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Agenda de eventos 2018, na USE, destaca obra 
sesquicentenária de Allan Kardec.

Páginas 7 a 10

Quinta obra do pentateuco kardequiano, A Gênese explica, à luz do Espiritismo, a 
origem da Terra, predições e milagres do Evangelho.

Proposta apresentada 
por João Lúcio Cruz de 
Campos, presidente da 
Intermunicipal rio-
pretense, foi aprovada 
por unanimidade.

São José do Rio 
Preto receberá 
edição 2020

Conselho Federativo Nacional 
(CFN-FEB) aprova Plano Quinque-
nal de Trabalho para o movimento 
espírita brasileiro.

Mesmo em obras, espaço do Brás 
recebeu reuniões do CA e CDE.

Artoni, com Attílio, Amilcar Del 
Chiaro e Antônio Meneguetti. Na pon-
ta, Suzete Amorim e Geraldo Spinola. 
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A nte as novas cenas de conflito entre 
palestinos e judeus, nas lamentáveis 
intifadas, recordo minha visita a Je-

rusalém, integrando a caravana Nos Passos 
do Mestre (quinta edição, 2013), organizada 
pelas amigas Marcia e Wanda, da RW Turismo.

Saindo de Cesareia Marítima, próxima 
à cidade de Haifa, na costa mediterrânea, 
passamos por Tel-Aviv, a capital política 
de Israel, e ouvimos o guia mencionar os 
nomes de Yitzak Rabin e Yasser Arafat, no 
célebre acordo de paz de 2004, mediado 
pelos Estados Unidos. Hoje, após a morte 
desses líderes (Rabin foi vítima de atenta-
do) e a truculência das atuais lideranças 
políticas em Israel e nos Estados Unidos, 
vemos mais uma vez distante a paz no 
Oriente Médio.

 Caía a noite. O ônibus iniciava a subida 
a Jerusalém, que se encontra a uma alti-

tude de 800 metros acima do nível do mar. 
Da janela do último assento, contemplava 
o céu estrelado, imaginando como teria 
sido a caminhada do Mestre e seus apósto-
los na sua derradeira visita à cidade. 

Não pude resistir às lágrimas. Wanda 
percebeu e falou, sorrindo: “Isso acontece 
sempre, em todas as viagens. Vai precisar 
de um lençol...” Eu realmente não con-
seguia conter o pranto. Era como se me 
transportasse àquele tempo, sentindo em 
mim toda a intensidade daquelas horas 
extremas do “Crucifica-o! Crucifica-o!”  

À medida que a caravana mais se apro-
ximava de Jerusalém, mais fortes eram as 
emoções, até que me tocaram no ombro. 
“Chegamos”. No lobby do Hotel, o pianis-
ta lembrava John Lennon executando uma 
das suas baladas em favor da paz. Imagine 
all the people living life in Peace…

Até quando?
EDITORIAL

Conselho Editorial

Jerusalém, Jerusalém! que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes hei querido 
reunir teus filhos, como uma galinha reúne sob as asas seus pintainhos, e não o quiseste! — Aproxima-se o 
tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu, em verdade, vos digo que doravante não me tornareis a 

ver, até que digais: Bendito seja o que vem em nome do Senhor. –   Lucas, 13:33 a 35.
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C ompanheiros!
No ano de 2018 teremos eleições 
na USE para a Diretoria Executiva e 

para as Comissões Executivas de todos os 
seus órgãos (locais e regionais), cujo pro-
cesso tem início já em fevereiro, confor-
me cronograma abaixo. Pedimos, portan-
to, suas providências no acompanhamento 
das etapas que se seguem, a fim de que 
sejam respeitados os respectivos prazos.

1. Fevereiro - Lembrar dirigentes dos 
centros espíritas sob sua jurisdição, via 
circular, e-mail ou outro meio, para que 
indiquem representantes (dois efetivos 
e dois suplentes) ao Conselho Delibera-
tivo do Órgão Local mandato abril/2018 
a abril/2021. Estes deverão preencher 
Formulário de Atualização do Centro Es-
pírita, que será enviado eletronicamente 
pela Secretaria da USE, com informações 
atualizadas da instituição, bem como o 
nome do seu representante na Assem-
bleia Geral, já com vistas à eleição da DE 
em junho próximo.

2. Março - Na reunião do CD do órgão 
local, as instituições espíritas unidas de-
vem apresentar correspondência decla-
rando seus representantes (podem ser os 
mesmos representantes do mandato fin-
do), atendendo assim o pedido do órgão 
local para compor o seu novo CD (item 1, 
§ 1º, art. 17, do Estatuto). 

3. Abril - Uma vez empossado o novo 
CD do órgão local, caberá aos seus mem-
bros eleger a sua Comissão Executiva 
(CE). Ato contínuo, preencher Formu-
lário de Atualização dos Órgãos Locais 
(Intermunicipal, Municipal e Distrital), 
enviado eletronicamente pela Secretaria 
da USE, com os nomes dos componentes 
da Comissão Executiva, nos termos do § 
2º, do art. 17, para gestão de três anos 
(de abril/2018 a abril/2021). O mesmo 
Formulário deverá ser encaminhado ao 
órgão regional respectivo, incluindo no-
mes de dois representantes efetivos e 
dois suplentes para compor o seu Conse-
lho Deliberativo.

4. Maio - Os membros indicados para 
compor o Conselho Deliberativo do Órgão 
Regional elegerão, nessa etapa, a Comis-
são Executiva no mandato Maio/2018 a 
Maio/2021. Órgão deverá preencher For-

Eleições gerais na USE
mulário de Atualização dos Órgão Regio-
nal, informando nomes dos integrantes da 
nova Comissão Executiva e os nomes de 
um representante efetivo e um suplente, 
indicados pelo CD da Regional, para com-
por o Conselho de Administração (CA).

