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O ensinamento dos Espíritos é claro 
ao apontar que existem dois tipos 

de transformações em curso no 
planeta: as de origem material e as 

de caráter moral.

Forçar a relação entre conceitos 
espíritas e conceitos da Física 

Quântica é uma forma equivocada de 
construir um conhecimento científico.

Por Marco Milani

Por Alexandre Fonseca

Respeito, fraternidade e amor nos diversos campos da vida exigem menos personalismo e mais atenção à coletividade. Assim deve ser 
também  o trabalho de unificação do espiritismo, conforme análise realizada por representantes de diversas federativas, em São Paulo, em 

evento comemorativo aos 70 anos do Primeiro Congresso Brasileiro de Unificação. Os desafios ainda são muitos, exigindo esforços constantes 
para o verdadeiro aprendizado do Evangelho com Jesus e do espiritismo com Kardec.
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S abemos das dificuldades por que 
passa a humanidade terrena, atra‑
vessando período de crise moral, 

que exige cuidados nesses tempos que re‑
querem aferição de valores.

A transformação moral dos indivíduos e 
consequentemente da sociedade é o ob‑
jetivo maior do espiritismo e todos nós, 
juntos, devemos nos dar as mãos para que 
o fortalecimento se faça, encorajando a 
mudanças e incentivando o trabalho.

A união dos espíritas proclama o respeito, 
a fraternidade, o amor. E, seguindo os exem‑
plos de Jesus, devemos estar atentos para 
que nossas decisões nos diversos campos da 
vida fujam do personalismo e privilegiem 
a construção do homem novo que tenha 
o olhar voltado para a coletividade. Assim 
deve ser o trabalho de unificação do espiri‑
tismo, sempre convergindo para Kardec.

Em resumo, foram essas as considera‑
ções apresentadas por dirigentes e repre‑
sentantes do movimento espírita brasilei‑
ro, que estiveram presentes em outubro 
no evento “Para que todos sejamos um”. 
O evento foi realizado em São Paulo e deu 

Momento de refletir e agir
EDITORIAL

início às comemorações dos 70 anos do 
Pacto Áureo em 2019, convidando a todos 
a profundas reflexões. 

O assunto ocupa as páginas centrais 
desta edição, que traz ainda entrevistas, 
reportagens, artigos, diretrizes e agenda 
dos próximos eventos. Recordando tam‑
bém os pioneiros do espiritismo, como 
Cairbar Schutel, a edição traz em suas 
páginas assuntos bastante atuais no mo‑
vimento espírita, como a física quântica e 
as provas da sobrevivência da alma.

A equipe do Dirigente Espírita agradece 
a colaboração de todos em mais um ano 
que caminha para o seu término com pro‑
messas alvissareiras para 2019.

Que estejamos realmente juntos! Que 
seja um ano de muitas realizações e que 
o amor do mestre Jesus possa estar pre‑
sente não somente nas casas espíritas, 
mas em todos os locais dessa Terra por ele 
governada e que nos acolheu com tanto 
carinho para os desafios do progresso de 
mais uma encarnação.

Boa leitura!
O Editor
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A dministrar qualquer área ou ativi‑
dade sempre exige cuidado e foco. 
Devemos estar atentos aos objeti‑

vos da área ou do serviço em execução. 
Para que as ações sejam efetivas, lembra‑
mos de focar o que está sendo feito. No‑
vamente, a lembrança e o conhecimento 
dos objetivos.

Quando falamos sobre o aspecto inter‑
no, estamos nos referindo a tudo aquilo 
que é transparente às tarefas. Planejar, 
organizar, distribuir, controlar e verificar 
são os verbos de ação que utilizamos. Por 
isto que, com a definição do plano de 
trabalho desenvolvido, partimos para as 
ações e suas realizações.

Um dos primeiros trabalhos que desen‑
volvemos, e continuamos a desenvolver, 
diz respeito ao cadastro, quer seja de ór‑
gãos de unificação, quer de instituições 
espíritas. No movimento espírita, temos 
ciclos de gestão diferenciados tanto para 
os órgãos, que são de três anos, quan‑
to para as instituições que podem ser 
anuais, de dois anos ou mais. Como con‑
sequência, o cadastro com suas informa‑
ções torna-se volátil após cada mudança 
de liderança ou de equipe de administra‑
ção. Hoje, temos os endereços eletrôni‑
cos que facilitam nossos contatos. Verda‑
de. No entanto, basta um sinal diferente 
para que a comunicação não chegue a 
seu destino.

