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C E N S O N A C IO N A L A E E

Eles estão vivos!

Pesquisa do CFN/FEB, pela Internet,
quer identificar centros espíritas que
mantêm cursos regulares de Espiritismo. Preencha o formulário e envie.
Ainda há tempo!

Encontro Nacional da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo (Lihpe) traz novas
evidências científicas da vida no Além.
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D E O L H O N A L E I

“Fotografia espiritual”, no livro Os Fantasmas e Suas Aparições, de Alfred
Russel Wallace.

C O N G RE S S O E S T A D U A L

Em Bauru, APSE orienta instituições
sobre nova legislação para a Assistência Social e suas implicações no Terceiro Setor.

Prévias pelo Estado vão esquentar o debate em torno dos temas
selecionados para seis rodas de
conversa no 17º Congresso Estadual
de Espiritismo, que se realizará em
Atibaia, de 23 a 25 de junho de
2017. As inscrições para o grande
evento já tomam cerca de metade
das vagas.

Movimento idealizado por Divaldo
Franco volta a São Paulo, dia 16 de
outubro, desta vez no Parque Ibirapuera. Vamos celebrar a paz!
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A

olímpi-

-las. Nelas, Nancy enxerga não corpos

co Clodoaldo Silva, na cerimônia

defeituosos, mas seres em desenvolvi-

de abertura dos Jogos Rio 2016 — “não

mento evolutivo, processo no qual “a

olhem para nós como coitadinhos, mas

eficiência do espírito prevalece sobre a

como campeões” —, fez-me recordar en-

deficiência do corpo”.

declaração

do

paratleta

trevista com Nancy Puhlmann, ainda nos

O paratleta medalhista da Natação,

anos 80, que fizemos para o Jornal Ala-

portanto, está muito certo em dizer

vanca, da USE Regional Campinas.

que ali estão campeões. Venham ou não

Veículo oficial de divulgação da USE ‑ SP
destinado a dirigentes e trabalhadores de
Centros e Instituições Espíritas.

Foi essa extraordinária senhora quem

a conquistar uma medalha, eles estão

me ensinou a ver o deficiente por outro

vencendo a maior prova, na qual muitos

prisma, não como o ser marcado pela cul-

sucumbem: a prova da existência. E ain-

Conselho Editorial

pa, mas sim um espírito em redenção de

da que não tenham a convicção espírita

si mesmo. Não era a estes que Jesus se

acerca da vida futura, esses irmãos po-

dirigia ao dizer “bem-aventurados os que

derão dizer “Obrigado, Senhor!”, como

choram, porque serão consolados”?

Divaldo Franco, quando declama belo
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Eles voltarão a bailar...

Em Nosso Lar, no bairro Jardim da

poema de Amélia Rodrigues, pois amanhã

Glória, em São Paulo, Nancy fundou bela

eles também voltarão a bailar. Eles volta-

instituição especializada na reabilitação

rão a cantar!

de crianças com deficiências, as suas
“aves feridas”, como costuma chamá-

C A M P A N H A

O Editor
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M E N S A G E M

D A P RE S I D Ê N C I A

Centenário da Sinagoga
presidencia@usesp.org.br

Felicitamos,
assim,

toda

(sempre às 20 horas), quando é prestado

a

acolhimento, orientação e conforto aos as-

diretoria da Si-

sistidos, que nossos confrades denominam

nagoga, na pes-

“concentrações”. A Sinagoga tem sua sede

soa do seu atual

hoje na Rua São Leopoldo, 728, no bairro

presidente Allan

do Belém, Capital.

Moura Capel. Allan está na pre-

“Patrocinadora” da USE

sidência há três
anos, desde que

A Sinagoga Espírita Nova Jerusalém

substituiu o pai,

é uma das quatro entidades federativas

Nelson

Martins

paulistas que, na década de 40, uniram-

Capel. Este por

-se para a criação da USE, delegando a

sua

tam-

esta as prerrogativas para gerir e coor-

bém sucedera o

denar o movimento espírita paulista e

pai, João Capel

representá-lo junto ao Conselho Federa-

Neto. A família

tivo Nacional (CFN), da Federação Espíri-

Capel

ta Brasileira.

vez

está

na

presidência

da

Esses 100 anos da Sinagoga, evocados

desde

em bonito documentário, contribuem tam-

1962, quando se

bém para o resgate histórico da própria

deu a desencar-

USE, cuja trajetória estará sendo lembrada

nação de Antônio

em edição comemorativa dos seus 70 anos,

José Trindade.

que será lançada durante o Congresso Es-

Sinagoga

Trindade mi-

tadual em junho de 2017. A obra social e

grou para o Bra-

espiritual fundada por Antônio José Trinda-

sil no início do

de, notabilizada na famosa “Cozinha dos

século 20, vindo

Pobres”, e os esforços que despendeu para

a

o

a unificação dos espíritas paulistas serão

em

sempre dignos do nosso mais alto reconhe-

conhecer

Espiritismo

1909, no Rio de
S ed e d a S i nag og a E s p í r i ta, no b ai r r o d o B elé m, C ap i tal.

M

Janeiro,

apre-

sentado

pelo

uitas casas espíritas estão atraves-

amigo empresário, Afonso Serra. Espírito

sando a fronteira dos 100 anos, de

empreendedor, ele construiu a primeira

tal sorte que o livro Instituições Centená-

sede da Sinagoga, na Rua Casimiro de

rias, do qual tive a honra de participar, em

Abreu, e em seguida iniciou a constru-

2010, ao lado do historiador Washington

ção de sanatórios, um deles em Gopouva,

Luiz N. Fernandes, já mereceria uma ree-

Guarulhos (Hospital Padre Bento), e, nos

dição. E desta vez, entre outras, teríamos

anos 40, o “Jesus de Nazaré”, em Suza-

de inserir a mais antiga das federativas

no, hoje Hospital Auxiliar de Clínicas (da

paulistas — a Sinagoga Espírita Nova Jeru-

Faculdade de Medicina da USP).

salém, que ultrapassou a fronteira dos 100
anos no dia 31 de agosto.

