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Um resgate histórico

ADEUS A BALIEIRO

Pesquisadora resgata, em pesquisa no Arquivo Nacional
da França, o texto definitivo de A Gênese, obra
sesquicentenária de Allan Kardec.
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O LEGADO DE ALLAN KARDEC
Simoni Privato, durante seminário em São Paulo, com um exemplar de A Gênese,
em espanhol, traduzida a partir de La Genèse — Les Miracles et les Predictions
Selon Le Spiritisme.
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O que diria
Herculano?

efletindo sobre o nosso seminário
no início de março, imaginei como
reagiria Herculano Pires (desencarnado há exatos 39 anos), diante das revelações trazidas por Simoni Privato sobre
alterações feitas em A Gênese, de Allan
Kardec, cujo sesquicentenário o mundo
espírita comemora.
Certamente não se calaria, a exemplo
do que fez em 1974 quando uma editora
paulista, a pretexto de “simplificar” a linguagem, introduziu mudanças em O Evangelho Segundo o Espiritismo, obra que o
próprio Herculano traduziu, com o devido
respeito ao pensamento kardequiano, incluindo, quando necessário, notas de rodapé explicativas.
Ao reler sua biografia, avulta o valor
desse poeta, filósofo, escritor e jornalista, cognominado Apóstolo da Verdade

e apontado por Emmanuel “o metro que
melhor mediu Kardec”. Autor de 81 livros, nos campos da Filosofia, História,
Psicologia, Pedagogia, Parapsicologia,
além de poemas e romances. Espírita
desde os 22 anos, divulgou a Doutrina
abertamente na Imprensa, com uma coluna nos Diários Associados, no Rádio e
na Televisão.
Por isso mesmo, digna de apoio a iniciativa do nosso colega Fábio Pereira, diretor na Associação Paulista de Imprensa
(API), ao resgatar o Clube de Jornalistas
Espíritas fundado por Herculano Pires em
1948. Antes mesmo de formalizado, o
Clube já recebeu adesão de vários companheiros, entre estes Saulo Gomes, o
“repórter do Espiritismo”, e também de
Herculano, a quem elegemos como patrono, naturalmente.

MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

Julia Nezu | São Paulo-SP | JuliaNezu@usesp.org.br

Adeus ao Balieiro

Juntos, no 16º Congresso Estadual, em Santos.

A

partida de Balieiro no último 8 de
março pegou a todos de surpresa.
Talvez querendo poupar os corações amigos, esse bravo companheiro
ocultou a gravidade do seu problema de
saúde, que para nós, até então, restringia-se às dores nas mãos e braços, o que
seria sanado com uma cirurgia. Estivemos
lado a lado em várias gestões à frente da
USE, incluindo o seu segundo mandato
como presidente (de 2009 a 2012), quando tive a honra de ocupar a vice-presidência. A partir de 2013 Balieiro foi servir ao
Espiritismo em âmbito nacional, como assessor da Presidência da FEB, assumindo
também a função de coordenador geral do
4º Congresso Espírita Brasileiro (em 2014).
Nesta nota de saudade não posso deixar
de recordar as suas mensagens varando a
madrugada, seu momento preferido para
meditar, escrever artigos para o Verdade e
Luz ou, ainda, para preparar relatórios ou
planejar atividades doutrinárias. Foi também numa madrugada, no silêncio da noite,
que ele partiu, sem fazer alarde. Vá em paz,
Balieiro, e leva contigo a gratidão e o carinho de todos nós, seus companheiros de USE.

Equipe USE envolvida na organização do seminário "150 Anos de A
Gênese".

Seminário “150 Anos de
A Gênese”
Queremos destacar aqui o empenho das
equipes que trabalharam conosco na realização do seminário “150 Anos de A Gênese — Um resgate histórico”, no último
4 de março. Sei que é arriscado nominar
pessoas, mas não posso deixar de registrar meu agradecimento às jornalistas do
Correio Fraterno — Izabel Vitusso e Eliana
Haddad —, à equipe de reportagem da TV
Mundo Maior, e ao Dario Arantes, apresentador do programa Manhã Boa Nova, dessa
emissora e também ao José Aparecido, da
Rede Amigo Espírita, que fez a transmissão
do evento, ao vivo, e disponibilizou vídeo
na Internet.
Agradeço aos companheiros do CCDPE,
entre estes Pedro Nakano, Paulo Francisco
e sua filha, Paulinha, bem como aos membros da Liga de Pesquisadores do Espiritismo (Lihpe), representada no evento por
Jáder Sampaio, um dos fundadores e coordenador do blog Espiritismo Comentado.
Também do CCDPE, os diretores Marlene
Fernandes, Luciano Minozzo Grisólia e
Sheila Uchiyama.