Pensando em manter um canal contínuo 
e constante, independentemente das mu‑
danças de gestão, o Departamento de Tec‑
nologia de Informação da Diretoria Execu‑
tiva está propondo a criação de um e‑mail 
específico para cada instituição. Deste 
modo, as administrações podem mudar, 
mas o canal com a instituição continua‑
rá o mesmo. Isto pode facilitar em muito 
nossos contatos e nossas comunicações. 
Ações foram iniciadas para a divulgação 
deste meio de comunicação que queremos 
ter com todos.

O outro aspecto é o externo. É o estar 
no movimento. Estar no movimento sig‑
nifica estar com seus protagonistas, com 
seus participantes. É estar junto àqueles 
que fazem o movimento para estudar, 

Visando o externo e o interno
presidencia@usesp.org.brMENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

divulgar e praticar a Doutrina Espírita. 
Queremos estar sempre próximos, mesmo 
considerando a amplitude de atuação no 
Estado com 140 órgãos locais e regionais 
que temos. Além disto, as mais de 1.400 
instituições unidas.

Para dinamizar nossa participação no 
movimento, a Diretoria Executiva está 
planejando vários encontros regionais 
fraternos de unificação para 2019. Quere‑
mos estar em todas as regionais durante o 
ano, com reuniões de confraternização e 

de trabalho, dinamizando ainda mais nos‑
so movimento.

Lembrando que estamos chegando a 
mais um final de ano, queremos também 
desejar a todos os nossos irmãos de ideal 
espírita momentos de amor, solidariedade 
e fraternidade em todas as oportunidades 
que tivermos nesta época e durante todo 
o ano de 2019.

Feliz Natal e um Ano Novo de muito tra‑
balho na seara do bem.

C O N V O C A Ç Õ E S
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Dia 01/12/2018 ‑ às 13h30
Rua Dr. Gabriel Piza, 433, Santana — São Paulo

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na Rua 
Dr. Gabriel Piza, 433 ‑ Santana, São Paulo ‑ 
SP, CEP 02036‑011, inscrita no CNPJ sob nº 
43.305.762/0001‑09, por seu presidente Apa‑
recido José Orlando, convoca nos termos dos 
artigos 32 e 33, do Estatuto Social, os repre‑
sentantes dos órgãos Regionais para a reunião 
do Conselho de Administração a realizar‑se, 
em sua sede Santana, no dia 01 de dezembro 
de 2018 (sábado), com início às 13h30 em 1ª 
convocação, com metade mais um, ou em 2ª 
e última convocação, às 14 horas, com qual‑
quer número. Participam também da reunião 
os membros da Diretoria Executiva e Depar‑
tamentos. Pauta: 1. Presidência, Relato CFN 
da FEB, Campanha 1 A 1; 2. Secretaria; 3. 
Tesouraria — relatórios financeiros, contri‑
buição social aprovação para 2019; 4. Centro 
Cultural do Brás; 5. Edições USE; 6. Logomar‑
ca USE; 7. Revisão da Divisão Territorial; 8. 
Novos departamentos; 9. Congresso Estadual 
de Espiritismo — Comissão Organizadora; 10. 
Encontros fraternos; 11. Palavra aos órgãos e 
aos departamentos.

São Paulo, 1º de novembro de 2018.
Aparecido José Orlando — Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL
Dia 02/12/2018 ‑ às 8h30

Rua Dr. Gabriel Piza, 433, Santana — São Paulo

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na Rua 

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

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

43.305.762/0001‑09, por seu presidente Apa‑

recido José Orlando, convoca nos termos dos 

artigos 23 e 24, do Estatuto Social, os repre‑

sentantes dos órgãos Intermunicipais, Munici‑

pais, Distritais, das instituições inicialmente 

patrocinadoras e especializadas de âmbito 

estadual para a reunião ordinária do CDE — 

Conselho Deliberativo Estadual, a realizar‑se 

em sua sede, no dia 02 de dezembro de 2018, 

às 8h30 em 1ª convocação, com metade mais 

um, ou em 2ª e última convocação, com qual‑

quer número, às 9 horas. Participam também 

da reunião os membros da Diretoria Executiva 

e Departamentos. Pauta: 1. Presidência, Rela‑

to CFN da FEB, Campanha 1 A 1; 2. Secretaria; 

3. Tesouraria — relatórios financeiros, contri‑

buição social aprovação para 2019; 4. Centro 

Cultural do Brás; 5. Edições USE; 6. Logomar‑

ca USE; 7. Revisão da Divisão Territorial; 8. 

