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AS FLORES DO EVANGELHO
Os 148 órgãos de Unificação da
USE no Estado promovem, em 21 de
setembro próximo, um ato público,
em comemoração aos 150 anos de O
Evangelho Segundo o Espiritismo.
Cada cidade ou região escolheu
uma maneira própria para celebrar a
efeméride, que vai desde distribuição
do livro em praças e shopping-centers,

sessões solenes na câmara municipal,
até mesmo a confecção de um grande
bolo, com 150 metros de extensão.
“Nesse ato queremos manifestar
gratidão a Kardec e às falanges espirituais que fizeram chegar, à humanidade, o Consolador prometido
por Jesus”, assinalou Julia Nezu,
presidente da USE.
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INSTITUIÇÕES
CENTENÁRIAS

Para onde caminha a
Humanidade?

Um preito de gratidão
ao bravo trabalhador

“Luiz Gonzaga”, de Itapira,
já projeta novos 100 anos

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

CONGRESSO
ESTADUAL

Evento em Santos, de 18 a 21 de
abril, propõe a reflexão do tema, à
luz da Educação, da Ética e do Amor.
Para abertura e encerramento, já estão
confirmadas as presenças de Antônio
Cesar Perri de Carvalho, presidente
da FEB, e a oradora Anette Guimarães
(Rio de Janeiro).

Espíritas em todo o Brasil e no mundo
rendem um preito de gratidão e saudade
ao bravo trabalhador desencarnado no
último 3 de setembro em Brasília. Ex-presidente da FEB, cargo do qual se
licenciou por motivo de saúde em maio
de 2012, Nestor João Masotti presidiu
também a USE, de 1974 a 1982.

O Centro Espírita Luiz Gonzaga, de
Itapira, entra para o reduzido círculo de
instituições que atravessaram a fronteira
dos 100 anos. Nas reuniões do “Luiz
Gonzaga” foram lançados os alicerces
do hospital de saúde mental, o Instituto
Bairral, um dos maiores complexos de
Psiquiatria na América Latina.
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A Paz invadiu os corações
A bela canção de Gilberto Gil soprou
aos meus ouvidos quando visitei a bela
cidade de Amparo, no Circuito das Águas
Paulista. Realizava-se então a segunda
edição do movimento Você e a Paz, idea
lizado pelo médium e orador Divaldo P.
Franco, o qual já contagiou mais de 200
municípios brasileiros e 15 países.
A cidade de Amparo vestiu-se com
o branco da paz, num exemplo de tolerância, respeito e fraternidade, num
belo domingo de céu azul, que teve
caminhada pelas ruas até a concentração
na Praça Pádua Salles, onde Divaldo,
o bispo diocesano dom Pedro Carlos
Cipolini e o pastor José Lima, ministro
da Assembleia de Deus, fizeram comovente apelo à Paz.
E as palavras do grande orador
baiano calaram fundo nas almas. Os
conflitos armados — asseverou Divaldo — intensificam-se porque as pessoas
não se têm pacificado interiormente. “A

cura para as guerras e a violência do
mundo está na transformação moral da
criatura humana”, sublinhou Divaldo no
crepúsculo da tarde em Amparo.
Guardava a sensação de que vivia
um momento surreal. A história do
beija-flor tentando apagar o incêndio
na floresta, trazendo no bico gotículas
d’água, veio-me à mente. “Haverá paz
na Terra?” – indaguei a mim mesmo,
desesperançado, lembrando as cidades
sob bombardeio na Síria, em Gaza e
Ucrânia...
Antes que a tristeza tomasse conta
de mim, ouvi – nos refolhos da alma
– as notas da Orquestra Bachiana executando “Jesus, Alegria dos Homens”,
sob a regência do maestro João Carlos
Martins, e então voltei a sorrir. E a paz
invadiu o meu coração também.
Rubens Toledo
Editor

Errata
Na edição 141, na matéria “Espíritas mais unidos em Rio Preto e Vale do Paraíba”, o nome do presidente da USE - Intermunicipal de S. José do Rio Preto é
João Lúcio Cruz de Campos.

Campanha
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Mensagem da Presidência

Vamos fazer História?
Julia Nezu – presidencia@usesp.org.br

As comemorações pelos 150 anos de
O Evangelho Segundo o Espiritismo, no
dia 21 de setembro, já têm a adesão de
mais de 70 municípios paulistas, mas
nossa meta é atingir as 150 cidades,
mobilizando os cerca de 1.400 centros
espíritas unidos à USE e demais instituições, até mesmo algumas situadas além
das fronteiras do Estado.
As homenagens à obra sesquicentenária, que já tiveram especial momento
em fevereiro passado, em conferência
de Divaldo Franco (Clube Atlético

Juventus, na Capital), expressam um
preito de gratidão a Allan Kardec e às
falanges espirituais que permitiram, à
humanidade, o advento do Consolador
prometido por Jesus. Ensejam também
especial oportunidade para que o movimento espírita de São Paulo registre a
própria história.
Como membro da Liga de Historiadores e do Centro de Cultura,
Documentação e Pesquisa do Espiritismo – Eduardo Monteiro Carvalho
(CCDPE-EMC), ficarei muito feliz em

receber contribuições para o acervo
histórico e cultural, tanto do Centro de
Documentação quanto da própria USE,
que estará comemorando em breve os
seus 70 anos.
Portanto, nestas homenagens a O
Evangelho, façamos fotos, publiquemos
nos boletins, blogs e perfis na rede social;
falemos às emissoras de rádio e TV, exaltando a mensagem consoladora contida
nessa bela obra. O mundo deve saber que
a publicação do Evangelho, em 15 de
abril de 1864, é Jesus conosco outra vez.