5. Junho - Com base nos Formulários 
de Atualização dos Órgãos Locais rece-
bidos, a Secretaria da USE terá então o 
novo Conselho Deliberativo Estadual, for-
mado pelos três representantes indicados 
por cada um dos órgãos locais (um efetivo 
e dois suplentes). Esse colegiado, como 
se vê, dá legitimidade aos membros dos 
órgãos locais para que estes possam votar 
e serem votados nos cargos eletivos em 
âmbito estadual.

Corrigindo o passo
Se o órgão ou instituição, sob seu co-

mando, está realizando eleições fora da 

época prevista no Estatuto da USE (con-
forme descrito acima),  comuniquem. 
Esta Diretoria poderá ajudá-los a “acer-
tar” a época das eleições, adequando-a 
ao Estatuto. Lembro ainda os senhores 
que, em dezembro de 2015 realizou-se 
a alteração estatutária da USE (após as 
aprovações do CA, CDE e AGE), e os ór-
gãos da USE já deveriam ter regulariza-
do sua situação, tanto os órgãos locais 
que têm CNPJ como os demais órgãos. 
Os modelos para Estatuto ou Regimento 
estão disponíveis em www.usesp.org.br/
materialdeapoio.

Desejamos aos companheiros useanos 
um Feliz Ano Novo e Boas Eleições em 
todos os órgãos e instituições, em clima 
de paz e concórdia e visando os melhores 
frutos para o nosso movimento de unifi-
cação.  Qualquer dúvida, escrevam-nos, 
e responderemos com prazer.

Julia Nezu | São Paulo-SP | julianezu@gmail.comMENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

1. Nos órgãos locais que possuem 
CNPJ e precisam registrar a ata da 
eleição e da AGO, deve ser infor-
mado dia, mês e ano que inicia e 
termina a gestão (De .../abril/2018 
a .../abril/2021). Caso contrário, 
o Cartório não registrará.

2. As instituições inicialmente patro-
cinadoras e as especializadas têm 
o mesmo status de um órgão local; 
portanto, essas têm assento no 
CDE e para isso devem preencher 
o formulário azul de atualização 
com os atuais membros da Direto-
ria e os nomes de representantes 
(um efetivo e dois suplentes) e en-
viá-lo à secretaria da USE para as 
eleições. Devem enviar também o 
formulário de atualização de insti-
tuições espíritas, com a atual Di-
retoria e nome do representante 
para a Assembleia Geral da USE. 

3. Nos termos do art. 30, do estatuto 
da USE, é vedada a representação 
concomitante para o CDE e CA. 

4. A Presidência da USE convocará, 

com prazo mínimo de 30 dias de an-
tecedência, para a Assembleia Geral 
Ordinária de 3 de junho de 2018, as 
instituições espíritas unidas (antigas 
sociedades unidas, que são os cen-
tros espíritas), as entidades inicial-
mente patrocinadoras e entidades 
especializadas. Esta assembleia de-
verá aprovar prestação de contas da 
Diretoria Executiva da USE, em fim 
de gestão, e dar posse aos membros 
do CDE e do CA da USE.

5. A Presidência da USE convocará, com 
15 dias de antecedência, para serem 
empossados pela Assembleia Geral 
Ordinária de 3 de junho de 2018, os 
Conselhos CDE e CA, da USE, já cons-
tituídos pelos membros eleitos para 
a gestão 2018/2021, conforme eta-
pas de abril e maio. Posteriormen-
te, dentre os membros do novo CDE, 
será eleita a Diretoria Executiva ges-
tão 2018-2021.

Observações importantes
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O curitibano Adalberto Prado Morais, 
presidente da Associação de Divul-
gadores do Espiritismo do Japão, 

visitou a USE em junho passado, acompa-
nhado da esposa, Lúcia, retribuindo visitas 
da presidente Julia Nezu ao país, que re-
sultaram na criação da ADE-Japão.

Dirigente Espírita – O que motivou sua 
mudança para o Japão? 

Adalberto Prado Morais – Inicialmente, 
os motivos eram puramente econômicos. 
Como outros decasséguis, isto é, descen-
dentes japoneses que retornaram ao país 
dos seus ancestrais para trabalhar, de-
cidimos tentar a sorte também, fazer o 
pé-de-meia, retornando depois ao Brasil 
com melhores perspectivas de vida. Leva-
mos os cinco livros das Obras Básicas de 
Kardec, porque esperávamos encontrar 
outros companheiros de Doutrina. Já tí-
nhamos feito contatos com alguns grupos 
de uma e outra cidade, mas ainda con-
tinuávamos muito dispersos. No final de 
três anos, já pensávamos em voltar, mas 
decidimos renovar o visto de permanência 
por mais três anos. Depois mais três, e es-
tamos lá até hoje.

DE – O que fez permanecer?  
Adalberto – Em maio de 2006, resolve-

mos criar um grupo de estudos em nossa 
cidade, Ueda-shi, na província de Nagano-
-ke. Alugamos uma sala e começamos as 
reuniões. Três meses depois, recebi um 
telefonema da cidade de Suzuka, chama-
da de Beth Hiraide, dizendo que estava 

PERFIL: ADALBERTO PRADO DE MORAIS 

recebendo uma oradora do Brasil e queria 
saber se era possível incluir nossa casa no 
roteiro. A palestrante era Julia Nezu, sua 
amiga, da cidade de São Paulo. Aceitamos 
o desafio, e começamos a correr com a 
divulgação. Esse foi o primeiro passo para 
que fosse criada a ADE-Japão. Em dezem-
bro desse mesmo ano, recebíamos Julia 
em nossa casa, o que representou um 
marco na história do movimento espírita 
japonês. Pela primeira vez nosso grupo 
recebeu espíritas de várias províncias do 
Japão, uma integração que nos incentivou 
a trilhar nesse caminho. Por isso, costumo 
dizer que Julia foi a causa de tudo isso.

DE – Como está constituída a ADE-Ja-
pão?  

Adalberto – Temos uma diretoria, for-
mada basicamente por mim, minha es-
posa, Lúcia, e mais três companheiros. 
Temos um blog na Web e uma página nas 
Redes Sociais. Mantemos agora uma web-
-TV, para veicular notícia e anunciar even-
tos das casas associadas e também do mo-
vimento espírita internacional. 