Novos departamentos; 9. Congresso Estadual 

de Espiritismo — Comissão Organizadora; 10. 

Palavra aos órgãos e aos departamentos.

São Paulo, 01 de novembro de 2018.

Aparecido José Orlando — Presidente
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"O espiritismo será o que dele fizermos"

J oão Lúcio Cruz de Campos, 61 anos, 
nasceu em Santa Maria‑RS e trabalha 
como funcionário público federal. 

Casado, pai de três filhos, dois homens e 
uma mulher, é presidente da USE Regional 
de São José do Rio Preto‑SP, cidade onde 
será realizado em 2020 o 18º Congresso Es‑
tadual de Espiritismo, da USE.

Como conheceu a doutrina espírita?
Sempre senti uma necessidade de reli‑

giosidade. Jovem, era católico, e passa‑
va por certas situações de sensibilidade 
mediúnica, para as quais não obtinha res‑
posta do padre da igreja que frequentava 
em Santa Maria. Por causa de trabalho, 
vim morar em São José do Rio Preto, em 
1981. Depois de um tempo, as coisas fi‑
caram mais difíceis e comecei a procu‑
rar algo que me faltava em termos de 
religião, passando por igreja renovada, 
gnose, até que descobri o espiritismo, 
vinculando‑me ao Centro Espírita Rodrigo 
Lobato. Assistia a palestras, participava 
de estudos e algum tempo depois passei 
para o estudo específico de mediunidade 
e prática. Trabalhei inicialmente como 
médium e depois como doutrinador e ex‑
positor da Doutrina Espírita. Depois de 
muitos anos ocupando cargos da direto‑
ria, tornei‑me presidente do centro por 
12 anos, quando passei o bastão.

E como foi sua história com a USE?
Sempre participei dos eventos espíritas 

que aconteciam na cidade, tanto nos cen‑
tros como na USE. Isso ia aumentando o 
nosso relacionamento, o que foi amplia‑
do quando nos tornamos expositor e pas‑
samos a visitar muitas casas espíritas em 

PERFIL: JOÃO LÚCIO CRUZ DE CAMPOS

São José do Rio Preto e na região. Conheci 
lideranças e pessoas interessadas no mo‑
vimento espírita. A nossa USE Intermunici‑
pal esteve por alguns anos desativada. Em 
2011, um grupo de trabalhadores e diri‑
gentes do qual eu fazia parte sugeriu uma 
nova Diretoria. Fui eleito para a presidên‑
cia, ficando por duas gestões, de 2012 a 
2018. Devo muito a tantos companheiros 
que me auxiliaram... Alguns já se encon‑
tram na pátria espiritual, um deles: José 
Antônio Balieiro, grande incentivador na 
propositura de nossa USE para o próximo 
Congresso Espírita Estadual. Outra pessoa 
que não esqueço é o Nestor Masotti, ex‑
‑presidente da FEB. Tivemos oportunidade 
de privar de sua sabedoria e conselhos.

Como vê o espiritismo na sua região?
É um movimento espírita muito atuan‑

te, com trabalhadores muito dedicados. 
O trabalho da USE e o nosso esforço têm 
sido o de unificarmos as casas, de fazer 
ver que a união nos fortalece para que 
possamos caminhar juntos, esclarecendo, 
buscando espalhar luzes, incentivando a 
prática efetiva do evangelho, fazendo da 
casa não só o local do esclarecimento e 
amparo, mas também do acolhimento.

Acredita que os jovens estejam ten-
do espaço para atuar no movimen-
to espírita?

Creio que sempre terão espaço. Nós, 
como dirigentes, devemos cuidar para que 
isso aconteça. É uma necessidade termos 
jovens na doutrina e no movimento espí‑
rita, pois são eles que vão nos suceder na 
tarefa. Temos que ter um cuidado espe‑
cial para conservarmos aqueles jovens que 
continuam no centro, dando a eles oportu‑
nidade de participação e o preparo doutri‑
nário para o futuro.