SEMINÁRIO

Qualidade na
Prática
Mediúnica
O Instituto Espírita de Educação
(IEE) promove, em 11 de outubro,
seminário “Qualidade na Prática Mediúnica” – com o Grupo Manoel Philomeno de Miranda, de Salvador (BA).
De caráter teórico e prático, o seminário vai abordar o desempenho
funcional dos participantes da reunião
mediúnica, bem como a qualidade dos
resultados obtidos por meio da prece,
do passe, do choque anímico e terapias sugestivas.
“Seminário é dirigido a quantos
atuem na área da Educação Mediúnica, dirigentes, trabalhadores, alunos
e expositores no ensino da Doutrina Espírita.
As inscrições, gratuitas, devem ser
feitas pelo e-mail seminário@institutoespirita.org.br. O IEE fica na Rua
Prof. Atílio Innocenti, 669, na Capital.
Mais informações no tel. (11) 31676333. As vagas são limitadas.
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PERFIL – Marco Milani

“Sou um aluno com vontade de aprender”
Léon Denis, Ernesto Bozzano, Gabriel
Delanne, Herculano Pires, Deolindo
Amorim e muitos outros. Posso dizer
que esse foi o período em que comecei
a conhecer os princípios espíritas. Também participei do grupo de mocidade do
Centro, onde conheci Aida e com quem
me casei alguns anos depois.
DE – Sob a ótica acadêmica, como
avalia as pesquisas no movimento espírita nos dias de hoje?
Marco Milani – O que caracteriza o
olhar do cientista sobre algum objeto em
análise é o método de que ele se serve
para compreender e gerar conhecimentos. Conforme os recursos e conceitos
de sua época, Kardec serviu-se de um

Professor da Unicamp, nosso entrevistado é economista, formado pela
Universidade de Salamanca (Espanha),
mestre e doutor em Controladoria e
Contabilidade pela USP e pós-doutor
em Administração pela Universidade
Carleton (Canadá). Mas ele prefere
mesmo definir-se como divulgador do
Espiritismo. “Acho que isso resume
tudo, mas me considero um aluno com
vontade de aprender”, diz ele. No âmbito da Regional São Paulo, Marco Milani
abraçou, com outros companheiros,
uma campanha pela “Coerência Doutrinária”, o que tem provocado muitos
seminários na Grande São Paulo e também no Interior. Confira na entrevista!
Dirigente Espírita – Como conheceu o Espiritismo? E há quanto tempo
atua no Movimento?
Marco Milani – Aos 20 anos de idade, um amigo de infância me convidou
para acompanhá-lo até um centro espírita em São Paulo. Até aquele momento
eu nada conhecia de Espiritismo. O amigo nunca mais voltou lá, mas eu voltei
no dia seguinte, e passei a frequentar
os cursos. Um ano depois, já colaborava como voluntário na Livraria. Foi
quando tomei contato com as obras de
4

“Há pesquisadores muito sérios
tentando avançar no conhecimento espírita...”
método adequado para analisar os fenômenos, e o conteúdo das comunicações
mediúnicas que desvendaram o mundo
espiritual e suas relações com o chamado mundo material, além de obter
respostas para questões e problemas
filosóficos que sempre intrigaram a
humanidade. Um bom parâmetro para
analisarmos o movimento espírita atual
é justamente esse: verificar quais são
os métodos que estão sendo adotados
para gerar conhecimento sobre a nossa
própria realidade. Há pesquisadores
muito sérios tentando avançar no conhecimento espírita, assim como há,
lamentavelmente, algumas pessoas disseminando pseudoconhecimentos e práticas esdrúxulas com roupagem espírita.
DE – Isso explica a campanha pela
Coerência Doutrinária, instituída no
âmbito da USE Regional São Paulo?
Marco Milani – A campanha nasceu
nessa Regional no final de 2013 com o
objetivo de fomentar a reflexão sobre
a consistência lógica e a aplicação
dos princípios e valores espíritas. Ela

é direcionada a todos os dirigentes e
demais participantes do movimento
espírita da Região Metropolitana de São
Paulo, mas está encontrando ótima receptividade em outras regiões diante da
demanda por debates doutrinários sobre
uma série de práticas e conceitos que,
atualmente, podem ser introduzidos nas
casas espíritas menos afeitas ao estudo
do corpo teórico do Espiritismo.
Há pesquisadores muito sérios tentando avançar no conhecimento espírita, assim como há, lamentavelmente,
algumas pessoas disseminando práticas
esdrúxulas com roupagem espírita.
DE – E virou tema nesse Encontro
Estadual de Mediunidade, que a USE
acabou de realizar...
Marco Milani – Sim... E outros encontros como esse foram promovidos
com resultados animadores. Além de
discutir a fundamentação ou a falta dela
nos trabalhos desenvolvidos nas casas
espíritas, também estamos incentivando
a reflexão sobre o conteúdo disseminado
nos livros e textos fartamente distribuí
dos pelas editoras. É muito comum nos
depararmos com alguns livros consistentes e com outros que podem ser
considerados pseudoespíritas, os quais
misturam conceitos adequados com
deturpações doutrinárias.
DE – Você acaba de assumir cargo na
Diretoria do Centro de Estudos Espíritas
Allan Kardec, de Holambra (SP). Quais
seus planos nessa nova frente de trabalho?
Marco Milani – Trata-se de uma
experiência gratificante, não somente
pela oportunidade de ampliar o grupo
de amigos voltados à divulgação do
Espiritismo, mas também por participar dos primeiros passos dessa casa,
onde encontrei outros companheiros
de USE. Espero poder colaborar com a
estruturação e consolidação das atividades básicas do CEEAK, assim como
continuar com as atividades em prol do
movimento espírita pela USE. Vontade
de trabalhar não nos falta!
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150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo

A Primavera nas flores do Evangelho
Palestras, feiras, caminhadas, plantio de árvores e até um bolo de 150 metros vão lembrar,
em todo o Estado, o terceiro livro do Pentateuco Kardequiano.

As comemorações pelos 150 anos
de O Evangelho Segundo o Espiritismo, iniciadas oficialmente com
palestra de Divaldo Pereira Franco
em 9 de fevereiro, na Capital, terão
outro grande momento neste 21 de
setembro, com ampla programação em
todo o Estado.
“Na sua concepção original, a proposta limitava-se às 150 cidades paulistas mais populosas, mas foi muito além
do que isso. Hoje, sabemos que algumas
cidades mineiras, na divisa com São
Paulo, também estão se juntando às
comemorações”, assinala A. J. Orlando,
2º vice-presidente.
A forma de celebrar a efeméride,
segundo Orlando, está a critério dos
Órgãos de Unificação (148 em todo o
Estado). “Algumas cidades programaram palestras na Câmara Municipal,
Prefeituras e mesmo em escolas. Outras
promoverão feiras do livro em praça
pública, estacionamentos de hipermercados ou shopping-center, caminhadas
e até plantio de árvores, identificadas

com placas alusivas à data”, conta o
vice-presidente.
Em Ribeirão Preto, a Intermunicipal
promoverá palestras sobre a efeméride em dois centros na cidade e ainda
duas edições especiais dos programas
Verdade e Luz (Rádio CMN) e Visão
Espírita, na TVRP, canal 9. Os confrades em Franca vão confeccionar um
bolo com 150 metros de extensão, que
será servido durante as homenagens a
O Evangelho..

ram comemorar o
Sesquicentenário
ao longo de todo o
mês de setembro.
Segundo João Lúcio Cruz de Campos, presidente da
Intermunicipal de
São José do Rio
Preto, a programação inclui ciclo de
palestras (a primeira delas, no dia 1º,
ocorreu na Câmara
Municipal) e até
uma exposição do
Evangelho em praça pública, a ser
feita pelo próprio João Lúcio. “Praça
que, aliás, tem o nome de Allan Kardec”, completa.

