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Não somente  para 
dirigentes, mas para todos 
que  expõem e orientam  

sobre os ensinamentos dos 
Espíritos. 

Fique por dentro e acompanhe as atividades da USE, sua participação e apoio em 
eventos nacionais e em São Paulo.
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Para que todos 
sejamos um
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Por A. J. Orlando

PRESIDÊNCIA

Veja a proposta da USE para reunir mais casas 
espíritas e possibilitar maior divulgação do 

espiritismo.

Após a realização do 1º Congresso Estadual de 
Espiritismo, em 1947, em São Paulo,  os dirigentes 
da USE iniciaram os preparativos para um congresso 
nacional, no ano seguinte,  buscando ampliar as ideias 
implementadas no Estado para todo o território nacional. 
Tendo a unificação do espiritismo como tema central, era 
também preciso refletir sobre problemas de interesse 
fundamental e urgentes para a marcha do movimento 
espírita nacional, além das terras paulistas.
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É de fundamental importância para 
o bom desenvolvimento e o futuro 
do movimento espírita a questão da 

coerência doutrinária.
É preciso atentar sempre para o fato 

de que o espiritismo, como bem alertou o 
codificador, não é obra individual, de sim‑
ples opinião, mas fruto de rigorosa obser‑
vação de fatos e das revelações coletivas 
de uma plêiade de espíritos, sob a coorde‑
nação do Espírito da Verdade.

Esta edição do Dirigente Espírita resu‑
me em seu conteúdo, nos diversos artigos 
e notícias que traz, a proposta principal da 
USE que é a de unir os espíritas sob a ban‑
deira da fidelidade a Allan Kardec, visando à 
preservação do espiritismo verdadeiro, sem 

Fidelidade a Kardec
EDITORIAL

desvios ou atalhos.  Nem sempre a tarefa 
é fácil, tendo em vista a nossa condição 
evolutiva no Planeta Terra, a nos mostrar o 
quanto ainda temos que caminhar para co‑
nhecer e amar verdadeiramente. É de suma 
importância, porém, que ela nunca seja 
esquecida, principalmente diante dos desa‑
fios da comunicação da atualidade, onde as 
mídias digitais possibilitam a divulgação de 
conteúdos muito mais rapidamente, alcan‑
çando sabe‑se lá quem e com qual neces‑
sidade. Nada mais valoroso hoje  do que a 
informação correta sobre o espiritismo para 
que o Consolador ilumine esta morada ainda 
com tanto progresso moral a se fazer.

E é justamente aí que entra o trabalho 
da Unificação, para que a fonte original da 
Terceira Revelação possa transbordar e fa‑
zer a sua capilaridade, inundando mentes 
e corações, para que as verdades espiri‑
tuais sejam referências para todos, ainda 
que cada qual tenha sua maneira particu‑
lar de despertar e se integrar a elas.

Boa leitura a todos!
O Editor
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E ncontro em documento elaborado 
pela USE, em tempos passados, que 
não consegui encontrar a data. Foi 

apresentado e aprovado pelo Conselho 
Federativo Nacional, sobre o movimento 
de unificação dos espíritas. Na parte re‑
ferente aos métodos de unificação, esta‑
belecia‑se que “a direção coletiva estuda, 
conclui, sugere, aconselha, propõe, mas 
não impõe nem absorve. A adesão deve ser 
sempre voluntária e consciente, devendo 
todos concorrer para a direção coletiva, 
direta ou indiretamente.”

Anteriormente, no mesmo texto, consi‑
derava‑se que “é importante ressaltar que 
a direção coletiva, como preceitua Kar‑
dec, deverá ter autoridade estritamente 
moral e não disciplinar. Cada parte com‑
ponente do todo continua livre, vivendo os 
ideais de seus estatutos e de suas progra‑
mações dirigindo‑se por si mesmas.”

Acredito que isto ainda permaneça 
coerente nos dias de hoje. A USE, des‑
de seu início, primou pela liberdade a 
todas as casas e instituições, sem exigir 
e impor a unidade e o cumprimento do 
que era comum e coeso com os princí‑
pios doutrinários.

No projeto 1868, Kardec considera que 
“um dos maiores obstáculos à propagação 
da doutrina é a falta de unidade. O único 
meio de evitá‑lo, se não presentemente, 
ao menos no futuro, é apresentar essa 
propagação em todas as suas partes e até 
nas minúcias com tal precisão e clareza, 
que seja impossível qualquer interpreta‑
ção divergente”.

Podemos até considerar que a ‘exces‑
siva’ liberdade existente no meio espírita 
explica a falta de unidade, tornando‑se 
um dos obstáculos à propagação da Dou‑
trina. No entanto, pelas manifestações 
de conhecimento, de ampliação e foco no 
que é espiritual ou espiritualista, hoje em 
dia, vemos que a Doutrina se propaga ain‑
da com as manifestações e ações duvido‑
sas dos considerados espíritas.

Quando nos movimentamos no meio es‑
pírita, seja em instituições, seja com di‑
rigentes e trabalhadores, é comum ouvir 
que a unificação proposta ou buscada pelo 

Campanha 1 a 1
presidencia@usesp.org.brMENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

movimento espírita organizado pode en‑
gessar as casas e suas práticas. Pela pro‑
posta de fé raciocinada, é difícil entender 
que o engessamento acontece por ausên‑
cia de reflexão e discernimento. Voltamos 
à proposta sempre presente de se buscar 
as obras básicas para o emprego do conhe‑
cimento e da análise de coerência entre a 
Doutrina e o que fazemos, seja como in‑
divíduo ou como dirigente e trabalhador.

Como no espiritismo não existe o ge‑
rente‑geral, ou o líder que todos buscam 
cumprir suas ordens e decisões, precisa‑
mos constituir um grupo de pessoas que, 
com o uso da razão e do conhecimento 
da Doutrina, constitua a direção coletiva. 
Deste modo, há menor possibilidade de 
erros e desacertos.

Estar junto, com nossas bagagens e ex‑
periências, é a proposta básica para que 
busquemos o direcionamento e o alinha‑
mento, com base na codificação espíri‑
ta, concluindo e colocando em prática o 
que deve ser o melhor para nossas insti‑
tuições. Separados vamos ter caracte‑
rísticas de seitas e crenças diferentes. 
Unidos vamos evoluir e crescer de modo 
mais consistente.