DE – Há muitos grupos espíritas 
no Japão?

Adalberto – Temos em torno de vin-
te casas, formalmente constituídas, mas 
além destas há muitos grupos familiares, 
que se reúnem apenas no lar, para estu-
dos, ou mesmo para suas reuniões mediú-
nicas. Na segunda visita de Julia, em maio 
de 2016, percorremos cinco cidades japo-
nesas. Aqui, na minha cidade, Julia minis-

trou um simpósio e palestras para as várias 
casas integradas. O encontro do simpósio 
foi em nossa cidade numa pizzaria, que foi 
fechada só para nosso evento, com mais 
de 50 pessoas, um grande evento para o 
nosso movimento, ainda iniciante. 

DE – O Espiritismo, tendo alguns pon-
tos afins com as doutrinas orientais, tem 
despertado interesse dos japoneses?

Adalberto – O culto aos antepassados, 
pregado pelo Xintoísmo e algumas doutri-
nas orientais, prega que sua volta se dará 
na mesma família, o que não correspon-
de ao conceito espírita de reencarnação, 
segundo o qual os verdadeiros laços de 
família são espirituais, de modo que um 
espírito nem sempre retorna no seio da 
mesma família. Há também resquícios de 
crenças politeístas nestas doutrinas, o que 
não tem respaldo no Espiritismo.

DE – Como estão superando a dificul-
dade com livros?   

Adalberto – Os livros espíritas por aqui 
são muito caros. Felizmente temos sido 
ajudados pela EdiCEI-América, que nos 
enviou muitos livros, incluindo O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo, lançamento 
especial em comemoração aos 150 anos 
de publicação. Mandamos exemplares 
para alguns presídios no Japão, mas as 
autoridades não entendiam como um livro 
tão caro estivesse sendo entregue de gra-
ça! Nosso amigo Rogério Schmidt, que é 
o coordenador do programa que mantém 
correspondência com 47 presídios japone-
ses, já enviou mais de 900 livros espíritas 
aos detentos, que são de várias naciona-
lidades. Também somos gratos à FEB e à 
USE, que nos enviaram muitos livros, que 
representaram 60 quilos a mais na baga-
gem trazida pela Julia na sua última visi-
ta. Por outro lado, temos já o Evangelho 
traduzido ao japonês e em breve teremos 
também O Livro dos Espíritos.

DE – Finalmente, o que podemos es-
perar para os próximos anos?  

Adalberto – Temos que organizar a evan-
gelização infantojuvenil. Sabemos que os 
frutos dessa semeadura não serão colhidos 
agora, mas pelas próximas gerações. Por 
ora, o Espiritismo está restrito aos brasi-
leiros radicados no Japão. Mas os filhos de 
nossos filhos poderão saborear os frutos 
deste trabalho, porque poderão transmitir 
os conteúdos doutrinários para os nativos, 
na sua própria língua. Subarashi!

Adalberto e sua esposa, Lúcia, em visita à USE (junho/2017). 
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Centro Cultural já recebe eventos da USE
Da redação

O Centro Cultural USE, onde se reu-
niram os membros do Conselho de 
Administração e do Conselho De-

liberativo Estadual, em 2 e 3 de dezem-
bro passado, significou por si só um item 
à parte na pauta dos trabalhos. Para boa 
parte dos conselheiros, excetuando os di-
rigentes das USEs Distritais, o espaço ce-
dido em comodato pela União Laudelino, 
na Rua Brigadeiro Machado, 269, no bairro 
paulistano do Brás, era conhecido apenas 
por fotografia.

As impressões foram as mais variadas, 
mas num ponto todos concordaram: em 
alguns anos, o bairro que no passado teve 
próspero comércio de cereais e madeiras 
será uma das áreas mais valorizadas da Ca-
pital, como consta do plano de revitaliza-
ção do centro velho aprovado pela Câmara 
Municipal. “As acomodações são amplas. E 
o projeto muito bem definido”, falou um 
dos dirigentes vindos do Interior.

O presidente da Sinagoga Espírita Nova 
Jerusalém, Sérgio Piovezan, confessou sua 
frustração. “Eu pensei que já estivesse 
pronto, inaugurado”, disse o dirigente que 
trabalha também como produtor cultural e 
está divulgando um espetáculo teatral. Mas 

isso não tirou o seu entusiasmo e o desejo 
de ver a peça estreando em breve na nova 
casa de cultura.

Ainda em obras, o novo espaço já pas-

sou pela primeira prova de fogo. Os mais 
de 80 participantes na reunião do CDE não 
tiveram dificuldade em localizar o Centro 
Cultural, mesmo para os que vieram do In-
terior. E também já testaram a funcionali-
dade das dependências durante o almoço 
servido pelo “chef” Gaspar.

Previsão para inauguração

Segundo o diretor de Patrimônio, José 
Silvio Spinola Gaspar, todos os laudos e 
alvarás de funcionamento — Bombeiros, 
Elétrica e Hidráulica etc. — já foram apro-
vados pela Secretaria de Obras da PMSP. 
“Entramos agora na fase de pintura e aca-
bamento, com previsão de entrega no pra-
zo de um ano”. 

Enquanto isso, a Diretoria Executiva já 
prepara alteração nos estatutos na Assem-
bleia Geral de junho próximo, introduzindo 
cláusula que cria  a “Filial” Centro Cultu-
ral,  destinado a abrigar atividades artísti-
cas e culturais. “Isso nos habilita a pleitear 
incentivos fiscais do Ministério da Cultura e 
também da Secretaria de Estado da Cultu-
ra, através do Proac/ICMS, a qual já recor-

AGENDA USE

Mesmo em obras, novo espaço abrigou reuniões do CA e CDE.

Arnaldo Camargo, diretor da EME, expôs alguns dos recentes lançamentos da Editora. 