Nosso reconhecimento ainda a Jonas
Pinheiro, presidente da Associação de Desenvolvimento Espiritual — Reencontro,
apoiadora do movimento Você e a Paz em
São Paulo, e à amiga Heloísa Pires (filha
do filósofo, jornalista e escritor Herculano Pires), bem como ao Maurício Romão,
presidente do Instituto Espírita de Educação (IEE) e sua esposa, Esterlita Moreira,
diretora do IEE; Astrid Sayeg, presidente
do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos (IEEF), e Ercília Zilli, presidente da
Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas (Abrape).
Aos meus companheiros de USE, que
trabalharam na infraestrutura do evento: José Sílvio Gaspar e sua esposa,
Rosana Gaspar, e Eronilza Souza, membros desta Diretoria, e aos diretores de
Departamento — Ângela Bianco e Eva
Bugolin (Eventos), Mauro Santos e Fernando Porto (AECE); Sílvio Costa (MEP)
e ao mestre de cerimônias Lirálcio Ricci
e demais membros do Departamento de
Artes. Ao Decom, nosso agradecimento
ao Marco Antônio, Norberto Weinlich e
Rubens Toledo.
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PERFIL: EVA BUGOLIN

Uma “discípula” de José Isuíno

S

erena e introspectiva, nossa entrevistada é de pouco falar, mas muito
observadora. E essa aparente timidez desaparece quando se trata de assumir
tarefas e propagar as verdades espíritas e
sua mensagem consoladora. Com esse jeitinho manso, Eva Barbosa Bugolin abriu
novas frentes no movimento espírita paulistano. Em São Miguel Paulista, na Zona
Leste, ajudou a construir o Centro Espírita Irmã Clara, instituição já com quase 20
anos de existência, ao lado do médium e
companheiro José Isuíno, de quem é grande admiradora. Eva é a atual presidente da
Distrital São Miguel Paulista e assessora no
Departamento de Eventos, além de colaborar na área de Comunicação, produzindo fotos para nossos veículos impressos ou
eletrônicos. Acompanhe nossa entrevista:
DE — Eva, você é paulistana?
Eva Bugolin — Não. Sou de Cassilândia, Mato Grosso do Sul, e vivo na Capital. Sou casada, tenho duas filhas e dois
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netos. Cínthia é pedagoga e colabora na
Educação Infantil; Fernanda é psicóloga
e colabora com palestras e seminários,
além de participar dos trabalhos mediúnicos. Os netos acompanham as atividades
de Evangelização.
DE — Antes de ser espírita, professava
outra religião?
Eva Bugolin — Fui católica durante toda
a adolescência. Por necessidades de respostas, procurei o Espiritismo, que me foi
apresentado pelo querido e saudoso amigo
José Isuíno, naquele ano de 1997, quando
visitei o Centro Espírita Adolfo Bezerra de
Menezes, fundado pelo próprio Isuíno.
DE — O construtor de centros espíritas?
Eva Bugolin — Ele mesmo. Além de ser,
literalmente, um construtor — era carpinteiro, tendo erguido duas casas e ajudado
na construção de três outras — , José Isuíno tinha também o poder extraordinário
de arregimentar trabalhadores. E não foi

diferente comigo. Ele convidou a mim e
outras mulheres a ajudá-lo na construção
do Centro Espírita Irmã Clara, na Zona
Leste da Capital. A casa, da qual sou vice-presidente, existe há 18 anos.
DE — Fale um pouco das atividades no
Irmã Clara...
Eva Bugolin — A principal atividade do
Centro Espirita Irmã Clara, que fica na Rua
José Nunes dos Santos, no Parque Paulistano, é doutrinária, pois estudamos a Codificação três vezes por semana, inclusive
a Revista Espírita. Oferecemos Educação
Espírita — Infantil e Mocidade e pequeno
trabalho de assistência social, com doação
de cestas básicas e fraldas descartáveis
geriátricas. Também realizamos visitas
fraternas em asilos. As sessões públicas
ocorrem três vezes na semana; oferecemos também educação mediúnica, com
dois trabalhos práticos.
DE — E seu ingresso na USE?
Eva Bugolin — Conheci, também por
meio de Isuíno, o trabalho da USE Distrital
de São Miguel Paulista, o que me propiciou
uma visão geral do movimento de unificação em nosso Estado. Na Distrital, da qual
sou a atual presidente, passei a interagir
mais diretamente com a USE Estadual,
participando das reuniões do seu Conselho
Deliberativo. Essa aproximação culminou
com o convite para colaborar no Departamento de Eventos.
DE — Da literatura espírita, que livro
mais te fascina?
Eva Bugolin — Paulo e Estêvão. Este
romance épico de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, é um dos meus
preferidos, porque temos ali um retrato
vivo do cristianismo primitivo em toda
sua essência.
DE — Como superar os obstáculos no
caminho para a Unificação?
Eva Bugolin — Temos aprendido com
Bezerra e também com as próprias experiências que só alcançaremos pleno êxito
nas lides da Unificação e na divulgação da
Doutrina se formos, de fato, unidos. Isso
significa despojar-se dos personalismos e
abraçar o trabalho com disciplina e comprometimento. É isto que o Mestre espera
de todos nós.

