
Novo livro de Cesar Perri
abre Mês de Kardec em SP

Somatório de 52 anos de experiências 
acumuladas pelo autor, obra louva o Cen-
tro Espírita como autêntico espaço de vi-
vência e prática cristã.

Na terra de Camões, espíritas do mundo inteiro homenageiam o Mestre de Lyon, 
durante o 8º Congresso Espírita Mundial.
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VOCÊ E A PAZ II
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Congresso discutiu origem dos mundos, forças e leis que regem o Universo e o caráter 
sagrado da Vida, dádiva do Criador.

Um fado a Allan Kardec
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Novo filme espírita Deixe-me vi-
ver, que estreou dia 13 de outubro, 
relata as consequências desastrosas 
do aborto.

Inscrições para o evento de Atibaia 
entram na reta final. Valores serão 
mantidos até 1º de dezembro.

Movimento liderado por Divaldo 
Franco atrai 8 mil pessoas ao Parque 
do Ibirapuera.
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CAMPANHA

EDITORIAL

A imponente ponte sobre o Tejo, ligan-
do Lisboa a Montijo, avistada do Meo 

Arena, simbolizou para mim a saga dos 

portugueses que deixaram a Península, 

para cooperar na difusão da semente es-

pírita na Terra do Cruzeiro.

Recordamos Fernando de Lacerda, que 

antecedeu Chico Xavier no contato com os 

imortais Eça de Queiroz e Guerra Junquei-

ro, em sua bela obra No País da Luz, os 

quais voltariam a figurar mais tarde, com 

outros poetas da mesma língua mãe, em 

Parnaso de Além-Túmulo, desta vez pela 

pena do médium mineiro.

Em companhia de Paulo Mourinha, que 

esteve conosco no último Encontro Nacio-

nal da Liga dos Pesquisadores do Espiritis-

mo, recordamos ainda a figura de Isabel 

de Aragão, a quem Chico Xavier guardava 

íntima afeição, e vim saber que Mourinha 

é coautor da obra A Rainha Santa, junta-

mente com o saudoso Eduardo C. Monteiro.

E ao lembrar João Leão Pitta, Antônio 

Gonçalves da Silva, o Batuíra, Machado Tos-

ta, Jerônimo Ribeiro e o inolvidável Inácio 

Bittencourt, apenas para citar alguns, senti 

como se estivesse no Brasil, ou em “Porto-

sil”, como definiu o amigo Mourinha.

E ao ver tantos espíritas brasileiros ra-

dicados no Velho Continente (como Clau-

dia Bonmartin, na França; Regina Zanella, 

na Itália, Elsa Rossi, na Inglaterra, entre 

outros), fiquei a refletir: não estariam 

eles realizando o caminho de volta, re-

plantando, no solo europeu, os ramos da 

frondosa árvore da Doutrina Consoladora?

O Editor

No País da 
Luz

Errata
Em nossa edição 155, à pág. 14, grafamos erradamente o nome de uma das oito cidades 

que receberam o Encontro Paulista da Área de Estudos. Trata-se de Itapeva, na região de 

Sorocaba, e não Itupeva, como foi publicado.
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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIAMENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

Na reta final

CONVOCAÇÕES

presidencia@usesp.org.br

Companheiros!

O Congresso Espírita Mundial, em Lis-
boa, representou uma boa ducha de 

energia e confiança no futuro do nosso 

planeta. A mensagem espírita expande-se 

mundo afora e é emocionante ver tantos 

companheiros semeando a boa nova em 

todos os continentes!

Voltamos de Portugal, com forças reno-

vadas, mesmo porque uma agenda densa 

nos esperava por aqui, começando pelo 

Você e a Paz, que a USE apoia pela segun-

da vez, ao lado de outras instituições. De-

pois desse grandioso evento em São Paulo, 

fizemos as malas outra vez, agora para vi-

sitar confrades da Nova Alta Paulista, em 

mais um Encontro Fraterno programado 

para este trimestre.

E a agenda de novembro não será me-

nos movimentada. Iremos a Brasília, na 

segunda quinzena desse mês, para repre-

sentar nossa USE na Reunião Ordinária do 

Conselho Federativo Nacional (CFN/FEB), 

quando esta federativa deverá apresentar 

suas contribuições ao movimento espírita 

nacional e entregar seu relatório anual 

de atividades, que, para nossa alegria, 

está ainda mais denso e rico que em ou-

tros anos.

E em dezembro, como sabem, temos 

as reuniões de Conselho (CA e CDE), 

com pautas muito importantes a discutir 

(vejam nesta página os editais de con-

vocação), entre estas o nosso Congres-

so Estadual, em junho do ano que vem, 

quando a USE estará completando 70 

anos de história. A propósito, peço aos 

companheiros que enviem material para 

a nossa edição comemorativa. Espera-

mos vocês com um suculento almoço no 

domingo e também algumas surpresas. 

Até lá!

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede 

na Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana, 

São Paulo, SP, CEP 02036-011, inscrita 

no CNPJ sob nº 43.305.762/0001-09, 

por sua presidente Julia Nezu Olivei-

ra, convoca nos termos dos artigos 32 

e 33, do Estatuto Social, os represen-

tantes dos órgãos Regionais para a reu-

nião do Conselho de Administração a 

se realizar, na sede social acima, no 

dia 3 de dezembro de 2016 (sábado), 

com início às 13h30 em 1ª convoca-

ção, com metade mais um, e em 2ª e 

última convocação, às 14 horas, com 

qualquer número, com a seguinte pau-

ta: Informações da Presidência; Secre-

taria, Estatutos dos órgãos; Tesouraria 

– aprovações de contas, Divisão terri-

torial; Encontros de Unificação para 

2016; 17º Congresso Estadual em 2017 

e o livro dos 70 anos da USE; Palavra 

aos órgãos e Departamentos.