Divulgação maciça
Na região de Piracicaba, nossos
companheiros estão aproveitando a
efeméride para integrar quatro instituições espíritas em duas cidades -- o
“Mensagem de Esperança” e “João
Moreira”, de Capivari, e ainda os centros “Lázaro José” e “Allan Kardec”,
de Rafard. A programação do evento,
na Câmara Municipal de Rafard, inclui
teatro e apresentação de coral da União
Espírita de Piracicaba.
Em Rio Preto, os confrades decidi5
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16º CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO

Para onde caminha a humanidade?
início de setembro, o Congresso
de Santos será
aberto com uma
conferência de
Antônio Cesar
Perri de Carvalho, presidente da FEB, e a
oradora Anette
Guimarães, do
Rio de Janeiro,
na cerimônia de
encerramento. O
Simonetti responde a perguntas, na Prévia realizada na A. E. Jesus
médico Alberto
e a Caridade, em Santos.
Ameida (Belém,
A palestra de Richard Simonetti, na PA) e a professora Sandra Borba (Natal,
prévia realizada no dia 30 de agosto em RN) também já confirmaram presença
Santos, é uma boa mostra do que vem (Veja programação completa no hotpela frente, no 16º Congresso Estadual site http://congressousesp.com.br).
de Espiritismo, que a USE promoverá
Conforme definido em reunião da
nessa cidade, de 18 a 21 de abril de Comissão Organizadora (em São Vi2015, com apoio da Regional Baixada cente, no início de agosto), o CongresSantista e Vale do Ribeira. O encontro so santista vai homenagear algumas
com o orador e escritor, pode-se dizer, personalidades do movimento espírita
instalou o “clima” para a discussão e paulista, entre estas um filho ilustre da
reflexão do tema central, que, aliás, cidade de Santos, Altivo Ferreira, exé dos mais oportunos – Para onde -diretor da Federação Espírita Brasileira
caminha a Humanidade: educação, e responsável pela revista Reformador
ética, amor.
por mais de 30 anos.
Já com inscrições abertas desde o
O encontro terá ainda vários mo-

mentos artísticos, na abertura de
cada um dos três módulos, além da
apresentação de um coral de 500 vozes, unindo vários grupos de toda a
Baixada Santista.

Página na Internet
já recebe inscrições
Já estão abertas as inscrições
para o 16º Congresso Estadual de
Espiritismo, de 18 a 21 de abril
de 2015, na cidade de Santos, que
devem ser feitas diretamente em
página exclusiva na Internet
(http://congressousesp.com.br).
No ato, os inscritos farão jus
a retirada de bônus, no valor de
R$ 120,00, que poderá ser trocado
por livros, CD, DVD e outros
produtos à venda durante o evento.
Na Secretaria do Congresso, nossa
companheira Elza vai prestar
informações aos candidatos, pelo
telefone 11 2959-6550 e pelo e-mail
16congresso@usesp.org.br.

Lançamentos da Editora EME 2014
Peça e receba – o Universo
conspira a seu favor

Lágrimas no teclado

José Lázaro BoBerg

Romance mediúnico
14x21cm • 184 páginas • R$ 22,00

autoajuda
16x22,5 cm • 224 páginas • R$ 27,00
Esta obra incentiva a prática do pensamento
positivo, enfatizando que o Universo nos devolve
na mesma medida e intensidade aquilo que a
ele oferecemos ou desejamos. Escolher bem a
semeadura hoje, para não haver choro no amanhã.

DaUny FRitsch • William (EspíRito)

Vamos acompanhar um espírito que deseja
aperfeiçoar os sentimentos e pede para ser
recolhido num ambiente familiar para burilar
suas imperfeições. E vamos estudar, vivendo a
realidade de uma família, o que ocorre quando
alteramos o traçado espiritual pela falta de esclarecimento, de amor e de perdão.

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

CENTRO ESPÍRITA LUIZ GONZAGA
Projetando mais cem anos
Neste mês de setembro, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Itapira, entra para o restrito time que
reúne as instituições espíritas centenárias em atividade. As comemorações começaram ainda no final
de 2013 e prosseguirão até 17 de setembro, dia do centésimo aniversário.
Gonzaga” receberá Oceano Vieira de
Melo, diretor do departamento de Memória, da FEB.
Foco irradiador

C. E. Luiz Gonzaga foi fundado em 17
de setembro de 1914.

A pesquisa do historiador e advogado baiano Washington Luiz Nogueira
Fernandes, publicada em 2010, com
as instituições espíritas centenárias em
atividade até aquela data, já merece uma
reedição. Nos últimos quatro anos, a lista
ganhou novos integrantes, e um deles é o
Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Itapira,
fundado em 17 de setembro de 1914.
Desde outubro de 2013 a Casa vem
promovendo ciclo de palestras, a cargo
dos oradores André Luiz Rosa, Ismael
Batista da Silva, Jacob Melo, José
Antônio Luís Balieiro, José Passini,
Manolo Quesada, Orson Peter Carrara,
Rafael Arroyo, Ricardo Capuano e
Sandro Cosso. No ano em curso, além
das palestras, foi realizado seminário
sobre Magnetismo, a cargo do confrade
Jacob Melo, de Natal (RN). Na data do
aniversário, em 17 de setembro, o “Luiz

O Centro Luiz Gonzaga pode ser
definido como um foco irradiador da
mensagem viva do Evangelho, por
onde passaram grandes expressões do
nosso Movimento. Ali também foram
gestados projetos que deram origem a
importantes instituições, começando
pela Fundação Espírita Américo Bairral,
hoje reconhecida como uma referência
em Psiquiatria, dentro e fora do Brasil.
Mas não apenas o Instituto Bairral.
O Luiz Gonzaga foi ponto de partida
para a criação da Casa de Repouso Allan
Kardec, o S.O.S, o extinto Ambulatório
Hilário Silva, a Mocidade Espírita de
Itapira, que também projetou importantes lideranças para o movimento espírita
brasileiro.
Atualmente, a Casa desenvolve,
entre outras, as seguintes atividades:
palestras, a cargo de oradores do próprio
Centro ou convidados; passes, cursos
internos sobre Obras Básicas, Mediunidade, seminários, trabalhos mediúnicos,
incluindo aqueles para desobsessão e
atendimento fraterno.