Como vê a crise atual que atravessa-
mos no Brasil? E a Pátria do Evangelho?

Vejo com tranquilidade. As dificuldades 
fazem parte da nossa trajetória evolutiva. 
Como temos problemas de ordem pessoal, 
temos também os coletivos. É preciso 
manter a vigilância, agindo em sociedade 
com os princípios do Evangelho. Não se 
pode esquecer da responsabilidade ética e 
social. Nossa conduta e nossas expressões 
devem ser de confiança e esperança. Je‑
sus está no comando, e Pátria do Evange‑

lho é aquela que nos recepciona, doentes 
da alma e do coração, nos oportunizando 
o refazimento moral, em bases de amor, 
do perdão e de fraternidade.

Quais as principais dificulda-
des enfrentadas pelas casas espíri-
tas atualmente?

Percebo que em muitas casas falta 
trabalhador para as várias atividades. A 
correria do cotidiano requer muita deter‑
minação daquele que se propõe a realizar 
a tarefa espírita. Mas também vemos mui‑
tos trabalhadores e dirigentes abnegados 
não esmorecendo frente às dificuldades. 
Também há dificuldades financeiras de 
algumas casas de tamanho médio e pe‑
quenas. O espírita tem muita resistência 
em colocar a mão no bolso, e as casas 
têm suas necessidades para manutenção 
e funcionamento.

Como vê o futuro do espiritismo?
O espiritismo será o que dele fizermos. 

Recebemos um manancial, um tesouro 
inestimável, temos que fazer a nossa par‑
te onde estivermos, propagando o estudo, 
o trabalho e a dedicação segundo os prin‑
cípios apresentados pelo codificador Allan 
Kardec. Vamos prestar contas do que fize‑
mos com o conhecimento e as oportuni‑
dades que tivemos na presente encarna‑
ção como trabalhadores e principalmente 
como dirigentes.

Como estão os preparativos para o 
Congresso de 2020?

O congresso é da USE Estadual. Efetiva‑
mente, somos responsáveis pelo espaço, 
acomodação, a infraestrutura do evento. 
Está tudo fluindo e as nossas expectativas 
são as melhores. Faremos o melhor para 
que os congressistas estejam à vontade e 
confortáveis. A nossa cidade é muito aco‑
lhedora. Receberemos a todos de braços 
abertos e com muito carinho.

Qual sua mensagem para os dirigen-
tes espíritas?

De esperança, de confiança em Jesus. 
De consciência de que a oportunidade de 
trabalho é bênção para todos nós, de que 
estamos com a mão no arado e não nos 
é lícito olharmos para trás. São tempos 
difíceis para o trabalhador do Cristo, mas 
lembremos o seu o apontamento “Eu venci 
o mundo”.

Por Eliana Haddad
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Crendices, superstição e estrelas cadentes
Por Marco Milani

O capítulo 18 de A Gênese, intitu‑
lado “Os tempos são chegados”, 
pode ser considerado emblemá‑

tico, não somente por ser o que encerra 
o conjunto das obras fundamentais do es‑
piritismo, mas também por apontar com 
clareza a natureza das transformações por 
que a humanidade passa.

Destacam-se, entretanto, alterações no 
texto e os reflexos no conteúdo ocorridos 
na quinta edição francesa desse livro. A 
autoria das modificações foi questionada 
por Henri Sausse em 1884 e, graças à pes‑
quisa recente de Simoni Privato Goidani‑
ch, apresentada na obra O legado de Allan 
Kardec, apenas até a quarta edição pode 
ser atribuída com segurança a Kardec. 

Justamente por ser a obra que, segundo 
Kardec, necessitava ser lançada somente 
após o devido desenvolvimento dos prin‑
cípios apresentados nas obras anteriores, 
em momento de maturidade dos próprios 
espíritas, não se poderia admitir contradi‑
ção com esses princípios. No capítulo 18, 
até a quarta edição francesa, não há qual‑
quer contradição nesse sentido, mas na 
quinta edição verifica‑se esse problema.

O ensinamento dos Espíritos é claro ao 
apontar que existem dois tipos de trans‑
formações em curso no planeta: aquelas 
de origem material e aquelas de caráter 
moral. Apesar de ocorrerem simultanea‑
mente, possuem ritmos específicos e não 
se confundem nem são interdependentes.