São Paulo, 5 de novembro de 2016.

Julia Nezu Oliveira – Presidente

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na Rua 

Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana, São Paulo, 

SP, CEP 02036-011, inscrita no CNPJ sob nº 

43.305.762/0001-09, por sua presidente 

Julia Nezu Oliveira, convoca nos termos 

dos artigos 23 e 24, do Estatuto Social, 

os representantes dos órgãos Intermunici-

pais, Municipais, Distritais, das instituições 

inicialmente patrocinadoras e especiali-

zadas de âmbito estadual para a reunião 

ordinária do Conselho Deliberativo Esta-

dual (CDE), a se realizar na sede acima, no 

dia 4 de dezembro de 2016 (domingo), às 

8h30 em 1ª convocação com metade mais 

um, e em 2ª e última convocação, com 

qualquer número, às 9 horas, com a se-

guinte pauta: Informações da Presidência; 

Secretaria, Estatuto dos órgãos; Palavra 

aos órgãos e Departamentos; Tesouraria – 

apresentação de contas; Projetos em an-

damento. 17º Congresso Estadual em 2017 

–, e o livro 70 anos da USE.

São Paulo, 5 de novembro de 2016.

Julia Nezu Oliveira – Presidente

Momento de alegria e reencontros. Ao centro, de roxo, nossa amiga Elsa Rossi, presidente do Conselho 
Espírita Britânico.
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PERFIL - LUIZ FERNANDO A. PENTEADO

“Espiritismo levou-me ao autoconhecimento” 
Por Martha Rios Guimarães

N ascido em 24 de janeiro de 1951, na 
cidade de São Paulo, Luiz Fernando 

A. Penteado é psicólogo, psicoterapeuta 

e consultor em Recursos Humanos. Possui 

larga experiência em atividades do movi-

mento de unificação, quanto teve a opor-

tunidade de exercer várias funções, como 

a de presidente da USE Regional São Paulo, 

de 2009 a 2015.

Dirigente Espírita - Quando e como co-

nheceu a Doutrina Espírita?

Luiz Fernando A. Penteado - Nasci em 

família espírita e me lembro de ter assis-

tido algumas reuniões desde muito peque-

no e de tomar contato mais efetivo com a 

Doutrina aos 11 anos de idade quando li, 

pela primeira vez, o livro Nosso Lar, de 

André Luiz/ Francisco Cândido Xavier. A 

partir dessa data comecei a me interessar 

pelo assunto, tendo lido em seguida toda 

a série do autor. Como tínhamos uma bi-

blioteca em casa, comecei a ler tudo, 

desde a Codificação aos livros do Chico e 

outros autores. Foi quando comecei a me 

interessar por Filosofia e passei a explorar 

esse universo.

DE – Como chegou à casa espírita? 

LFAP – Aos 17 anos comecei a viver 

mais acentuadamente alguns fenômenos 

mediúnicos, o que de início me assustou 

um pouco, mas levado por minha mãe à 

casa espírita, fui orientado e encaminha-

do para o estudo mais objetivamente. A 

essa época, ingressei na Faculdade e me 

afastei dos cursos espíritas, mas, depois 

de formado, voltei a eles e dei continuida-

de ao aprendizado.

DE - E quais as primeiras tare-

fas executadas?

LFAP – No grupo espírita dei continui-

dade ao desenvolvimento mediúnico e 

passei por todos os setores e trabalhos 

ali desenvolvidos. Em 1979 fui orientado 

a iniciar um grupo espírita, nascendo en-

tão o G. E. Káritas que, posteriormente, 

tornou-se Sociedade Beneficente e atual-

mente, atendendo às normas do Código 

Civil, passou a chamar-se Organização 

Religiosa Beneficente Káritas. A casa está 

localizada na Zona Oeste da Capital, com 

37 anos de existência.

DE – Em que medida essas atividades 

contribuem para o desenvolvimento do 

ser humano?

LFAP – O estudo da filosofia espírita e a 

assimilação dos valores encerrados nessa 

Doutrina dão base ao autoconhecimento e 

levam à convivência fraterna, levando-nos 

ao bom relacionamento com o semelhan-

te. E isso significa comportar-se como es-

pírita, em todos os momentos e em todos 

os lugares. Cabe-nos, pois, por meio do 

exemplo e da vivência, despertar no outro 

o desejo de conhecer-se a si mesmo, o que 

o levará ao crescimento como ser humano.

DE - Como se deu sua aproximação com 

o movimento de unificação? 

LFAP – Pelas mãos de dona Albina Fer-

reira Pastorello, diretora da Káritas. Ela me 

apresentou aos companheiros da Distrital 

Lapa, onde conheci representantes de ou-

tras casas. O então presidente, Wilson Man-

danelo, falou-me sobre a entidade federati-

va paulista e, posteriormente, convidou-me 

a fazer parte da sua diretoria. Pouco tempo 

depois, já estava colaborando na área da As-

sistência Social, dirigida por Antônio Artoni. 

Depois, encorajado por Attílio Campanini, 

assumi o departamento, agora denomina-

do Assistência e Promoção Social Espírita. 

Ao longo dos anos, ocupei outros cargos na 

Distrital, como tesoureiro, vice-presidente 

e presidente. Na Regional São Paulo, exer-

ci sua presidência até 2015. Além dessas 

funções, colaborei, como representante da 

USE, na organização de campanhas, con-

gressos, seminários e palestras.

DE: Qual sua opinião sobre o movimen-

to atual?