AGENDA USE — 150 ANOS DE A GÊNESE

Da redação

Seminário abre agenda comemorativa
Encontro com Simoni Privato Goidanich reuniu cerca de 500 participantes e foi acompanhado
por milhares de internautas, no Brasil e no mundo.
os espíritas do passado. E constatamos
que, durante a existência física de Allan
Kardec, o único exemplar legalmente depositado na Biblioteca Nacional da França
é o de número 61, datado de 4 de janeiro
de 1868. As edições seguintes, da segunda à quarta, são simples reimpressões da
primeira e guardam o mesmo conteúdo”,
afirmou a pesquisadora no evento promovido pela USE, CCDPE, Liga dos Pesquisadores do Espiritismo (Lihpe) e o site Autores Clássicos Espíritas.

Presenças
O seminário “150 Anos de A Gênese —
Um resgate Histórico” recebeu cerca de
500 participantes e contou com a presença de várias lideranças espíritas, dentro
e fora do País, como Anabela Gonçalves,
presidente do Centro Espírita Redención, de Montevidéu, Uruguai, que acompanhou Simoni na viagem a São Paulo, e

de Jacira Jacinto da Silva, presidente da
Associação Espírita Internacional.
O presidente da Confederação Espírita
Argentina, Gustavo Martínez, justificou a
ausência em carta dirigida a Júlia Nezu,
presidente da USE, na qual reforça a relevância das pesquisas contidas em El
Legado de Allan Kardec, publicado pela
CEA em outubro passado. A escritora e
palestrante Heloísa Pires foi saudada por
Simoni Privato, na homenagem que fez ao
jornalista, filósofo e professor Herculano
Pires, desencarnado em março de 1979
e cognominado por Emmanuel o “metro
que melhor mediu Kardec”. Também presentes representantes das Federações Espíritas do Amapá e Amazonas, da União
Espírita Mineira; da Associação Jurídico-Espírita do Brasil (AJE-Rio e AJE-Ilhéus),
Instituto Espírita de Estudos Filosóficos
(IEEF) e Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas (Abrape).

Simoni Privato Goidanich.

A

s comemorações do sesquicentenário de A Gênese, abertas no dia 4
de março em seminário com Simoni
Privato Goidanich, ainda repercutem nas
redes sociais e instituições espíritas, ensejando interessante campo de estudos e
pesquisas sobre o Espiritismo na França,
sobretudo nas duas décadas que se seguiram à desencarnação de Allan Kardec,
ocorrida em 31 de março de 1869, há exatos 149 anos.
Nesse encontro, que marcou o lançamento do livro O Legado de Allan Kardec,
publicado pela USE em parceria com o
Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo (CCDPE), Simoni apresenta robustas provas que resgatam, à luz
de fatos e documentos, o texto definitivo
de La Genèse — Les Miracles et Les Predictions Selon Le Spiritisme.
“Iniciamos a pesquisa sem qualquer
ideia preconcebida ou intenção de julgar

Público lotou Teatro Gamaro, na Mooca.
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PESQUISA PARA ESPÍRITAS

Da Redação

Formulário 2018 começa a ser
aplicado em maio

D

Pesquisa quer saber mais sobre o trabalhador espírita e o que ele pensa
sobre a casa que frequenta.

esde 2015, o pesquisador Ivan Franzolim faz essa enquete sobre a maneira de pensar e agir dos espíritas.
Trata-se de iniciativa única nessa área de
estudo. Os resultados das pesquisas realizadas (disponíveis no blog do autor) constituem ferramenta útil para as instituições
na hora de ajustar o planejamento de suas
atividades e ações de comunicação.
Na sua versão 2018, o formulário — que
pode ser respondido por espírita iniciante,
dirigente, trabalhador ou mero frequentador — divide-se em cinco seções: a) Dados
de Qualificação, b) Perguntas sobre você,
c) Sua maneira de entender o Espiritismo,
d) Perguntas sobre o Centro Espírita, e)
Perguntas para Trabalhadores.
Essa pesquisa com relação ao universo
de espíritas no Brasil já trouxe dados interessantes, revelando, por exemplo, que
a maioria deles é do sexo feminino e que
70,6% dos indivíduos estão na faixa etária
acima de 41 anos. Apontou também que
quase metade (49,9%) dos “trabalhadores na seara espírita” estão ligados a uma
mesma instituição há mais de 11 anos e
que apenas 9,2% se tornaram “trabalhadores” nos últimos 24 meses.
Outros dados importantes, que também
interessam ao Departamento de Infância
da USE, é que 56,79% dos “trabalhadores”
com filhos entre 3 e 12 anos não matricularam/envolveram as crianças nas atividades de Evangelização ou Educação Espírita
Infantil. E ainda: mais deles são médiuns,
exercendo a faculdade regularmente.
Outros números da pesquisa: 56,7% dos
trabalhadores exercem três ou mais atividades diferentes; 63,8% leram mais de vinte livros espíritas; mais da metade dos frequentadores (57,9%) comparecem à casa espírita
três ou mais vezes por mês e 84,6% afirmam
que foram bem acolhidos na casa espírita.
O link para acesso ao formulário eletrônico do Google, com a pesquisa deste ano,
será divulgado nas redes sociais e estará
disponível a partir de 1º de maio no blog:
http://franzolim.blogspot.com.br/
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150 ANOS DE A GÊNESE — UM RESGATE HISTÓRICO
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Por Rubens Toledo
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Apreço pela verdade
(...) Por este outro princípio não há fé inabalável senão aquela capaz de enfrentar a razão em
todas as épocas da Humanidade. O Espiritismo destrói o império da fé cega, da obediência
passiva que embrutece. Emancipa a inteligência do homem e eleva a sua moral.
(Parágrafo do Cap. 18 — item 20, eliminado na 5ª edição).

