
Efeméride será evocada no Congresso Estadual, em junho, e nos Encontros Frater-
nos de Unificação de outubro, em 12 cidades paulistas simultaneamente.

Encerradas as Prévias, 
Comissão Organizadora 
faz check-list do 
congresso em Atibaia, 
que já tem mais de 80% 
das vagas preenchidas.
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Preparativos 
entram na 
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Décima edição da Confraternização 
das Mocidades e Juventudes Espíritas 
do Estado de São Paulo, de 7 a 10 de 
abril, na cidade de Bauru, marca 50 
anos do movimento.

Lançada em 1972, campanha man-
tém-se viva e oportuna. Ano marca 
também o início do programa Momen-
to Espírita pela Rádio Boa Nova. 
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CAMPANHA

EDITORIAL

I nteressante notar a avalancha de fil-
mes de ficção, no cinema e na TV, re-

portando criaturas sobrenaturais, como os 

famigerados mortos-vivos, transformers 

e outras aberrações da imaginação dos 

seus criadores.

Imaginação? Arrisco dizer que, nessas 

obras de ficção, seus autores estão expres-

sando, conscientemente ou não, aspectos 

da nossa realidade de seres espirituais, 

como vimos, outrora, em Gasparzinho, o 

fantasminha camarada, criado no início 

dos anos 40 pela dupla americana Seymour 

Reid e Joe Oriolo.

Nesse personagem, os autores tradu-

ziam, sem o saber, algumas das proprie-

dades do perispírito (elasticidade, expan-

sibilidade etc.). E um aspecto curioso: 

antes dos adultos, o “fantasminha” é 

aceito primeiro pelas crianças, que o 

recebem com naturalidade, como cos-

tuma ocorrer nos casos de mediunidade 

na infância.

Nos famigerados walking-deads das 

séries de TV temos também uma proxi-

midade com os agêneres, espíritos que 

assumem, temporariamente, a forma hu-

mana, e que foram muito bem estudados 

por Allan Kardec em A Gênese (Capítulo 

XIV). De natureza fluídica, o agênere não 

está sujeito às leis do mundo físico, como 

a dor e outras características inerentes à 

condição humana.

Isso nos remete àquela velha discus-

são em torno do corpo de Jesus, que al-

guns, equivocadamente, consideraram 

de natureza fluídica. A tese está correta 

apenas quanto à forma com que Jesus se 

apresentou após a crucificação e nos fe-

nômenos psíquicos que lhe assinalaram a 

existência. Do nascimento até a morte na 

cruz, no entanto, o Mestre suportou to-

das as dores, amarguras e necessidades 

de um homem comum e, “não fosse assim 

— conforme observou o insigne Codifica-

dor — sua existência na Terra teria sido 

um vão simulacro, comédia indigna para 

um ser tão superior”.

Ficção e realidade 
espiritual
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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIAMENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

Congresso e os 160 anos de O Livro dos Espíritos
presidencia@usesp.org.br

A pós a visita técnica ao Tauá Hotel, 
em Atibaia, ficamos muito confiantes 

com o Congresso Estadual que realizaremos 

nesse espaço. O Tauá fez reformas e am-

pliações na área de Eventos e Convenções, 

de tal sorte que, se quiséssemos fazer um 

Congresso três vezes maior até daria, e 

com muito conforto. Além das várias salas 

que abrigarão as oficinas e rodas de con-

versa, teremos amplo saguão para compar-

tilhar com nossos parceiros, área verde e 

espaços lúdicos para nossas crianças.

Nosso Congresso terá momentos mui-

to significativos, como o lançamento do 

livro sobre os 70 anos da USE, no qual o 

Departamento de Comunicação vem tra-

balhando com afinco, visitando as regiões 

do Estado e entrevistando companheiros 

que tanto contribuíram para a obra de 

Unificação em terras paulistas. Além dis-

so, a palestra de Haroldo Dutra Dias, so-

bre os 160 anos de O Livro dos Espíritos, 

dará o start para as comemorações da 

efeméride em nosso Estado.

Conforme ficou definido na reunião do 

Conselho de Administração (CA), de 4 de 

março, os Encontros Fraternos de Unificação 

terão uma agenda única e serão realizados 

simultaneamente em 12 cidades paulistas 

(provavelmente o terceiro fim de semana 

de outubro), envolvendo as 24 Regionais e 

os 120 órgãos de unificação. Nesses fóruns 

(que podem incluir uma atividade no sábado 

à noite), faremos também uma “releitura” 

do nosso congresso, tomando por base a pa-

lestra que faremos neste Congresso sobre 

“USE e seus desafios”.

Candidaturas para o 
Congresso de 2020

A propósito, lembramos mais uma vez 

que os órgãos interessados em receber o 

18º Congresso Estadual de Espiritismo, a 

realizar-se em 2020, devem enviar pro-

posta por e-mail (congresso@usesp.org.br 

e use@usesp.org.br) até 30 de maio. A es-

colha de data e local do encontro será na 

reunião do Conselho Deliberativo Estadual 

(CDE) em 4 de junho. A proposta escolhi-

da será apresentada em reunião do CDE, 

extraordinária, durante o Congresso de 

Atibaia. Até o presente, quatro órgãos já 

manifestaram desejo de receber o evento, 

mas ainda não formalizaram a proposta.

Reunião do CA. Sua presença 
é importante!

A nossa reunião do CA, de março últi-

mo, teve um quórum significativo, com re-

presentantes de Araçatuba, Assis, Bauru, 

Baixada Santista/Vale do Ribeira, Jaú, Rio 

Claro, Franca, São Paulo e Taubaté, além 

de membros da Diretoria Executiva e seus 

departamentos. Digno de registro também 

a presença dos jovens representantes do 

DM/USE nas quatro assessorias no Estado, 

que vieram anunciar a realização da 10ª 

Comjesp, de 13 a 15 de abril, em Bauru.