LFAP: Creio que não estamos 

suficientemente preparados para as de-

mandas da sociedade. Muitos buscam 

fórmulas mágicas para a solução dos pro-

blemas; outros se colocam dentro de um 

fundamentalismo religioso estabelecendo 

regras de comportamento, julgando atitu-

des e não ajudando o crescimento. Outros 

já descobriram que o caminho está no diá-

logo amoroso do esclarecimento, no estudo 

e autoconhecimento e na prática da cari-

dade, mas ainda não aprenderam a traba-

lhar em equipe, compartilhar experiências 

e conviver com os diferentes, respeitando 

o estágio evolutivo do outro. É preciso que-

brar as amarras do egoísmo, da vaidade, 

do orgulho e superar o medo de assumir 

conceitos, atitudes e valores, nos quais 

acreditamos, temendo a rejeição daqueles 

que nos cercam. É preciso compreender 

que a omissão não constrói; que a ação não 

precisa ser agressiva e que a evolução só 

acontece na prática diária dos valores que 

abraçamos e no exemplo que podemos dar 

e receber dos que conosco convivem.
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AGENDA USE

No serviço da Unificação

Kardecpedia. Você já se cadastrou?

Da redação

Dracena, sede de uma das Intermunici-
pais que integram a Regional da Nova Alta 
Paulista, recebeu, em 22 e 23 de outubro, 
mais um dos Encontros Fraternos progra-
mados pela Diretoria Estadual da USE para 
o corrente ano. À chegada, a equipe da 
Capital foi recebida de forma carinhosa 
pelo presidente da Regional, Vanderly Iná-
cio Vargas, e pelo presidente da Intermu-
nicipal de Dracena, João Pessoa, além de 
Maria Izabel, colaboradora no C. E. Allan 
Kardec, de Dracena. 

A visita ocorreu em meio às comemo-
rações do Mês Espírita na cidade, o que 
permitiu ao grupo da Capital integrar-se 
ainda mais ao movimento espírita local, 
participando inclusive de palestra, no 
Grupo de Fraternidade Severino Chagas, 
com o orador Adelvair David, da Intermu-
nicipal de Jales.

Na manha seguinte, 23, na sede do C. 
Encontro Fraterno em Dracena: hospitalidade e carinho de Vanderly Vargas e companheiros da Nova 
Alta Paulista.

Diretoria da USE visitou regiões de S. João da Boa Vista e Nova Alta Paulista. 
Próxima visita será a Bebedouro.

E. Allan Kardec, a presidente Julia Nezu, 
acompanhada do secretário geral, Maurício 
Romão, e da conselheira Esterlita Moreira, 
representante do Instituto Espírita de Edu-
cação no Conselho Deliberativo Estadual, 
conduziram, em forma de diálogo, o se-
minário “O Movimento Espírita Brasileiro, 
Unificação, USE e Práticas Espíritas”. 

Além de representantes dos órgãos de 
unificação, estiveram presentes lideran-
ças de vários centros espíritas de Dracena 

e Junqueirópolis. A Regional da Nova Alta 
Paulista agrega ainda as Intermunicipais 
de Adamantina e Osvaldo Cruz.

Para este mês de novembro, está pre-
visto mais um Encontro Fraterno, desta 
vez na cidade de Bebedouro, na região de 
Ribeirão Preto. Ao longo de 2016 foram vi-
sitadas também as cidades de Indaiatuba 
(região de Campinas), Bauru, Serra Negra 
(Circuito das Águas) e Espírito Santo do 
Pinhal (região de São João da Boa Vista).

NOVIDADE

O novo serviço de busca, Kardecpedia,

de iniciativa do confrade Cosme Massi 

(Curitiba), vem-se mostrando dos mais 

eficientes e já conta com uma rica base 

de conteúdos doutrinários.  Além do Pen-

tateuco Kardequiano, estão disponíveis 

também as edições da Revista Espírita 

(1859 a 1869) e os livros: O Que é o Espi-

ritismo, O Espiritismo em sua mais sim-

ples expressão, Viagem Espírita de 1862, 

Resumo da Lei dos Fenômenos espíritas, 

Estudos sobre a Poesia Mediúnica e Ca-

tálogo Racional de Obras para se fundar 

uma Biblioteca Espírita.

Gratuita e de fácil acesso — o usuário 

precisa apenas digitar o nome e um e-mail 

para criar conta —, a plataforma facilita 

sobremaneira o estudo das obras de Allan 

Kardec, que estão apresentadas nos idio-

mas Português e Francês. Entretanto, em 

Inglês e Espanhol somente as obras que já 

existem traduzidas e em domínio público. 

Os conteúdos podem ser enriquecidos 

também com ajuda do usuário, pelo en-

vio de cópias digitais de livros de Kardec e 

de outros livros por ele citados, ou mesmo 

propondo novos relacionamentos entre os 

itens que compõem cada obra.



Novembro/Dezembro de 2016

6

CURTAS & OPORTUNAS

CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO

D epois de Limeira e Itapira, São Pau-
lo volta a receber mais uma Prévia 

do Congresso Estadual de Espiritismo, no 

próximo dia 19 de novembro, na sede da 

USE. O tema desta vez será “Sexualidade 

e Afetividade sob a Perspectiva Espírita”, 

selecionado para uma das seis rodas de 

conversa no encontro de junho de 2017, 

em Atibaia.

Nos encontros de outubro passado, os 

temas discutidos foram “Qualidade Dou-

trinária da Literatura Espírita” (em Li-

meira) e “O desafio de educar, além de 

instruir” (em Itapira), que teve, além de 

Marco Milani, a participação de Sandro 

Cosso como facilitador.