Julia Nezu Oliveira, presidente da USE, na abertura do seminário "150 Anos de A Gênese – Um resgate histórico".

O

seminário “150 Anos de A Gênese
— Um Resgate Histórico”, realizado no Teatro Gamaro, na Zona
Leste da Capital, reflete o posicionamento
firme da USE frente as revelações apresentadas na obra de Simoni Privato Goidanich. Conforme asseverou a presidente
Julia Nezu Oliveira, “a verdade deve vir
à lume, porque estamos convictos de que

houve, nessa quinta edição, um desvirtuamento da obra de Allan Kardec”.
Uma posição que, felizmente, não é
isolada, como se pôde constatar nas manifestações no painel que se seguiu à exposição de Simoni Privato, coordenado por
Antonio Cesar Perri de Carvalho, ex-presidente da USE e da FEB. Além dos pronunciamentos feitos na tribuna, outras vozes

se levantaram, vindas da plateia e dos que
acompanhavam pela Internet das várias
partes do Brasil.
As reações ganham repercussões não
só no campo doutrinário, já que a maioria das traduções de A Gênese se baseia
na edição adulterada (com exceção da
publicada pela CELD Editora), mas também no campo jurídico. “O trabalho que
7

nos foi apresentado é inquestionável.
Documentos que vieram à tona provam
que houve realmente uma manipulação
da obra escrita por Allan Kardec. Originais foram destruídos”, anota o advogado e palestrante de Niterói, Hélio
Loureiro Ribeiro, presidente da AJE-RJ.
Loureiro lembrou ainda que, entre esses originais, estão as matrizes e clichês
para impressão da obra, pagas por Allan
Kardec, cujo paradeiro nunca foi encontrado.
Por que as denúncias demoraram tanto
tempo para vir a público? Era a pergunta mais recorrente que chegava à mesa
dos debatedores. O contexto histórico da
França naqueles anos, marcados por uma
guerra (Franco-Prussiana) e grave instabilidade política, ajuda a entender as razões. Além disso, a edição alterada não
trazia o ano de publicação, o que contribuía para não levantar suspeitas.
Hoje, graças ao levantamento realizado
nos arquivos nacionais da França, sabe-se
que o depósito legal foi feito em 23 de dezembro de 1872, quase quatro anos após
a desencarnação de Allan Kardec, num
momento em que a Sociedade Parisiense
de Estudos Espíritas e a própria Revista
Espírita sofriam profundas deturpações
doutrinárias. Tanto que Gabriel Delanne e
Léon Denis fundaram, em 1872, a União
Espírita Francesa e a revista Le Spiritisme,
numa tentativa de restabelecer a orientação kardequiana no movimento espírita
francês e mundial.

Fernando Porto, esperantista e diretor da USE (AECE). "Tradução ao Esperanto de A Gênese
suprimiu parágrafos".

Ele, o Espiritismo, não lança anátema ou
repreensão sobre ninguém, nem mesmo sobre
seus inimigos, porque está convencido de que o
caminho do bem encontra-se aberto também
aos mais imperfeitos, no qual, mais cedo ou mais
tarde, eles também entrarão.
(Parágrafo do Cap. 18 — item 20, eliminado na 5ª edição.)
Reações no Brasil

Heloísa Pires: episódio se repetiu também com O Evangelho Segundo o Espiritismo.
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“A propósito de alterações e ou deturpações, não cabe incriminações. Mas
o compromisso de restabelecer fatos e
textos autênticos”, destacou Cesar Perri,
lembrando episódio semelhante em 1974,
desta vez envolvendo a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, quando uma
editora paulista, a título de simplificar a
linguagem, introduzira modificações no
seu texto.
“Esse triste incidente foi relatado no livro Na Hora do Testemunho, assinado por
Herculano Pires em parceria com Francisco Cândido Xavier. Escreve Herculano na
referida obra que o médium Chico Xavier,
apesar de sua costumeira isenção em polêmicas doutrinárias, acabou manifestando-se contra a adulteração e tomou uma
posição firme e clara em defesa dos textos
de Kardec”.