A presença dos conselheiros dá legiti-

midade às decisões do Conselho de Ad-

ministração, porque cada membro está 

revestido de autoridade para representar 

a sua região. Por isso, frisamos a impor-

tância da presença do conselheiro no 

encontro. Na impossibilidade de compa-

recer às reuniões (são quatro no ano), o 

representante titular deve transferir a 

incumbência ao seu suplente. Ou, na au-

sência deste, credenciar por escrito um 

dos membros da Comissão Executiva ou 

CD da Regional, conforme determinam os 

termos do art. 29 e §§ do Estatuto.

É importante também, nessas vindas a 

São Paulo, convidar companheiros de sua 

região para participar das reuniões do 

CA, ainda que não tenham direito a voto. 

Isso permitirá que novos companheiros 

conheçam o trabalho da USE e sintam-se 

estimulados no serviço da Unificação, 

contribuindo também para a formação de 

novas lideranças do nosso Movimento. A 

preparação de sucessores é obrigação de 

cada um de nós, para o bem do próprio 

movimento de unificação.

Instalações aprovadas: comitiva liderada por Julia Nezu realiza visita técnica ao Tauá Hotel (no KM 
87 da Rodovia Dom Pedro I)
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PERFIL - SIDNEI BATISTA

“O grande rio” e a 
Ciência do Infinito

A tual presidente da USE Distrital Pi-
nheiros e Primeiro Secretário da USE 

Regional São Paulo, Sidnei Batista é espírita 

atuante, estudioso da Codificação e muito 

autêntico em suas opiniões, sem, com isso, 

ser hostil ou deselegante. Ao contrário, 

Sidnei é figura simpaticíssima do nosso Mo-

vimento, no qual ingressou ainda menino, 

aos 14 anos, participando do Movimento 

de Mocidade Espírita em Andradina, no no-

roeste do estado de São Paulo.

Dirigente Espírita – Qual o seu concei-

to de USE?

Sidnei Batista – Naturalmente não é o 

mesmo que tinha ao ingressar na mocida-

de espírita de Andradina.  Foi a vivência ao 

longo do tempo, no movimento espírita, 

que me permitiu ampliar minha visão de 

união e unificação, dois termos que pare-

cem pleonasmos, mas não o são por terem 

significações particulares. Depois de passar 

por algumas Distritais e também ter parti-

cipado como secretário da Diretoria Execu-

tiva Estadual, hoje meu conceito está mais 

dilatado. Vemos na USE um ideal, que tem 

Allan Kardec como referência e modelo. A 

USE não é perfeita, tem dificuldades sim, 

mas está entre as mais democráticas por-

que, ao contrário de outras que têm carac-

terísticas clericais vaticanizadas —aquelas 

que ditam as ordens de cima para baixo, 

para a arraia-miúda obedecer sem ques-

tionar—, a USE faz emergir suas decisões 

de baixo para cima, ou seja, saídas dos 

Centros Espíritas, que efetivamente cons-

tituem sua base primordial.

DE – Quais são as suas referências 

no Movimento?

Sidnei – Orlando Airton de Toledo, em 

Araçatuba, os Previdello, de Bauru, e aci-

ma de todos com quem convivi, desponta a 

personalidade de Girofel Orestes de Sam-

paio Toledo, “um pai espiritual” de quem 

fui pupilo na Mocidade Espírita, e que vive 

hoje em Campo Grande. Aos 95 anos, resi-

dindo atualmente em Campo Grande (MS), 

Girofel é o “pai” da Concentração de Mo-

cidades Espíritas do Noroeste Paulista - Co-

menoesp, que serviu como um protótipo 

para suas congêneres no Estado: Come-

lesp, Comecelesp e Comenesp. Quando, no 

início da década de 1950, vieram notícias, 

ainda vagas, de que a Confraternização de 

Mocidades Espíritas do Brasil Central e do 

Estado de São Paulo seria encerrada, Gi-

rofel fez gestões, junto à USE, para que 

se criasse uma confraternização regional, 

para que os jovens não ficassem “órfãos”. 

Coadjuvado pelo doutor Luiz Francisco Gi-

glio, juiz de Direito em Pirajuí, conseguiu 

realizar a primeira prévia, em Guararapes, 

culminando depois na I Comenoesp, reali-

zada em Penápolis em 1956.

DE – E das suas referências aqui 

na Capital?

Sidnei – Podemos citar Carlos Cirne, 

Leonel Motta, expressões importantes 

do nosso movimento. Na antiga 4ª UDE, 

hoje Distrital Brás-Mooca, onde ingressei 

logo ao chegar à Capital, conheci aquele 

que considero um espírito de escol, “pelo 

imenso amor que dedicava à Causa espí-

rita”: Éden Dutra Nascimento. Além de 

amigo e companheiro de todas as horas, 

compreensivo e dinâmico, Éden sempre 

foi muito combativo na defesa da USE e 

do Espiritismo, mas jamais perdia o sen-

so de humor elevado, próprio de almas 

nobres. Era o tipo de pessoa incapaz de 

dirigir uma censura gratuita a quem quer 

que fosse.

DE – Você tem uma posição, diríamos, 

pouco ortodoxa com relação ao livro 

Brasil, Coração do Mundo...
Sidnei – Perdoem-me os amigos de boa-

-fé que acreditam nisso, afinal crença é 

um terreno sagrado que merece respeito, 

mas eu não reputo a obra como espírita. 