Queremos que as pessoas estejam jun‑
tas e, como consequência, que as insti‑
tuições em que trabalham possam estar 

alinhadas com o pensar kardequiano e a 
prática dos ensinos de Jesus em todos os 
atos e atividades. Para isto, queremos au‑
mentar este conjunto de instituições que 
podem permanecer unidas. Estamos im‑
plantando a Campanha 1 a 1. Nesta cam‑
panha, a proposta é que todos os órgãos 
de unificação procurem instituições que 
ainda permaneçam separadas e isoladas. 
Queremos oferecer o trabalho conjunto 
como forma de identificarmos juntos o ca‑
minho mais adequado para o movimento 
espírita no Estado de São Paulo. A meta 
é que cada órgão faça acontecer a união 
de uma casa espírita por ano. Assumindo 
tal campanha, ao final da atual gestão, 
teríamos um aumento de 420 centros es‑
píritas unidos ao ideal de unificação da 
União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo. Parece pouco, quando visto 
por órgão de unificação, mas é significati‑
vo o aumento no quadro das instituições 
unidas. Passaremos para pouco mais de 
1.600 casas espíritas ao final de três anos. 
Saltaremos de 30% de casas unidas, para 
algo próximo a 40% das 3.953 casas espíri‑
tas existentes em solo paulista. Além dos 
números, estaremos realizando ações para 
que o espiritismo seja, efetivamente, co‑
nhecido como a grande alavanca de trans‑
formação da Humanidade.
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"É preciso estudar sempre"

M ineiro de Itapecerica, MG, o ad‑
vogado Guaracy Nascimento, apo‑
sentado após 37 anos de serviços 

prestados na antiga Telesp/Telefônica, não 
titubeia quando perguntado sobre sua ocu‑
pação atual. “Espírita”, responde.

Pai de dois filhos, Amanayara, 31 anos, 
e Tayguara, 30 anos, Guaracy conheceu a 
doutrina espírita ainda jovem. Interessou‑
‑se pelas atividades espíritas e não parou 
mais, prestando relevante trabalho na 
unificação do movimento espírita no inte‑
rior de São Paulo.

Atualmente, como presidente da USE Re‑
gional de Assis, SP, que abrange as casas espí‑
ritas das Intermunicipais de Assis, Ourinhos, 
Paraguaçu Paulista e Rancharia, Guaracy 
acredita que não há melhor recomendação a 
ser dada aos dirigentes espíritas do que a do 
Espírito Verdade: “Espíritas! amai‑vos, este 
o primeiro ensinamento; instruí‑vos, este o 
segundo”, cabendo a todos a grande respon‑
sabilidade na observância desses ensinos. 

DE – Como conheceu a doutrina espírita?
Guaracy – Foi em 1972. Uma irmã apre‑

sentou problemas espirituais. Meu pai já 
detinha conhecimento da Doutrina Espírita, 
embora não frequentasse centro espírita, 
e estabeleceu conversação com o espírito 
comunicante. Sua mediunidade foi se de‑
senvolvendo em reuniões em nossa própria 
residência. Eu não participava delas até que 
um dia dois colegas de escola, curiosos, ma‑
nifestaram interesse em participar. Foram 
autorizados e eu os acompanhei. Depois de 
algumas reuniões, eles já não mais frequen‑
tavam e eu continuei...

DE – E como você começou a participar 
do movimento espírita?

Guaracy – Procurei me informar sobre a 

PERFIL: GUARACY NASCIMENTO 

existência de grupos de jovens nos centros 
espíritas da cidade para poder me integrar. 
Não existiam. Mas essa busca acabou desper‑
tando interesse em outros jovens frequenta‑
dores, esparsos nos centros, o que levou a 
nos reunirmos, criando uma Mocidade Espí‑
rita. Soubemos ter havido um “movimento 
de unificação” que havia se extinguido. Com 
a ajuda do meu pai, oficial do Exército, logo 
reunimos os dirigentes dos centros espíritas 
de Ourinhos, reiniciando a UME, União Mu‑
nicipal Espírita, e nos integramos ao Movi‑
mento de Mocidades Espíritas do Estado de 
São Paulo, primeiramente, e ao Movimento 
de Unificação Espírita, integrando o CRE – 
Conselho Regional Espírita, da 25ª Região 
com sede em Presidente Prudente. Mais um 
pouco e a UME, com a adesão de Centros de 
outras cidades, tornou‑se UNIME, União In‑
termunicipal Espírita, e foi reativado o CRE 
da 10ª Região, com sede em Assis. À época, 
no movimento de unificação, dirigimos a 
4ª Assessoria do Departamento de Mocida‑
de da USE. Conheci assim muitos espíritas 
que, reconhecidos por suas lideranças ou no 
anonimato, muito contribuíram para o mo‑
vimento espírita e para o meu aprendizado.

DE – Como está o espiritismo no inte‑
rior de São Paulo, especialmente na re‑
gião de Assis?

Guaracy – Percebo um certo desprendi‑
mento do sectário ‘igrejeiro’ e separatista 
dos espíritas, propiciando maior interação 
entre os centros, uniformizando conheci‑
mentos. Precisamos trabalhar mais os prin‑
cípios fundamentais da Unificação e da pró‑
pria Doutrina. Também, vê‑se com grande 
nitidez a diminuição da opressão praticada 
por outras denominações religiosas. E, de 
uns tempos para cá, tivemos uma redução 
bastante grande no número de Mocidades 
Espíritas na região, o que deve ser objeto 
de atenção para os dirigentes. 

DE – Qual sua opinião  sobre a participa‑
ção dos espíritas na política?

Guaracy – “Lato sensu” isso já vem acon‑
tecendo desde a codificação. “Stricto sensu” 
é uma necessidade que se impõe e deve se 
avolumar, vencido o preconceito. Kardec nos 
indica o caminho de atuação em sociedade 
para “instruir os homens, ajudar seu pro‑
gresso e melhorar suas instituições por meios 
diretos e materiais”. Indicando o amor e a 

instrução como princípios basilares, nos diz 
que quando os bons quiserem preponderarão 
em influência na sociedade, e que o espiritis‑
mo, quando estiver “identificado com os cos‑
tumes e as crenças, transformará os hábitos, 
os usos e as relações sociais”. Bora trabalhar!

DE – Quais as principais dificuldades en‑
frentadas pelas casas espíritas atualmente?

Guaracy – Os dirigentes. A rigor, elas não 
têm problemas senão aqueles causados por 
seus diretores, quer por imprevidência, 
quer por excesso de zelo. A casa espíri‑
ta deve acolher e consolar a tantos que a 
busquem, mas também procurar facilitar o 
acesso aos necessitados, cada uma dentro 
das suas possibilidades. Cumprimento os 
trabalhadores que atuam com dificuldades, 
mas estranho casas espíritas com bom saldo 
bancário e aplicações no sistema financeiro, 
que poderiam instalar filiais em bairros ou 
cidades vizinhas. 

DE – Qual a importância do movimento 
de unificação para o espiritismo?

Guaracy – Imprescindível. É ele que pro‑
picia a regularidade de funcionamento das 
casas espíritas e o melhor cumprimento de 
suas finalidades pelo contato dos seus diri‑
gentes. A USE, União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo, se propõe a prestar, 
no Estado, um grande serviço neste sentido.