Atitude que, infelizmente, não recebeu
apoio dos espíritas, que silenciaram diante do fato. “Lembro de meu pai, extremamente indignado, andando pela casa, de
um lado para o outro”, recordou a professora Heloísa Pires. Aquele silêncio, segundo Heloísa, denotava imaturidade e falta
de convicção dos espíritas daquele tempo,
presos a velhos tabus, como a questão sobre a natureza do corpo de Jesus, tema
que Allan Kardec tratou com o habitual
bom-senso em A Gênese nos itens 64 a 68
do Capítulo 15.
Tabus que começam a ruir ante as revelações contidas no livro El Legado de Allan
Kardec, publicado inicialmente em espanhol, fato que, segundo Marco Milani, faz
derrubar outro conceito ultrapassado, segundo o qual a Terra do Cruzeiro é o epicentro de tudo que acontece no movimento espírita mundial. “Hoje vemos que há
pesquisadores e estudiosos da Doutrina em
todas as partes do mundo, trabalhando em
rede e sob o rigor de metodologias científicas, como fez Simoni”, destaca o diretor da
USE e membro da Lihpe. “No mundo acadêmico, uma pesquisa ou teoria, para merecer
crédito, precisa ser publicada e submetida
aos cânones da ciência”, completou Milani.

Repercussões jurídicas
Além dos desdobramentos doutrinários,
há também repercussões no campo jurídico, como aponta o Promotor de Justiça
Manoel Felipe Menezes da Silva Júnior,
vice-presidente da Federação Espírita
do Amapá e membro do Ministério Público naquele Estado. “Esta é uma questão
moral, mas também uma questão legal. E
ela sofre controle de apreciação por um
tribunal”.
No parecer jurídico construído em parceria com o Dr. Auriney Uchoa de Brito,
presidente da OAB-AP e doutor em Direito Romano e Direito Internacional, Felipe
lembra que a proteção ao direito moral
e material é garantida não só na legislação brasileira, mas também por norma
internacional da Convenção de Berna,
da qual Brasil e França são signatários.
“Trata-se também de um direito difuso,
coletivo, da sociedade. Qualquer pessoa,
do meio jurídico ou não, poderá acionar
o Ministério Público pedindo providências”, acrescentou.
Aliás, a própria FEB já recorreu à Convenção de Berna há alguns anos, quando

Julia Nezu e Simoni Privato, durante sessão de autógrafos de O Legado de Allan Kardec.
o Ministério Público dirigiu à entidade um
Termo de Ajuste de Conduta (TAC), acatando denúncia de que O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, trazia conteúdo
racista (tomando por base a questão em
que o Codificador refere-se a “etnias inferiores” da África), pedindo a retirada
daqueles termos do texto. O procurador
encerrou o caso quando Haroldo Dutra,
atuando em defesa da FEB, lembrou
àquela corte que não seria possível alterar textos da obra, porque isso infringia
norma internacional regulada pela Convenção de Berna.
Apesar da perplexidade geral, esse
não parece ser o caminho escolhido pelos
espíritas brasileiros, que devem seguir o
caminho tomado por Argentina, Colômbia, Uruguai e Panamá, que já adotaram a
edição publicada pela CEA, traduzida pelo
próprio Gustavo Martínez. Na Europa, o
Movimento Espírita Francofônico liderado
por Charles Kempf e Jean-Paul Evrar lançou no mês de fevereiro uma edição comemorativa ao sesquicentenário da obra,
resgatando texto original de La Genèse
— Les Miracles et Les Predictions Selon
Le Spiritisme.
Outra providência, nesse campo, envolve a tradução ao Esperanto (La Genezo
— La Mirakloj kaj La Antaydiroj lay Spiritismo, FEB Editora, 2003), que, mesmo se
baseando na já alterada edição francesa,
suprime mais dois parágrafos do texto de
Kardec no final do item 66, do Capítulo 15,
relacionados ao corpo carnal de Jesus. O
alerta foi feito pelo esperantista Fernando Porto, membro do Departamento de

Atendimento Espiritual no Centro Espírita,
da USE, cabendo um comunicado oficial à
FEB e à Associação Esperantista do Brasil.
“Os resultados não dão margem a dúvidas. A claridade se fez”, complementa
Paulo Roberto Francisco, diretor de Cultura no CCDPE, uma das quatro instituições
que apoiaram o seminário. “Aqueles que
porventura ainda não estejam convencidos, que apresentem provas, no mesmo
teor das que foram trazidas por Simoni.
Do contrário, serão apenas contestações
vazias, e isso já não podemos mais admitir
no nosso meio”, completou.

Paulo R. Francisco, diretor do CCDPE: "A
claridade se fez".
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ALÉM-TEXTO

LANÇAMENTOS EME

Para uma vida saudável
Donizete Pinheiro
Estudo
14x21 cm • 200 páginas
Quando Jesus afirmou que “somos deuses”, quis
dizer que carregamos latentes todas as boas
qualidades e potencialidades, ou seja, as virtudes
necessárias para nos transformarmos em espíritos
puros. Cada virtude expressa uma parcela
do amor. Desabrochá-las é um longo e árduo
trabalho, mas inevitável.