Aliás, além de ser uma obra pueril, na 

verdade o livro não passa de propaganda 

roustanguista, que, se contudo evoca a 

figura de Kardec, o faz de raspão, colo-

cando-o encolhido lá nos fundos, num os-

tracismo quase obscuro.

DE – Quais suas expectativas para este 

17º Congresso Estadual?

Sidnei – A USE vive um momento históri-

co importante. Depende de cada um de nós 

fazer deste momento um marco na história 

de nossa entidade, reconhecidamente a 

única e legítima federativa do movimento 

espírita estadual, não só no Brasil como no 

Exterior. A Doutrina é progressista, dinâ-

mica porque o Espírito progride num dina-

mismo sincrônico de moral e intelectuali-

dade perpétuo. Dessa forma, o movimento 

espírita, que é o somatório e a represen-

tação de todos os espíritas, encarnados e 

desencarnados, também precisa evoluir. 

“Prosseguimos para o alvo”, não é o que 

sugere o tema central do Congresso? Pois 

o alvo é o infinito. Recordemos a questão 

466 de O Livro dos Espíritos. “Como espí-

rito que és, tens que progredir na Ciência 

do Infinito”. Isto é, estamos aprendendo e 

desenvolvendo nossas potencialidades, in-

finitamente.   Assim também, o princípio 

inteligente, ao sair das mãos do Criador, é 

como um filete d'água que, após percorrer 

extensos vales e planícies de vários países, 

torna-se caudaloso, um grande rio, vindo 

desaguar no Oceano da Realidade Eterna 

da Vida e do Universo, símbolo máximo da 

divina Criação.
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AGENDA USE

Vamos comemorar juntos!
Da redação

O Conselho de Administração (CA), reu-
nido no último dia 4 de março em São 

Paulo, aprovou proposta da Diretoria Exe-
cutiva para as comemorações dos 160 anos 
de O Livro dos Espíritos em todo o Estado, 
envolvendo os 148 órgãos de unificação.

Conselho de Administração aprova agenda comemorativa 
dos 160 anos de O Livro dos Espíritos.

“Nos seminários e palestras, dentro e 
fora da casa espírita, não deixemos de 
evocar a publicação desta obra naquele 
inolvidável 18 de Abril, em que foi inaugu-
rada uma nova era para a Humanidade”, 
afirmou a presidenta Julia Nezu Oliveira.

A Diretoria Executiva disponibilizou 
também, para download, o selo dos 160 
anos e cartaz produzidos pela Área de 
Comunicação Social Espírita da FEB, para 
uso nas publicações impressas e tam-
bém nas divulgações pela Internet e re-
des sociais. O cartaz, com o logo da USE, 
está disponível em três versões, no link 
www.usesp.org.br/materialdeapoio. 
(Leia mais na página 12).

A efeméride será lembrada tam-
bém com uma conferência de Haroldo 
Dutra Dias — “A atualidade de O Livro 

dos Espíritos” —, na segunda noite do 
17º Congresso Estadual de Espiritismo, 
que se realizará em Atibaia, de 23 a 25 
de junho.

Encontros Fraternos 
de Unificação

O s membros do CA aprovaram tam-
bém proposta do vice-presidente 

José Antônio Luiz Balieiro para os Encon-
tros Fraternos de Unificação no terceiro 
final de semana de outubro, envolvendo 
as 24 Regionais. Os encontros ocorrerão 
simultaneamente em 12 cidades, com 
formato definido: reflexão sobre os 160 
anos de O Livro dos Espíritos, "releitura" 
da palestra de Julia Nezu no 17º  Con-
gresso ("O futuro em nossas mãos") e mo-
mentos de confraternização. Detalhes 
serão apresentados na próxima reunião, 
em 3 de junho.

Além do kit de materiais promocionais 
entregue aos conselheiros, a Livraria USE 
pôs à disposição dos órgãos, para revenda 
a preços especiais, os livros Novos Estu-

dos sobre Reencarnação (parceria USE/
CCDPE) e Centro Espírita – prática espírita 

e cristã, de Antonio Cesar Perri de Carva-
lho, este editado pela USE.

Reunião do CA: membros do DM‑USE detalham programação da 10ª Comjesp. 

Balieiro: efeméride dos 160 anos será evocada nos Encontros Fraternos de outubro, em 
12 cidades.
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AGENDA USE

P is c in as  n o T au á  Hotel.

Instalações dispõem de amplo estacionamento e área verde. Espaço para as crianças, com monitoras, também está garantido.

Julia Nezu e Lucia Moysés

Congresso estadual já tem 
80% das vagas preenchidas

A cerca de 100 dias do conclave, o 17º 
Congresso Estadual de Espiritismo, que 

se realizará em Atibaia, de 23 a 25 de ju-

nho, já tem mais de 80% das vagas preen-

chidas, o que corresponde a 520 aparta-

mentos do Tauá Hotel, local do evento. De 

algumas regiões, como Ribeirão Preto, os 

confrades preferiram fretar ônibus.

As reservas de apartamento pelos três 

dias do encontro continuam em ritmo ace-

lerado, depois da decisão da Comissão 

SECRETARIA

ENCONTRO EDUCADORES DA INFÂNCIA

Organizadora em manter o pagamento 

parcelado, com última parcela em 31 de 

maio. O valor do pacote completo, no en-

tanto, foi reajustado para R$ 950 (apar-

tamentos duplos ou triplos), incluindo 

well-come e jantar da sexta-feira, café da 

manhã, refeições, coffee-breaks e a taxa 

de inscrição, que já está inclusa. (Para 

quem não vai se hospedar no Hotel Tauá, 

o preço, que inclui tudo menos a hospeda-

gem, custará R$ 640, sujeito a confirma-

ção pelo hotel.)