Na área de Assistência e Promoção Social, são confeccionados enxovais para
recém-nascidos de mães pobres e distribuídas cestas básicas às famílias mais
necessitadas. O Centro conta ainda com
grande acervo literário, na Livraria e na
Biblioteca. Todo o trabalho na instituição é voluntário, desde aquele executado pela Diretoria e Conselho Fiscal até
as tarefas de Assistência e Promoção
Social.
As palestras públicas ocorrem aos
domingos, de manhã, às quartas-feiras
(19 horas) e às sextas-feiras (20 horas).
Tanto o Centro quanto a Mocidade Espírita são integrantes da USE – Municipal
de Itapira e contam com assento no
Conselho Curador da Fundação Espírita
Américo Bairral.

Palestra pública no “Luiz Gonzaga”,
em foto de 1917
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ENTREVISTA – IRONILDO BOSELLI

“Em todo transtorno mental, há sempre um
coadjuvante espiritual”
anos, a Medicina Psiquiátrica rompeu
com alguns modelos...
Ironildo Boselli – Não me sinto
à vontade para manifestações que
envolvam diretamente a Psiquiatria,
por motivos óbvios; não sou médico.
Diria, como observador, que muita
coisa melhorou. Medicamentos de última geração, métodos de abordagem
cada vez mais humanizados, avanços
no conhecimento, etc. O próprio termo
“loucura” está hoje superado, muito embora sirva ainda para alimentar estigmas
e preconceitos.

Presidente da USE Municipal de
Itapira e um dos diretores do C. E. Luiz
Gonzaga de Itapira, Ironildo Boselli
integra o quadro de coordenadores de
cursos e expositores da casa.
Natural de São José do Rio Preto,
onde começou a frequentar, ainda aos
17 anos, o C. E. Cairbar Schutel, Ironildo acumula mais de 50 anos de serviços
à Doutrina e vasta experiência como
dirigente de reuniões mediúnicas no
Luiz Gonzaga, de que resultou o livro
Obsessão, Realidades e Desafios, pela
editora ArtExpressa.
Ironildo preside ainda o Conselho
Curador da Fundação Espírita Américo
Bairral, mantenedora do Instituto Bairral de Psiquiatria, onde mantém presença diária. Como observador arguto
dos quadros psicopatológicos, assegura
que, por trás de todo transtorno mental,
são facilmente encontrados intrincados
processos obsessivos.
Dirigente Espírita – Nestes últimos
8

DE – Os eletrochoques, como
recurso no tratamento, também estão superados?
Ironildo – Não. Esse método foi
aperfeiçoado. Embora haja propaganda
em contrário, a eletroconvulsoterapia é
ainda recurso importante em casos extremos, quando o paciente não responde
a nenhuma outra forma de abordagem. A
ECT é uma tentativa heroica para salvar
vidas, usada em caráter de exceção. Ou
se usa ou se deixa o paciente morrer.
É feita com equipe presente, médico
psiquiatra, anestesista e corpo de enfermagem, totalmente diferente do que
é imaginado pelo vulgo. O preconceito
é completamente infundado, venha ele
de onde vier.
DE – Imagino que tenha conhecido
Wilson Ferreira de Mello, que clinicou em vários hospitais desta região...
Ironildo – Certamente. Um espírita de
elevada estatura moral. Simpaticíssimo.
Foi, durante longo tempo, membro indicado pela USE-São Paulo para integrar o
Conselho Curador da Fundação Espírita
Américo Bairral. Era da chamada “linha
dura” quanto à fidelidade a Kardec.
Assim como Ari Lex e José Herculano
Pires, que, para mim, é insubstituível.

Presenciei debates memoráveis de
Herculano. Mas recordamos ainda Luiz
Monteiro de Barros, Carlos Jordão da
Silva, Emílio Manso Vieira, Elizeu
Rigonatti... Elizeu era um educador; eu
iniciei nas lides mediúnicas com ele, no
tempo em que residiu em São José do
Rio Preto, minha cidade.
DE – E quanto a Américo Bairral.
Ele era médico?
Ironildo – Não. Ele era funcionário
público. Exercia a função de “coletor
federal”, de acordo com nomenclatura
da época. Ele idealizou, certamente sob
inspiração superior, um novo modelo
de tratamento dos portadores de transtornos mentais, bem mais humanizado,
em ambiente próprio, em substituição
à prisão ou ao abandono. Não chegou
a ver nem mesmo o início do hospital;
desencarnou antes. O casal Onofre
e Gracinda Batista foi quem levou o
projeto à frente.
DE – Os hospitais espíritas deram importante contribuição para
esse avanço, a exemplo do Instituto
Bairral...
Ironildo – Não há a menor dúvida
quanto a isso. Os espíritas foram pioneiros na atenção aos portadores de
transtornos mentais. O Instituto Bairral
é de 1937. Está perto de completar 80
anos. À época, os pacientes eram presos,
levados às delegacias, segregados, e o
manejo era policial, e não técnico. Isso
motivou Américo Bairral a cogitar da
criação de algo diferente.
DE – E como pôde sobreviver a
tantos anos?
Ironildo – O hospital sobrevivia à custa de esmolas e subvenções de municípios
da região e também do Sul de Minas. O
pessoal mandava dinheiro — e os doentes
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também. Mas é preciso ressaltar aqui o
devotamento do casal Onofre e Gracinda, que chegou a hospedar pacientes na
própria casa, ocupando o quarto de um
dos filhos, que estava tentando a vida em
Santos. Ao retornar, encontrou sua cama
ocupada com um paciente (risos). Eram
de uma abnegação sem igual, dificilmente
encontrável nos dias atuais.
DE – Nesse período, o preconceito
ante o Espiritismo era forte...
Ironildo – Ante o Espiritismo e
também ante os doentes, os chamados
“loucos”. Se ainda hoje são estigmatizados, imagine àquela época! Hoje nós,
os espíritas, somos mais respeitados, e
o ambiente não é mais tão hostil. Esses
companheiros, os fundadores, enfrentaram todas as dificuldades, mas proporcionaram o início do que temos hoje.
DE – O Instituto atende também
pelo SUS. O que significa um pesado
ônus para o hospital, não é?
Ironildo – Os pacientes do Sistema
Único de Saúde (SUS) são atendidos no
pavilhão central e anexo. As unidades
externas, de atendimento a particulares
e convênios, garantem a manutenção do
Instituto e os avanços feitos até aqui.
O SUS representa um prejuízo anual
em torno de 6 milhões de reais! As alas
externas são a salvação.
DE – Nos últimos anos houve expansão no atendimento, incluindo a
ala de dependentes químicos...
Ironildo – Sim. Avanços no tratamento, renovação constante da infraestrutura e as ampliações, atendendo a
novas frentes. Além de abrigar mais de
cem dependentes em alas do prédio central, numa das fazendas do Bairral temos
uma comunidade terapêutica para essa
finalidade (dependência química), que
é um projeto pioneiro, coordenado por
um especialista, com cerca de 100 internos, sendo abrigados ali apenas os que
buscam o tratamento espontaneamente.