Suicídio — a falência da razão
Luiz Gonzaga Pinheiro
Autoajuda
14x21 cm • 216 páginas
Por qual razão alguém se acha com o direito de
agredir a vida? Luiz Gonzaga Pinheiro analisa o
suicídio sob diversos aspectos, sempre tentando
desconstruir a ideia da sua prática, enfatizando o
erro fatal que é a sua realização. Porque tudo na
natureza conspira a favor da vida.

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

Espíritas rendem homenagem a Balieiro
Ex-presidente da USE e atualmente ocupando a vice-presidência da entidade, José Antônio Luiz
Balieiro despediu-se das lutas terrenas, na madrugada de 8 de março, aos 76 anos.

Balieiro, na cerimônia de lançamento do selo "USE 70 Anos", na abertura do 17º Congresso Estadual.

A

família espírita paulista foi surpreendida, no último 8 de março,
com a notícia da desencarnação de
um grande gestor e líder no movimento de
unificação e de mocidades espíritas, tarefas às quais sempre esteve ligado desde
meados da década de 1950. Na despedida
a Balieiro, a presidente Julia Nezu e membros da sua Diretoria prestaram homenagem em nome da USE.
Na imprensa espírita, várias manifestações de carinho e gratidão a Balieiro,
incluindo o jornal Verdade e Luz, do qual
foi um dos editores, e no programa Visão
Espírita, veiculado no Canal Comunitário,
que havia acabado de gravar palestra do
próprio Balieiro, “Provas da Existência de
Deus”, na sede da União Espírita Kardecista. Nas redes sociais, também muitas
homenagens, como a crônica “Juntos no
ideal”, assinada pelo amigo Cesar Perri.

União de Moços Espíritas (que encerrou
atividades em 1975), no Sanatório Espírita
Vicente de Paulo e no Centro Espírita Amor
e Caridade, entidades das quais nunca se
afastou. Ao lado da educadora Adalgiza
Campos Balieiro, constituiu bela família,

com cinco filhos (um deles, José Antônio,
desencarnado em 2012) e seis netos.
“Conhecemos Balieiro nos florescentes
tempos das mocidades espíritas, celebrizados nas Concentrações de Mocidades
e Juventudes Espíritas do Estado de São
Paulo e Brasil Central, a Combesp, até sua
extinção, em 1965, na cidade de Barretos”, lembrou Cesar. E coube ao próprio
Balieiro criar outro movimento à altura,
promovendo a 1ª Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado
de São Paulo em 1967. “Nesse encontro,
compusemos mesa a seu lado na cerimônia
de encerramento com palestra proferida
pelo Divaldo”, lembrou o ex-presidente
da FEB.
Balieiro presidiu a União Espírita de
Ribeirão Preto, atual USE Intermunicipal,
em várias gestões, e a USE Estadual, de
2006 a 2012. A partir de 2013, atendendo
a convite de Cesar Perri, então presidente
interino da FEB, assumiu o cargo de Assessor para Ações de Unificação, no CFN,
e também a coordenação do 4º Congresso Espírita Brasileiro, realizado de forma
inédita em quatro capitais brasileiras simultaneamente. Em 2015, liberado de sua
missão em Brasília, assumiu a 1ª Vice-pre-

Rei da Mocidade
Nascido em Franca, em 10 de janeiro de 1942, Balieiro viveu praticamente
toda a existência em Ribeirão Preto, onde
abraçou desde cedo as tarefas à frente da

Ao lado do amigo Cesar Perri, durante a Confraternização da Família Espírita (Conrespi
2017).
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AGENDA BRASIL

Álbum de lembranças. Com a esposa Adalgiza Campos Balieiro, com quem constituiu
bela família.
sidência da USE, na atual gestão de Julia
Nezu Oliveira.
Em abril de 2017, o Departamento de
Mocidade da USE homenageou Balieiro,
realizando a 10ª Comjesp em Ribeirão,
nos 50 anos de sua história. Nesse mesmo ano, que marcou os 70 anos da USE,
Balieiro mostrava-se confiante e feliz
com os progressos no campo da Unificação, sentimento que externou no artigo
“USE - 70 anos de aproximação e pertencimento”, incluído na edição comemorativa lançada no 17º Congresso Estadual
de Espiritismo.
“A USE tem sido, para mim, e para os
trabalhadores da área de unificação um
espaço para qualificação de trabalho, de
prevenção e gestão de dificuldades, de
implementação de melhorias constantes”,
escreveu ele. Melhorias que podem ser
colocadas na conta da sua gestão como
presidente, em iniciativas como o Projeto Celeiro e o saneamento das finanças
da entidade. Concluiu ainda, no final de
2012, a negociação do contrato de cessão
em comodato com União Laudelino, que
deu à USE o direito de uso do prédio na
12

Rua Brigadeiro Machado, no Brás, sede do
futuro Centro Cultural.