“Lembramos que crianças até 6 anos 

de idade, contanto que fiquem no mes-

mo quarto dos pais, estão isentas. Já 

para aquelas até 12 anos, será cobrada 

taxa adicional de 400 reais”, informa Ro-

sana Gaspar, responsável pela Subcomis-

são de Finanças e 1ª tesoureira da USE. 

(Veja mais em www.usesp.org.br/congresso).

Participação plena, com 
avaliação positiva

O 2º Encontro para Formação de Evan-
gelizadores e Educadores Espíritas 

da Infância, realizado em 4 e 5 de feve-
reiro, superou expectativas, o que deixou 
especialmente satisfeitas as diretoras 
interinas Ana Luísa e Denise Coelho, que 
assumiram o Departamento de Infân-
cia, interinamente.

Conduzido pela educadora Lúcia Moy-
sés, do Rio de Janeiro, o Encontro atraiu 
cerca de 120 participantes, não apenas da 

Grande São Paulo, mas também do Inte-

rior, incluindo Araraquara, Bragança Pau-

lista, Jundiaí, Limeira, Registro (Vale do 

Ribeira), Tremembé (Vale do Paraíba) e 

São José do Rio Preto e Serra Negra (Cir-

cuito das Águas).

“Tivemos ainda a participação de uma 

evangelizadora de Saquarema, Estado do 

Rio de Janeiro, totalizando 41 casas espí-

ritas. Mais da metade dos (64%) já atuam 

na área há mais de um ano e 20% são coor-

denadores do Departamento dentro da 

casa espírita”, analisa Ana Luísa, diretora 

interina. Segundo Ana Luísa, o objetivo 

principal, que era fazer um encontro com 

informação, renovação e troca de expe-

riências, foi atingido.
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A pesar do quadro político perigoso, o 
professor Rivail acompanhava a im-

pressão da obra que, por fim, viria à lume 
em 18 de abril de 1857, exposta na Livra-
ria Dentu, no Palais Royale, centro de Pa-
ris. De pé, com um exemplar nas mãos, 
o senhor Rivail mantinha-se esperançoso.

Um jovem apanha Le Libre des Sprits, 
folheia-o e se detém numa página.  “Plu-
ralidade dos Mundos habitados”. Tratava-
-se de Nicolau Camille Flammarion, dire-
tor do Observatório Astronômico de Juvisy. 
“No final do grande dia, em modesta re-
cepção em sua casa, para comemorar o 
lançamento da obra, a médium Ermance 
Dufaux psicografaria bela página ditada 
pelo Espírito São Luís”, narra o pesquisa-
dor Jorge Hessen em recente artigo publi-
cado nas redes sociais.

As expectativas de Kardec quanto ao 
alcance da obra eram imensas. Uns lhe 

S U P L E M E N T O

SUPLEMENTO LITERÁRIO

Um dia de Primavera em Paris
Por Rubens Toledo

terlocutor: “Vejo aqui o sinal da tiara es-
piritual. É bem pronunciado. Veja...”

“Olhei e não vi nada de particular. O 
que ela entendia por tiara espiritual? Se 
isso significasse que eu seria papa, isto 
não aconteceria nesta existência, certa-
mente”, pensou consigo o professor  Rivail, 
conforme lemos em Obras Póstumas. E a 
senhora de Cardone anuiu, como se lhe 
captasse os pensamentos mais íntimos: 
“Note que eu disse tiara espiritual, o que 
quer dizer autoridade moral e religiosa, 
não soberania efetiva.”

Com efeito, Kardec não se tornou papa, 
mas é chamado Codificador do Espiritis-
mo, além de outros epítetos, muito justos, 
como “Mestre de Lyon” ou ainda “o bom-
-senso encarnado”, como assim o definiu o 
astrônomo Camille Flammarion, que, assim 
como o seu mestre, não temeu ser ridicula-
rizado por seus colegas cientistas, tampou-
co as pressões do Clero, ao cantar ao mun-
do “a pluralidade dos mundos habitados”.

Atualidade de O Livro dos 
Espíritos

Hoje, 160 anos depois, cientistas da 
Nasa e da União Europeia vêm a público 
anunciar, empolgados, a descoberta de 
sete novos planetas (fora do sistema so-
lar) que se assemelham à Terra. Três de-
les, batizados de E, F e G, não apenas 
apresentam água congelada, mas também 
outras condições básicas para a existência 
de vida.

pediam que apressasse o passo; outros, 
que fosse mais devagar. Mas acabou por 
não atender nem a uns, nem a outros. Se-
guiu sua própria intuição. Afinal, era pre-
ciso colocar os alicerces do edifício. Mas, 
não cedeu à curiosidade de conhecer, a 
convite do senhor Carlotti, a senhora de 
Cardone, médium de notáveis faculdades, 
que “lia a sorte pelas linhas da mão” (Vide 
Obras Póstumas).

Nessa visita, Allan Kardec ouviu: “Você 
nasceu com uma grande abundância de 
recursos e de meios, força de julgamen-
to extraordinária”, disse a senhora, entre 
outras coisas, acrescentando: “Era singu-
larmente próprio para a missão que lhe foi 
confiada, porque você é mais afeito a se 
tornar o centro de grandes desenvolvimen-
tos do que capaz de trabalhos isolados... 
Seus olhos refletem o pensamento.” E por 
fim, afirmou, para estranheza do seu in-

Naquela manhã, o professor Rivail estava especialmente confiante. Ele entregaria ao mundo 
O Livro dos Espíritos, descortinando uma nova era para a Humanidade.
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PERFIL - SIDNEI BATISTA

O encontro na tarde de 18 de feverei-
ro, na sede do C. E. Allan Kardec, 

em Campinas, marcando a sétima prévia 

do 17º Congresso Estadual de Espiritismo, 

pode ser considerado como o mais emble-

mático entre as sete prévias já realizadas, 

visando “aquecer” o debate das Rodas de 

Conversa programadas no conclave de Ati-

baia em junho próximo.