Segundo Marco Milani, a realização de 

O Livro dos Espíritos, 
em hebraico

Num momento em que o Conselho 

Espírita Internacional, por meio da sua 

Editora (Edicei), busca tradutores de O

Livro dos Espíritos para o árabe e o man-

darim, o professor Severino Celestino 

da Silva anuncia que está perto de ser 

concluída a tradução da obra para o he-

braico. “Estamos já nas revisões finais”, 

falou o professor Severino, durante Con-

gresso em Lisboa, quando liderava mais 

uma caravana Nos Passos do Mestre.

“O objetivo dessa obra é apresentar 

Jesus para os judeus, porque, lamen-

tavelmente, Jesus é um ilustre desco-

nhecido, desrespeitado e até não muito 

amado. Muitos o consideram um profeta, 

mas as escolas judaicas ainda se ressen-

tem do que o Cristianismo representou 

nas Cruzadas”, afirmou Celestino. “É um 

trabalho dificílimo, que está sendo fei-

to por uma equipe em Israel, sob minha 

coordenação”, informou o professor.

Prévias pelo Estado vem contribuindo tam-

bém para alavancar inscrições ao Congres-

so, que já representam mais da metade 

das reservas no Hotel Tauá, em Atibaia.  O 

valor, no entanto, para reserva de aparta-

mento duplo, triplo e single, será mantido 

só até 1º de dezembro.

Próximas Prévias
Para o próximo ano, estão previstas 

mais três Prévias. Uma delas em Ribei-

rão Preto, dia 28 de janeiro, quando se-

rão debatidos dois temas: Qualidade da 

Literatura Espírita e Práticas Estranhas 

na Casa Espírita. Em fevereiro, teremos 

as duas últimas Prévias: dia 12, na Bai-

xada Santista,  com o tema “Política e 

Nova capa do Reencarnação no Brasil, de Hernani 
Guimarães Andrade.

Marco Milani: próximas prévias serão em São 
Paulo e Ribeirão Preto.

O professor falou também do filme Nos

Passos do Mestre,  lançado no Brasil no 

primeiro semestre deste ano, que foi le-

gendado para quatro idiomas, incluindo o 

Italiano, tradução feita por Regina Zanel-

la. No Canadá, o filme terá legenda em 

Inglês; e nos outros países, em Esperanto. 

“Começamos também um documentário 

sobre a obra Paulo e Estêvão, de Emma-

nuel, a partir de pesquisas que estamos 

fazendo na Turquia e Itália. As primei-

ras gravações foram feitas em São Pau-

lo”, acrescentou.

Reeditada obra de 
Hernani G. Andrade

A Editora O Clarim acaba de lançar uma 

reedição de Reencarnação no Brasil, de Her-

nani Guimarães Andrade, que também teve 

uma versão europeia, pela Federação Espí-

rita Portuguesa. Nesta obra estão documen-

tados casos de crianças que se recordam de 

vidas passadas, como o caso do garoto Kilde-

re, em Juiz de Fora (MG), que se lembrava 

de vida anterior, quando era seminarista e 
desencarnou num acidente de lambreta, 
vindo a reencarnar como filho daquela que 
fora sua amada. A Editora de Matão reeditou 
também o livro Socialismo e Espiritismo, de 
Léon Dennis, tradução de Wallace L. Rodri-
gues, com prefácio de Freitas Nobre.

Prévias pelo Estado alavancam inscrições
Depois de Limeira e Itapira, próximo encontro será na sede da USE, na Capital.

Espiritismo”, e dia 18, em Campinas, 
com o tema “Teorias científicas e Es-
piritismo”.
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O rganizado pelo Conselho Espírita In-
ternacional, com apoio da Federação 

Espírita Portuguesa, o 8º Congresso Espírita 

Mundial reuniu mais de 2 mil espíritas, de 

41 países, alguns deles participando pela 

primeira vez, como os Emirados Árabes. 

Ainda que brasileiros e portugueses repre-

sentassem mais da metade das inscrições, o 

encontro teve boa participação de sul-ame-

ricanos, suíços, franceses e espanhóis, além 

de representantes do Canadá, Cuba, Esta-

dos Unidos e até uma delegação do Japão.

“O Conselho conta com 44 países-mem-

bros, mas queremos contar com a adesão 

de todas as nações do Globo. Outro desafio 

é a tradução das Obras Básicas ao árabe e o 

mandarim”, falou o então secretário-geral 

Charles Kempf, em entrevista ao Dirigente. 

Kempf recordou os congressos mundiais e 

prestou homenagem a Nestor João Masotti, 

ex-presidente da FEB e um dos fundadores 

do CEI, em 1992. “Sua atuação como se-

cretário-geral foi exemplar, além de ter um 

coração muito generoso.”

S U P L E M E N T O

SUPLEMENTO LITERÁRIO

Em defesa da Vida
Congresso Mundial, em Lisboa, reuniu mais de 2 mil espíritas de 41 países.

Fotos: Julia Nezu
Textos: Rubens Toledo

marães Andrade, cujos originais nos foram 
cedidos pela Editora O Clarim, de Matão”, 
confirmou Vitor Féria, presidente da FEP.  

Participação brasileira
Com mais de 900 inscrições, o Brasil fez-

-se representar ainda por vários diretores da 
Federação Espírita Brasileira, incluindo seu 
presidente, Jorge Godinho Nery, responsá-
vel por uma das conferências, e a vice-pre-
sidente, Marta Antunes. Além destes, Carlos 
Campetti (FEBtv) e Miriam Masotti Dusi, e os 
presidentes das federativas do Amapá, Mato 
Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo, repre-
sentado pela USE.