DE – Adota-se uma linha terapêutica inovadora?
Ironildo – Sim... Tanto para os internos do Instituto quanto para os internos
da Comunidade. Para estes, segue-se um
programa específico, elaborado e supervisionado pelo Dr. Ronaldo Laranjeira.
Para os pacientes de transtornos mentais, são utilizados projetos específicos.
Nesse quadro estão os classificados na
CID-10 e DSM 5, que englobam extensa
lista de doenças mentais.
DE – Não se fala em cura para
casos psiquiátricos, mas em melhoras
na qualidade de vida. Mas por que as
recaídas são tão comuns?
Ironildo – Muitas são as variáveis.
Há rejeição do doente quando ele volta
para o seio familiar e da sociedade.
Mas também se deve à sua rebeldia ou
simples ausência de acompanhamento.
É comum o paciente interromper a medicação por conta própria. Além disso,
diante da sensação de melhora e, estando melhor, ele não segue a orientação
médica, provocando a recidiva.
DE – Em geral, recusam-se também ao tratamento ambulatorial...
Ironildo – O Bairral mantém aqui
um atendimento ambulatorial, com hora
marcada, visando justamente evitar que
os pacientes interrompam o tratamento.
Infelizmente há aqueles que abandonam
a si mesmos, ou são abandonados.
DE – Como a Psiquiatria moderna
encara tragédias como a de Newtown,
nos Estados Unidos, ou a do jovem
que entrou no cinema e disparou
contra a plateia?
Ironildo – Mais uma vez estou às
voltas com a Psiquiatria! O que vou
dizer é mera opinião pessoal, sujeita a
mudanças. A esquizofrenia, muitas vezes, manifesta-se associada a fenômenos
mediúnicos, que não são patológicos.
Mas para a Ciência oficial, sim. O paciente alega ouvir vozes ou ver Espíritos,

e, em muitas situações, esses fenômenos
são reais. Mas num diagnóstico oficial
essas manifestações são classificadas na
vala comum da esquizofrenia. E quando
os fenômenos mediúnicos aparecem
associados às manifestações de delírio e
alucinação, então o quadro se torna ainda
mais complexo. A linha divisória, entre
o que é alucinação e o que é fenômeno,
se torna muito tênue, muito sutil, como
afirma o Espírito Manoel Philomeno de
Miranda numa das suas obras, psicografadas por Divaldo Pereira Franco. É
difícil definir o que vem de dentro, do
paciente, do que vem de fora, isto é, a
interferência de obsessores. Nos fatos
citados pode ter ocorrido qualquer das
hipóteses, ou as duas.
DE – Voltemos então ao Movimento Espírita. Como marcha o movimento em nossos arraiais?
Ironildo – Vejo bons valores, sobretudo na área da pesquisa científica. Mas
há uma metralhadora giratória contra
eles. Muita resistência. O trabalho de
pesquisa é dos encarnados e cabe a nós
continuar investigando o Espírito, com
os métodos da Ciência, prosseguindo a
obra de notáveis pesquisadores como
Hernani Guimarães Andrade, já desencarnado, o Alexandre Moreira-Almeida,
da Universidade Federal de Juiz de
Fora, de Minas Gerais... Além de outros
valores trabalhando no Instituto de Psiquiatria da USP, como o doutor Sérgio
Felipe de Oliveira, na Uniespírito. Mas
são vistos ainda como uma cunha no
movimento, um incômodo.
DE – Mas o próprio Espiritismo
recebeu grande contribuição de cientistas renomados...
Ironildo – Certamente. Porém,
depois de William Crookes, Zollner,
Aleksander Aksakof, Cesar Lombroso,
Bozzano e outras expressões da chamada fase científica do Espiritismo,
não tivemos muitos avanços. Com
eles, confirmou-se a sobrevivência da
9
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alma após a morte, a realidade do Espírito. Mas temos ainda outro grande
enigma a desbravar – o ser humano. E
isso não se consegue com achismos ou
palestras públicas, mas com pesquisa
séria. Quanto ao Movimento Espírita,
posso afirmar que vai bem, apesar
de todas as limitações impostas pela
vida moderna.
DE – E das novas lideranças que
estão surgindo, a partir dos grupos
de mocidade?
Ironildo – Acompanhei um encontro de mocidades aqui em Itapira, da
Comecelesp, e fiquei triste em ver os
jovens dormindo em alojamentos ou
no Centro Espírita. Sou de um tempo
em que havia muito calor fraterno
entre nós. Eu participei das Concentrações de Mocidades Espíritas do
Brasil Central e Estado de São Paulo.
A “Combesp” reunia os estados de
São Paulo, Minas, Goiás e do antigo
Mato Grosso, e as coisas eram bem
diferentes. Recebíamos participantes
em nossas casas, numa gostosa experiência de aproximação. Daqueles
grupos de mocidade vimos surgir
importantes lideranças. Eu me lembro
de uma frase do dr. Luiz Monteiro
de Barros: “Enquanto nós dirigentes
estamos em reuniões, os jovens estão
fazendo unificação.”
DE – Qual sua mensagem para os
colegas dirigentes, nas casas e nos
órgãos de Unificação?
Ironildo – É preciso olhar para a mocidade com atenção, porque, nos quadros diretivos de obras como o Instituto
Bairral e outras, olhamos para trás com
preocupação, por não vermos jovens demonstrando interesse em se aproximar e
assumir. Salvo engano, grande parte dos
Centros sofrem da mesma carência. Se
ninguém é insubstituível, é preciso haver substitutos. É um alerta. E também
um brado de esperança e fé no futuro da
nossa querida Doutrina.
10

Referência mundial no tratamento de
transtornos mentais, o Instituto Bairral,
em Itapira (SP), tem contribuído de
forma significativa para o avanço da
Medicina Psiquiátrica, nas áreas da
Pesquisa, Capacitação e Tratamento.
Do ponto de vista dos fármacos, não
há grandes mudanças nesse cenário,
embora o Instituto venha ministrando
psicóticos de última geração, para os
internos das alas particulares e também
aos pacientes do Sistema Único de
Saúde (SUS).
“O Governo tem programas de
fornecimento de medicação de alto
custo aos doentes psiquiátricos, que
podem retirar o medicamento nos
Postos de Saúde. Mas o programa contempla apenas os casos de tratamento
ambulatorial, não para os pacientes
internados”, observa o Diretor Superintendente Nivaldo José Caliman.
Nivaldo ressalta, no entanto, que o
Instituto, por conta própria, tem garantido o fornecimento dessa medicação
também aos pacientes do SUS.
No seu processo de constante
expansão, o Instituto Bairral está ampliando o seu serviço de atendimento
ambulatorial inclusive em Psiquiatria
Infantil, e já atende cerca de 100
pacientes dependentes químicos na