Numa feliz coincidência, o tema — Teo-

rias Científicas e Espiritismo — veio bem 

ao gosto dos espíritas campineiros, habi-

tuados a palestras de cunho científico a 

cargo de professores da Unicamp, como 

Hebe Lagui de Souza, Nubor Facure, Síl-

vio Chibeni, Regis de Morais, ou que estão 

em atividade acadêmica, como Alexandre 

Fonseca, pós-doutor em Física pela Uni-

versidade do Texas (EUA), um dos facilita-

dores no debate.

“É preciso evitar conceitos apres-

sados”, alertou Alexandre Fonseca – 

mencionando o controvertido “efeito 

Kirlian”, que chegou a ser confundido 

com perispírito.

O jovem físico deu ainda outros exem-

plos de “confusão” que muitos fazem 

quanto à energia e matéria. Fonseca lem-

brou ainda a clássica afirmação do Codifi-

cador, em A Gênese: 

Caminhando de par com o pro-

gresso, o Espiritismo jamais será 

ultrapassado, porque, se novas 

descobertas lhe demonstrassem 

estar em erro acerca de um ponto 

qualquer, ele se modificaria nesse 

ponto. Se uma verdade nova se re-

velar, ele a aceitará.

(A Gênese - Item 55).

"O que significaria “de par com a 

Ciência”?, questionou Fonseca. O ex-

positor deixou alguns confrades ainda 

mais perplexos ao demonstrar que flui-

do não é energia. "Assim como Deus não 

é energia", completou.

“É preciso 
estabelecer fronteiras”

A fim de que se evitem situações 

como esta, o mestre em Ciências da Re-

ligião e facilitador Jeferson Betarello 

anotou que é preciso “estabelecer as 

fronteiras entre a Ciência Espírita e a 

Ciência oficial, alertando para os im-

pactos negativos que podem advir quan-

do se tenta validar a Doutrina Espírita 

com os métodos da Ciência comum. “O 

que é totalmente desnecessário, porque 

o Espiritismo tem os próprios métodos, 

o que não significa, entretanto, que o 

Espiritismo não possa servir-se dos co-

nhecimentos acadêmicos para subsidiar 

suas atividades experimentais, ao passo 

que contribui também positivamente 

para o avanço das ciências”, lembrou 

Betarello, apoiando-se no que escreveu 

o próprio Codificador:

Toda vez que quisermos tomar 

nossas ciências exatas como pontos 

de partida nas observações espí-

ritas, nós perderemos o rumo, eis 

porque a ciência vulgar é incompe-

tente nessa questão: é exatamente 

como se um músico quisesse jul-

gar a arquitetura do ponto de vis-

ta musical.

(Revista Espírita,  janeiro/1859).

“Abraçando a fé raciocinada”

Como nas Prévias anteriores, o coor-

denador Marco Milani apresentou, aos 

cerca de 80 participantes do encontro 

no C. E. Allan Kardec, o esquema lógi-

co adotado como premissa básica, a fim 

de evitar que os debates não se baseiem 

em argumentos vazios, sem fundamenta-

ção doutrinária.

“A aceitação de qualquer conhecimen-

to contraditório ao ensino dos Espíritos, só 

é válida diante de evidências suficientes 

e necessárias. Na ausência dessas evidên-

cias, então não se aceita a contradição”, 

lembrou o coordenador das Prévias, que 

deverá ser mediador de uma das Rodas de 

Conversa no Congresso (Veja Quadro).

Jeferson Betarello, Marco Milani e Alexandre Fonseca...

ENTREVISTA — ANTÔNIO CESAR PERRI CARVALHO (CONTINUAÇÃO)SUPLEMENTO LITERÁRIO

Aos adeptos da fé raciocinada
Debates programados nas Rodas de Conversa do 17º Congresso Estadual visam fortalecer o senso crítico dos espíritas
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17º Congresso Espírita Estadual – Rodas de Conversa
Qualidade Doutrinária 
da Literatura Espírita

Coordenador: Marco Milani
Debatedores: Donizete Pinheiro e Oni-
valdo da Silva

Práticas estranhas  
no Centro Espírita

Coordenador: Antonio Cesar Perri de 
Carvalho
Debatedores: Wladisney Lopes da Costa 
e Heloisa Pires

Teorias Científicas 
e Espiritismo

Coordenador: Alexandre Fontes da Fonseca
Debatedor: Jeferson Betarello

Sexualidade e Afetividade sob 
a ótica espírita

Coordenador: Luiz Fernando Penteado
Debatedores: Alessandro Viana de Paula, 
Elaine Curti Ramazini e Alberto Almeida

Política 
e Espiritismo 

Coordenador: Haroldo Dutra Dias
Debatedores: Allan Kardec Pitta Veloso 
e Francisco Gabilan

O Desafio de Educar além de 
instruir (no Centro Espírita)
Coordenador: André Luiz Peixinho
Debatedores: Sandro Cosso e Jane Maiolo

S an dro Cosso.