O atendimento espiritual na Sinagoga dá-se às segundas, quartas e sábados

cimento e gratidão.

A ntô ni o J . T r i nd ad e ( ao c entr o) .
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PERFIL – DAVID BIANCHINI

“Ni laboras por pli bela mondo”
Por Redação

nhas atividades profissionais em São Paulo,

gação do Espiritismo no mundo, ao mesmo

na empresa Ecodata (1980), representan-

tempo em que divulgava a língua da Paz.

te da Cable & Wireless no Brasil. Foi lá que
conheci Maria, de família ucraniana, que

DE – E sobre o movimento de
unificação?

frequentava os cursos na Federação Espí-

David – Logo que me instalei em Cam-

rita do Estado de São Paulo e também era

pinas, integrei-me às atividades do Centro

rofessor-pesquisador da PUC-Campi-

interessada no estudo do Esperanto. Esta

Espírita Cairbar Schutel, passando depois

nas, onde leciona Ética Profissional nos

união, que nos deu a alegria de três filhos

ao Centro Espírita Gabriel o Redentor. Par-

cursos de Engenharia Elétrica, Telecomuni-

– Ligya, Aline e Edgar – significou também

ticipava, em nome dessas instituições, das

cações e Tecnologia da Informação, David

meu encontro com o Espiritismo.

reuniões do Conselho Deliberativo da USE

P

Bianchini poderia ser apresentado com um

DE – O que o levou para Campinas?

Intermunicipal Campinas, que à época se

David – Em 1982, especializado em Re-

chamava União Municipal Espírita. Atraído

Assim, ao longo de sua trajetória, David

des de Computadores, passei a trabalhar

pelo ideal unificacionista, aderi ao movi-

sempre esteve às voltas com a Educação,

na Embratel, na Capital. Dois anos depois,

mento, compondo chapa nas eleições do

seja na academia, seja na casa espírita ou

por motivo profissional, transferi-me para

órgão em 1997, ao lado do companheiro

no Kultura Centro de Esperanto, atividades

Campinas, onde atuei por mais 20 anos

Cyro Fumagalli. Desse período, recordo os

que desenvolve sempre com muita alegria

na mesma empresa, como engenheiro na

encontros das “Zonais do Bloco C”, que

e otimismo confiante en la pli bella mondo!

área de Telecomunicações. Já no início da

mobilizavam toda a região, e dos cursos

DIRIGENTE ESPÍRITA – Quem é Davi

década de 90, iniciei atividades docentes

para formação de Educadores da Infância,

Bianchini?

na Universidade São Francisco, campus de

que Cyro ministrava em parceria com a

David Bianchini – Eu nasci em Assis, inte-

Itatiba, e fui tomando gosto pelas ativida-

educadora Adalgisa Campos Balieiro e que

rior de São Paulo, em 17 de julho de 1955. A

des acadêmicas. Parti então para um mer-

resultaram em rico material didático, na

família logo cedo se mudou para o ABC Pau-

gulho mais profundo nas questões da Edu-

forma de vídeo e apostilas.

lista, onde meu pai, Aderphine, mecânico

cação, área na qual obtive Mestrado, pela

de caminhões, especializou-se na fábrica da

PUC-Campinas, e onde passei a lecionar, a

Mercedes-Benz, em Santo André. A infância

partir de 1999. Em 2003, obtive o título de

David – Ao assumir o cargo, já tínhamos

e juventude, eu vivi em São Caetano do Sul.

Doutor em Educação, agora pela Unicamp.

pela frente a missão de abrigar o Congresso

Atualmente, moro na cidade de Campinas.

DE – Enquanto isso, o que fazia o es-

Estadual de Espiritismo, que se realizaria

triplo E: espírita, esperantista e educador.

DE – E a paixão pelo Esperanto...

perantista David?

DE – E da sua gestão, na presidência
da USE. O que lhe marcou mais?

em abril de 2003. Talvez mais importantes

David – Já na década de 80, ao vir para

que o próprio evento em si, as reuniões

David – No meu tempo de colégio, 1973,

Campinas, fundei com alguns coidealistas o

preparatórias realizadas na sede da Inter-

eu conheci o professor Arnaldo Viana, den-

Kultura Centro de Esperanto, que deu am-

municipal contribuíram para unir casas e

tista da Escola, e que ensinava Esperan-

pla divulgação à língua internacional, que é

órgãos de unificação. Da Comissão Organi-

to, a língua internacional criada pelo Dr.

falada hoje por mais de 20 milhões de pes-

zadora participaram as USE’s Regionais de

Lázaro Luiz Zamenhof. Ao aprender Espe-

soas. Como delegado da Universala Esperan-

Campinas, Jundiaí, Mogi Mirim, Piracicaba,

ranto, abri as portas para o mundo, cor-

to Asocio, ministrei palestras e cursos em

Rio Claro e Sorocaba, além de membros da

respondendo com pessoas de outros países

várias cidades e regiões do País. Nesse tra-

Diretoria Executiva estadual. Lembro-me

e outras culturas. Eu me tornei um “sami-

balho, percebia que os ideais de Zamenhof,

com saudade daquelas reuniões, encerradas

deano”, isto é, um admirador e divulgador

de fraternidade e paz universal, afinam-se

sempre em clima de muita alegria e com

do Esperanto, o que significa Esperança.

