalho 
realizado pela USE no Conselho Fede-
rativo Nacional, da FEB, acrescentou 
João Thiago.

A presidente Julia Nezu, por sua 
vez, lembrou que o próprio Cesar 
Perri, além de outras lideranças do 
Movimento Espírita paulista, partici-
pou, na sua juventude, de encontros 

de confraternização como o realizado 
em Avaré.

Vem aí o 10º EECDME
Em novembro, entre os dias 14, 15 e 

16, será realizado, em Bauru, o 10º En-
contro Estadual de Comissão Diretora 
de Mocidade Espírita - EECDME. Esse 
encontro tem por objetivo a formação 
inicial e continuada dos trabalhadores 
de Mocidade Espírita do nosso estado. 

O tema central é “Não temas, de agora 
em diante serás pescador de almas”, e 
abordará a evangelização como melhor 
caminho para o acesso do espírito à 
consciência universal, buscando entender 
a responsabilidade como indivíduos que 
semearão virtudes essenciais na constru-
ção de homens de bem, a compreender 
a pedagogia do amor como fonte para o 
trabalho e principalmente para se auto-
conhecer, e estimular a observação dos 
seus atos e exemplos como responsável 
por um trabalho cristão.

As inscrições podem ser feitas até 
o dia 10/09 a R$ 30,00, e de 11/09 até 
13/10 no valor de R$ 40,00 no site 
www.usesp.org.br, e mais informa-
ções podem ser solicitada pelo e-mail 
mocidade@usesp.org.br.

Participantes da 50ª Comenoesp posam para foto histórica. Ao centro, Cesar Perri, presidente da 
FEB, e a Julia Nezu, presidente da USE.

Tema da Comenoesp atraiu atenção dos participantes.

Cesar Perri fala aos jovens durante encontro 
em Avaré. Presidente da FEB também iniciou 
trajetória no movimento de mocidade espírita 

em Araçatuba, SP.
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Um dos postulados básicos da Dou-
trina Espírita, a Lei de Causa e Efeito, 
uma das leis morais enunciadas em O 
Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, 
é o principal argumento da trama que 
chega às telas a partir de 3 de julho, 
com assinatura do cineasta André 
Marouço. O filme vem mostrar que 
os crimes praticados pelo homem, 
mesmo que passando incólumes ante a 
justiça da Terra, não escapam à justiça 
divina, e que, no carreiro das múltiplas 
existências, algoz e vítima voltam a se 
encontrar, frente a frente, para a devi-
da reparação.

A Suprema Justiça à 
luz da reencarnação

Encontro Anual 
Cairbar Schutel 

Em sua 14ª edição, o EAC vai se 
realizar nos dias 20 e 21 de setembro, 
na sede da UNIP – Araraquara, Ave-
nida Alberto Benassi, 200 – Parque 
das Laranjeiras, ao lado do Shopping 
Jaraguá. Evento é uma iniciativa da 
Casa Editora O Clarim, de Matão, e 
conta com apoio da Intermunicipal de 
Araraquara. O encontro contará com 
oficinas e palestras, para as quais estão 
convidados Simão Pedro, Izaías Claro, 
Edmir Garcia, Márcio Correa, Otaciro 
Rangel, Ismael Batista, Martinha Gui-
marães, Companhia Amarela de Teatro 
e o casal Marco e Kátia Duarte. Inscri-
ções: institutocairbarschutel@gmail.
com ou pelo telefone (16) 98153 4758.

num acidente de trânsito provocado 
por um motorista embriagado e não vê 
outra forma de vingar-se senão fazendo 
justiça com as próprias mãos. E nessa 
busca acabará atraído para junto de 
Madalena, espírito com o qual esteve 
comprometido em vida passada (filma-
gens em locações e figurinos do século 
XIX) e com o qual deve reconciliar-se. 

No elenco estão Henri Pagnoncelli 
(que atuou na telenovela Laços de 
Família), Maurycio Madruga e Luiz 
Serra, além da participação especial de 
Rosi Campos. 

EAC

Considerado primeiro filme abso-
lutamente autoral, Causa e Efeito é 
resultado de parceria de três produtoras 
– Mar Revolto, Mundo Maior Filmes e 
Estação Luz Filmes – e foi rodado em 
Fortaleza e em seis cidades paulistas. “A 
história foi inspirada no capítulo ‘Bem-
‑aventurados os Aflitos’, de O Evange-
lho Segundo o Espiritismo, que trata das 
causas anteriores das aflições”, assinala 
o diretor e roteirista André Marouço.

Para ilustrar o mecanismo de ação e 
reação que rege os atos das criaturas, a 
trama centra-se em Paulo, um policial 
revoltado que perdeu a esposa e a filha 