Comunidade Terapêutica Rural Santa
Carlota. “A postura do Bairral, aberto
às contribuições de ordem espiritual,
tem sido um diferencial importante na
recuperação dos pacientes. Embora
com orientação espírita, o Instituto
oferece aos internos, que professem
esta ou aquela religião, um espaço
ecumênico para a ligação espiritual
com Deus.”
Produção de Conhecimento
Na produção de conhecimento científico, o Bairral promove dois simpósios anualmente. Para o próximo 22 de
novembro, está previsto o Simpósio de
Psiquiatria da Infância e Adolescência.
Na área da capacitação profissional,
o Instituto mantém seu programa de
residência médica em Psiquiatria, com
três anos de duração. A primeira turma
(quatro residentes) forma-se em março
próximo. O Curso de Especialização
em Dependência Química, em parceria com a Unifesp, em nível de Pós-graduação, é o primeiro ministrado
fora da Universidade.
O Instituto oferece ainda outros
cursos na área de Saúde Mental, não
só para quem busca especialização na
Área de Saúde, quanto para os funcionários e colaboradores.
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A Ciência Jurídica à luz do Espiritismo
Tiago Cintra Essado (*)
A Associação Jurídico-Espírita
do Brasil (AJE-Brasil), atualmente
composta de oito representações
estaduais mais o Distrito Federal,
vem exercendo importante papel no
cenário nacional, notadamente nos
Estados do Espírito Santo, Minas
Gerais, Pernambuco, Mato Grosso
do Sul, Pernambuco, Rondônia, Rio
de Janeiro e São Paulo.
Nesse esforço, duas perspectivas
devem ser observadas. A primeira
é que as AJE’s estão contribuindo
com as Federativas (entidades que
integram o Conselho Federativo Nacional, da FEB) e casas espíritas no
plano jurídico. Nas questões simples,
mas corriqueiras, como elaboração
de estatuto, assuntos imobiliários e
temas trabalhistas, o aconselhamento prestado pelas AJE’s estaduais
auxilia os dirigentes na tomada de
decisões, contribuindo para que as
instituições estejam em situação re-

Tiago Essado, presidente da AJE-Brasil.

gular perante os órgãos normativos e
de fiscalização.
Numa segunda frente de atuação, as
AJE’s reúnem espíritas operadores do
Direito – independentemente da função
– para estudos aprofundados da Ciência
Jurídica à luz do Espiritismo. Nesse
sentido, cresce o número de grupos
de estudos nas Associações Jurídicas
estaduais, que têm nas Leis Morais um
dos temas de maior enfoque.
O tempo atual aponta para a necessidade de se consolidar o movimento
jurídico-espírita em âmbito nacional.
Para isso, a AJE-Brasil vem intensificando suas ações nos estados que ainda
não abrigam representantes, contando
agora com o importante apoio do
recém-criado Conselho Nacional das
Entidades Espíritas Especializadas
(CNE), no âmbito da Federação Espírita Brasileira.
Entre outros objetivos, o Conselho
tem a missão de apoiar a unificação e
a dinamização do movimento espírita
brasileiro; orientar, subsidiar, apoiar e
prestar assessoria técnica, quando solicitado, à FEB, ao Conselho Federativo
Nacional e às entidades federativas
estaduais. Vê-se, portanto, que as entidades espíritas especializadas devem
trabalhar em consonância com o ideal

de unificação, buscando cada qual contribuir, dentro de sua área técnica, para
o aperfeiçoamento jurídico-legal das
instituições que compõem o movimento
espírita nacional.
Não se trata de um movimento concorrente, porém de movimento que converge para o melhor desenvolvimento
do movimento espírita como um todo.
Não é tempo de inviabilizar o alargamento do movimento espírita. Pelo
contrário, a sociedade tem o direito de
receber os benefícios que dele emanam.
Para a concretização da Pátria
do Evangelho não há espaço para o
isolamento, mas sim para a união de
esforços em torno de um ideal comum.
Assim, a união de espíritas operadores do Direito — juízes, advogados,
membros do Ministério Público, autoridades policiais, servidores em
geral, estudantes e demais interessados
— humaniza os processos e querelas
jurídicas, lançando, sobre os tribunais
do mundo, um pouco mais da luz do
Cristianismo Redivivo.
(*) Tiago Cintra Essado é
presidente da Associação Jurídico-Espírita do Brasil (AJE-Brasil) e
secretário-geral do Conselho Nacional das Entidades Espíritas Especializadas (CNE-FEB).
11
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CFN amplia o diálogo e revê
Regimento Interno

O retorno
de Nestor

Em reunião extraordinária, em Brasília, 25 federativas
ratificam apoio à FEB.

Trabalhou até o fim

Reunião do CFN, no último 23 de agosto. Nestor
Masotti profere prece de encerramento.
Comitiva da USE em Brasília: Julia Nezu, e os diretores Hélio Corrêa e Aylton Paiva.

Convocadas em caráter extraordinário, as entidades federativas que
compõem o Conselho Federativo Nacional, da Federação Espírita Brasileira,
reuniram-se em Brasília, nos dias 23 e
24 de agosto, na sede da FEB, a fim de
ampliar o diálogo e compreensão das
relações Conselho/ Áreas Nacionais/
estruturas da FEB, à luz do regimento
interno do CFN e do Estatuto da FEB.
As 25 entidades federativas presentes
ratificaram apoio à FEB, considerando
a iniciativa da Diretoria Executiva um
gesto importante para o fortalecimento
do canal de interlocução com as lideranças estaduais.
USE e demais federativas aprovaram
decisão de criar-se um grupo de trabalho
para análise técnica de três documentos/
pareceres cujo texto deu origem a interpretações diversas. “A FEB e o CFN deram mostras, neste episódio, que estão
devidamente capacitados para conduzir
a nau do movimento espírita brasileiro,
mesmo nas tormentas”, afirmou Julia
12

Nezu de Oliveira, presidente da USE.
O encontro ensejou oportunidade
para que entidades estaduais e Comissão Executiva discutissem também
o planejamento estratégico aplicado
no âmbito da FEB e das federativas,
entre outros temas de interesse, que
também deverão constar da pauta da
reunião ordinária do CFN, em novembro próximo. Para 2015, a Comissão
Executiva do CFN da FEB programou
seis Encontros Nacionais de Áreas
e também dois eventos jovens: a
Conbraje-Sul (São Paulo, setembro de
2015) e a Conbraje-Nordeste (Recife,
outubro de 2015).