Como isso começou?

perfeitamente com o ideal espírita, que

bolo e cafezinho, com as presenças de Luiz

DE – E a família?

também pugna pela paz e pela transforma-

Lemuchi, de Indaiatuba; Zildea Aldrovandi

David – Eu havia me formado engenhei-

ção moral do homem, via educação. A tra-

Marques, de Piracicaba, Attílio Campanini

ro elétrico, na Escola de Engenharia Mauá,

dução de obras espíritas ao Esperanto, pela

campus de São Caetano do Sul. Iniciei mi-

FEB Editora, deu um grande impulso à divul-

e Julia Nezu, de São Paulo, entre outros...
^ (Que boas lembranças!).
Bonnaj Memorajoj!
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A G E N D A U S E

Encontro reúne lideranças de Bauru e região
Encontro Fraterno em Bauru, que incluiu palestra do APSE, recebeu confrades dessa
região e também de Jaú e Ribeirão Preto.
Rubens Toledo

centando que 47% dos apartamentos já
estão ocupados.

De olho na lei 13.204/2015
A recente reforma dos estatutos, que
transformaram a USE em “associação’, foi
base para a palestra do APSE ministrada
pela diretora Neyde Schneider, com intervenções dos secretários Raimundo Porto
e Rosana Roque. “As instituições devem

D

atentar para as mudanças trazidas pela

omingo, 21 de agosto, o Centro Espí-

tou o recém-lançado Novos Estudos sobre

Lei 13.204, que já vigora para os contra-

rita Vicente de Paulo, de Bauru, rece-

Reencarnação, já disponível para venda. O

tos com o Estado e a União e passa a va-

beu comitiva da USE estadual e diretores

livro reúne textos selecionados do 11º En-

ler também para os municípios a partir de

do Departamento de Assistência e Promo-

contro da Liga de Pesquisadores do Espiri-

janeiro”, falou Neyde. A diretora lembrou

ção Social Espírita (APSE). Apesar do dia

tismo e a publicação é uma parceria entre

ainda que, com a nova orientação, o ter-

frio e nublado, o ambiente era de muito

USE, Liga e o Centro de Cultura, Documen-

mo “morador de rua” foi substituído por

calor fraterno, convidativo para tratar

tação e Pesquisa do Espiritismo (CCDPE).

“moradores em situação de risco social”.

dos assuntos useanos. A presidente Julia

Rosana também falou dos preparativos

Vários confrades externaram suas dúvi-

Nezu discorreu sobre a entidade, apoiada

para o 17º Congresso Estadual de Espiritis-

das, como Guido Desinde, de Ribeirão Preto,

por vídeo institucional, enquanto atendia

mo, previsto para junho de 2017 em Ati-

que veio a Bauru para conhecer a experiên-

a perguntas dos participantes, vindos de

baia, cujo prazo de inscrições se encerra

cia dos bauruenses no trabalho assistencial

várias cidades da região e também de Jaú

em 31 de dezembro de 2016. “Até esta

no âmbito do programa Bom Prato, do gover-

e Ribeirão Preto.

data, os valores de reserva no Hotel Tauá

no federal. “Em Ribeirão, fornecemos 1.600

estão mantidos”, alertou Rosana, acres-

pratos diariamente”, comentou Guido.

A tesoureira Rosana Gaspar apresen-

N eli d el N er y , J u li a N ez u e N ey d e S c h nei d er .

P ú b li c o p r es ente s omou c er c a d e 4 0 p ar ti c i p antes .
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A G E N D A U S E

Reestruturação da
Regional de Jaú

Eliana Pantoja, que dirige uma casa para
idosos no C. E. Antoninho Marmo em Piratininga (cidade com 12 mil habitantes a 14
quilômetros de Bauru) disse estar satisfeita
com as orientações recebidas, justamente
no momento em que a diretoria está atualizando o estatuto da instituição. “Vamos
incluir novos artigos, alinhando o texto à

Antônio Aparecido Rossi, presidente da
USE Intermunicipal de Jaú, trabalhador no
Centro Espírita Verdade e Luz (fundado em
1909), informou que está concluindo trabalho de pesquisa sobre a história do movimento de unificação na sua região, com

nova legislação, e também abrir um segun-

apoio de Orson Peter Carrara. O material

do CNPJ, transformando o Cantinho do Ido-

deverá integrar edição comemorativa dos

so numa filial do Centro, com uma entrada

70 anos da USE, a ser lançado no final do

exclusiva para o Lar”, contou Eliana, que

ano. “Estamos estreitando laços com os

esteve acompanhada de uma assistente so-

confrades das Intermunicipais de Botucatu e

cial do Lar Vicentino, em Piratininga, tam-

Brotas, que também integram a Regional de

bém interessada nas instruções do APSE.

Jaú”, completou Rossi.

Rai mu nd o P or to, d o A P S E .

Ri ta e A ntô ni o A p ar ec i d o Ros s i , p r es i d ente d a I nter mu ni c i p al d e J aú .