DE – Como analisa a intensa presença 
do espiritismo hoje nas mídias sociais?

Guaracy – Os ensinos dos Espíritos preci‑
sam alcançar um maior número de pessoas 
do que somos capazes de fazê‑lo a partir das 
casas espíritas, em especial nestes tempos 
de transformação chamados de “transição 
planetária”. A mídia tem sido ocupada de 
todas as formas com este propósito pelos Es‑
píritos, mais do que pelos espíritas. Canais 
de divulgação e interatividade parecem‑me 
essenciais nestes tempos.

DE – Como vê o futuro do espiritismo?
Guaracy – A Doutrina é evolucionista por 

si mesma. À medida que a humanidade vai 
se desenvolvendo os ensinos dos Espíritos nos 
são atualizados. O Consolador ficará eterna‑
mente conosco. Diante do fato, não podemos 
achar que já sabemos o suficiente. É preciso 
estudar sempre. O “amai‑vos e o instruí‑vos” 
não traz em seu sentido um ponto final.
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O desaparecimento do 
corpo de Jesus

Por Marco Milani

A pesar de já ter sido objeto de dis‑
cussões entre alguns pesquisadores 
em anos anteriores, as alterações 

ocorridas na quinta edição da obra A Gê-
nese, comparativamente às suas quatro 
primeiras edições, receberam grande des‑
taque após o lançamento do livro O Legado 
de Kardec, por Simoni Privato Goindanich, 
no final de 2017 na versão em espanhol e 
início de 2018 na versão em português.

A pesquisa documental realizada por 
Simoni Privato lançou novas luzes sobre o 
assunto, contribuindo decisivamente para 
a elucidação de aspectos históricos até 
então pouco explorados.

Desde o alerta feito por Henri Sausse 
em 1884 sobre as mais de uma centena de 
alterações encontradas na quinta edição 
de A Gênese e as circunstâncias que impe‑
dem a identificação segura da autoria das 
mesmas, especula‑se se Allan Kardec teria 
realmente modificado a obra antes de seu 
desencarne em março de 1869.

Simoni Privato reúne documentos com‑
probatórios de que, em vida, Kardec publi‑
cou até a quarta edição da obra em feverei‑
ro de 1869, a qual era idêntica à primeira 
edição. A quinta edição somente foi publi‑
cada em 1872. Destaca‑se o fato de que, em 
seu último livro escrito, intitulado Catálogo 
racional para se formar uma biblioteca es-

ESTUDANDO A GÊNESE

pírita, Kardec faz menção direta a um item 
específico do capítulo XV da quarta edição, 
mas que, misteriosamente, foi suprimido da 
quinta edição e os itens renumerados.

O item 67, presente na quarta edição, 
trata justamente das possíveis explica‑

ções para o desaparecimento do corpo de 
Jesus, sendo consideradas as hipóteses de 
um roubo clandestino ou da ocorrência 
dos fenômenos mediúnicos de transporte 
ou invisibilidade. Ressalta‑se, ainda, a ne‑
cessidade de que qualquer explicação seja 
validada pelo critério da universalidade 
dos ensinamentos dos Espíritos.

O leitor poderá seguir o claro raciocínio 
de Kardec para essa questão no estudo dos 
itens 64 a 68 da quarta edição, porém na 
quinta edição notará que o desenvolvimen‑
to dessas hipóteses foi prejudicado com a 
eliminação do item 67 da edição original e 
renumeração do item 68 como sendo esse o 
item 67 da versão modificada. Uma vez que 
o objetivo foi discutir o desaparecimento do 
corpo de Jesus, a quarta edição está funda‑
mentada em uma sequência lógica nos itens 
citados (até o 68) que foi prejudicado pela 
supressão ocorrida na quinta edição.

Nas próximas edições, publicaremos outros 
comentários sobre o livro A Gênese.
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ESPECIAL

A pós a realização de seu 1º Con‑
gresso Estadual de Espiritismo, 
em 1947, os dirigentes da USE 

iniciaram os preparativos para o 2º Con‑
gresso. Buscavam‑se ampliar as ideias im‑
plementadas no Estado, agora, para todo 
o território nacional, além de se analisar 
a unificação nos próprios Estados. O con‑
gresso que tinha o objetivo inicial de ser 
regional, denominado de centro‑sulino, 
ampliou‑se para muitos Estados, com pe‑
didos de inscrições vindos do norte e nor‑
deste, também.

Faziam parte dos temários: a unifica‑
ção do Espiritismo nos Estados (plano de 
execução); a unificação do Espiritismo 
nacional (sistema a adotar) e estudos de 
problemas de interesse fundamental e ur‑
gentes para a marcha do movimento es‑
pírita nacional. Sendo assim, o congresso 
visava ampliar as reflexões para além das 
terras paulistas.

Apesar das muitas dificuldades nos 
preparativos, o 1º Congresso Brasileiro de 
Unificação Espírita ocorreu de 31 de outu‑
bro a 5 de novembro de 1948, na cidade 
de São Paulo, contando com representa‑
ções de 16 Estados brasileiros.

As atividades deste Congresso foram 
realizadas nas instalações da Federação 

USE comemora os 70 anos do 1º Congresso 
Brasileiro de Unificação Espírita

Espírita do Estado de São Paulo, Sinago‑
ga Espírita Nova Jerusalém, Liga Espírita 
do Estado de São Paulo e Clube Esotéri‑
co, e seu encerramento aconteceu no 
Cine Babilônia.

O educador Emílio Manso Vieira, um dos 
dirigentes da USE, na época, União Social 
Espírita, ao ser questionado pelo jornal Fo-
lha da Manhã sobre o prestígio da USE, co‑
mentou: “isto advém de sua finalidade que 
outra não é senão a do próprio espiritismo. 
Se não fosse um movimento legitimamente 
cristão, com base na fraternidade, ela não 
teria contado com o apoio de iluminadas 
entidades espirituais e, logo aos primeiros 
embates contra as dificuldades iniciais, ela 
teria sido desmantelada. O seu prestígio 
não está limitado apenas no Estado bandei‑
rante, pois que, já atingiu a outros Estados 
e até no exterior, de onde nos tem sido fei‑
tas consultas sobre os processos emprega‑
dos para a unificação”.

Para comemorar os 70 anos deste Con‑
gresso, a USE realizará nos dias 20 e 21 
de outubro de 2018, no Instituto Espírita 
de Educação, rua Atílio Innocenti, 669, 
no Itaim Bibi, na capital, o evento Para 
que todos sejamos um – 70 anos do 1o 
Congresso Brasileiro de Unificação Es-
pírita. No sábado, das 19 às 21 horas, 

Antonio Cesar Perri de Carvalho historiará 
o Congresso, sua contextualização e seu 
conteúdo temático e suas conclusões. Em 
seguida, haverá momento de confraterni‑
zação entre os presentes.