Os abraços dos companheiros na
reunião do CFN, no último dia 23 de
agosto, pareciam um presságio. Menos
de duas semanas depois, em 3 de setembro, Nestor João Masotti faria sua
despedida das lutas terrenas.
Mesmo em tratamento de saúde, que
o obrigou a deixar o cargo na Presidência da FEB, em maio de 2012, Nestor
continuou colaborando com a Causa,
comparecendo quanto possível às reuniões do Conselho e suas Comissões
Regionais, mesmo nas convocações
extraordinárias, como a de agosto passado, cuja prece de encerramento foi
feita por ele.
“Que ele receba de todos nós, companheiros de São Paulo, as preces de
gratidão e reconhecimento por tudo que
realizou em prol do movimento de unificação paulista, brasileiro e internacional”, declarou a presidente Julia Nezu
Oliveira, em nota divulgada aos órgãos
de Unificação. “Nestor presidiu também
a USE, de 1974 a 1982. Foi o seu quinto
presidente”, acrescentou Julia.
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Encontros Fraternos fortalecem órgãos em Jaú e S. J. Boa Vista

Centro Espírita Verdade e Luz, em Jaú.

Os Encontros Fraternos de Unificação,
que já percorreram dez regiões do Estado
até o presente, vêm abrindo novos caminhos e perspectivas para o movimento
de unificação, como se verificou nos encontros em Jaú e São João da Boa Vista,
em 24 e 16 de agosto, respectivamente.
O encontro no C. E. Verdade e Luz,
em Jaú, contou com apresentação
institucional da USE aos presentes,
feita pela diretora Rosana Gaspar. O

diretor Newton Guirau, por sua vez,
alertou os dirigentes para os cuidados
com a documentação legal das entidades que representam, perante os
órgãos federal, estadual e municipal,
com relação a alvarás e certidões. O
encontro ensejou também proveitoso
diálogo acerca de experiências bem-sucedidas na região em campanhas
de arrecadação, como as participações
no programa “Nota Fiscal Paulista”.
O presidente da Regional jauense,
Antônio Aparecido Rossi, destacou
o trabalho de divulgação doutrinária
pela Banca do Livro Espírita (pertencente à Intermunicipal), localizada na
área central da cidade. Neli Del Nery,
presidente da USE-Regional de Bauru,
anunciou seminário no próximo 9 de

novembro, em Assistência e Promoção
Social, a ser ministrado por Aylton Paiva, diretor da área na USE Estadual.
São João da Boa Vista
Em São João, a comitiva integrada
pelos diretores Newton Guirau e Sandro Cosso encontrou companheiros
motivados ao trabalho, daquela cidade
e também de Aguaí, Espírito Santo
do Pinhal e Vargem Grande do Sul. A
presidente da USE – São João, Durceli
Braz, informou que está agendada
reunião, em novembro próximo, com
as intermunicipais de São José do Rio
Pardo, Tambaú, com vistas à constituição de uma Comissão Executiva para
a Regional de São João da Boa Vista.

ESTUDOS E PRÁTICA DA MEDIUNIDADE
A presença de Waldehir Bezerra
de Almeida, no Encontro Estadual de
Mediunidade, realizado na Sede da
USE, no dia 17 de agosto, enriqueceu
sobremaneira o evento. Não apenas pela
presença, mas também por sua importante contribuição ao estudo do tema,
com o recém-lançado Complexidade da
Prática Mediúnica, pela FEB Editora.
Professor universitário de História,
já aposentado, Waldehir é fundador do
Grupo da Fraternidade Irmão de Sagres,
em São Paulo (1962), e do Grupo Espírita
Casa do Caminho, em Brasília, onde é
também trabalhador da FEB e colaborador de várias revistas, com livros publicados pela editora O Clarim, de Matão (SP).
Nesta obra, Waldehyr aprofundou-se na história da Mediunidade através
do tempo, desde as manifestações no
homem primitivo, das cavernas, até aque-

las registradas na Sociedade Parisiense
de Estudos Espíritas no século XIX.
Pesquisou mais de 100 obras espíritas,
espiritualistas e científicas sobre o assunto, reunindo o que de melhor e mais profundo existe no campo da mediunidade.
Transitam por suas páginas, além
do insigne Codificador Allan Kardec,
Yvonne do Amaral Pereira, Bozzano,
Dellane, Léon Denis, Hermínio Miranda,
Divaldo Franco, Philomeno de Miranda,
Herculano Pires e dezenas de outros estudiosos do assunto.
Inicia seu trabalho citando Yvonne
do Amaral: “Acreditamos sinceramente
que a mediunidade nas suas profundidades e verdadeiras potencialidades,
ainda é desconhecida dos estudiosos
espíritas.” (...) E ainda: “A mediunidade
não implica tão só o intercâmbio com
entidades desencarnadas, mas também

um complexo de fatos e acontecimentos ainda não devidamente estudados e
classificados. O Espírito — não devemos
esquecê-lo — é um repositório de forças
incomensuráveis; possuímos em nossa
organização espiritual poderes múltiplos,
e ainda longe nos encontramos de avaliá-los na sua profundidade.”
Em suas 380 páginas, o estudioso
da Mediunidade encontrará uma leitura
agradável, amiga, conselheira o que
levará o leitor a proclamar: Eis, aí, o Codificador! Eis, aí, O Livro dos Médiuns!
Depois deles, não teremos desculpas de
nos deixarmos enganar pelos Espíritos,
não obstante A Complexidade da Prática Mediúnica. O livro está à venda na
Livraria da USE, com descontos de 20%
sobre o preço de capa.
(Paulo Ribeiro – diretor do Departamento de Estudos e Prática da Mediunidade).
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ESDE

Monitores em aperfeiçoamento constante

VI Encontro Estadual de Monitores do ESDE,
em Ribeirão Preto.

A aplicação da metodologia, quanto às técnicas e dinâmicas do Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita
(ESDE), requer aperfeiçoamento constante.
Depois do Encontro Estadual em
Ribeirão Preto (19 e 20 de julho),
o maior já realizado até o presente,
os monitores do ESDE voltaram a

reunir-se, em 17 de agosto, desta vez
na sede da USE, no âmbito da Assessoria – São Paulo.
O Departamento conta ainda com
assessorias em Sorocaba, Bauru,
Ribeirão Preto e agora também em
São José do Rio Preto, cidade que
vai receber, em 2015, o VII Encontro
Estadual de Monitores.