C O N G RE S S O E S T A D U A L D E E S P I RI T I S M O

Prévias na Capital e Interior
dão clima das Rodas de
Conversa

O

Estão previstas ainda neste semestre
mais quatro prévias. Em outubro, “Qualidade doutrinária da literatura espírita”,

Auditório da USE, na Rua Dr. Gabriel

dia 8, em Limeira, e “O desafio de edu-

Piza, recebeu, no último dia 17 de se-

car além de instruir (na casa espírita)”,

tembro, a primeira prévia do 17º Congresso

dia 29, no Centro Espírita Luiz Gonzaga,

Estadual de Espiritismo, trazendo para de-

em Itapira. A quarta prévia “Sexualidade

bate um dos seis temas que serão tratados

e Afetividade sob a ótica Espírita” será

nas Rodas de Conversa: “Práticas Estra-

mais uma vez em São Paulo, dia 19 de no-

nhas no Centro Espírita”. Segundo Marco

vembro, na sede da USE. Para o primeiro

Milani, membro da Comissão Organizado-

trimestre de 2017, estão previstas mais

ra, “o objetivo das prévias é identificar

duas prévias: “Política e Espiritismo”, na

questões e tópicos relevantes para serem

Baixada Santista, e “Teorias Científicas e

debatidos durante as Rodas de Conversa”.

Espiritismo”, em Campinas.
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Um golpe no materialismo

Dos raps em Hydesville até as pesquisas em TCI, a comunicação com “o outro mundo” continua
instigando a ciência e confundindo os céticos.

Por Rubens Toledo

A

s pesquisas com os médiuns Daniel

brasileiros e a presença do pesquisador

Dunglas Home e Florence Cook, no

português Paulo Mourinha (que ofereceu

último quarto do século 19, já seriam pro-

uma síntese da história do Espiritismo em

vas suficientemente robustas da realidade

Portugal), o Enlihpe homenageou Yvonne

do Espírito. E mesmo após quase 160 anos

do Amaral Pereira, nos 60 anos de lança-

da publicação de O Livro dos Espíritos, por

mento de Memórias de um Suicida, uma

Allan Kardec, a comunicação com os cha-

das suas obras mais notáveis, além de Re-

mados mortos continua a instigar a Ciência

cordações da Mediunidade e Devassando

e a confundir os céticos. Uma boa mostra

o invisível, que representam importante

dessa efervescência científica em torno da

material de reflexão sobre o mecanismo

fenomenologia mediúnica foi dada no 12º

do intercâmbio com os espíritos. “O tema

Encontro Nacional da Liga dos Pesquisado-

tem sido objeto de consideráveis pesqui-

res do Espiritismo, realizado em 27 e 28 de

sas aqui e mundo afora. Nossa proposta foi

agosto passado, na sede da USE, promovido

apresentar um panorama geral dessas pes-

pela Liga e o Centro de Cultura, Documen-

quisas, sem excluir trabalhos abordando

tação e Pesquisa do Espiritismo (CCDPE).

outras temáticas”, afirmou Pedro Nakano,

Com participantes de cinco estados

presidente do CCDPE.

P es q u i s ad or J á d er S amp ai o, d e B elo H or i z onte.

Com efeito, o Enlihpe abriu caminho
também para pesquisadores iniciantes,
como o jovem Antônio Marcos de Oliveira,
graduando em Medicina pela Universidade
Federal de Alfenas (MG), cuja proposta — “A
Mediunidade alegada por muitas pessoas é
uma evidência da relação mente-corpo alternativa?” — desafiou o ceticismo do próprio mestre e orientador na Universidade.
Além do incentivo à pesquisa, o Enlihpe
vem contribuindo também para a difusão
dos conteúdos através da série Espiritismo
na Universidade Brasileira, que acaba de
receber seu sétimo volume Novos Estudos
sobre a Reencarnação, lançado pelo CCDPE
Julia Nezu, Pedro Nakano e Marco Milani, com representantes das Federativas do Espírito Santo, Minas
G er ai s e G oi á s .

e USE, que reúne os melhores trabalhos na
edição de 2015. (Leia também na Pág. 15.)
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S ENTREVISTA
U P L E M E N T O – L ANTÔNIO
I T E RÁ RI O CESAR PERRI CARVALHO (CONTINUAÇÃO)

Provas irrefutáveis d
Trabalhos acadêmicos apresentados no 12º Enlihpe atualizam
Mediunidade x
Transcomunicação
Instrumental
O tema da Transcomunicação Instrumental (TCI), que nos anos 80 e 90 ganhou
projeção na mídia com o italiano Marcelo
Bacci e o francês François Brune, além dos
brasileiros Clovis Nunes e Sônia Rinaldi, foi
tratado no 12º Enlihpe por Guilherme Velho, membro do Transcomunication Seattle
Group. “Muitos chegam à Doutrina pela dor
ou porque estão amadurecidos; eu posso dizer que cheguei pela pesquisa, pela curiosidade científica”, assinalou Guilherme. “As
cartas do Além, que consolam a tantos aqui
G u i lh er me V elh o e P au lo M ou r i nh a r es p ond em a p er g u ntas d a p latei a p r es ente ao 1 2 º E nli h p e.

A

na Terra, produziram em mim uma transformação profunda”, confessou o pesquisador

obra de Ian Stevenson, Hernani Guimarães Andrade e Konstantin Raudive,

demonstrou que as fotografias espiri-

só para citar alguns, continua inspirando

dos fantasmas de vivos, mas sim dos mor-

novos pesquisadores sobre a fenomenolo-

tos”, afirmou Jáder, que traduziu obras

Na condição de “repórter”, Guilherme

gia espírita. Além de Jim Tucker, da Uni-

do pesquisador, como Os Fantasmas e

apresentou (em vídeo) a entrevista com o

versidade de Virgínia (EEUU), que atua no

suas Aparições, publicado pela Lachâtre.