No domingo, dia 21 de outubro, haverá 
duas rodas de conversa. A primeira com o 
tema O legado do 1o Congresso e a segun‑
da, Reflexão para o futuro. As exposições 
contarão com dirigentes espíritas dos Es‑
tados do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Gran‑
de do Sul, Santa Catarina, São Paulo  e da 
Federação Espírita Brasileira. Ao final, te‑
remos almoço de confraternização.

O tema do evento faz parte de men‑
sagem de Emmanuel, psicografia de Fran‑
cisco Cândido Xavier, que a enviou aos es‑
píritas participantes do Congresso, com o 
título Em nome do Evangelho, que comu‑
nica que “compreendendo a responsabili‑
dade da grande assembleia de colaborado‑
res do espiritismo brasileiro, formulamos 
votos ardentes para que orientem no 
Evangelho quaisquer princípios de unifi‑
cação, em torno dos quais entrelaçam as 
esperanças”.

As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas no site da USE (www.usesp.org.br), 

na seção Eventos.

Reunião pública na Sinagoga Espírita, durante o 1º Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, em 1948

Da Redação
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do ao leitor conhecer com detalhes esse 
episódio do Movimento Espírita Brasileiro 
cujos reflexos são sentidos até hoje.

Certamente, Perri de Carvalho expõe 
pontos fundamentais para se repensar o 
que ainda precisamos fazer para promover 
a união entre os espíritas, principalmente 
pela convergência doutrinária.

No livro não se propõe abordar alguns 
problemas recentes que podem desunir os 
espíritas como, por exemplo, a tentativa 
de militância político‑partidária que al‑
guns supostos adeptos insistem em promo‑
ver nas casas espíritas atualmente.

Sinteticamente, esta obra atenderá 
os anseios daqueles que buscam conhe‑
cer características essenciais do esforço 
federativo para a harmonia de interesses 
do Movimento Espírita, portanto é reco‑
mendada para o público formado não so‑
mente por dirigentes, mas por espíritas 
em geral.

Sobre a união dos espíritas
SUPLEMENTO LITERÁRIO Por Marco Milani

L ançado pela Editora EME em abril 
de 2018, o livro União dos espíritas: 
para onde vamos?, de autoria de 

Antonio Cesar Perri de Carvalho, oferece 
aspectos históricos do movimento espírita 
brasileiro que necessitam ser conhecidos 
e discutidos.

Considerando a experiência de cin‑
quenta anos ininterruptos atuando em ins‑
tituições espíritas, o autor aborda tópicos 
que destacam‑se em sua perspectiva polí‑
tico‑administrativa. 

A pergunta que intitula esta obra vol‑
ta‑se ao desenvolvimento do movimento 
espírita por meio de propostas e ações 
que objetivam disseminar os ensinamen‑
tos dos Espíritos.

Em seis capítulos, o livro explora o con‑
ceito de união e como se poderia respeitar 
eventuais divergências secundárias entre 
os adeptos para se privilegiar a convivên‑
cia fraterna em torno dos princípios e va‑
lores doutrinários.

Nos capítulos iniciais, são relacionados 
os presidentes da FEB, pontuando‑se ações 
e contribuições relevantes de cada um.

Durante a gestão de Wantuil de Freitas, 
em 1948, a FEB enfrentou mais uma vez 
o desejo de diversos dirigentes espíritas 
do país à reconfiguração do modelo fede‑

rativo nacional. Nesse mesmo 
ano, a USE promoveu em São 
Paulo um congresso de cará‑
ter nacional cujo documento 
final propunha um novo mode‑
lo confederativo.

Perri de Carvalho destaca 
que essa proposta foi recu‑
sada por Wantuil de Freitas, 
porém esse assunto retorna‑
ria no ano seguinte em nova 
discussão durante o evento 
da Confederação Espírita 
Pan‑Americana, no Rio de Ja‑
neiro. Alguns representantes 
de entidades federativas que 
encontravam‑se neste último 
evento decidiram procurar 
Wantuil de Freitas e, deste 
encontro, acordou‑se o que 
ficou posteriormente conhe‑
cido como Pacto Áureo.

Esse acordo não contou com a plena 
adesão de dirigentes de todos os Estados 
e caracterizou‑se 
como uma proposta 
alternativa àquela 
desenhada no con‑
gresso da USE.

Apesar de repre‑
sentar um avanço na 
configuração fede‑
rativa, o Pacto Áu‑
reo contém pontos 
questionáveis como, 
por exemplo, a ado‑
ção do livro Brasil 
Coração do Mundo, 
Pátria do Evange-
lho como obra de 
referência nacional. 
Perri de Carvalho 
lembra muito bem 
que as obras de re‑
ferência do Espiri‑
tismo deveriam ser 
as de Allan Kardec.

Nos capítulos 3 e 
4, a temática do Pac‑
to Áureo é explorada 
convenientemente 
pelo autor, permitin‑
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DOUTRINA Por Marco Milani

D e origem latina, a palavra coerência 
significa conexão ou coesão. De forma 
geral, implica nexo e uniformidade de 

um conjunto de ideias. Alguém que seja coe‑
rente expressa‑se de maneira lógica, capaz de 
permitir aos seus interlocutores a compreensão 
clara e sem contradições sobre seu discurso 
ou atitudes.

Plena coerência foi como Sócrates apontou a 
condição de vida do verdadeiro filósofo, capaz 
de conciliar a teoria e o modo de viver e mor‑
rer. O filósofo não seria, portanto, quem apenas 
sabe pensar e construir sistemas de ideias, mas 
seria, sobretudo, aquele que sabe viver e mor‑
rer em concordância com o seu sistema.

Sob essa perspectiva, adeptos de qualquer 
doutrina deveriam expressar, consistentemen‑
te, os princípios e valores do sistema que abra‑
çaram. Tal ocorre no Espiritismo. O espírita 
compreende, respeita e exemplifica a Doutrina 
dos Espíritos, devidamente apresentada nas 
obras de Allan Kardec.

Naturalmente, não se pode esperar que 
todos os adeptos espíritas possuam o mesmo 
grau de maturidade, compreensão e vivência 
dos princípios doutrinários. Dentre aqueles 
que assumem responsabilidades diretivas nas 
instituições espíritas, entretanto, espera‑se 
que, minimamente, consigam orientar e escla‑
recer os frequentadores e colaboradores com 
maior segurança e embasamento conceitual.

Não somente dirigentes, mas qualquer um 

Coerência doutrinária 
Compromisso de todos nós

que se proponha a expor e orientar 
sobre os ensinamentos dos Espíritos 
assume responsabilidade sobre suas 
atitudes. Palestrantes, escritores e 
instrutores são vistos, pelo públi‑
co em geral, como representantes 
do Espiritismo.