LIVRO

Procura por obras espíritas surpreende na Bienal
Obras de Herculano Pires e lançamentos da FEB Editora foram as mais procuradas no estande da Adeler.

O estande da Associação das Editoras, Distribuidoras e Divulgadoras do
Livro Espírita (Adeler) recebeu boa
presença de público durante a 23ª Bienal
Internacional do Livro, realizada de 22
a 31 de agosto no Centro de Exposições
do Anhembi, em São Paulo. O espaço
E-500, com 220 metros quadrados de
área, ficou totalmente tomado em quase
todos os dias da Feira, especialmente
nas tardes de autógrafo.
Os lançamentos da FEB-Editora e
as obras de Herculano Pires, reeditadas
pela Paideia, registraram excelente
procura, sobretudo O Centro Espírita,
O Espírito e o Tempo e Mediunidade,
que foram apresentados em nova roupagem gráfica. Também compartilharam
o estande as editoras Auta de Souza,
Boa Nova, IDE, Intelítera, Lúmen,
Petit, Viva Luz, além do Departamento
Editorial da Federação Espírita do Rio
Grande do Sul e FEB-Editora.
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EVANGELHO NO LAR

Campanha será levada a Vitória (BA) e Volta Redonda (RJ)

A Campanha Evangelho no Lar e no
Coração tem agenda das mais intensas
neste semestre. Depois do encontro no
Chá de Rosas Beneficente, em São Bernardo do Campo e na Semana Espírita
de Mauá (Grande ABC paulista), a
campanha segue para a Semana Espírita
de Vitória da Conquista (BA), de 7 a
14 de setembro, e também no Encontro

Fraterno com Divaldo Franco, em Santo
André, no dia 28.
No início de outubro, falaremos
do Evangelho no Lar e no Coração
no Encontro Nacional dos Amigos da
Ivone Pereira, em Volta Redonda. De 9
a 12 de outubro, estaremos na Feira do
Livro Espírita de Ribeirão Preto (SP).
A campanha será implantada também,

nos dias 18 e 19, em Espírito Santo do
Pinhal e demais cidades integradas à
USE Regional de S. João da Boa Vista.
Em novembro, dias 8 e 9, já está
agendada nossa presença no Feirão
do Livro Espírita, na Editora IDE, em
Araras. E nos dias 15 e 16, voltaremos
a Ribeirão Preto, no Encontro Fraterno
a se realizar na sede da Intermunicipal. Fechando o ano, a campanha
será divulgada para os membros do
Conselho Deliberativo Estadual, na
reunião de 7 de dezembro na sede da
USE, quando apresentaremos o programa de incentivo à participação de
criança nas reuniões do Evangelho no
Lar e no Coração.
(por Luís Cláudio da Silva, diretor)

COMUNICAÇÃO
A USE Intermunicipal de Campinas
promoveu, no dia 23 de agosto, o 1º
Seminário de Comunicação Social
Espírita, em parceria com Associação de Divulgadores do Espiritismo
(ADE-Campinas). O encontro foi
conduzido por Dermeval Carinhana e
Eder Fávaro, com mediação de Sandro
Cosso, diretor da USE – Estadual. O
movimento campineiro teve ainda

uma boa notícia: depois de dez anos
de interrupção, o tradicional jornal
Alavanca, fundado em 1956, voltou
a circular, para alegria dos seus leitores. Em formato A3, com 12 páginas
(quatro coloridas) e tiragem de 1.500
exemplares, publicação mantém o
slogan famoso: “Cristo, com ponto de
apoio no amor divino, fez-se alavanca
viva e renovou o mundo.”
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O Céu é de Verdade

A AJE-SP promove, de 17 a 19 de
outubro, em Campinas, o 3° Congresso Jurídico-Espírita do Estado de São
Paulo, que vai refletir em torno dos
“Direitos Contemporâneos e Espiritismo”. Entre os expositores, Alysson
Leandro Mascaro; Andrei Moreira;
Arthur Chioro dos Reis, atual ministro
da Saúde, autor dos livros Mecanismo
da Mediunidade – processo de comunicação mediúnica e Magnetismo,
Vitalismo e Pensamento de Kardec. Em
nome da USE, participa José Antônio
Luiz Balieiro, que responde também
como Assessor da Presidência da FEB.
No Hotel Nacional Inn, à entrada de
Campinas, acesso pela Rodovia Anhanguera. Informações pelo telefone: (19)
3772-1400 ou www.ajesaopaulo.com.br

Em cartaz há mais de um mês, o
espetáculo Cândido, uma Poética Espiritual, já tem aprovação do público,
conforme apontou pesquisa da Veja São
Paulo, que se baseia nos dados coletados diretamente dos espectadores. O
monólogo, escrito e apresentado pelo
ator Aguinaldo Gabarrão, é resultado de
quatro anos de pesquisa sobre a história
do médium Francisco Cândido Xavier,
e levou em conta as várias entrevistas
que Chico Xavier concedeu ao repórter
Saulo Gomes, jornalista responsável por
duas edições do Pinga-Fogo com Chico
Xavier, na TV Tupi.
A peça continua em exibição até 21
de setembro, com sessões aos sábados
(21 horas) e domingos (18 horas). O
Viga Espaço Cênico (Sala Piscina) fica
na Rua Capote Valente, 1.323, próximo
ao Metrô Sumaré. Mais informações no
tel. (11) 3801-1843.

CINEMA E TEVÊ
FEB-tv já está no ar
Inaugurada no dia 3 de agosto, a
FEB-tv, em parceria com a TV Mundo
Maior, já está chegando via web para
o Brasil e o Mundo e também para
assinantes da TV a cabo. O sinal é
aberto para as cidades mineiras de Três
Corações (canal 13), Ouro Fino (canal
11) e Frutal (canal 53); nas cidades
catarinenses de Piratuba (canal 23) e
Herval Velho (canal 11). No Estado de
São Paulo, o sinal da FEB-tv chega a
Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, pelo canal 15. Na web, o acesso
é www.febtv.com.br.
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Cândido, uma
Poética Espiritual

Lançado no cinema e também em
livro “O Céu é de Verdade” apresenta
um caso de EQM – Experiência de Quase
Morte, vivido por um garoto, de 4 anos,
filho de um pastor presbiteriano, numa
pequena cidade dos Estados Unidos. O
menino faz vários relatos a respeito do
“Céu”, citando encontro com uma irmãzinha que não chegara a nascer (aborto
espontâneo) e com o avô que ele não conheceu na atual existência. Considerando
a formação religiosa da família, o relato é
feito nos termos da Igreja Presbiteriana,
o que faz o fenômeno de EQM ainda
mais autêntico, confirmando mais uma
vez a realidade do Espírito imortal.