médium Fernando Ben, na qual formulou

mesmo núcleo de pesquisa criado por Ste-

“Este livro está ilustrado com imagens,

perguntas preparadas pelo pesquisador

venson, o mestre canadense produziu ou-

as chamadas fotografias espirituais, que

Marco Milani. Assistido por Fátima, sua

tros bons seguidores, como Julie Beischel

o editor Alexandre Rocha encontrou na

mentora espiritual, Fernando Ben tem sido

e Gary Schwartz, do Windbridge Institute

biblioteca do congresso norte-america-

o novo “carteiro dos Espíritos”, a exemplo

(Tucson, Arizona), “com 11 livros e mais de

no e em outros arquivos, como a que o

do que fez Chico Xavier. Mas com um deta-

400 artigos publicados sobre Mediunidade”,

pesquisador se fez fotografar ao lado da

lhe: nas cartas, os comunicantes mencio-

própria mãe, desencarnada.”

nam números de CPF ou de telefones celu-

afirmou Jáder dos Reis Sampaio, um dos
coordenadores do 12º Encontro Nacional da
Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, encerrado em 28 de agosto, na Capital.
No meio dos novos, outros velhos pes-

tuais não eram resultado de aparições

Participante do encontro, Alexandre
Rocha apresentou o resultado de outras

durante exposição sobre os progressos realizados em TCI.

lares e outros dados que possam dar mais
autenticidade às mensagens.

pesquisas suas, que foi a descoberta, na

Em alguns casos, houve “cruzamento”

França, de dois estudiosos do Espiritismo:

dessas comunicações com aquelas obtidas

quisadores foram resgatados no Encontro,

François Gaudin, autor de O Espiritismo:

através de aparelhos, como se deu no caso

como o naturalista Alfred Russel Wallace,

uma nova Filosofia, no qual retrata a fi-

de Fernanda, que, após mensagem trans-

um dos autores da teoria da evolução

gura de Maurice Lachâtre; e Jean Prieur,

mitida à mãe, através do médium Fernando

das espécies, juntamente com Charles

estudioso das línguas latinas, hoje aos

Ben, conseguiu enviar a própria imagem,

Darwin, e que se interessava também

102 anos, que escreveu Allan Kardec e

projetada num aparelho de TV, no Centro

pelos fenômenos mediúnicos. “Wallace

sua Época.

de Transcomunicação de Seatlle.
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a existência da alma

pesquisas e abrem novas perspectivas no campo da Mediunidade

costumes nas fazendas de escravos no norte
paulista no final do século 19. “Os relatos
do Espírito, enquanto no mundo espiritual,
interessam aos espíritas mais diretamente,
mas para a pesquisa acadêmica a narrativa
de JP, como senhor de escravos, é uma fonte
histórica”, arremata.
Adolfo lembrou também o nome de Agnelo Morato, uma referência em pesquisa
na região de Franca, que, para realizar
suas pesquisas, valeu-se de informações
obtidas pela via mediúnica. Apontamentos que contribuem também para o resgate histórico dos 70 anos do movimento
. . . c omo A lf r ed Ru s s el W allac e, q u e s e f ez f otog r af ar
ao lad o d o es p í r i to d a mã e.

de Marcelo Gulão, Jaqueline P. V. Silva — e
“ F otog r af i as es p i r i tu ai s ” , d o s é c u lo 1 9 , i ntr i g ar am
p es q u i s ad or es d a L ond on S oc i ety . . .

também no Brasil, com a apresentação de
Fausto Henrique Gomes Nogueira — Batuí-

Respondendo a outra pergunta formulada

ra: Espiritismo, livre-pensamento e anti-

por Marco Milani, sobre as perspectivas cien-

clericalismo. Esse último constitui parte da

tíficas da mediunidade, Fernando Ben trans-

pesquisa “Os espíritos assombram a Metró-

mitiu instruções de sua mentora espiritual,

pole: sociabilidades espiritualistas (espíri-

segundo a qual, “no futuro, haverá uma

ta e esotérica) em São Paulo na Primeira

união entre TCI e médiuns, que passarão en-

República”, que Fausto apresentou, em

tão a atuar como fornecedores de ectoplas-

novembro de 2015, ao Departamento de

ma. “Ligações em celulares e projeção de

História da Faculdade de Filosofia, Letras

imagens, em aparelhos, serão mais ostensi-

e Ciências Humanas da USP.

vas na comunicação entre a Terra e o Céu.”
(Entrevista está disponível no Youtube.)

Resgate histórico do
Espiritismo

de unificação em São Paulo. “Franca tem
mais de 100 anos de história de Espiritismo. Antes mesmo de fundada a USE,
Franca já tinha um grêmio espírita, fundado em 1943, com atividades de unificação”, completou Adolfo.

O mesmo se pode dizer da contribuição
do professor Adolfo Mendonça Jr., de Franca
– Psicofonia, história oral e fontes históricas
– que atualiza conceitos e aponta a História
não como ciência que estuda o passado, mas
sim o presente. Para exemplificar, Adolfo ci-

O Encontro Nacional da Liga dos Pesqui-

tou a obra Instruções Psicofônicas, recebida

sadores do Espiritismo, edição 2016, reali-

por Chico Xavier e organizada por Arnaldo

zado na sede da USE, abarcou rico universo

Rocha, que oferece importantes subsídios

de pesquisa, que contribui também para o

na compreensão dos fatos históricos, como

resgate histórico do Espiritismo na Fran-

a comunicação do Espírito que se identificou

ça — como se pôde ver nas apresentações

como JP e narrou aspectos da cultura e dos

Adolfo Mendonça Jr.: novo conceito de fonte
h i s tó r i c a
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1 7 º C O N G RE S S O

Relançamento Relança
Relançamento Relança
Relançamento Relança
Relançamento
Relançamento Relançamento
Relançamento Relança

Lançamentos EME
Laços de amor eterno
Pedro Santiago • Dizzi Akibah (espírito)

Romance • 16x22,5 cm
• 312 pp. • R$35,90
Marta se vê diante da oportunidade
de ajudar irmãos seus e se propõe a
uma reencarnação na qual será necessária muita dedicação. Viverá uma
história repleta de emoções, exemplos
vivos de perdão e superação.