SUPLEMENTO LITERÁRIO

Aos adeptos da fé raciocinada
Debates programados nas Rodas de Conversa do 17º Congresso Estadual visam fortalecer o senso crítico dos espíritas

“E quando falamos em ensino dos 

Espíritos estamos nos referindo àquele 
apresentado nas obras da Codificação”, 
acrescenta o coordenador, justificando: 
“É preciso distinguir o que é evidência 
e o que é opinião. Evidências não são 
caracterizadas pelo relato de um ou 
poucos espíritos”. Quanto às contribui-
ções advindas por médiuns respeitáveis, 
como F. C. Xavier e Divaldo P. Franco, e 
pesquisas de autores como Herculano Pi-
res e Deolindo Amorim, estas são, segun-
do Milani, importantes fontes de análise 
e estudo.

Ao estabelecer “as regras do deba-
te”, Milani justificou que a intenção 
não é “engessar” a Doutrina, mas sim 
preservar o caráter de seriedade e ido-
neidade que Allan Kardec lhe conferiu. 

“Precisamos abraçar a fé raciocinada”, 
completou o diretor do Departamen-
to do Livro e Doutrina, convidando os 
presentes a continuar a “conversa” 
em Atibaia.
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ALÉM -TEXTO

Lançamentos EME

Relatos da vida
Chico Xavier • Irmão X (espírito)
Contos & Crônicas
14x21 cm • 144 pp • R$ 28,90
Após uma interrupção literária no plano 
espiritual, Humberto de Campos, adotando 
o pseudônimo “Irmão X”, apresentou a 
Emmanuel os originais destes Relatos da 
vida onde, com seu estilo inconfundível, 
discorre sobre temas como dificuldades 
mediúnicas, livre-arbítrio, fatalidade, 
depressão, entre outros.

Gestão de crises 
emocionais

Donizete Pinheiro
Autoajuda

14x21 cm • 176 pp. • R$29,90
Tomando como base as variadas crises 

humanas, Donizete elaborou sínteses 
relevantes ao aprofundar os estudos e as 

reflexões com os ensinamentos das obras de 
Allan Kardec e de outros amigos espirituais. 

Também aponta propostas à superação, com 
método e valores morais adequados.
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HOMENAGEM - JORGE ANDRÉA DOS SANTOS

P residente de honra do Instituto de 
Cultura Espírita do Brasil (Iceb) e con-

ferencista de renome, Dr. Jorge Andréa 

dos Santos desencarnou no dia 1º de fe-

vereiro, na cidade do Rio de Janeiro, aos 

100 anos de idade. Era expositor do Iceb 

havia mais de 50 anos, tendo presidido o 

Instituto de 1984 a 1985.

Escreveu cerca de 30 livros sobre o as-

pecto científico da Doutrina, estando es-

sas obras, em sua maioria, com mais de 

uma reedição. Pesquisou, à luz do Espiri-

tismo, o intrincado processo de interação 

Ele desvendou o enigma da vida

cérebro-mente, entre estes — Do outro 

lado da Matéria: O enigma da Vida — lan-

çado em agosto passado, pelo Iceb, quan-

do o autor comemorava o seu centenário 

de nascimento.

Da cerimônia realizada na sede do C. 

E. Joanna de Ângelis, no Rio de Janeiro, 

participaram o médium Divaldo P. Fran-

co e o médico Américo Domingos Nunes 

Filho, companheiro de Jorge Andréa no 

Iceb e na AME-Rio. “Tive a oportunidade 

de desfrutar de sua presença por muitos 

anos. Sempre se apresentava nas pales-

tras de cunho científico-doutrinário não 

só como magistral orador, mas também 

como participante, deixando sempre, no 

final dos eventos, seu comentário bem 

abalizado. Pessoa extremamente agradá-

vel, portador de uma simplicidade como-

vedora e uma erudição incomum”, afir-

mou o dr. Américo Nunes.

Trajetória
Jorge Andréa dos Santos nasceu no dia 

10 de agosto de 1916 em Salvador, Bahia.  

Foi médico, psiquiatra e oficial da reserva 

da Aeronáutica. Publicou diversos traba-

lhos científicos na área médica, e também 

sobre Espiritismo, Psicologia, Parapsicolo-

gia, Psicanálise, Biologia, Evolução, Reen-

carnação e assuntos correlatos.

Contribuiu com mais de 400 artigos 

publicados em revistas espíritas, como 

Reformador, Revista Internacional de 

Espiritismo, Presença Espírita, Cultura 

Espírita. Foi membro da Abrajee, hoje 

Associação Brasileira de Divulgadores 

do Espiritismo (Abrade), e da Associa-

ção Médico-Espírita do Rio de Janeiro 

(AME-Rio).

Dr. Jorge Andréa publicou livros por 

mais de quatro décadas, destacando-se: 

Nos Alicerces do Inconsciente, Palingêne-

se, A Grande Lei, Forças Sexuais da Alma, 

Dinâmica PSI, Impulsos Criativos da Evo-

lução, Enfoques Científicos da Doutrina 

Espírita, Segredos do Espírito, Retalhos 

Psicológicos e Do Outro Lado da Matéria: 

O enigma da Vida.

Participou de congressos, seminários, 

mesas-redondas, em diversas capitais do 

País, na qualidade de expositor ou confe-

rencista. “Jorge Andréa caminha no espa-

ço entre o cientista e o religioso do tempo 

novo”, disse um dos membros do Iceb. 

Psiquiatra, pesquisador e conferencista de renome, Jorge Andréa devassou 
o intrincado processo de interação cérebro‑mente.

Jorge Andréa, na passagem do seu centenário e lançamento de novo livro: Do outro lado da Maté‑
ria: O Enigma da Vida.
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AGENDA BRASIL

Campanha C om ec e p elo C om eço, criada em 1972, continua viva e muito oportuna. 

N ascida durante reunião do antigo Con-
selho Metropolitano Espírita em 1972, 

a campanha Comece pelo Começo man-
tém-se atual e oportuna, 45 anos depois, 
convidando os simpatizantes e mesmo os 
espíritas menos atentos a estudar as obras 
de Allan Kardec, “pela ordem natural”.