Almoço de confraternização foi servido nas dependências no segundo pavimento.
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AGENDA USE

A cidade de São José do Rio Preto, 
a 442 quilômetros da Capital, vai 
receber o 18º Congresso Estadual 

de Espiritismo. A proposta da USE Inter-
municipal rio-pretense foi apresentada 
no último 3 de dezembro, aos membros 
do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), 
e teve aprovação unânime. O Ipê Park 
Hotel, localizado à margem da Rodovia 
Washington Luís, dispõe de excelente in-

Da Redação

remos uma vez, na captação de recursos na 
primeira fase da reforma”, explicou Julia 
Nezu, presidente da USE.

Encontros Fraternos

A pauta dos trabalhos no CA e CDE teve 
ainda um balanço dos Encontros Fraternos 
de Unificação (21 e 22 de outubro), apre-
sentado por José Antônio Luiz Balieiro, 
coordenador geral dos EFUs. “Estiveram 
envolvidas 22 das 24 Regionais que com-
põem a rede USE no Estado, compreen-
dendo 88 órgãos de Unificação”, assinalou 
Balieiro. Nos 12 Encontros foi registrada 
a presença de 374 dirigentes; nas 28 pa-
lestras comemorativas dos 160 anos de O 
Livro dos Espíritos, houve participação de 
2.500 espectadores aproximadamente. “No 
geral, os Encontros Fraternos mobilizaram, 
nesses dois dias, um total de 120 cidades. 
Para cumprir essa tarefa, as Equipes per-
correram um total de 6.800 quilômetros”, 
afirmou o coordenador. 

O relatório apontou, como ponto alto, 
a boa presença de dirigentes e trabalhado-
res no evento e a ampliação do canal de 
interlocução entre a DE e os órgãos, que 
esperam por novas visitas e realização de 
parcerias em seminários, feiras e sema-
nas espíritas. Entre as demandas registra-
das, que se dê maior atenção ao público 
infantojuvenil e à prática espírita e maior 
divulgação ao trabalho da USE, ainda pouco 
compreendido. “Também ficou constatada 
a dificuldade dos órgãos regionais na sua 
representatividade e campo de atuação, 
bem como na aplicação do regimento e dos 
estatutos”, completou.

José Antônio Luiz Balieiro: "Encontros Fraternos mobilizaram 374 dirigentes, representando 
88 órgãos de unificação."

São José do Rio Preto, cidade-sede do 18º 
Congresso Estadual.

Eleições USE e Congresso de 2020
fraestrutura para eventos dessa nature-
za, e conta com 461 apartamentos.

Os conselheiros definiram também a 
Comissão Eleitoral 2018, para a qual fo-
ram designados os companheiros Semi Anis 
Smaira, Sidnei Batista, André Galembeck, 
Sílvio  Gaspar e Maurício Romão. Os traba-
lhos já começaram, mas até o final des-
ta edição ainda não havia nenhuma cha-
pa inscrita.
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S U P L E M E N T O

A origem de tudo

A GÊNESE  - 150 ANOS Por Rubens Toledo

N o filme O Homem que viu o Infinito, 
sobre o matemático Srinivasa Ra-
manujian, a Royal Society de Lon-

dres admira-se da genialidade do jovem 
indiano, capaz de conceber, por intuição, 
fórmulas e equações capazes de expressar 
grandezas e movimentos, presentes na for-
mação dos buracos negros ou na Sinfonia 
nº 10 de Beethoven. Ao egrégio corpo de 
cientistas responde Ramanujian: “Não po-
deria conceber qualquer equação que já 
não estivesse presente na Natureza e que 
não expressasse o pensamento divino”. 

O jovem indiano foi então aceito mem-
bro da Royal Society, à qual pertenceu 

É, pois, exato dizer-se, sendo as operações da Natureza expressão da vontade divina, 
Deus há criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. 

Allan Kardec, em A Gênese – Uranografia Geral. 

Cento e cinquenta anos depois, A Gênese, de Allan Kardec, continua atualíssima.
- Uranografia Geral, em A Gênese, publi-
cada há exatos 150 anos, em Paris.

A tese apresentada por Galileu, para a 
formação dos mundos, é a que prevalece 
na Ciência oficial. “Os planetas, assim, 
são formados de massas de matéria con-
densada, porém ainda não solidificada, 
destacadas da massa central pela ação 
da força centrífuga e que tomam, em vir-
tude da força das leis de movimento, a 
forma esferoidal, mais ou menos elíptica, 
conforme o grau de fluidez que conserva-
ram”. (Cap. V. Item 23). 

E conclui, com singular beleza, afir-
mando que a Terra também surgirá dessa 
forma, antes de se resfriar e revestir de 
uma crosta sólida e dar surgimento à Lua, 
pelo mesmo processo de formação astral 
a que ela deveu sua existência. “A Terra, 
doravante inscrita no livro da Vida, berço 
de criaturas cuja fraqueza as asas da Divi-
na Providência protegem, será nova corda 
colocada na harpa infinita e que, no lugar 
que ocupa, tem de vibrar no concerto uni-
versal dos mundos.”Isaac Newton, como se tal Conselho lhe 

estivesse prestando algum favor. Na ver-
dade, Ramanujian vinha contribuir para 
o progresso da Ciência, assim como o 
astrônomo Galileu Galilei o fizera alguns 
séculos antes, abrindo os olhos da huma-
nidade, demonstrando a curvatura da Ter-
ra e comprovando a teoria heliocêntrica 
de Copérnico.

No século 19, estando a civilização ter-
rena mais adiantada, o próprio Galileu 
retorna, agora se servindo do médium Ca-
mille Flammarion para ditar novos conhe-
cimentos, os quais Allan Kardec, codifica-
dor do Espiritismo, enfeixou no capítulo V 
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AS PREDIÇÕES SEGUNDO O ESPIRITISMO

A nte o novo ano que se inicia, não 
faltam nas redes e nos meios im-
pressos e eletrônicos as famige-

radas “previsões”, agitando as mentes e 
atiçando a curiosidade geral. Nesse senti-
do, é oportuno rever o que escreveu Allan 
Kardec em A Gênese, obra que completa 
150 anos de publicação, especialmente o 
capítulo XVI, Teoria da Presciência.