Correio do Além
Chico Xavier • Espíritos diversos
Cartas psicografadas • 14x21 cm
• 208 pp • R$ 30,90
Correio do Além traz depoimentos de
espíritos que, ao falecer, se surpreendem mais vivos do que nunca e desejam expressar seu amor e contar suas
experiências, amenizando a saudade
que ficou naqueles que permaneceram na Terra.

www.editoraeme.com.br | vendas@editoraeme.com.br | (19) 3491‑7000
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MEMÓRIA – JAIME E LUIZ MONTEIRO DE BARROS

Dois irmãos. Uma missão
foi um dos mais eruditos evan-

pressão às palavras”, conta José Argemiro

gelizadores dos nossos tempos.

Silveira, expressão importante do movi-

Ele sabia, com admirável maes-

mento espírita ribero-pretano. Argemiro

tria, abordar temas os mais

lembra que foi “médium de transporte”

palpitantes, tendo publicado o

de Jaime, indo buscá-lo para uma palestra

livro As penas eternas no Evan-

em Mococa. “Ele fez sua palestra no cine-

gelho, lemos em breve biogra-

ma da cidade, que estava completamente

fia divulgada pelos amigos do

lotado”.

Centro Espírita Luiz Monteiro

Luiz desencarnou em 9 de janeiro de

de Barros, na Capital. Com o

1982. Jaime partiria quinze anos depois.

selo USE, publicou Visão Crítica

Mas “voltou”, pela psicografia de Regina

de um Médico Espírita, no qual

Tamburus Burin, para ditar o livro Por um

apresenta argumentos irrefutá-

Mundo Melhor, publicado pela USE Inter-

veis do Espiritismo ante a Medi-

municipal de Ribeirão Preto. Nessa obra,

cina, a Ciência e a Bíblia.

deixa alerta importante:

Jaime Monteiro de
Barros

“Espíritas, avancemos sempre mais.
Tenhamos fé na nossa fé. Alijemos o comodismo de nossas fileiras. Cabe a nós,
que acreditamos na humanidade evoluída

J ai me M ontei r o d e B ar r os

N

Os irmãos eram oradores

e na Terra regenerada, firmeza de pro-

brilhantes, mas de estilos di-

pósitos na preservação e manutenção da

ferentes. ”Professor Jaime, de

vida no Planeta, firmeza de propósitos na

a história da USE, os nomes desses

voz forte e vibrante, batia o punho sobre

divulgação do ideal espírita e no Evange-

dois irmãos — Luiz e Jaime Monteiro

a mesa, quando queria imprimir maior ex-

lho de Jesus”.

de Barros — surgem como legenda de luz
e trabalho em prol do Espiritismo. Nascidos em Santa Rosa do Viterbo (SP) — um
formado médico homeopata e o outro,
profissional e docente da Odontologia —,
eles dedicaram a existência à divulgação
do Espiritismo e também ao movimento de
Unificação, especialmente Luiz, que dirigiu a Feesp e a USE alternadamente, no
período de 1955 até 1974.
“Graças a Luiz Monteiro de Barros, a
USE assume firme diretriz doutrinária e
como órgão de unificação, consolidando a
atual estrutura e modelo de administração
colegiada, que seria coroada no Simpósio
Centro-Sulino de 1962”, afirmou José Antônio Luiz Balieiro, 1º vice-presidente na
atual gestão, e que privou da amizade
dos irmãos.
“Profundo conhecedor dos Evangelhos,

Livros publicados pelos irmãos M. de Barros...

A mb os tr az em o s elo U S E .

11

Setembro/Outubro de 2016

A G E N D A B RA S I L

Acolher com o coração;
esclarecer, com a razão
Maria Euny Masotti, assessora nas Comissões Regionais do CFN-FEB, conduz Encontro Estadual
de AECE.
Da Redação

A

equipe da área de Assistência Espiritual na Casa Espírita (AECE) já

concluiu os detalhes para o encontro estadual no dia 24 de setembro, na sede
social da USE, em Santana, na Capital. O
tema central — “Acolher com o Coração e
Esclarecer com a Razão” — contará com
a presença da senhora Maria Euny H. Masotti, uma das responsáveis pela criação
da área no Conselho Federativo Nacional
da FEB, que falará sobre “As Quatro Fases
de Assistência Espiritual”.
A segunda parte dos trabalhos será reservada a duas oficinas (turmas A e B),
que ocorrerão em salas separadas: uma
delas sobre Recepção e Diálogo Fraterno,
com moderação de Mauro dos Santos; e
outra versando sobre Assistência Espiritual/Evangelho no Lar e no Coração, a
cargo da companheira Helena Bertoldo
(de Porto Alegre, RS), coordenadora regional (CR-Sul -CFN) da Área de Assistência Espiritual, moderada pelo secretário
Fernando Porto.
Após o almoço, as turmas A e B trocarão de sala, para que todos os participantes possam trabalhar os dois temas.
Após parte artística (das 15h às 15h30),
haverá

uma

“Plenária

Fraterna”,

com as duas expositoras, e cerimônia
de encerramento.
Inscrições devem ser feitas, com a
máxima urgência, pois as vagas são limitadas.