Um dos desafios a serem supera‑
dos por muitos adeptos é exercitar 
o distanciamento necessário entre o 
conteúdo doutrinário e eventuais opi‑
niões desprovidas de fundamentação.

Diante de questões polêmicas ou 
que costumam envolver posiciona‑
mentos apaixonados, não é incomum 
que aqueles com menor maturidade 
doutrinária misturem em seus discur‑
sos opiniões pessoais e afirmem se 

tratar de ensinamentos espíritas, des‑
virtuando o compromisso ético com o 
próprio Espiritismo.

Ser coerente não significa que não se 
possa questionar ou discordar dos Espí‑
ritos, porém a Doutrina Espírita foi es‑
truturada com inegável consistência in‑
terna e a universalidade dos ensinos dos 
Espíritos lhe confere legitimidade me‑
todológica. Portanto não basta alguém 
abraçar ideias antagônicas sem eviden‑
ciação e validação por diferentes fontes 
para se substituir aquelas já existentes 
na Codificação e achar que está revolu‑
cionando a interpretação da realidade. 
A coerência doutrinária é, primordial‑
mente, um compromisso com a verdade 
baseada na razão e em fatos.
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construção social é muito maior. Pela pos‑
sibilidade de conhecimentos que propor‑
ciona, dando respostas aos problemas da 
vida, a doutrina espírita não pode ficar 
restrita ao centro espírita. É preciso ex‑
pandir‑se para levar a luz a quem neces‑
site. É papel do dirigente levantar a can‑
deia para iluminar melhor e retirar regiões 
mais extensas da escuridão

O objetivo do espiritismo é combater 
o materialismo e para que suas propostas 
sejam conhecidas, é preciso que haja um 
empenho especial dos espíritas para que, 
sem proselitismos, estejam atentos para 
levar sua mensagem onde puderem, muito 
além da casa espírita.

Quando Kardec realizou suas viagens 
pela França, deixou claro por onde pas‑
sava que o papel do espiritismo era o de 
transformação moral da humanidade. Vale 
lembrar um trecho de seu discurso:

O materialismo veio minar toda a 
crença, solapar os alicerces, substi-
tuir a moral pela razão de ser e jo-
gar por terra os próprios fundamen-
tos da sociedade, proclamando o 
reino do egoísmo. Então os homens 
sérios se perguntaram para onde um 
tal estado de coisas nos conduziria e 
viram um abismo. Eis que o espiri-
tismo veio preenchê-lo, dizendo ao 
materialismo: Não irás muito longe, 
pois aqui estão os fatos que provam 
a falsidade de teus raciocínios.[Via-
gem Espírita 1862]

Cabe ao Dirigente Espírita sair do 
centro para levar o espiritismo à socie‑
dade, assumindo sua responsabilidade 
frente ao movimento espírita e à fideli‑
dade a Kardec, cujas obras pavimentam 
a estrada para o verdadeiro conhecimen‑
to espiritual.

Não se pode esquecer que é nos mo‑
mentos de crise que estão também es‑
condidas as maiores oportunidades. O 
sentimento de solidariedade pode ir mui‑
to mais além para que possamos melhor 
cumprir a lei do amor que não prescreve 
barreiras e nos convida a olhar a todos 
como irmãos. Não há outro caminho mais 
eficiente a seguir se quisermos progredir. 

O dirigente espírita e seu papel
DOUTRINA Por Eliana Haddad

A sociedade atual tem apresenta‑
do um ritmo alucinante, difícil de 
acompanhar. Os tempos de transi‑

ção planetária requerem orientação segu‑
ra por parte dos espíritas.

Nunca foi tão evidente a necessidade da 
construção de um mundo melhor, de uma 
humanidade mais justa e pacífica, onde a 
solidariedade não seja apenas um sonho.

Aí estão os problemas mais diversos de 
uma sociedade carente de diretrizes que 
possam despertá‑la para um novo cenário 
em que consumismos e aparências não se‑
jam protagonistas.

Violência, drogas, doenças, desemprego, 

depressões e conflitos emocionais assolam 
as famílias, desequilibrando‑as. Apesar do 
fácil acesso às mídias sociais, o homem sen‑
te‑se sozinho e busca ser feliz de qualquer 
jeito, cansado e desesperançado com tantas 
crises financeiras, políticas e morais.

O centro espírita surge como um oásis 
no meio do deserto, um local acolhedor de 
amor e aprendizado, de fundamental im‑
portância não somente para o movimento 
espírita, mas para o mundo de dificulda‑
des que extrapola suas paredes.

O Dirigente Espírita deve estar atento 
a isso para não se acomodar e ter cons‑
ciência de que o papel do espiritismo na 
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L A N Ç A M E N T O S  E M E

Grupo Espíritas na Política se reúne em São Paulo

S ob a coordenação de Júlia Nezu e 
Paulo Francisco, reuniu‑se na manhã 
de 4 de agosto de 2018, no Plena‑

rinho da Câmara Municipal de São Pau‑
lo, o Grupo Espíritas na Política de São 
Paulo para a mesa‑redonda Espiritismo 
e Política.

Com a presença de espíritas da capital 
e do interior, foi aprovado o Manifesto Es‑
píritas na Política, que destaca a impor‑
tância do voto consciente e a lembrança 
aos espíritas  desse dever como cidadãos 
preocupados e comprometidos com os 
destinos da Pátria.

Antonio César Perri de Carvalho e André 
Marouço foram os moderadores da mesa 
redonda que teve transmissão ao vivo pelo 
webradio Vivência Espírita.

“Manifesto Espíritas na Política”
O Brasil vive momentos extremamente 

delicados nos contextos: político, social, 
econômico e ético.

A maneira mais importante para o cida‑
dão se manifestar dentro do arcabouço de‑
mocrático é através do voto consciente.

Os espíritas devem cumprir o dever como 
cidadãos, preocupados e comprometidos 
com os destinos da Pátria.

O espírita como cidadão – pessoa física 
–, pode contribuir para a solução dos pro‑
blemas políticos e sociais vivenciados na 
atualidade, sem necessariamente compro‑
meter‑se com legendas ou organizações par‑
tidárias, mas ciente de que esse é também 
um direito que cabe a cada um.

Para se analisar a participação de espí‑
ritas na política, e especificamente como 
candidato a cargo eletivo, é sabido que o ró‑
tulo religioso não é garantia de integridade 
na vida pública. A trajetória de vida do ci‑
dadão na sociedade é o primeiro referencial 
a ser considerado pelo eleitor consciente. O 
importante é que os anseios com um ideal 
sejam compatíveis os exemplos de vida.