O planeta progride moralmente pela 
depuração dos Espíritos encarnados e de‑
sencarnados que o povoam, resultado di‑
reto do desenvolvimento da inteligência, 

ESTUDO DE A GÊNESE

do senso moral e do abrandamento dos 
costumes. Conhecendo os objetivos a se‑
rem atingidos, os Espíritos superiores con‑
seguem apontar os caminhos pelos quais a 
humanidade tende a seguir e por isso sina‑
lizam que a fase atual reflete esse período 
de mudanças mais intensas.

Ao contrário do que esperam místicos e 
supersticiosos, entretanto, essas transfor‑
mações não são precedidas de aconteci‑
mentos físicos ou fenômenos maravilhosos.

Estranhamente, algumas alterações 
no texto da quinta edição francesa são 
incoerentes sob o aspecto doutrinário, 
estabelecendo uma forte relação entre 
acontecimentos físicos e morais, além do 
fatalismo, levando o leitor consciente a 
questionar a origem dessas informações. 
Dentre os vários trechos inseridos neste 
capítulo na quinta edição, o item 10 per‑
mite exemplificar essa incoerência. Espe‑
cificamente, lê‑se:

“Se, pelo encadeamento e a solidarie‑
dade das causas e dos efeitos, os perío‑
dos de renovações morais da humanidade 
coincidem, como tudo leva a crer, com 
as revoluções físicas do globo, elas po‑
dem ser acompanhadas ou precedidas de 
fenômenos naturais, insólitos para aque‑
les que não estejam habituados, de me‑
teoros que lhes parecem estranhos, da 
recrudescência e intensificação desacos‑
tumadas, de flagelos destruidores. Tais 
flagelos não são causa, nem presságios 
sobrenaturais, mas sim uma consequên‑
cia do movimento geral que se opera no 

mundo físico e no mundo moral”. (A Gê-
nese, 5ª ed., item 10)

Posteriormente, no mesmo item 10 da 
quinta edição francesa, afirma‑se que 
Jesus podia predizer a era de renovação 
moral pela qual passaria a humanidade, 
associando-a a fenômenos extraordiná‑
rios, terremotos, flagelos diversos e sinais 
dos céus. Em nota de rodapé, menciona‑
‑se que a epidemia mortal ocorrida entre 
1866 e 1869 na Ilha Maurícia foi precedida 
por uma extraordinária chuva de estrelas 
cadentes e que, “sem dúvida”, teria sido 
um sinal do céu. Tais afirmações satisfa‑
zem os supersticiosos, porém afastam‑se 
da fé raciocinada.

A inserção dos itens 8, 9 e 10 na mes‑
ma quinta edição, com trechos baseados 
em cartas de adeptos ou em comunica‑
ções que não receberam a sanção uni‑
versal na Revista Espírita de julho/1867, 
outubro/1868 e novembro/1868, não ca‑
racteriza ou valida um novo ensinamen‑
to doutrinário.

Nesta obra, ressalta‑se a relevância da 
concordância universal para que qualquer 
ensinamento possa ser considerado parte 
integrante da Doutrina Espírita e, certa‑
mente, a crendice supersticiosa de que as 
transformações morais da humanidade es‑
tejam vinculadas às transformações físicas 
do globo ou a fenômenos naturais como 
estrelas cadentes não faz parte dos ensi‑
namentos dos Espíritos. 
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N o preâmbulo de O que é o Espiritis-
mo, Kardec define o Espiritismo as‑
sim: “O Espiritismo é uma ciência 

que trata da natureza, origem e destino 
dos Espíritos, bem como de suas relações 
com o mundo corporal.” Ele esclarece que 
“o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma 
ciência de observação e uma doutrina fi‑
losófica. Como ciência prática ele consiste 
nas relações que se estabelecem entre nós 
e os Espíritos; como filosofia, compreende 
todas as consequências morais que dima‑
nam dessas mesmas relações.”

O caráter científico do Espiritismo fica, 
então, bem definido a partir dessas pala‑
vras de Kardec. Uma consequência natural 
desse caráter é o que o próprio Kardec co‑
menta no item 55 do capítulo I de A Gêne-
se: “Caminhando com o progresso, o Espiri‑
tismo jamais será ultrapassado, porque, se 
novas descobertas lhe demonstrassem que 
está errado em um determinado ponto, ele 
se modificaria sobre esse ponto; se uma 
nova verdade se revela, ele a aceita.”