“Foi gratificante poder retribuir a visita 
do nosso companheiro Paulo Mourinha, em 
agosto passado. Agradeço às minhas ami-
gas Márcia e Wanda Guerreiro, da RW Tu-
rismo, pela cortesia das passagens aéreas, 
o que nos propiciou esta rica experiência 
no trabalho em prol da unificação junto a 
irmãos de outras terras”, disse Julia Nezu, 
presidente da USE.

Também não faltaram homenagens a 

José Raul Teixeira, que retornava à Europa 

cinco anos após o AVC que o vinha mantendo 

afastado das tribunas, e a Divaldo Pereira 

Franco, responsável pelas conferências de 

abertura e encerramento, que retribuiu o 

carinho dos portugueses. “Felicitamos os or-

ganizadores deste Congresso, que vem mos-

trar a excelência do Espiritismo ao mundo”, 

asseverou Divaldo. “Olhamos muito otimista 

para o esforço que a Federação Espírita Por-

tuguesa logrou realizar, com excelente pro-

gramação artística, e ausência dos cerimo-

niais monótonos e sem sentido, de natureza 

profana, mas tudo dentro de um clima de 

fraternidade e de divulgação”. Divaldo des-

tacou o setor do livro espírita, em Portugal, 

que tem crescido significativamente, com 

índices nunca antes alcançados.

Com efeito, editora da FEP vem ree-

ditando várias obras espíritas, algumas 

delas em parceria com editores do Brasil. 

“Acabamos de lançar, por exemplo, o livro 

Reencarnação no Brasil, de Hernani Gui-
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A ponte Vasco da Gama, sobre o Tejo, 
vista do Meo Arena, em Lisboa, pare-

cia evocar a era dos grandes descobrimen-
tos, quando navegantes intrépidos lança-
vam suas caravelas sobre o Atlântico. A 
imagem poética ficou ainda mais perfeita 
quando o apresentador declamou o poe-
ma “Nova Sagres”, que o Espírito Luís Vaz 
de Camões transmitiu ao médium Herna-
ni T. Santana. “Cristo abençoa o pavilhão 
flamante/Que nos céus lusitanos brilha e 
treme:/Jesus, Kardec e Amor – lema subli-
me,/Nessa bandeira célica se imprime!”

O tema central do 8º Congresso Espírita 
Mundial — Em Defesa da Vida — não pode-
ria estar mais contextualizado à realidade 
europeia e mundial. Coincidindo com os 
ideais defendidos pelos espíritas, nos te-
lejornais era anunciado o nome do ex-pri-
meiro ministro português António Guterres 
para secretário-geral das Nações Unidas, 
renovando as esperanças de paz no mun-
do. Ao mesmo tempo, Lisboa recebia um 

simpósio internacional sobre Medicina Pa-
liativa, em concordância com a proposta 
espírita levada pelo médico brasileiro José 
Roberto P. Santos, da AME capixaba.

Seria isso tudo uma confluência de for-
ças positivas sobre o Planeta? Dentro do 
Meo Arena, ninguém duvidaria. “A socie-
dade hedonista, que busca o prazer e evi-
ta o sofrimento, vê os pacientes em coma 
apenas como um peso para economia e 
um problema para as famílias. Aplicar-lhes 
uma injeção ou desligar o ventilador me-
cânico, parece-lhes uma solução simples”, 
observou José Roberto, historiando alguns 
casos que acompanhou na UTI do hospital 
em que trabalha.  “A eutanásia passiva é 
aceita na maioria dos países europeus, e 
o suicídio assistido é legal na Alemanha, 
Suécia e na Suíça, em sua famosa clínica 
Dignitas, que recebe pacientes de outros 
países. De 1988 até hoje, mais de 2 mil 
pessoas já buscaram esse tipo de serviço”. 

O presidente da AME citou a Questão 

880 de O Livro dos Espíritos (o primeiro 
direito do homem) e mensagem do Espí-
rito São Luís, em O Evangelho Segundo o 

Espiritismo, sobre a necessidade de não 
se abreviar a vida, nem mesmo em um 
minuto. “Como médico-espírita, eu digo 
aos meus colegas que encarem a morte 
não como um inimigo, mas como processo 
natural da evolução do ser. E recomen-
do sempre que orem por seus pacientes, 
quando a morte está em curso e é inevitá-
vel”, afirmou José Roberto.

A questão do suicídio foi tratada tam-
bém num dos painéis de diálogo (coman-
dado por Jussara Kerngold, presidente do 
Conselho Espírita dos Estados Unidos), 
com participações de Dalva Silva Souza 
(FEEES) e Alexandre Pereira (Ceerj). O 
aborto, como infração à Lei de Amor, Jus-
tiça e Caridade, foi tratado pelo cubano 
Manuel de La Cruz, que convidou uma ges-
tante, na plateia, para estar com ele na 
tribuna. Ao mesmo tempo, num dos e-pos-

ters montado nas dependências do Meo 
Arena, integrantes do Movimento Nacional 
da Cidadania pela Vida Brasil sem Aborto 
coletavam assinaturas, distribuíam folhe-
tos e material da campanha, mostrando 
também o trabalho no Lar Preservação da 
Vida, de Maringá (PR), fundado há 29 anos 
por Carmen Helena Bressan.

Cosmologia espírita
A criação do Universo bem como a ori-

gem da vida, na ótica espírita, foram es-
miuçados pela brasileira radicada em Vie-
na, Áustria, e pelo espanhol António Lledó, 
em que ficou patente a atualidade do pen-
samento kardequiano. “Ciência e Espiri-
tismo estão condenados a entender-se, a 

Réjane Planer e a cosmologia espírita: “apenas uma questão de nomenclatura”.