Segundo o seu criador, o publicitário 
Merhy Seba, diretor da USE e também 
coordenador nacional da Área de Comuni-
cação Social Espírita do Conselho Federa-
tivo Nacional (CFN-FEB), o mote continua 
o mesmo, mas a campanha tem explora-
do períodos diferentes da história do Es-
piritismo, desde Kardec até o presente, 
passando por períodos clássicos com Léon 
Denis e Gabriel Delanne, “que também 
começaram pelo começo”, lembra um dos 
slogans famosos.

Segundo Merhy, nas comemorações des-
ses aniversários “redondos” das Obras Bá-
sicas, como os 150 anos de A Gênese e os 
160 anos da Revue Spirite (em 2018), de  
O Livro dos Médiuns (em 2021) etc., o 
apelo da campanha “Comece pelo Come-
ço” estará presente, reforçando a ideia 
de que, para conhecer o Espiritismo tal 
como Kardec no-lo apresenta, é preciso 
começar pelo começo, isto é, estudan-
do O Livro dos Espíritos e demais obras 
do Pentateuco.

 “Como se vê, é possível programar 
ações para essas efemérides já no médio 
prazo, que representam importantes datas 
de oportunidade para nossas campanhas”, 
lembrou Merhy Seba, que é um dos expo-
sitores confirmados no 17º Congresso Es-
tadual de Espiritismo, em junho próximo.

No Sesquicentenário
Nas comemorações do Sesquicente-

nário, em 2007, a FEB lançou o selo da 
efeméride, em parceria com os Correios, 
na cerimônia de abertura do 2º Congres-

Para conhecer o Espiritismo

so Espírita Brasileiro, em Brasília, ato que 
inclui a obliteração, o carimbo oficial da 
ECT na peça filatélica.

O selo, criado pelo desenhista indus-
trial Tarcísio Ferreira, trouxe a imagem 
estilizada de um livro aberto, considerado 
um dos mais belos plasticamente. No en-

tanto, segundo a Revista Filatélica da ECT, 
o segundo mais belo e criativo do ano em 
concurso realizado pela empresa foi o selo 
comemorativo do Bicentenário do Codifi-
cador, do mesmo autor, Tarcísio Ferreira. 
O selo do Bicentenário foi também o mais 
vendido em 2004.

Merhy Seba
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CIRCUITO INTEGRADO

J ovens de todas as partes do 
Estado prometem invadir 

Bauru, de 13 a 16 de abril, na 10ª 
Confraternização das Mocidades 
e Juventudes Espíritas do Estado 
de São Paulo (Comjesp), que está 
completando 50 anos de história.

Esperam-se para o encontro 
mais de 300 jovens, o que levou 
a comissão a estudar a possibili-
dade de realizar a Comjesp em 
dois locais, com atividades distri-
buídas, afirma Gustavo Ferreira, 
diretor do Departamento de Mo-
cidade, da USE. “Além das roda-
das de estudo em torno do tema 
“Protego! Aprendendo a usar, 
equilibrar, educar e refinar sua 
sintonia”, os grupos de mocidade 
vão expressar sua alegria e entu-
siasmo com muitas apresentações 
artísticas, na forma de jograis, 
música e teatro.

A primeira Comjesp, em Ri-
beirão Preto, ocorreu em 1966, 
por iniciativa da União dos Moços 
Espíritas (que vigorou até 1975), 
integrada pelo nosso 1º vice-pre-
sidente, José Antônio Luiz Baliei-
ro. Realizada a cada cinco anos (a 
última foi em Guarulhos, 2011), a 
10ª Comjesp deveria ter-se reali-
zado em 2016, mas os organizado-
res decidiram transferir o encon-
tro para abril de 2017, para que 
os jovens comemorem também os 
40 anos da Campanha Permanente 
de Evangelização Infantojuvenil, 
os 160 anos de O Livro dos Espíri-

tos e também os 70 anos da USE.

**MOCIDADE**
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Voltando a
Serra Negra

Maestro convida para o Coral USE

Legenda

O Centro Espírita Joana D’Arc, de Serra 
Negra, região do Circuito das Águas, 

será palco do Encontro Estadual da Área 
de Assistência e Promoção Social Espírita, 
no dia 18 de março (sábado), no horário 
das 14h às 16h, com dois temas: “A família 
e a prevenção às drogas” e “Parcerias com 
o Poder Público na caridade do Centro Es-
pírita”.  Serra Negra abrigou o 14º Con-
gresso Estadual de Espiritismo, em 2009, 
e no ano passado recebeu comitiva da USE 
Estadual, que se reuniu com lideranças es-
píritas da região visando a reestruturação 
da Intermunicipal de Circuito das Águas, 
órgão que integra a Regional de Jundiaí. O 
C. E. Joanna D’Arc fica na Rua Allan Kar-
dec, 53, saída para Monte Alegre do Sul. 
Mais informações no tel. (19) 3892-3974.

USE retoma obras 
do Centro Cultural

O diretor Sílvio Gaspar apresentou aos 
membros do CA, na reunião de 4 de 

março, o atual estágio das obras de refor-

ma do Centro Cultural, cujo projeto está 

agora sob gestão da USE. “Vamos precisar 

de todo Movimento Espírita nesta nova 

etapa. Temos parte dos recursos, mas os 

desafios são grandes", afirmou Gaspar, que 

prevê conclusão das obras em dezembro 

ou no primeiro trimestre de 2018. "Esta-

mos buscando patrocínio de empresas e 

contando com a ajuda de vários amigos 

para que não onere os cofres da USE", 

completou o diretor de patrimônio.  No 

segundo pavimento, o Centro Cultural 

contará com salão de capacidade para 300 

pessoas. E no terceiro, seis salas de 25m², 

divididas por dry-wall, alojamento e cozi-

nha, entre outras dependências.