Educador
Além do especial carinho ao movimento de mocidade, Balieiro atuou também

na propagação do Espiritismo como doutrina essencialmente educadora, instrumento de promoção humana e autotransformação moral. Ao lado da esposa, a
professora e pedagoga Adalgiza Campos
Balieiro, fundou uma das mais respeitáveis instituições de ensino em Ribeirão,
a Escola Interativa. O entusiasmo do
casal nessa área resultou no temário de
dois congressos estaduais, em Serra Negra (2009) e Franca (2012) e no livro A
Meta Somos Nós. Também de cunho educativo as campanhas Viver em Família, de
1994, e Evangelho no Lar e no Coração,
de 1995, que foram encampadas em nível nacional.
Em outubro passado, à frente da coordenação dos Encontros Fraternos de Unificação, Balieiro deu-nos outra prova do
seu amor à Doutrina. Mobilizou centenas
de trabalhadores nesse evento, envolvendo mais de 80 órgãos de unificação
num único fim de semana. Ao final do
exitoso evento, que segundo ele deveria ser um encontro de pessoas, de muitos abraços, ele confessou em matéria
no Dirigente Espírita, referindo-se aos
dirigentes e trabalhadores: “Estes foram os grandes protagonistas. Atentos
ao chamado evangélico do apóstolo que
empresta seu nome ao Estado, esses irmãos nos receberam dentro dos próprios
corações”. E é aí que você continuará
sempre, Balieiro!

I COMJESP — Ribeirão Preto — 22 a 26 de março de 1967

CIRCUITO INTEGRADO

CIRCUITO
INTEGRADO

EVENTOS

Encontro de Dirigentes em
São José dos Campos
A
USE Intermunicipal de São José
dos Campos promoveu um Encontro de Dirigentes Espíritas na
manhã do dia 25 de fevereiro. O convidado Antonio Cesar Perri de Carvalho
(ex-presidente da FEB e da USE-SP) desenvolveu os temas: A gestão interna
e externa da casa espírita; O papel do
dirigente no movimento espírita; 150
anos de A Gênese; e atendendo às perguntas em seguida a cada tema. Houve

expressiva participação de dirigentes. O
evento foi dirigido pelo presidente da
USE Intermunicipal Luiz Eduardo Ribeiro, com apresentação inicial por Aparecido José Orlando, assessor da USE-SP.
Os promotores distribuíram o programa
do evento reproduzindo três artigos sobre os temas publicados pelo expositor
na Revista Internacional de Espiritismo.
O Encontro foi realizado no Centro Espírita Seara de Luz.

COMUNICAÇÃO

Nova página na Web busca maior
interatividade

U

m dos mais novos integrantes da
Diretoria Executiva da USE, Walteno dos Santos Bento Silva está
somando forças no Departamento de
Infância, como primeiro secretário, e
também na construção da nova página
da entidade. Com formação na área de
Tecnologia da Informação, Walteno coordena comissão responsável pelo novo
site, tarefa que assumiu desde novembro passado.
A nova página deverá seguir o modelo

adotado pela Federação Espírita Catarinense (FEC), que também está sendo
seguido por várias federativas estaduais,
que busca o levantamento de informações
referentes aos órgãos de unificação e instituições espíritas. Um treinamento com
representantes das federativas da CR-Sul
foi realizado no dia 9 de dezembro, no Recanto Lins, em Balsa Nova (PR), na Grande Curitiba, com participação do próprio
Walteno e do assessor de Diretoria, Aparecido José Orlando.
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CIRCUITO INTEGRADO — ANÚNCIOS

Comece bem o seu dia!
Receba todos os dias mensagem de paz e renovação
espiritual selecionada por equipe da USE e na voz de
Lirálcio Ricci. O aplicativo é compatível com todas as
plataformas (IOS ou Android) para celulares IPad e
Iphones. Parte de sua assinatura (R$ 9,90 por mês)
reverterá em favor do movimento de Unificação e do Lar
Criança Feliz, obra assistencial que atende cerca de 700
crianças no município de São Paulo.

Na busca incessante por excelência naquilo que
fazemos, nos tornamos o maior complexo de saúde
mental da América Latina e atualmente possuímos
seis frentes de atuação: internações psiquiátricas,
atendimento especializado em saúde mental,
residências terapêuticas, comunidade terapêutica,
centro de formação e centro de pesquisa.
São quase mil leitos de internação distribuídos
em dezenove unidades especializadas por perfil
funcional, mais de mil colaboradores e oitenta anos
de conhecimento e dedicação.
Bairral, um modelo único de bem-estar mental
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APSE/INFÂNCIA

Áreas levam ações para o Interior
Seminário para educadores da Infância será seguido de encontro na área de Assistência e
Promoção Social Espírita

A

s áreas de Infância e APSE — Assistência e Promoção Social Espírita
levarão seus serviços para várias regiões do Interior, como o encontro de 20 de
maio, em Campinas, onde o seminário para
evangelizadores será seguido de encontro
do APSE. “Sabemos que Campinas reúne
um mapa respeitável de entidades prestando relevantes serviços no campo social”,
assinalou Neyde Schneider, diretora.