Para os participantes do In-

terior e outros estados e que queiram
pernoitar na Capital, os organizadores indicam o Brasília Santana Gold
Flat (telefone 11 2972-6311 e e-mail
reserva@santanagold.com.br).
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Maria Euny, com os diretores João Thiago (Infância) e Gustavo Ferreira (Mocidade), durante reunião da
Comissão Regional Sul (CFN-FEB), em abril deste ano no Recanto Lins (Balsa Nova, PR).

Setembro/Outubro de 2016

C I RC U I T O I N T E G RA D O

**UNIFICAÇÃO**
Nestor Masotti é lembrado em São

gra, no dia 23 de julho, visando reorganizar

João Galdino. A Intermunicipal de Jales dá

Paulo – O último 3 de setembro marcou

o órgão de unificação. “Há uma disposição

início à gestão com quatro departamentos

dois anos da desencarnação de Nestor

de todos os espíritas dessa região em reor-

já organizados, nas áreas de Divulgação,

João Masotti, ex-presidente da FEB e da

ganizar o trabalho unificacionista, dentro

Mocidade, Evangelização Infantil e Doutri-

USE e ex-secretário do CEI. Em nota no

do mais elevado espírito de fraternidade e

na, este último sob a coordenação de Adel-

Portal USE, Cesar Perri recordou o amigo

união”, falou Allan Kardec Pitta Veloso, 2º

vair David (de Jales).

e as homenagens a ele prestadas, como a

vice-presidente da USE. Também integra-

O papel do Centro Espírita no movi-

foto inaugurada na Galeria de Presidentes

ram a comitiva da USE estadual o secretá-

mento de Unificação – Com o tema aci-

e a placa que o próprio Cesar, Célia Rey

rio Newton Guirau e o diretor do Departa-

ma, a Intermunicipal de Indaiatuba reali-

de Carvalho e Paulo Roberto P. da Costa

mento do Livro, Marco Milani.

zou o I Encontro de Trabalhadores, em 20
de agosto, na sede do C. E. Padre Zabeu

lhe entregaram, em março de 2013, em

Jales inicia reestruturação da Regional

São Paulo. Três dias após sua desencar-

- A Intermunicipal de Jales já está com o

Kauffman.

nação, a FEB inaugurou um painel sobre

seu quadro definido. A Comissão Executiva,

espíritas da região, como Luiz Lemucchi, e

Nestor Masotti, evento que teve a presen-

para o período de 2016 a 2019, será presidi-

a presidente da Regional Campinas, Cristi-

ça de vários familiares, diretores da FEB

da por Durval Teodoro de Moraes, que tem

na Helena N. Bertuzzi. Participaram ainda

e a presença de Marcello Neto, da Edicei

Marco Aurélio Fusco Garcia, na vice-presi-

dirigentes de casas espíritas em Indaiatu-

of America.

Presentes, várias lideranças

dência (ambos são de Palmeira d’Oeste).

ba, Elias Fausto, Monte Mor, Itu e Salto.

Intermunicipal Circuito das Águas re-

Errivaine Aparecida Ferreira Gomes (de Ja-

A comitiva da USE Estadual foi integrada

toma atividades - Companheiros ligados ao

les) e Luciano Giacometi (de São Francisco)

por Julia Nezu, presidente, e pelos direto-

movimento espírita no chamado Circuito

vão ocupar os cargos de primeiro e segundo

res Newton C. Guirau (secretário), Rosana

das Águas Paulista reuniram-se com mem-

secretário, respectivamente. Na Tesoura-

Gaspar (tesoureira) e José Sílvio S. Gaspar

bros da Diretoria Executiva em Serra Ne-

ria, assumem Ivan Cássio de Almeida Rosa e

(diretor de Patrimônio).

* * E V E N T O S * *
Você e a Paz, com Divaldo, volta a São
Paulo – Movimento idealizado pelo médium

e educadora do médium baiano e a importância do movimento pela paz.

Divaldo Pereira Franco, que já percorreu
12 países e mais de 50 cidades brasilei-

Congresso Mundial em Lisboa – Vic-

ras, volta a São Paulo, no próximo 16 de

tor Féria, coordenador geral do evento,

outubro, em segunda edição consecutiva.

atualiza números do 8º Congresso Es-

O evento é uma iniciativa do grupo Reen-

pírita Mundial, a realizar-se na capital

contro (Associação de Desenvolvimento

portuguesa, de 7 a 9 de outubro. “Estão

Espiritual), com apoio da USE e várias insti-

inscritos 2 mil congressistas, represen-

tuições, e este ano terá lugar no Auditório

tando 35 países, com boa presença de

Oscar Niemeyer, Parque do Ibirapuera. Nos

brasileiros”, assinala. O 8º Congresso Es-

preparativos da última reunião, na sede do

pírita Mundial, promovido pelo Conselho

Reencontro, companheiros lembraram que

Espírita Internacional (CEI) com apoio da

recente entrevista de Divaldo ao programa

Federação Espírita Portuguesa, vai abor-

do Jô (na TV Globo), no último 2 de setem-

dar um tema dos mais oportunos: “Em

bro, ampliou a visibilidade da obra social

Defesa da Vida”.