ENTREVISTA – ANTÔNIO CESAR PERRI CARVALHO (CONTINUAÇÃO)SUPLEMENTO LITERÁRIO

Uma ponte sobre o Atlântico
Evento de Lisboa aproxima espíritas do Velho e do Novo Continente e abre um novo ciclo para o Espiritismo no mundo.
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Equipe Brasil sem Aborto: João Menezes, Jane Chantre, Mônica Novais e Cristiane Sato.

Não ao consumismo. Jornalista André Trigueiro abordou tema da sua especialidade, mas dessa vez à luz do 
conhecimento espírita.

SUPLEMENTO LITERÁRIO

Uma ponte sobre o Atlântico
Evento de Lisboa aproxima espíritas do Velho e do Novo Continente e abre um novo ciclo para o Espiritismo no mundo.

unir-se. Hoje, a Ciência atual, através da 
Bioquímica, detecta que a origem da vida 
só se explica por uma causa anterior. Os 
aminoácidos que constituem as proteínas 
correspondentes ao DNA não se ligam ao 
acaso, mas sob a orientação de uma inteli-
gência superior”, asseverou António Lledó.

Réjane Planer, que é consultora sênior 
para Assuntos de Segurança Nuclear e Ges-
tão de Conhecimento da Agência Interna-
cional de Energia Atômica (AIEA), apoiou-
-se nas comunicações de Galileu Galilei, 
Espírito, que Kardec fez constar no capí-
tulo 6 de A Gênese, Uranografia Geral. “As 
revelações ali feitas, embora em nomen-
clatura diferente, vêm sendo confirmadas 
pela nossa Ciência. O conceito relativo de 
tempo e espaço, por exemplo, que só vi-
ria a ser elucidado no século seguinte por 
Einstein e Planck já está expresso na Gê-
nese kardequiana”, assinalou Réjane.

Sexualidade, Educação... 
A psiquiatra brasileira Gláucia Lima, 

radicada em Portugal desde 1994, quando 
visitou o país em companhia da dra. Julia 

Prieto Peres, abordou a disforia de sexo, 
que hoje é classificada como uma per-
turbação da identidade de gênero, numa 
abordagem mais ampla. “Mas o enquadra-
mento da criança, como masculino ou fe-
minino, nem sempre está identificado com 
o ser espiritual que reencarna. Isso é o que 
chamamos disforia de gênero, substituindo 
o termo transtorno”, explicou a psiquiatra, 
que acaba de lançar seu segundo livro Con-

sultório II, ainda não lançado no Brasil.

O tema mereceu considerações tam-
bém do juiz Alessandro de Paula, de Itape-
tininga (SP), membro da Abrame. “A união 
de pessoas do mesmo sexo, alteração de 
nomes — e hoje se fala muito do nome 
social nas escolas —são assuntos que vêm 
agitando as mentes, não só do Judiciário, 
mas em toda a sociedade, especialmente 
depois que o Supremo Tribunal Federal em 
2011 reconheceu as uniões homoafetivas. 
Mas é um tema antigo, que agora, à luz do 
conhecimento espírita, vem merecendo 
um novo olhar da Justiça”.

Alessandro integrou o painel de Edu-
cação, coordenado por Miriam Masotti 
Dusi (coordenadora da área de Infância 
e Juventude do CFN/FEB), que teve ain-
da participação de Vera Millano e Vera 
Leite (da Feesp) e de Melciades Lezca-
no, presidente da Federação Espírita do 
Paraguai. O jovem magistrado confirmou 
também sua presença no Congresso Esta-
dual de Espiritismo, que a USE realizará 
em junho de 2017, em Atibaia. “Estare-
mos juntos, com certeza!”



Novembro/Dezembro de 2016

10

www.editoraeme.com.br | vendas@editoraeme.com.br | (19) 3491 ‑7000

De Nosso Lar para nossa 
casa
Sidney Aride
Estudo • 14x21 cm • 192 pp.
• R$30,90

Seria possível aproveitar o 
modo de funcionamento da 
colônia espiritual Nosso Lar 
para as práticas de gestão na 
casa espírita?

Confissões de um sacerdote 
Dineu de Paula

Padre José Maria (espírito)
Romance mediúnico 16x22,5

• 528 pp • R$ 43,90

Como o título sugere, livro traz 
a narrativa de José Maria, pá-

roco e confessor de Ana Maria, 
jovem órfã em tenra idade.

CINEMA

Lançamentos EME
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VOCÊ E A PAZ

C éu limpo, nuvens claras, tarde de 
sol... Assim estava o tempo no do-

mingo paulistano de 16 de outubro quando 

teve início a segunda edição do Você e a 

Paz, no Parque Ibirapuera, que atraiu mais 

de 8 mil pessoas.  Lideranças de várias re-

ligiões deram-se as mãos, saudando a paz 

e cantando esperanças por um mundo me-

lhor. E quando a noite chegou, ao sopro de 

uma brisa leve, a lua surgiu majestosa, no 

céu, como se quisesse testemunhar o mo-

mento grandioso.

“Graças a nosso querido amigo Odilon 

Wagner e equipe, fizemos uma superpro-

dução, com muita interação com o públi-

co”, falou Jonas Pinheiro, presidente da 

Associação de Desenvolvimento Espiritual 

Reencontro, responsável pela iniciativa e 

uma das instituições que apoiam o movi-

mento na Capital.