O espírita tem conhecimento que O Li-
vro dos Espíritos, obra básica e inaugural 
de Allan Kardec, contempla 405 perguntas 
e respostas sobre “As Leis Morais”, que en‑
volvem questões sobre o relacionamento do 
homem com o Criador da vida, com o pla‑
neta em que vive, com seus semelhantes, 

com as sociedades de que participa, ao tra‑
tar das Leis de Adoração, Trabalho, Repro‑
dução, Conservação, Destruição, Sociedade, 
Progresso, Igualdade, Liberdade, e Justiça, 
Amor e Caridade, da Perfeição, das Esperan‑
ças e Consolações.

Em “As Leis Morais” de O Livro dos Espíri-
tos, o Espiritismo apresenta recomendações 
para a vida em sociedade pautadas na ética 
e na moral, autênticas normas políticas para 
o ideal de uma civilização espiritualista e 
cristã. 

Referencial oportuno que merece desta‑
que na atualidade foi registrado por Paulo 
de Tarso: “Todas as coisas me são lícitas, 
mas nem todas as coisas convêm; todas as 
coisas me são lícitas, mas nem todas as coi‑
sas edificam” (I Coríntios 10, 23). 

É recomendável que o cidadão analise a 
compatibilidade entre as propostas partidá‑
rias e as ações e ideias do candidato, com os 
princípios ético‑morais e espíritas. 

A análise prévia desses parâmetros deve 
superar e ser mais importante do que os cri‑
térios de amizades, expectativas de retri‑
buições e de benefícios de ordem pessoal.

O momento é muito delicado para o Bra‑
sil e de grande importância para o conscien‑
te exercício da cidadania, destacando‑se a 
ética e a moral fundamentada nos ensinos 
de Jesus, com conceitos ampliados com os 
subsídios oferecidos pela Doutrina Espírita.

ESPÍRITAS NA POLÍTICA Da Redação

(Manifesto aprovado no dia 4 de agosto de 2018, durante a mesa‑redonda Espiritismo e Política, realizada 
na Câmara Municipal de São Paulo, promovida pelo Grupo Espíritas na Política, de São Paulo).

Vista geral dos participantes da mesa redon-
da Espiritismo e Política realizada no Plena-
rinho da Câmara Municipal de São Paulo

O EVANGELHO Q
José Lázaro Boberg
Estudo | 16x22,5 cm | 320 páginas
Neste livro, o autor esclarece como o 
povo de Q pensava sobre Jesus sem as 
histórias dramatizadas dos evangelhos de 
Marcos, Mateus, Lucas, e João, criando 
um distanciamento do Jesus ‘filho de 
Maria’, para o espírito do ‘Cristo’.

NOVAS TÉCNICAS DE 
EXPOSITOR ESPÍRITA

Cristiano Portela
Estudo | 14x21 cm | 208 páginas

Cada trabalhador irá se sentir atraído 
por uma função dentro da casa espírita, 

incluindo aqueles que assumirão o papel de 
expositores espíritas. Se você se enquadra 

neste grupo e se sente atraído pelas 
atividades de difusão do espiritismo, então 

este livro foi feito especialmente para você.

Quem foi jesus de Nazaré? PREPARE-SE PARA FALAR NA CASA ESPÍRITA!
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35 anos de desafios
N este ano o ESDE completa seu 35º 

aniversário. Muitos desafios foram 
superados e outros se apresentam 

naturais no desenvolvimento das ativida‑
des que se ampliam em todo o Brasil e 
fora de suas fronteiras. Neste momento 
comemorativo, vale revisitar um pouco da 
história e dos objetivos deste programa 
de estudos.

Há 35 anos, Bezerra de Menezes disse 
por intermédio da mediunidade de Dival‑
do Pereira Franco: “Um programa de es‑
tudo sistematizado da Doutrina Espírita, 
sem nenhum demérito para todas as no‑
bres tentativas que têm sido feitas ao lar‑
go dos anos, num esforço hercúleo para 
interessar os neófitos no conhecimento 
consciente da Nova Revelação, é o pro‑
grama da atualidade sob a inspiração do 
Cristo.” Isto foi dito na reunião Conselho 
Federativo Nacional da FEB, no dia 27 de 
novembro de 1983, em Brasília, no lança‑
mento nacional da Campanha de 
Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita – ESDE. 

Estava‑se implantando no Bra‑
sil, naquele momento, um progra‑
ma de estudos que vinha sendo 
preparado e experimentado pela 
Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul. Lá o ESDE teve seu início 
inspirado pelo Espírito de Angel 
Aguarod, disparado pela seguinte men‑
sagem, recebida em 1976, por Cecília 
Rocha: “Cabe, pois, aos espíritas, res‑
ponsáveis pelo Movimento Espírita, uma 
ampla tarefa de divulgação das obras bá‑
sicas da Doutrina, promovendo um estudo 
sistemático (...)” e outra mensagem, em 
1978: “Recomendaríamos uma ‘grande 
campanha’ (...) em torno da importância 
do estudo das obras básicas da Doutrina 
Espírita.” Em 1978, o Rio Grande do Sul 
aplicava seu programa do Estudo Siste‑
matizado da Doutrina Espírita. 

A espiritualidade trabalha continua‑
mente para o progresso da humanidade, 
indicando a necessidade da divulgação 
dos conhecimentos trazidos pelos Espí‑
ritos e codificados por Kardec, para que 
estes possam ser apropriados por todos. A 
sinalização para a importância do estudo 

das Obras Básicas, à época do lançamento 
do ESDE, vinha acontecendo em diferen‑
tes lugares, ao mesmo tempo, como em 
São Paulo, por exemplo, com a Campanha 
Comece pelo Começo, lançada em 1975. 

O ESDE foi implantado, de forma siste‑
matizada e integrada, no Estado de São 
Paulo, em agosto de 2005 pela USE Inter‑
municipal de Ribeirão Preto. Logo se per‑
cebeu que a metodologia daquele progra‑
ma, lançado nacionalmente em 1983, era 
uma inciativa de vanguarda, pois já trazia 
elementos que atualmente estão sendo 
valorizados e implantados pelas escolas 
de todo o mundo.

Passados quatro anos a USE adotou o 
ESDE como seu programa oficial de estu‑
dos do Espiritismo e realizou na capital 
paulista, no dia 15 de novembro de 2009, 
o 1º Encontro Paulista de Monitores do 
ESDE. Começava naquele momento uma 
grande mobilização para divulgação do 

ESDE e a formação de monitores de gru‑
pos de estudo para que o programa fosse 
implantado de forma adequada em todo 
Estado de São Paulo. 

O Estado foi dividido em três regiões 
(atualmente são cinco), cada uma com sua 
equipe de trabalho, promovendo regular‑
mente cursos para formação e aprimora‑
mento de monitores e eventos ressaltando 
a importância do estudo espírita para o 
cotidiano de todos. 

Os encontros estaduais continuaram 
sendo realizados anualmente por todo o 
Estado até o ano de 2015. Neste mesmo 
ano a USE, acompanhando a evolução do 
trabalho no âmbito nacional, criou a Área 
de Estudos do Espiritismo, a qual passou 
a divulgar também os programas de estu‑
dos MEP – Mediunidade, Estudo e Prática e 
EADE – Estudo Aprofundado do Espiritismo. 