Divaldo Franco e Jô Soares

L emb r and o N es tor M as otti , d oi s anos d ep oi s .
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* * A E E * *
Estudantes nota dez – Organizadores

ESDE, EADE e MEP (Mediunidade: Estudo

do Conselho Federativo Nacional (CFN/

do 8º Encontro Paulista da Área de Estu-

e Prática) e ainda outros cursos, desde

FEB). O prazo está sendo prorrogado pela

dos do Espiritismo, versão descentraliza-

que alinhados com a orientação karde-

segunda vez (agora até 30 de setembro)

da em oito regiões, no dia 24 de julho,

quiana. O Encontro paulista foi realizado

para que as instituições informem se man-

avaliaram

números

simultaneamente nas cidades Araçatu-

têm cursos regulares ou grupos de estudo,

obtidos. Houve participação de 71 cida-

ba, Itupeva, Marília, Mauá, Rio Claro, S.

como ESDE, EADE e outros programas. A

des, envolvendo 40 órgãos de unificação,

José dos Campos, São Joaquim da Barra

informação deverá contribuir para novas

abrangidos por 18 USE’s Regionais, que

e Sorocaba.

ações na Área e também para remessa

positivamente

os

de material didático, livros e apostilas. O

por sua vez englobam 43 órgãos de unificação. Ao todo, estiveram representadas

“Censo nacional” da FEB – Ainda há

formulário eletrônico é fácil de ser preen-

160 casas espíritas. A Área de Estudos do

tempo de responder à pesquisa (via In-

chido e pode ser acessado pelo link link

Espiritismo, da USE, inclui os programas

ternet) da Área de Estudos do Espiritismo

www.webfec.org.br/esde.

* * A E C E E M E P * *
Atendimento Fraterno pelo Diálogo –

longo de todo o dia pelo companheiro Mauro

mais de 140 participantes, vindos da Ca-

Seminário realizado em Jacupiranga, no Vale

Antônio dos Santos, diretor da Área de Aten-

pital, Interior e mesmo de outros estados.

do Ribeira, em 31 de julho, reuniu mais de

dimento Fraterno no Centro Espírita.

Marta Antunes, vice-presidente da FEB, e
Jacobson Sant’ Anna Trovão, coordenador

60 trabalhadores de seis cidades da região.

nacional da Área de Estudos da Mediunida-

O tema central “Acolher, Consolar e Escla-

Para médiuns iniciantes – Seminário na

recer com Jesus e Kardec” foi trabalhado ao

sede da USE, no dia 7 de agosto, atraiu

de do CFN, foram os facilitadores.

Respirarte agora é itinerante – Lirálcio

mês, será agora itinerante, percorrendo

no, que não receberá o evento. Por esta

Ricci, diretor do Departamento de Arte,

instituições da Capital e do Interior. A ex-

mesma razão, o Encontro de Comunicado-

informa que o Respirarte, “sarau” reali-

ceção fica para o dia 30 de outubro, data

res do Espiritismo, previsto para esse dia,

zado sempre no último domingo de cada

para eleições municipais do segundo tur-

também teve de ser cancelado.

**ARTE E COMUNICAÇÃO**
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ESPAÇO LITERÁRIO

Não tem como duvidar!

Novos lançamentos trazem mais evidências em torno das vidas sucessivas.
Ada May
e o Espírito José Bento

netismo, desde Mesmer, que contribuíram
para pavimentar a estrada que desembocaria no advento do Espiritismo. “E nessa

A escritora e médium Ada May, que até
então vinha publicando apenas para o público infantojuvenil (como Nina e o Mistério do
Casarão), passa a escrever também para os

U

m bom jeito de apresentar Allan Kardec ao grande público é o livro Novos

Estudos sobre a Reencarnação, que aca-

ba de ser lançado pelo Centro de Cultura,

viagem no tempo, situamos o trabalho de
Albert de Rochas, que, segundo Hermínio
Correa de Miranda, foi o primeiro a trombar com as evidências irrefutáveis das

adultos, “sem abandonar os pequenos”, avi-

vidas sucessivas”, diz Ada May. A obra é

sa. Em O Cético, o primeiro da autora nessa

assinada pelo Espírito José Bento, a quem

nova fase, ela apresenta os argumentos es-

Ada se refere como “meu assessor para

píritas que desmontam o pensamento mate-

assuntos literários espirituais”, que infor-

rialista. “A inspiração veio de um texto de

mou ter sido na última existência o escri-

Allan Kardec, em O que é o Espiritismo, em

tor José Bento Monteiro Lobato, desencar-

que o codificador descreve hipotético diálo-

nado em 4 de julho de 1948, aos 66 anos.

go entre um materialista e um espírita”, diz.

“Que também foi um cético, até conver-

Participante do 12º Enlihpe, Ada apre-

ter-se ao Espiritismo, graças à esposa, Pu-

sentou seu mais recente livro, A Terra da

rezinha, que era médium”, acrescentou

Promessa, um tributo a todos esses cien-

Ada. (Veja matéria na RIE, de agosto de

tistas que se dedicaram ao estudo do Mag-

2016, “O espírita Monteiro Lobato”).

Documentação e Pesquisa do Espiritismo
(CCDPE), em parceria com a USE. “O livro é uma boa alternativa para contrapor
o pseudoceticismo de alguns, que procuram rotular o Espiritismo como obra de
fantasia ou invenção de médiuns”, rebate o pesquisador Jáder dos Reis Sampaio,
membro da Liga de Pesquisadores (Lihpe).
Num dos capítulos, o professor Sílvio
Chibeni, professor de Epistemiologia na
Universidade Estadual de Campinas, em
parceria com Rafael Kasseb, discute a
qualidade e os critérios para se produzir
uma pesquisa sobre reencarnação, tomando, como parâmetro, os métodos de
pesquisa do dr. Hernani Guimarães Andrade. Há também trabalhos sobre pesquisas
de eminentes psiquiatras que esbarraram
com as evidências da reencarnação e tiveram a coragem de investigar os fatos.
Ou, ainda, trabalhos sobre crianças cujas
memórias são atribuídas a experiências vividas em vidas anteriores.

Ada May e seu mais recente lançamento, publicado pela Lachâtre. Livro que pesquisa obra de grandes magneti z ad or es , c omo A lb er t d e Roc h as .
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