O encontro inter-religioso contou com 

as presenças de dom Julio Endi Akamine, 

A paz invadiu os corações paulistanos

sheikh Jihad Hassan Hammadeh, a mon-

ja Heishin Gandra, Ocimar Camerlengo e 

José Carlos De Lucca, este representan-

do o Espiritismo. Justificando ausência, o 

hinduísta Sri Prem Baba e o rabino Michael 

Schlesinger enviaram mensagens gravadas 

em vídeo, atestando sua solidariedade e 

apoio ao movimento. 

A saudação final coube a Divaldo Fran-

co, idealizador do movimento que já per-

Fabiana Cozza, de amarelo, entoa Paz pela Paz, de Nando Cordel. Encontro atraiu mais de 8 mil pessoas.

correu mais de uma 

dezena de países e 

mais de 200 cidades 

no Brasil e no mun-

do. Divaldo entregou 

troféus do Você e a 

Paz nas categorias 

Pessoas que se Doam,

Instituições que Rea-

lizam e Empresas que 

Viabilizam. A distin-

ção foi entregue ao 

Centro de Valoriza-

ção da Vida e Funda-

ção Roberto Marinho.

Para 2017
Uma reunião com 

Divaldo Franco e di-

rigentes de várias 

casas espíritas e 

USE, à véspera do encontro no Ibirapue-

ra, já deu contornos do Você e a Paz III, 

com edições regionais, em vários bairros 

da Capital, culminando no final do ano 

com mais um grande encontro, novamen-

te com Divaldo Franco. “E mais uma vez 

queremos contar com todos estes parcei-

ros, colaboradores, apoiadores e volun-

tários. Porque a paz começa em nós”, 

afirmou Jonas.

Líderes religiosos e mais de 8 mil pessoas celebram a paz no Parque Ibirapuera.

José Carlos De Lucca Julia Nezu, com a monja  Heishin Gandra.
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AGENDA BRASIL

Projeto da Federação Espírita de Mato Grosso é modelo inspirador para outras federativas.

U ma das presenças no Congresso Espí-
rita Mundial, o presidente da Fede-

ração Espírita de Mato Grosso, Lacordaire 

Abraão Fayad, contou sobre o projeto Es-

piritizar, no qual a Federativa vem dedi-

cando todos os esforços. “Nosso projeto 

estava circunscrito às fronteiras do Esta-

do, mas com o uso da Internet ganhou o 

mundo, inspirando iniciativas semelhan-

tes”, afirmou Lacordaire.

A finalidade do projeto, segundo o diri-

gente, é resgatar o pensamento reflexivo, 

sistêmico e consciencial de Allan Kardec, 

saindo de uma abordagem superficial para 

um mergulho profundo no estudo das suas 

obras, conforme orienta o Espírito Joanna 

de Ângelis, na mensagem “Projetos Ilumi-

nativos”, no livro Momentos de Harmonia,

psicografado por Divaldo Pereira Franco.

Assim, baseada na tríade “Qualificar e 

Humanizar para Espiritizar”, proposta pela 

mentora espiritual de Divaldo, a federativa 

mato-grossense vem divulgando o projeto 

por várias mídias. Além do jornal impresso, 

a FEMT lança mão de várias mídias na di-

vulgação do projeto, como a TV Espiritizar 

e também a sua página na web www.femt.

org.br. A Federativa já publicou cerca de 50 

obras, a partir da Editora Espiritizar, além 

de vasto material informativo.

Reformas na sede 
Desde a divisão do território, em 1978, 

Mato Grosso passou a contar com cerca de 

100 instituições espíritas, abrindo mão de 

outras dezenas de casas que se vincula-

ram à Federação Espírita de Mato Grosso 

do Sul. À semelhança da USE, a federativa 

tem suas Regionais, através das quais se 

desenvolve o trabalho de Unificação com 

base em Jesus e Kardec. 

Qualificar, humanizar, espiritizar
Da redação

Lacordaire, presidente da FEMT, e Gabriel Salum, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul 
(Fergs).

Após reformas concluídas em mea-
dos deste ano, a nova sede da Federa-
ção Espírita de Mato Grosso é motivo de 

orgulho para os espíritas mato-grossen-
ses e também para os espíritas de todo 
o Brasil.
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CIRCUITO INTEGRADO

com a obtenção do seu CNPJ. O ór-
gão é dirigido por Ariovaldo Pereira de 
Lima, que também preside uma das 
instituições mais respeitáveis na ci-
dade, o Lar da Criança, fundado por 
Aurora Zancaner.

E quipe do Departamento de Comunica-
ção visitou, em setembro passado, a Li-

vraria Espírita e sede da USE Intermunicipal 

de São José do Rio Preto (que também abri-

ga órgão regional). Figuras importantes do 

movimento espírita do Noroeste Paulista, 

como Dorival Pavim, Ricardo Fazzanelli e 

João Lúcio Campos Filho, atual presidente 

da Intermunicipal rio-pretense, gravaram 

depoimentos para o documentário “Um Só 

Coração”, sobre os 70 anos da USE.

A Regional de São José do Rio Pre-

No coração do Sertão
**COMUNICAÇÃO**

**AECE e MEP**

Desde 2012, Regional de São José do Rio Preto experimenta ciclo de expansão e fortalece 
movimento de unificação no Noroeste Paulista.

to, presidida por Rafael Bernardo, está 
entre as maiores no Estado em número 
de cidades (ao todo reúne 120 institui-
ções) e tem sua sede própria numa das 
áreas mais valorizadas da cidade. Além 
da parte construída, que dispõe de sa-
lão de palestras, cozinha, banheiros 
e outras dependências, há disponíveis 
outros 2 mil metros quadrados, para 
futuras ampliações. “A Livraria Espíri-
ta, ao lado da Catedral, é também um 
espaço privilegiado, não só para comer-
cialização do livro, mas também como 
um centro de divulgação doutrinária”, 
afirmou o presidente João Lúcio.