E, concomitantemente, direcionou tam‑
bém esforços para difundir a metodologia 
aplicada ao ESDE como uma forma eficien‑
te de se aprender e ensinar o Espiritismo, 
que pode ser utilizada por qualquer grupo 
de estudos.

Assim, o encontro, que acontecia em 
uma só sede, passou a se chamar “EPAEE 
– Encontro Paulista da Área de Estudos do 
Espiritismo”, e foi realizado em 8 cidades 
simultaneamente no ano de 2016, e seis 
municípios no ano seguinte. 

Sempre na busca do aprimoramento do 
trabalho, este ano, aconteceu em Soroca‑
ba, a terceira edição do EPAEE, com um 
formato diferente. Reuniram‑se nos dias 
21 e 22 de julho uma centena de confra‑
des de várias regiões do Estado, todos já 
monitores de grupos de estudo, com pro‑
pósito de se prepararem para atuar como 
multiplicadores em suas regiões (Ver ma‑
téria na página 14). 

O ESDE, bem aplicado, atende ao 
objetivo de buscar a integração do 
indivíduo no centro que frequenta, 
pois prepara trabalhadores cons‑
cientes para as demais atividades 
da instituição espírita. E quando 
implantado em várias casas de uma 
região, de forma integrada e coor‑
denada pelo órgão local de unifica‑

ção, promove e contribui com o progresso 
do movimento espírita.

A USE, ao oferecer os programas de 
estudo (ESDE, EADE e MEP), não tem a 
intenção de que sejam os únicos e nem 
que não possam existir outras formas de 
estudo do Espiritismo. Defende, no entan‑
to, que todo estudo sistematizado precisa 
ser norteado por metodologia que garanta 
a definição de onde se pretende chegar 
(objetivos), com sugestão de possíveis ca‑
minhos para o oferecimento da oportuni‑
dade do estudo de conteúdo coerente com 
a proposta espírita.

Parabéns, pois, a esta campanha, que 
mobiliza inúmeros colaboradores em mi‑
lhares de instituições espíritas, trazendo 
imensos benefícios ao movimento espírita 
do Brasil e do exterior.

ESDE-ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA Por Mário Gonçalves

Cabe aos espíritas uma ampla tarefa de 
divulgação das obras básicas, promo-

vendo um estudo sistemático.



Setembro/Outubro de 2018

12

CIRCUITO ABERTO Da redação

Empatia e conhecimento são 
temas de encontro

C erca de 100 pessoas participaram 
do 3º Encontro Paulista da Área de 
Estudos do Espiritismo nos dias 21 e 

22 de julho, na cidade de Sorocaba.
O evento promovido pela USE SP, com o 

apoio das cinco assessorias regionais, reu‑
niu monitores que fazem parte do Depar‑
tamento do ESDE (Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita) e do Departamento de 
Mediunidade. Teve como objetivo formar 
multiplicadores do programa de estudo 
denominado ESDE, que existe há 35 anos 
e tem sido constantemente melhorado e 
disponibilizado para as casas espíritas.

“O programa tem uma metodologia dife‑
renciada, que o torna sistematizado, com 
começo, meio e fim, sempre do mais sim‑
ples ao mais complexo, e ainda com dinâ‑
micas que contribuem muito com o apren‑
dizado”, explicou o presidente da USE 
Intermunicipal de Sorocaba, Hélio Correa.

O final de semana foi repleto de empa‑
tia e conhecimento, desde a recepção e 
credenciamento, as confraternizações re‑
cheadas de apresentações culturais, pre‑
paradas com muito carinho e atenção, que 
tornaram o evento ainda mais marcante.

Os monitores foram divididos em gru‑
pos para participarem das oficinas ‘Pro‑
cesso de Aprendizagem’, ‘Organização do 
Ensino’ e ‘Saber Amar’, com isso introdu‑
ziram assuntos atuais e dinâmicos para a 
complementação de ideias para trabalhar 
com conteúdos durante o ESDE, estabele‑
cendo uma comunicação mais harmônica 
entre monitor e participante do curso.

O 3º Encontro contou com a participa‑
ção da educadora Lucia Moysés, autora de 
diversos livros sobre conhecimento para 
a prática espírita. “Devemos sempre ter 

C I R C U I T O
A B E R T O

em mente a importância de olhar para 
o espírito de quem vem à casa Espírita, 
não podemos esquecer que são Espíritos 
e que nossa tarefa é perceber quais são 
os interesses e quais são as necessidades, 
conhecer o contexto, assim direcionamos 
além do planejamento, adaptando o con‑
teúdo necessário à realidade de cada um, 
nos aproximando cada vez mais”.

O presidente da USE, Aparecido José Or‑
lando, participou das oficinas e disse que 
valoriza o papel de cada um no trabalho 
dentro do Movimento Espírita. Ressaltou que 
“o foco da USE é o centro espírita, a base do 
Movimento, sendo as atividades associadas 
aos trabalhadores e dirigentes, investindo 
na formação de pessoas que trabalharão em 
diferentes áreas das casas espíritas”.

“Temos que trabalhar cada vez mais 
com a ideia da integração entre essas 

áreas e departamentos, porque não é o 
trabalho somado de cada departamento 
que vai fazer que o nosso trabalho efe‑
tivamente seja potencializado, mas a in‑
tegração e o envolvimento entre eles é 
o que nos dará essa condição. O envolvi‑
mento de todos os órgãos de unificação, 
em todas as casas espíritas do Estado, faz 
com que melhorem as condições de levar 
conhecimento da doutrina espírita aos in‑
teressados ou necessitados. Procuremos 
ser exemplos pelas nossas ações de pensar 
Kardec e viver Jesus”, finalizou.

O conteúdo das oficinas deste Encon‑
tro Paulista será desenvolvido nas regio‑
nais do Estado durante o mês de setem‑
bro pelos multiplicadores participantes 
do evento, contando com o apoio das cin‑
co assessorias.

Participantes do 3º Encontro Paulista da Área de Estudos do Espiritismo, em Sorocaba.
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Atendimento Espiritual 
realiza encontro estadual 

em setembro

C om o tema Educação com 
amor em família, o Depar‑
tamento de Atendimento 

Espiritual no Centro Espírita reali‑
zará, na sede da USE, em São Pau‑
lo, no dia 22 de setembro, das 9 às 
17 horas, mais um Encontro Paulis‑
ta, reunindo trabalhadores e diri‑
gentes de órgãos e casas espíritas.

O objetivo do Encontro é apre‑
sentar subsídios e orientações 
para os dirigentes, representan‑
tes e diretores de departamentos 
dos órgãos da USE e demais inte‑
ressados, visando o acolhimento 
e o amparo às famílias diante dos 
desafios cotidianos, embasados 
nos postulados da Doutrina Espí‑
rita e do amor com Jesus.