Talvez motivados por essas palavras de 
Kardec, vários irmãos espíritas tiveram 
a iniciativa de buscar conhecer as novas 
descobertas da Ciência com o objetivo, 
dentre outros, de defenderem a atuali‑
dade do Espiritismo, incluindo a possi‑
bilidade dele absorver novas verdades. 
Em particular, descobriu‑se que alguns 
cientistas estavam construindo conceitos 
espiritualistas com base em conceitos da 
Física Quântica como, por exemplo, CA‑
PRA (1995), CHOPRA (2004) e GOSWAMI 
(2001,2005). Preocupados com a imagem 
da Doutrina Espírita na sociedade, alguns 
pensaram que seria necessário o Espiri‑
tismo também adotar certas explicações 
científicas do mesmo teor. 

Dessa forma, o interesse no estudo de 
conceitos da Física Quântica adentrou o 
movimento espírita. São diversos os au‑
tores espíritas que investiram na ideia de 
comprovar os ensinamentos da Doutrina 
Espírita com base na Física Quântica. Esse 
interesse é tão atual que a Física Quântica 
está em segundo lugar nos resultados da 
questão de número 50 sobre “3 assuntos 
que gostaria de conhecer mais”, da “Pes‑
quisa para Espíritas 2018” realizada por 
Ivan FRANZOLIN (2018). 

Entretanto, pelo desconhecimento so‑

Espiritismo e o misticismo quântico

bre como a ciência se desenvolve, nós es‑
píritas não percebemos que essa tentativa 
de forçar a relação entre conceitos espíri‑
tas e conceitos da Física Quântica é uma 
forma equivocada de construir um conhe‑
cimento científico e exemplifica o que, já 
há alguns anos, vem sendo chamado por 
alguns filósofos como misticismo quânti-
co (FREIRE JR, PESSOA JR & BROMBERG, 
2011). Basicamente, o misticismo quân-
tico consiste da visão “que atribui uma 
conexão íntima entre a consciência hu-
mana (ou a espiritualidade) e os fenôme-
nos quânticos.” (Idem). O que os irmãos 
espíritas que se entusiasmaram com as 
interpretações misteriosas da teoria quân‑
tica não perceberam ainda é que por ser 
uma teoria desenvolvida para descrever 
a dinâmica e comportamento das partí‑
culas materiais, usar conceitos quânticos 
para tentar descrever conceitos espíritas 
é uma forma de materializar tais concei‑
tos. Enquanto nós desejamos chamar a 
atenção da sociedade para a existência da 
vida além da matéria, usar Física Quân‑
tica para estudar fenômenos espíritas é 
materializar conceitos que desejamos que 
sejam espirituais. 

Assim, fazemos um alerta aos dirigentes 
espíritas para que esclareçam os colabora‑
dores e frequentadores das casas espíritas 
sobre a desnecessidade e inadequação da 
busca por relações entre Física Quântica e 
Espiritismo. Insistir nessas relações deno‑
ta não somente ignorância sobre Ciência e 
Física, mas também sobre o entendimen‑
to do próprio Espiritismo. Kardec nunca 
apoiou o misticismo, e jamais concordaria 
com a prática do misticismo quântico no 
movimento espírita. Para ajudar os diri‑
gentes e interessados no assunto, sugeri‑
mos uma bibliografia de nossa autoria a 
respeito dos conceitos da teoria quântica 
e a inadequação de se considerá‑los como 

apoio ou base dos conceitos espíritas (DA 
FONSECA, 2010, 2013, 2014). 
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Cairbar deixou esse exemplo. Devemos 
segui‑lo”, conclui.

Para Aparecido Belvedere, que há 43 
anos está à frente do trabalho de divulga‑
ção espírita, como responsável pela edito‑
ra O Clarim, a presença de Cairbar Schutel 
no movimento espírita e o seu imenso tra‑
balho realizado em prol da sua divulgação 
merecem ser mesmo sempre lembrados: 
“Cairbar Schutel foi pioneiro em muitos 
aspectos. Inserido em uma cidade peque‑
na, rodeado de preconceitos e dificuldades 
logísticas e econômicas, jamais deixou de 
lutar por seus ideais, de contribuir para a 
construção de uma sociedade mais frater‑
na. Além das publicações impressas, tam‑
bém deu início à divulgação do Espiritismo 
por meio do rádio, instrumento incipiente 
àquela época e que alcançaria grandes 
massas em poucos anos. Era sem dúvida um 
homem à frente do seu tempo”.