Encontro Estadual
e Fórum da Infância
O Departamento de Infância terá agenda cheia neste semestre. Após o encontro
em Diadema, em fevereiro, o DI realizou
uma Jornada (na sede do CCDPE e Distrital Jabaquara) e o Encontro Paulista de
Evangelizadores da Infância, nos dias 3 e
4 de março, na sede do IEE, com repre-

sentantes de 23 cidades. “Foram dois dias
de intensa atividade, regados de trocas
de experiências, Exposição de Recursos e
importantes reflexões nas oficinas”, assinalou Ana Luísa Boiago, diretora do DI/
USE. Ana anuncia também, para junho,
o Fórum Estadual de Evangelização, para
o qual são esperados representantes das
24 Regionais.

COMISSÃO REGIONAL SUL

Bem-vindos à
Terra da Garoa

T

udo pronto para o encontro da Comissão Regional Sul do Conselho
Federativo Nacional (CR-Sul/CFN) —
de 20 a 22 de abril, no Instituto Espírita de
Educação (IEE), localizado na Rua Prof. Attílio Inocenti, 669 — Itaim Bibi, na Capital.
São esperadas delegações de cinco federativas (Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina) e representantes de Brasília, que
atuam no CFN/FEB. Durante os três dias,
participantes reúnem-se inicialmente por
áreas e depois em plenária. Além da CR-Sul,
também se reunirão, em outras datas, as Comissões Regionais Centro, Norte e Nordeste.
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CURTAS & OPORTUNAS
CIÊNCIA

Stephen Hawking: uma história no tempo

N

o sesquicentenário de A Gênese e
no dia de nascimento de Einstein,
14 de março, o astrofísico inglês
Stephen Hawking partiu, aos 76 anos,
boa parte deles vividos numa cadeira de
rodas e comunicando-se por aparelho. A
doença degenerativa, porém, não o im-

pediu de casar, ter filhos e escrever
suas teorias sobre o Universo, que o
notabilizaram na comunidade científica. Escreveu Uma breve história do
Tempo e O Universo numa casca de
noz. Sua história foi contada no filme
“A Teoria de Tudo”.

PESQUISA

Qual o nome civil de Allan Kardec?

A

s pesquisas de Simoni Privato
Goidanich contribuem para esclarecer também a “confusão”
em torno do nome civil de Allan Kardec.
No atestado de óbito, está grafado como
Léon Hippolyte Denisart (com t) Rivail,
de forma diferente com o assinado no
testamento feito por Kardec, de 24 de

abril de 1846, que aparece na forma Hipolyte Léon Denizard Rivail.
“Para solucionar juridicamente essa
questão, que vinha causando sérios
contratempos à viúva, foi proferida
uma decisão judicial, na qual o nome
civil foi apresentado como Denisard
Hippolyte Léon Rivail".

NOS TRIBUNAIS

Espiritismo e querelas jurídicas

N

a História do Espiritismo, alguns
casos levados à barra dos tribunais ficaram célebres, como o

Processo dos Espíritas, na França, ocorrido
naquelas duas décadas que se seguiram à
desencarnação de Allan Kardec, que os espíritas lembram com tristeza, pelos prejuízos causados à imagem do Espiritismo. No
Brasil, tivemos o episódio envolvendo a FEB
e a família do escritor, jornalista e contista maranhense Humberto de Campos, que
reclamava direitos autorais pelas obras
psicografadas por Chico Xavier e assinadas
pelo escritor desencarnado em 1934. A FEB

foi inocentada, pois a Justiça considerou
que os direitos materiais dos herdeiros
restringiam-se à sua produção literária
em vida, mas não sobre os livros atribuídos a “um morto”. Encerrada a querela jurídica, que foi contada no livro A
Psicografia ante os Tribunais, de Miguel
Timponi, o Espírito Humberto de Campos
passou a assinar suas mensagens pelo
pseudônimo de Irmão X, a fim de evitar
novos constrangimentos.

SAÚDE PÚBLICA

“Imposição de mãos” entre as Terapias Alternativas do SUS

A

prática da imposição de mãos,
que nas casas espíritas é genericamente chamada de passe,
já faz parte da lista de Terapias Integrativas Suplementares do SUS, anunciada pelo Ministério da Saúde no úl-
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timo dia 12 de março. Segundo o ministro
Ricardo Barros, a inclusão dessas práticas
não representa custos para o Governo; ao
contrário, elas evitam que o Brasil adoeça. “São terapias tradicionais, algumas
delas milenares”. O Conselho Federal

de Medicina reagiu, alegando que não
há respaldo científico. Na lista estão,
entre outras, o uso de florais, óleos
essenciais (aromaterapia), reiki, ozonioterapia, acupuntura e homeopatia.