Usando a analogia do homem que, via-
jando por uma estrada, ignora o que vem 
pela frente, a menos que pudesse subir 
ao topo da montanha, o Codificador ex-
plica, à luz do Espiritismo, os fenômenos 
premonitórios que sempre estiveram pre-
sentes em nossa vida, em todos os tempos 
da Humanidade.

Nos tempos atuais, Kardec talvez usasse 
outra analogia, como as imagens de satéli-
te, que tanto contribuem com os institutos 
de meteorologia, anunciando a passagem 
de tufões, ou os já vulgarizados aplicativos 
de mapas e navegação, usados pelos mo-
toristas. No entanto, há grande diferença 
entre prever uma tempestade e profetizar 
um acidente aéreo, a morte de uma pes-
soa ou mesmo uma catástrofe com anos ou 
mesmo séculos de antecedência.

Naturalmente, a imagem do homem 
na montanha, que tem sua visão amplia-

da, ainda não é suficiente para explicar 
a visão da alma, uma vez liberada do 
corpo, nos seus estados de emancipação, 
porquanto ela será capaz de pressentir 
e conhecer, dentro de certos limites, o 
que está por vir.  Daí os numerosos fe-
nômenos premonitórios de que se tem 

conhecimento, como as famosas quadras 
de Nostradamus ou o sonho do estadista 
americano Abraham Lincoln que viu, uma 
semana antes, o próprio corpo sendo ve-
lado na Casa Branca.

Tais fenômenos porém são ainda mais 
pródigos entre o povo hebreu, tanto no 
Velho Testamento, com os profetas Daniel 
e Isaías, quanto no Novo Testamento, es-
pecialmente aqueles protagonizados pelo 
maior dos profetas, Jesus. 

Se às almas mais simples é dado vis-
lumbrar o futuro, “tanto mais assim ha-
via de dar-se com Jesus, quando, tendo 
consciência da missão que viera desem-
penhar, sabia que a morte no suplício for-
çosamente lhe seria a consequência”, es-
creve o Codificador nessa magistral obra, 
no capítulo XVII, que trata das Predições 
do Evangelho.

Com efeito, Ele previu a ruína do tem-
plo e a dispersão dos judeus; preparou os 
discípulos sobre o que havia de suceder 
em Jerusalém, quando seria entregue aos 
príncipes dos sacerdotes, julgado e imola-
do na cruz. Anunciou a própria volta, com 
o advento do Consolador Prometido, o que 
se confirmou, 19 séculos depois, com a Co-
dificação Espírita. 

Quando Jesus saiu 
do templo para se ir 
embora, seus discípulos 
se acercaram dele para 
lhe fazerem notar a 
estrutura e a grandeza 
daquele edifício. — Ele, 
porém, lhes disse: Vedes 
todas estas construções? 
Digo-vos, em verdade, 
que serão de tal 
maneira destruídas, 
que não ficará pedra 
sobre pedra.
(Mateus, 24:1-2.)
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AS PREDIÇÕES SEGUNDO O ESPIRITISMO

O s graves momentos que atra-
vessam a Nação e todo o pla-
neta, diariamente veiculados 

nos meios de comunicação, dão-nos 
a certeza de que passamos, de fato, 
por uma transição planetária, tanto 
de ordem física como moral. Como 
se fossem um ultimato, esses acon-
tecimentos soam como uma espécie 
de aviso, anunciando grandes mudan-
ças. E, como toda mudança, esses 
sinais causam incômodos, transtor-
nos, desordem, provocando a neces-
sidade de reflexão, replanejamento 
e reestruturação.

No meio disso tudo, “novas gera-
ções” desembarcam em nossas casas, 
clamando carinho, cobrando respostas 
e esclarecimento. O que fazer diante 
delas? Voltada ao progresso do espírito 
nas suas bases morais e intelectuais, a 
Doutrina Espírita pode fazer muito. Nas 
casas espíritas, podem ser oferecidas 
diversas atividades de cunho educativo, 
reforçando nesses pequeninos os valo-
res morais e o respeito às divinas leis 
que regem o Universo, diante das quais 
não há conquista sem esforço próprio. 

Sim, será mesmo através da educa-
ção (aqui entendida como mudança de 
hábitos) que atingiremos esses cora-
ções. E não bastará a instrução oficial 
das escolas públicas ou particulares, 
mas sim no reduto do lar, onde estão os 
primeiros educadores da criança, e nos 
núcleos de Evangelização Infantojuve-
nil que constituem parte essencial das 
atividades doutrinárias na casa espírita.

No capítulo 18, item 28, de A Gênese, 
obra que acaba de completar 150 anos 
de publicação, assevera o Codificador:

A época atual é de transição: 
os elementos das duas gerações 
se confundem […] A nova Ge-

Jesus à luz do Espiritismo. Promove e 
estimula a integração da criança e do 
jovem “consigo mesmo, com o próximo 
e com Deus”.

Com efeito, tais ações e vivências 
ajudarão na solução dos conflitos e mi-
tigação das dores e flagelos que ainda 
predominam na face da Terra. Será, 
sim, a partir da formação de homens 
de bem, evangelizados, promotores das 
boas lutas e conquistadores da paz, que 
será feita a tão sonhada transição para 
a Era Nova.

Trabalhadores espíritas! Incentivem 
suas casas à prática da Evangelização. 
Pais! Levem seus filhos para essa opor-
tunidade edificante da vivência cristã à 
luz da Doutrina Espírita. Crianças e jo-
vens! Absorvam com amor e sabedoria 
e trabalhem para um mundo melhor. 
E por fim, um apelo aos evangelizado-
res! Continuem nos caminhos do Mes-
tre para iluminar as almas em recente 
oportunidade reencarnatória. “Ide e 
evangelizai a todas as gentes!”

ração, devendo fundar a era do 
progresso moral, se distingue por 
uma inteligência e uma razão ge-
ralmente precoces, unidas ao sen-
timento inato do bem e das cren-
ças espiritualistas […]

Portanto, espíritos mais amadureci-
dos e preparados vêm reencarnando no 
Planeta, a fim de alavancar essas mu-
danças e novas condutas. Mas e qual o 
papel daqueles que deverão recebê-los 
no lar e na escola? Não são os pais, tuto-
res e professores os bons jardineiros que 
devem zelar pelo crescimento das plan-
tas, afastando delas as ervas daninhas?