Emoção nos 150 anos de 
Cairbar Schutel

REPORTAGEM 150 ANOS DE CAIRBAR Por Eliana Haddad

O Instituto Cairbar Schutel, em Ma‑
tão, SP, promoveu nos dias 22 e 
23 de setembro a oitava edição 

do Encontro Anual Cairbar Schutel, tendo 
como tema central “Evangelho e Vivência: 
150 anos de Cairbar Schutel”.

Focado na homenagem ao sesquicen‑
tenário de Cairbar (1868‑2018), o even‑
to reuniu quase mil participantes, de 90 
cidades, e contou com palestras de Artur 
Valadares, Irvênia Prada, Heloísa Pires, 
Joaquim Bueno, Paulo Cezar Fernandes, 
Raul de Mello, Renata Berti, Felipe Label 
e Suzana Amyuni. Foram, também, lança‑
dos dois livros O imortal Cairbar Schutel 
(IDE) de David Liesenberg e O som da nova 
era (Clarim), de Cássio Leonardo Carrara.

 “A sensação que ficou foi de que fomos 
conduzidos, tamanha a leveza com que 
tudo transcorreu. Praticamente podemos 
afirmar que não houve falhas. Entre as pa‑
lestras, apresentações artísticas e entre‑
vistas, muitos instantes ficaram marcados 
pela emoção dos presentes, como a parti‑
cipação das crianças. Também o momento 
que se referiu à Unificação e que reuniu a 
Federação Espírita Brasileira e as USEs (es‑
tadual, regional e local) talvez tenha sido 
dos mais expressivos, considerando-se a 
busca da união dos espíritas, valorizando 
o esforço de unificação”, analisa o coor‑
denador do evento, Orson Peter Carrara, 
presidente do Instituto Cairbar Schutel. 

Destacando ser Cairbar Schutel de “má‑
xima importância” para o movimento espí‑
rita, por seu legado de esforço e determina‑
ção, Orson também ressalta o seu exemplo 
de coragem numa época de muitas dificul‑
dades e presença expressiva do preconceito 
com as ideias espíritas. “Sua postura huma‑
nitária e firmeza da fé ativa foram capazes 
de vencer tais obstáculos, influenciando ge‑
rações de espíritas, chegando ao nosso tem‑
po como exemplo de abnegação no bem”.

Nascido no Rio de Janeiro em 22 de 
setembro de 1869, Cairbar Schutel de‑
sencarnou em Matão, em 30 de janeiro 
de 1938, onde atuou como farmacêutico, 
ficando famoso como grande divulgador 
da doutrina espírita. Incansável, chegan‑
do a distribuir o jornal O Clarim no ce‑

mitério, no Dia de Finados, para explicar 
a imortalidade da alma. Também criador 
da Revista Internacional do Espiritismo, 
acabou ficando conhecido como o gran‑
de bandeirante do espiritismo, dotado 
ainda de uma firmeza moral exemplar. 
“Se fosse realizar esse trabalho no mo‑
vimento espírita de hoje, penso que ele 
usaria todos os instrumentos disponíveis 
que pudesse utilizar para tornar o Espiri‑
tismo conhecido”. opina Orson, lembran‑
do que com certeza também entenderia, 
por outro lado, nossas fraquezas huma‑
nas como integrantes desse movimento. 
Ele aproveita para citar a alegria que se 
sente na realização do trabalho na seara 
espírita. “Tudo o que fizermos em prol do 
Espiritismo ainda será pouco diante das 
bênçãos inúmeras que todos recebemos. 
Lutar pela divulgação espírita é investir 
em favor de nosso bem e da coletividade. 

Trabalhadores do EAC 2018

Orson: Divulgação em favor do bem Aparecido: Destaque para o pioneirismo 
de Cairbar
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Por Eliana Haddad

C om o tema “Para que todos seja‑
mos um”, a USE‑SP comemorou 
nos dias 20 e 21 outubro os 70 anos 

do 1º Congresso Brasileiro de Unificação 
Espírita, ocorrido em São Paulo de 31 de 
outubro a 5 de novembro de 1948. O título 
do Encontro comemorativo foi inspirado 
na mensagem Em nome do Evangelho, de 
Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, 
de 14 de setembro de 1948, destinada aos 
participantes daquele Congresso.