Para isto, o Encontro será de‑
senvolvido no módulo Acolher 
e Consolar, na parte da manhã, 
com Madalena Belucci, secretá‑
ria do AECE da USE e diretora do 
departamento do AECE da USE 

Da redação

Intermunicipal de Cotia, apresen‑
tando o tema Desafios da família: 
crise ou lei natural? e Mauro An‑
tonio dos Santos, diretor do AECE 
da USE, e Luiz Cláudio da Silva, 
assessor da Campanha Evangelho 
no Lar e no Coração, com o tema 
Amai-vos: acolhimento e consolo 
na casa espírita.

Na parte da tarde, no módulo 
Esclarecer e Orientar, a filósofa 
e expositora do Instituto Espírita 
de Estudos Filosóficos, Astrid Sa‑
yegh, desenvolve o tema O papel 
educador da família. Fernando 
Porto, diretor do AECE da USE 
Regional de São Paulo, encerra o 
evento com o tema Instruí-vos: 
orientação doutrinária às deman-
das do frequentador.

As inscrições podem ser feitas 
pelo site da USE (www.usesp.org.
br), na seção de Eventos, com 
taxa de participação de R$ 35,00, 
incluindo almoço no local.
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Departamento 
de Mocidade 

realiza prévias 
das COMEs de 

2019

Dirigentes de 
Mocidades 

têm encontro 
marcado

E ntre julho e agosto, o Departamento de Mo‑
cidades da USE realizou quatro eventos pelo 
Estado. Tremembé, Conchal, São José do Rio 

Preto e Tupã sediaram as Primeiras Prévias das Con‑
fraternizações das Mocidades Espíritas do Estado 
de São Paulo.

Nesses eventos 490 jovens fizeram oficinas, vi‑
vências, debates, confraternizaram e votaram os 
temas que serão estudados nas Segundas Prévias, 
em janeiro, e nas Confraternizações, no feriado da 
Páscoa de 2019. Pandora – Eu vejo além, eu vejo 
você e Amor – A ponte entre o eu e o mundo foram 
os temas escolhidos dentre as cinco propostas que 
foram elaboradas pelos próprios participantes do 
Departamento de Mocidades nos meses anteriores.

De 19 a 21 de outubro de 2018 o Departamento 
de Mocidades da USE realizará o 12º Encontro Es‑
tadual de Comissão Diretora de Mocidade Espírita, 
EECDME, na Regional São Paulo. Este evento, que 
ocorre bienalmente, tem o intuito de fortalecer as 
lideranças atuais e encorajar os futuros dirigentes 
de mocidade espíritas.

O tema deste ano será Evolução individual e 
coletiva: A doutrina como meio e não como fim. 
A equipe de doutrina está preparando um evento 
muito especial para todos e ele somente será com‑
pleto com a sua presença!

As inscrições estão abertas e podem ser realiza‑
das até dia 30 de setembro. Mais informações pelo 
site www.dmuse.com.br.

DM3 – São José do Rio Preto

DM4 – Tupã

DM1 – Tremembé

DM2 – Conchal

Da redação
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150 anos de Cairbar Schutel, em Matão, no EAC 2018

Congresso no Circuito das Águas 

O Instituto Cairbar Schutel realiza 
nos dias 22 e 23 de setembro de 
2018, em Matão, na Sociedade 

Recreativa Matonense, a 8ª edição do En‑

contro Anual Cairbar Schutel, com o tema 

Evangelho e Vivência.

O evento, que  comemora os 150 anos 

de nascimento de Schutel, nascido a 
22 de setembro de 1868, terá como 
palestrantes Suzana Amyuni, Joaquim 
Bueno,  Heloísa Pires, Artur Valadares, 
Felipe Label, Irvênia Prada, Paulo Fer‑
nandes e Renata Berti e Raul de Mello.

Inscrições e informações: 
http://institutocairbarschutel.org 

D e 9 a 10 de novembro, será rea‑
lizado em Serra Negra, SP,  o 12º 
CONEC – Congresso de Espiritis‑

mo do Circuito das Águas. 
Serão abordados à luz da doutrina 

espírita temas da atualidade, como vio‑
lência, suicídio, aborto e drogas. 

EVENTO

CONGRESSO

Tendo como tema central A valoriza-
ção da vida, a programação do evento  
contará com a apresentação teatral de 
Uma comédia no Além, com participa‑
ção de Leão Lobo (Sbt), dia 9, às 20h30, 
com ingressos a 60 reais e um quilo de 
alimento (ingressos antecipados a 30 

HELOISA 
PIRES

28/09 | 19h30 
SEXTA-FEIRA

Biografia – parte 4: 
Herculano Pires 
filósofo

Palestra:
O pensamento de 
Herculano Pires

Local: Grupo Espírita 
Cairbar Schutel 
(São Paulo/SP)

GUSTAVO 
MARCELO 

RODRIGUES DARÉ
27/09 | 19h30 

QUINTA-FEIRA

Biografia – parte 3: 
Herculano Pires 
escritor espírita

Palestra:
Agonia das religiões

Local: Associação 
de Costura Meimei 
(Ribeirão Preto/SP)

FRANCISCO 
CAJAZEIRAS
26/09 | 19h30 

QUARTA-FEIRA

Biografia – parte 2: 
Herculano em São 
Paulo e a imprensa 
espírita

Palestra:
O sentido da vida

Local: Instituto de 
Cultura Espírita do 
Ceará (Fortaleza/CE)

ANDRÉ 
LUIZ NUNES 
FERNANDES
25/09 | 19h30 

TERÇA-FEIRA

Biografia – parte 1: 
Do menino poeta à 
vida em Marília

Palestra:
O espírito e o tempo

Local: Centro Espírita 
Luz e Verdade 
(Marília/SP)

Vem aí a 1ª SEMANA J. HERCULANO PIRES

Conheça melhor as obras de Allan Kardec, 
por meio dos escritos de J. Herculano 
Pires, jornalista, estudioso, filósofo, poeta, 
tradutor e escritor espírita.

Serão 4 palestras transmitidas ao vivo 
pela internet, e biografia apresentada por 
Herculano Ferraz Pires. Saiba mais em: 

www.herculanopires.org.br

25 a 28 de setembro de 2018

reais, nas casas espíritas ou pelo site 
www. usecircuitodasaguas.org).

No sábado, dia 10, haverá na parte 
da manhã palestra de Izaias Claro sobre 
o tema “As aflições humanas e o espi‑
ritismo”. À tarde, a partir das 14h, a 
palestra fica por conta de Deusa Samú 
sobre “Família, a base da vida”.

O evento será realizado no Centro 
de Convenções Serra Negra.  As pales‑
tras terão entrada franca.
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