Ainda na mesma obra sesquicentená-
ria, agora no item 33, retorna o ínclito 
mestre lionês:

A Regeneração da Humanidade 
não tem, pois, absolutamente ne-
cessidade de renovação integral 
de Espíritos: basta uma modifica-
ção nas suas disposições morais; 
estão predispostos, quando são 
subtraídos à influência perniciosa 
do mundo. Aqueles que retornam, 
então, não são sempre outros Es-
píritos, mas, frequentemente, os 
mesmos Espíritos pensando e sen-
tindo de outro modo.

Bezerra de Menezes, em mensagem 
publicada no Reformador (outubro de 
1982), exalta a grandiosidade da tarefa 
de evangelização de crianças e jovens: 
“É do mais alto significado dentre as 
atividades desenvolvidas pelas institui-
ções espíritas, na sua ampla e valiosa 
programação de apoio à obra educativa 
do homem.” O benfeitor espiritual assi-
nala ainda essa tarefa como o conjunto 
de ações reflexivas e criativas que visam 
aproximar as crianças da mensagem de 

Tarefa evangelizadora e a Geração Nova
Por Ana Luísa Boiago | infancia@usesp.org.br
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L A N Ç A M E N T O S  E M E

A história de Matilde
Dineu de Paula • Bernardo (espírito)
Romance mediúnico
16x22,5 cm • 248 páginas
A trajetória de um grupo de almas que dividiram 
seus caminhos ao longo de algumas existências 
na Idade Medieval onde as paixões foram o 
combustível para acirradas disputas por terras, 
títulos de nobreza e fortuna. Muitos caíram por 
conta das próprias fraquezas, até a redenção 
perante a própria consciência.

Se sabemos por que não 
fazemos?

José Maria Souto Netto
Autoajuda

14x21 cm • 160 páginas
O autor se debruça sobre as lições do espiritismo 

e do evangelho de Jesus para oferecer algumas 
reflexões, propor atitudes que nos ajudem 

na prática, que deve ser simples e natural, e 
para demonstrar que todos podem avançar do 

conhecimento para a vivência, sair da ignorância 
para a angelitude.

ENTRETENIMENTO
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MEMÓRIA

Um encontro da CR-Sul, há 20 anos

D urante preparativos para a Reunião 
da Comissão Regional Sul (CR-Sul/
CFN), que se realiza em abril pró-

ximo na sede do Instituto Espírita de Edu-
cação (IEE), no bairro Itaim Bibi, foram 
resgatadas fotos de um encontro dessa 
Comissão, em 1998, há 20 anos, realiza-
do na capital paulista sob os auspícios da 
USE Regional São Paulo. A foto pertence 
ao colossal acervo fotográfico da nos-
sa presidente, Julia Nezu, que também 
recordou lances daquele encontro, que 

Fachada atual 
do Instituto 
Espírita de 
Educação, na 
rua Prof. Atílio 
Inocenti, 669, 
no Itaim Bibi.
 

Em 1998, 
Comissão 

Regional Sul 
reuniu-se em 

São Paulo 
(foto de Julia 

Nezu).
 

considerou dos mais produtivos para o 
movimento espírita nacional.

“À época, a USE era dirigida por Cesar 
Perri. A reunião foi dirigida pelo saudoso 
Abílio Braga, que à época presidia a USE 
Regional São Paulo. Nosso companheiro 
Aylton Paiva era coordenador nacional 
da Área de Assistência e Promoção Social 
Espírita, no CFN, e trouxe boas contribui-
ções aos dirigentes e trabalhadores das 
seis federativas que compõem a CR-Sul”, 
afirmou Julia.

Para o encontro da CR-Sul, em abril 
próximo, a Diretoria Executiva já provi-
denciou hospedagem aos participantes e 
preparou as salas para as atividades no 
novo prédio do Instituto Espírita de Edu-
cação, na rua prof. Atílio Inocenti, 669, 
bairro do Itaim Bibi, zona sul da Capital. 
A foto anexa, recente, mostra o edifício 
todo iluminado com decorações de Natal. 
A sede do IEE conta com três pavimentos, 
refeitório e estacionamento.

Antônio Artoni
PARTIRAM

D esencarnou, no último dia 16 
de dezembro, o companheiro 
Antônio Artoni, expressão im-

portante no movimento espírita pau-
listano, especialmente na Sociedade 
de Estudos Espíritas da Lapa e na Cre-
che Meimei. Os amigos mais próximos 
recordaram, nas redes sociais, a figu-
ra marcante de Artoni, que também 
atuou no movimento de unificação, 
tendo dirigido a USE Distrital Lapa. 

Na passagem dos 70 anos dessa Dis-
trital, em agosto passado, Artoni foi 
um dos homenageados, em encontro 
na sede do Núcleo Kardecista Antônio 
Pereira de Souza, Pompeia, solenida-
de que contou com presença de Julia 
Nezu e alguns membros da Diretoria 
Executiva. Coube ao presidente da Dis-
trital Lapa, Luiz Fernando A. Pentea-
do, entregar um diploma de gratidão 
a Artoni.

Natural de Indaiatuba, SP, Artoni 

era casado com Cleber Crotti Artoni, com 
quem teve dois filhos — Anete e Francisco 
Carlos. Chegou a São Paulo com 15 anos de 
idade e começou a frequentar a União da 
Mocidade Espírita Lappa, que mais tarde 
passou a ser chamada Sociedade de Estu-
dos Espíritas da Lapa (Seel). Durante mais 

de 50 anos na SEEL e na SAE, exerceu 
vários cargos, inclusive na União Dis-
trital Espírita da Lapa. Segundo nota 
enviada por Anete, seu pai vinha pres-
tando serviço  voluntário na Casa da 
Criança Meimei, ensinando princípios 
básicos de marcenaria e informática.