Intermunicipal de Catanduva
A equipe Decom visitou ainda a In-

termunicipal de Catanduva, que aca-
ba de formalizar sua Diretoria, com 
registro de ata e estatuto e também 

C erca de 60 participantes, além de 
facilitadores e pessoal de apoio, 

avaliaram positivamente o Encontro Esta-

dual da Área de AECE, encerrado no dia 

24 de setembro, e já estuda ampliações 

no ano que vem. “Pensamos em fazer o 

próximo encontro no Interior, talvez São 

José dos Campos, juntamente com a área 

João Lúcio e Ricardo Fazzanelli. Ariovaldo Pereira de Lima

Próximo Encontro Paulista poderá unir Áreas
de Mediunidade”, falou o diretor Mauro 

dos Santos.

Para a coordenadora regional de 

AECE na Comissão Regional Sul do CFN, 

Helena Bertoldo da Silva, o evento 

atingiu o seu objetivo. “Foi um espaço 

excelente de trocas, partilhas e apren-

dizado, onde pudemos estar com com-

panheiros de várias cidades de São Pau-

lo”, afirmou.

Maria Euny H. Masotti, colaboradora 

nas Comissões Regionais do CFN e co-

nhecedora da história useana, destacou 

a importância do trabalho realizado pela 

Federativa paulista. “A USE tem pa-

pel de seara, de plantio da fraternida-
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**AECE e MEP** (continuação)

de, de plantio do estudo, do trabalho, 

unindo cada célula espírita, na Capital 

ou no Interior, num só coração”, falou 

Maria Euny.

Esta foi a terceira visita de Maria Euny 

à USE desde que se transferiu com a famí-

lia para Brasília, acompanhando o esposo 

Nestor João Masotti, no início dos anos 

80. No Encontro Paulista, Euny esteve 

acompanhada da filha caçula, Mariane.

L irálcio Ricci, diretor do Departamento 
de Arte, confirmou para 19 de março de 

2017 o I Encontro de Bandas e Jovens Espí-
ritas, que terá lugar no Centro de Conven-
ções Adamastor, na região do Grande ABC 
Paulista. Estarão presentes, entre outras, 
as bandas Cartas de Bordeaux e Paroles.

Para o segundo semestre de 2017, 
o Departamento promoverá também o 
I Festival de Arte Espírita, com data e 
local ainda não definidos. “Esperamos 
poder realizar este Festival já como par-
te da programação inaugural do Centro 
Cultural do Brás”, afirmou Lira.

O diretor lembra ainda que o REspi-
rarte, sarau com artistas espíritas, con-
tinua ocorrendo todo último domingo de 
cada mês, mas agora em caráter itine-
rante, percorrendo instituições na Capi-
tal e Interior.

Maria Euny, ao centro, ladeada pela filha, Mariane, e por Maria Rabel, coordenadora AECE do Paraná.

Banda Cartas de Bordeaux

Banda Paroles

**ARTE**

Encontro de Bandas e Jovens Espíritas
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ESPAÇO LITERÁRIO

Novo livro de Cesar Perri reúne experiências do autor em mais de 50 anos de vivência no 
movimento espírita.

Prática espírita e cristã

N uma fase de intensa produção literá-
ria, o ex-presidente da FEB, Antonio 

Cesar Perri de Carvalho, apresenta seu 

mais recente trabalho: Centro Espírita – 

Prática Espírita e Cristã, com selo da USE, 

e já disponível nas livrarias.  “Trata-se 

de uma obra relevante para o nosso mo-

vimento, razão pela qual esta Federativa 

apoiou a sua edição e eu, na qualidade de 

presidente, prefaciei a obra”, afirmou Ju-

lia Nezu Oliveira, recomendando a leitura.

A primeira sessão de autógrafos com 

Cesar Perri, no aniversário de 66 anos da 

S. E. E. 3 de Outubro, na Lapa, abriu o Mês 

de Kardec na Capital, e desde então vem 

sendo repetida também no Interior paulis-

ta e outros estados.  “É um livro sugestivo 

para reflexões, porque traz estudos com 

base na Codificação de Allan Kardec, in-

cluindo ensinos e vivências dos primeiros 

cristãos”, assinalou Cesar Perri, em entre-

vista à TV Mundo Maior.

Nessa obra, o autor fundamenta o con-

teúdo nas suas vivências e observações 

obtidas ao longo de 52 anos de atividades 

no movimento espírita, em Araçatuba, São 

Paulo e Brasília, atuando na USE ou FEB, 

ou ainda no Conselho Espírita Internacio-

nal (CEI).

Centro Espírita: Prática espírita e cris-

tã está dividido em seis capítulos: ante-

cedentes históricos, fundamentos para a 

ação espírita, cenário de espíritas e de 

centros espíritas no País; estudo espírita, 

prática espírita e difusão do Espiritismo, e 

a União dos Espíritas. “O trabalho de Ce-

sar Perri deve ser prestigiado, porque re-

presenta valioso manancial de informação 

doutrinária e vivência no movimento”, 

completou Marco Milani, diretor do depar-

tamento do Livro e Doutrina, da USE.

(Promoção Livraria USE: Compras 
acima de 10 exemplares - 45% de des-
conto. Acima de 30, 50% de desconto; 
acima de 50, desconto de 55%. Nas com-
pras acima de R$ 150, parcela-se em 3 
vezes (28, 56 e 84dd). Frete por conta 
do Comprador.)

Lançamento na sede da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro, em São Paulo.  
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