A RAIS - Relação Anual de Informação 
Social é obrigatória para todas as Pes-

soas Jurídicas inscritas no CNPJ.  Mesmo 

a Instituição que não teve funcionários 

durante o ano de 2016 é obrigada a de-

clarar “RAIS NEGATIVA”.  O prazo é até 

17/03/2017 - converse com seu contador. 

(Rosana Amado Gaspar – Tesoureira).

N ovo integrante do Departamento de 
Arte, o maestro André Poeta Lopes 

assume o cargo com um belo desafio: for-

mar o primeiro Coral de Vozes da USE es-

tadual. Na Oficina de Dramaturgia, marca-

da para 29 de abril, André estará, na parte 

da tarde, “arregimentando” vozes. “Estão 

convidados todos aqueles que já façam 

parte de outros corais, vinculados à casa 

espírita ou algum órgão de unificação, 

mas também aqueles que nunca tiveram 

o prazer de cantar num Coral”, afirma An-

dré, que é músico profissional, professor 

de piano e canto. A orientação do Depar-

tamento e da Diretoria é que o Coral apre-

sente um repertório consoante a men-

sagem renovadora do Espiritismo. Mais 

informações visite página  no Facebook: 

https://www.facebook.com/artes.usesp/

**APSE**

**PATRIMÔNIO**

**TESOURARIA**

**ARTE**

CIRCUITO INTEGRADO
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ESPAÇO LITERÁRIO

HOMENAGEM

Madame Kardec: a História que o tempo quase apagou

Livro Boa Nova, em formato de radionovela

“Onde os fatos se concretizam” Nossa gratidão ao 
Toninho Coscia

Após o lançamento em 2015 de sua obra 
Em nome de Kardec, o escritor Adriano 
Calsone apresenta ao público espírita, em 
outubro/2016, mais um livro originado de 
pesquisa histórica, também pela editora 
Vivaluz. Em Madame Kardec: a história 

que o tempo quase apagou, Calsone des-
creve e destaca a relevante participação 
de Amélie-Gabrielle Boudet no processo 
de estruturação e desenvolvimento do 
Espiritismo conduzido por seu marido, 

A produtora Versátil Vídeos, do cineas-
ta Oceano Vieira de Mello, prepara o 

lançamento da obra mediúnica Boa Nova 

(Humberto de Campos/F. C. Xavier) no for-
mato de radionovela, em DVD, com drama-
tização, sonorização e trilha sonora. Entre 
os narradores, algumas vozes famosas do 
rádio e a televisão, como o ator Lima Duar-

monsieu Rivail, ou Allan Kardec. Os trinta 
capítulos do livro são distribuídos em três 
grandes partes. Na primeira, contextuali-
za-se a infância e juventude de Amélie na 
França do final do século XVIII e início do 
século XIX. Fragmentos dos agitados mo-
mentos políticos, com reflexos econômi-
cos e sociais registrados nessa época, são 
usados como pano de fundo à descrição 
da vida da família Boudet e a vocação da 
jovem Amélie às atividades educacionais. 

L ançado com o selo USE, livro é uma 
reflexão do autor em torno dos mais 

de 50 anos de vivência no meio espírita. 

Ex-presidente da USE e da Federação Es-

pírita Brasileira, Cesar destaca o caráter 

eminentemente cristão do Espiritismo, 

A ntônio Coscia, nosso companheiro nas 
lides de unificação, especialmente na 

região de Pirituba, desencarnou em 10 de fe-

vereiro, aos 95 anos. Toninho, como era ca-

rinhosamente chamado, deixa um vazio nos 

corações dos amigos. Coscia colaborou com 

a USE, na Distrital Pirituba e no próprio De-

partamento do Livro, na USE estadual, aju-

dando a transportar e expor livros espíritas 

nas feiras e bienais, como bem lembram os 

amigos Etevaldo de Souza e José Domingos.

“Com seu fusquinha azul e de outras 

cores – muitos certamente vão recordar! 

– Coscia transportou pães, doces, frutas, 

verduras e cestas básicas, para auxiliar os 

irmãos mais necessitados”, escreveu Ro-

berto Dauto em sua carta divulgada nas 

redes sociais. “Coscia deixa saudades, 

exemplos e vontade de fazer mais”.

colocando o centro espírita como a mola-

-mestra do movimento, “o lugar onde os 

fatos se concretizam”. Tendo viajado por 

muitos rincões brasileiros, Cesar relata 

que os centros espíritas, em sua maioria, 

são núcleos simples, de porte pequeno a 

médio, que não possuem, e nem teriam 

condições de possuir, estrutura organiza-

cional mais complexa. “Imprescindível é 

que se abram espaços para ações de inte-

gração dos colaboradores e contando-se 

com uma visão de conjunto do próprio 

Centro Espírita”, assinala. Em seis capí-

tulos, Centro Espírita – Prática Espírita e 

Cristã faz judiciosas observações em tor-

no dos primitivos agrupamentos cristãos, 

considerando também as anotações pre-

sentes na Codificação Espírita e em obras 

psicografadas por F. C. Xavier.

Por Júlia Nezu Oliveira *

te. “Também participam deste DVD o ora-
dor Haroldo Dutra Dias, que traduziu o Novo 
Testamento diretamente do grego, e Saulo 
Cesar Silva, estudioso da obra de Emmanuel 
e da obra do escritor, contista e jornalista 
maranhense Humberto de Campos”, adianta 
o produtor e cineasta.
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