Com a família, come-
morando o aniversá-
rio de 80 anos. A seu 
lado, a esposa Cleber 
e os filhos Francisco 
Carlos e Anete.
Em agosto passado, 
Artoni foi um dos 
homenageados na 
passagem dos 70 
anos da USE Distri-
tal Lapa.
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AGENDA BRASIL

R eunido em Brasília, nos dias 9, 10 
e 11 de novembro, o Conselho Fe-
derativo Nacional aprovou o Plano 

de Trabalho para o Movimento Espírita 
Brasileiro (2018-2022), que passa a contar 
com nove diretrizes básicas. Além das oito 
já conhecidas, que tiveram o texto atua-
lizado, o colegiado incluiu a diretriz Pro-
moção do Livro Espírita, que também está 
contemplada em outra diretriz — Difusão 
da Doutrina Espírita.

O Conselho, representado pelas 27 fe-
derativas estaduais, definiu a realização 
do 5º Congresso Espírita Brasileiro, de 1 
a 4 de outubro de 2020, na capital fede-
ral, evento que será antecedido por mini-
congressos em quatro capitais brasileiras. 
Também estão previstas Conbraje Nacio-
nal, em 2019, e, nos quatro anos seguin-
tes, as Conbraje’s Regionais Centro, Sul, 
Nordeste e Norte.

Estas e outras deliberações do CFN — 
como por exemplo o temário da CR-Sul, 
em abril próximo no Instituto Espírita de 
Educação, na capital paulista — foram 
enfeixadas em Informativo Especial pro-
duzido pelo assessor da Diretoria Execu-
tiva e também jornalista Aparecido José 
Orlando, um dos integrantes da comitiva 
USE que viajou a Brasília, ao lado de Julia 
Nezu, presidente, e ainda os diretores Ro-
sana Gaspar e José Sílvio Spínola Gaspar.

CFN aprova Plano de Trabalho até 2022
Plano com nove diretrizes inclui Promoção do Livro Espírita como essencial ao cumprimento da 

missão do Espiritismo.

Plenária das 27 federativas do Conselho Federativo Nacional, sob o comando do presidente 
da FEB, Jorge Godinho.

Bancada paulista no CFN, com Julia Nezu e 
José Sílvio S. Gaspar.
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CIRCUITO INTEGRADO

C I R C U I T O
I N T E G R A D O

Ação providencial

USE representa espíritas 
em debate inter-religioso

O presidente da USE Intermunicipal 
de Tupã, Miguel de Pier, acaba de 
oferecer importante contribuição 

na cruzada contra a dependência química. 
Reeditado, o seu livro Drogas – Saiba o mal 
que elas fazem à Saúde foi apresentado na 
reunião do CDE, em dezembro passado, e 
oferecido às USEs Distritais. “Nosso desejo 
é que esse livro chegasse à Cracolândia”, 
falou Miguel. Algumas Distritais, como a 
USE Tatuapé, já solicitaram exemplares 
e pretendem apoiar na cruzada contra 
as drogas.

Â ngela Bianco, nossa diretora de 
Eventos, representou a USE no 
5º Festival de Direitos Humanos, 

promovido pela Prefeitura Municipal de 
São Paulo, na semana de 10 a 17 de de-
zembro no Auditório da Regional Campo 
Limpo. A participação deu-se, especifi-
camente, na tarde do dia 15 durante a 

APSE

EVENTOS
ESDE

Miguel De Pier

Mesa de Debate Inter-Religiosa, 
quando Ângela dividiu espaço 
com outras lideranças religiosas, 
entre estas o padre Silvestre, da 
Paróquia Nossa Senhora do Bom 
Conselho; pastor Diego Barreto, 
da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia; o umbandista Engels Barros, 
da Aldeia de Caboclos. O tema 
central foi Tolerância e Diálogo 
entre as Religiões. “Levei a pro-
posta transformadora do Espiritis-
mo, por meio da educação e do 
autoconhecimento, exaltando a 
mensagem do Cristo, como nosso 
irmão maior, modelo e guia para a 
Humanidade”, contou a diretora 
de Eventos, Ângela Bianco.



  

14

ESTUDO

Curso para Monitores de Grupos 
abre calendário 2018

Deixe brilhar a tua luz
Festival de Corais, workshops de dramaturgia e outras formas de expressão 

artística integram agenda em 2018

A Área de Estudos da USE realiza 
Curso para Monitores de Grupos 
de Estudo da Doutrina Espírita 

(Esde/Eade e outros) no dia 21 de janei-
ro, das 10h às 17h. Será um dia de troca 
de experiências e informações, de forma 
dinâmica e participativa, aplicando a 
metodologia durante todo o andamento 
do treinamento.

O treinamento é direcionado a pes-
soas interessadas em conhecer a meto-
dologia dos cursos de Doutrina Espírita 
adotados pela USE – sejam monitores, 
expositores ou participantes da casa es-
pírita – e tem como objetivo apresentar 
programa, histórico, conceitos, metodo-
logia e conteúdo do programa do Estudo 

A agenda do Depar-
tamento de Arte 
para o novo ano 

vem com força total, com 
festival de Corais Espíri-
tas em maio, triagem de 
textos para teatro, novos 
workshops, além dos já 
tradicionais saraus “Res-
pirarte”, realizados sem-
pre no último domingo de 
cada mês. “Peço que nos 
ajudem a divulgar”, fa-
lou Liralcio Ricci, diretor 
do Departamento.

Ao lado da atriz Ione 
Prado, o diretor de Teatro 
Alberto Centurião anun-
cia novos workshops de 
dramaturgia, na USE.
 

Sistematizado da Doutrina Espírita e do 
Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, 
capacitando monitores para a implanta-
ção e o desenvolvimento dos cursos na 
casa espírita em que atua.

Para fazer a inscrição, é suficiente 
preencher ficha (formulário do Goo-
gle, no formato .docx) e enviá-la para 
esde1@usesp.org.br ou responder para 
este endereço com os dados para ins-
crição. O curso será realizado na sede 
da USE, na Rua Dr. Gabriel Piza, 433, 
próximo ao Metrô Santana. Solicita-se a 
contribuição de R$30 para cobrir despe-
sas com material, coffee-breaks e lan-
ches. A contribuição será coletada no dia 
do encontro.

ARTE
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3º Encontro Paulista de 
Evangelizadores

Evento nos dias 3 e 4 de março, na sede do IEE, poderá ser “multiplicado” 
nas 24 Regionais, a pedido dos órgãos.

CIRCUITO INTEGRADO

O departamento realizará nos 
dias 3 e 4 de março, na sede do 
Instituto Espírita de Educação 

(IEE), o 3º Encontro Paulista de Evan-
gelizadores e Educadores, cujo tema é 
“Importância da Reflexão na Evange-
lização para o Futuro do Espiritismo”. 
Os expositores Wanderley Coutinho e 
Salete Barreiros desenvolverão o tema 
na forma de debates, palestras e ofi-
cinas em dois dias: no sábado, das 14h 
às 18h, e no domingo, das 8h às 12h. 
Ao longo do ano, o seminário poderá 
ser solicitado pelas Regionais junto ao 
Departamento, pelo site www.usesp.
org.br, pelo e-mail infancia@usesp.org.
br ou ainda através das redes sociais 
no endereço www.facebook.com/in-
fancia.

Encontro de Evangelizadores, sob os auspícios da USE Municipal de Osasco.
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CURTAS & OPORTUNAS

Comparando estilos na obra de Chico Xavier

Uma trajetória de 160 anos 

Um alerta às editoras

E mpresa que trabalha com análise 
de textos via inteligência artifi-
cial, a Stilingue realizou testes com 

obras psicografadas por Chico Xavier. O 
resultado, publicado em reportagem da 
revista SuperInteressante (Junho/2017), 
surpreendeu os mais céticos. Após sub-
meter textos de Emmanuel, André Luiz 
e Humberto de Campos à técnica Deep 
Learning, chegou-se à conclusão de que 

ali estavam três estilos distintos. “A psi-
cografia continua como uma questão de 
fé. Mas se o estudo atesta algo, é a ge-
nialidade do médium”, conclui a jorna-
lista Ana Carolina Leonardi, citando de-
poimento de Monteiro Lobato: “Se Chico 
Xavier produziu tudo aquilo por conta 
própria, então ele merece ocupar quan-
tas cadeiras quiser na Academia Brasilei-
ra de Letras.”

N os 160 anos da Revue Spirite, por 
Allan Kardec, há que se exaltar o 
esforço e obstinação do Codifica-

dor, mantendo-a por 12 anos ininterrup-
tos, de janeiro de 1858 até abril de 1869, 
edição que já estava no prelo quando da 
sua desencarnação. Como escreveria em 
Obras Póstumas, Kardec consultou os es-
píritos acerca de um jornal de estudos psi-
cológicos, no que foi assim instruído: […] 
“De começo, deves cuidar de satisfazer à 
curiosidade; reunir o sério ao agradável: o 
sério para atrair os homens de Ciência, o 
agradável para deleitar o vulgo. Esta parte 
é essencial, porém a outra é mais impor-
tante, visto que sem ela o jornal careceria 
de fundamento sólido.”

Após Kardec, a Revue prosseguiu sob di-
reção de Desliens, até agosto 1871, quan-
do foi sucedido por Pierre Gaëtan Leyma-
rie, até 1901. Depois, Marina Leymarie e 

E m seu blog na Internet, o ex-
-presidente da FEB e da USE, 
Antônio Cesar Perri de Carva-

lho, faz interessante abordagem so-
bre a obra sesquicentenária de Allan 
Kardec, A Gênese, lançada no dia 6 
de janeiro de 1868, em Paris, e faz 
um alerta às editoras: para que não 
deixem de incluir notas explicativas 

NA MÍDIA

REVUE SPIRITE 

A GÊNESE 

o filho, Paul Leymarie (que já não era 
espírita), estiveram à frente até 1919, 
quando Jean Meyer comprou os direi-
tos e dirigiu a Revue até sua desencar-
nação, em abril de 1931. A publicação 
passa então aos cuidados de Hubert Fo-
restier, que será o seu diretor até 1971. 
Depois, André Dumas, que acabou tro-
cando o nome da revista em 1976. Em 
1989, a revista é resgatada por Roger 
Perez, que a transfere ao Conselho Es-
pírita Internacional, em 2002. Segundo 
o ex-secretário-geral do CEI, Char-
les Kempf, todas as edições da Revue 
Spirite, de 1858 até 1935, podem ser 
acessadas no site www.spiritisme.net. 
Kempf, que já morou no Brasil e fala 
bem o Português, lembra que toda a 
trajetória da Revue está contada nos 
livros de Adriano Calsone (Em Nome de 
Kardec) e de Simoni Privato Goidanich 
(El Legado de Allan Kardec).

Capa da 25ª edição francesa, de 1995, da 
Revista Espírita (Revue Spirite).

nos trechos sobre os quais tenha havido su-
pressões ou alterações do texto original (es-
pecialmente aquelas feitas da quarta para 
a quinta edição). Perri cita ainda o livro El 
legado de Allan Kardec, de Simoni Privato 
Goidanich (lançado na sede da Confedera-
ção Espírita Argentina, aos 3/10/2017): “A 
oportuna e detalhada pesquisa mostra que, 

durante a existência física de Allan Kar-
dec, um único exemplar, publicado em 
1868, foi depositado legalmente na Bi-
blioteca Nacional da França, o que, para 
a autora, significa que o Codificador não 
teria feito alterações na sua obra”.

acesse: blog http://grupochicoxavier.com.br