O evento ocorreu no Instituto Espírita 
de Educação, bairro Itaim Bibi, em São 
Paulo. A Rede Amigo Espírita transmitiu 
ao vivo e disponibilizou integralmente o 
conteúdo gravado, que pode ser acessado 
para informação, estudo e pesquisas atra‑
vés do Youtube.

Na abertura, na noite de 20 de outubro, 
o presidente da USE‑SP, Aparecido José 
Orlando, explicou que, ao final do pri‑
meiro Congresso Espírita do Estado de São 
Paulo, surgia a União Social Espírita, em 
5/6/1947, como tese vencedora de Edgard 
Armond, representando a Feesp entre os 
espíritas paulistas de 551 instituições. 
Assim, consolidava‑se a necessidade da 

ESPÍRITAS ANALISAM OS 70 ANOS  DO CONGRESSO DE UNIFICAÇÃO
união, da unificação direcional 
sob a responsabilidade da nova 
entidade. 

Antonio César Perri de Carva‑
lho, ex-presidente da FEB e da 
USE‑SP, abordou o tema “Histó‑
rico com antecedentes e desdo‑
bramentos do Congresso de Uni‑
ficação”, trazendo informações 
não somente referentes à reali‑
zação e registros da época, como 
também sobre o interessante 
marco deste evento que origina‑
ria um ano depois a assinatura do 
Pacto Áureo.

Na manhã de 21 de outubro, 
após apresentação pelos partici‑
pantes de pontos fundamentais 
para a compreensão do progresso 
do movimento espírita com desa‑
fios ainda a serem enfrentados, 
ocorreram duas rodas de con‑
versas, coordenadas por Paulo 
Roberto Francisco. A primeira, 
sobre “O legado do 1º Congres‑
so”, com participações de Fran‑
cisco Ferraz Batista (PR); Olenyr 

Teixeira (SC); Gladis Pedersen de Oliveira 
(RS) e Júlia Nezu Oliveira (SP). A segunda, 
sobre o tema “Reflexão para o futuro”, 
contou com representantes do Rio de Ja‑
neiro, Hélio Ribeiro Loureiro; São Paulo, 
Aparecido José Orlando; e da Federação 
Espírita Brasileira, através da sua vice‑
‑presidente Marta Antunes de Oliveira. 

Durante o evento foram lançadas as edi‑
ções digitais do livro Anticristo: Senhor do 
Mundo, de autoria do ex-presidente da FEB 
Leopoldo Cirne, editado por Autores Espíritas 
Clássicos (http://luzespírita.org.br/leitura/
pdf/L163.pdf; e também Anais do Congres-
so Brasileiro de Unificação Espírita, editado 
por Autores Espíritas Clássicos e USE‑SP.

Troca de ideias
Bastante proveitoso no que se refere à 

história do movimento espírita no Brasil, 
o evento inovou por seu formato mais in‑
timista, através do qual foi possível uma 
maior interação entre os participantes, 
com muita informação, conversa e tro‑
ca de ideias. “ Isso é muito interessante, 
ninguém pode impor nada, porque um dos 

aspectos mais bonitos da doutrina é justa‑
mente a liberdade de pensamento. Quan‑
do estamos juntos, esses momentos de re‑
flexão são primordiais para que realmente 
todos sejamos um”, analisou Orlando.

A frase, tema do evento, foi também 
enaltecida por Antonio César Perri. “A 
mensagem que dá título a esse encontro 
é uma reflexão que devemos fazer no mo‑
vimento espírita brasileiro no sentido de 
pensarmos num movimento espírita sóli‑
do, coeso e adequado aos momentos que 
estamos vivendo hoje”.

Marta Antunes comentou que é preciso 
realmente trabalhar em favor da união 
dos espíritas, mas que ela só será possí‑
vel se aprendermos a construir pontes de 
entendimento. “Nesses 70 anos desde o 
primeiro congresso temos sido frágeis na 
construção de pontes, colocando nossos 
pontos de vista, interpretações pessoais, 
mas não estendemos a mão, como nos en‑
sina o Evangelho há mais de 2 mil anos. 
Ou trabalhamos a fraternidade, o amor 
e o exemplo, ou vamos continuar pati‑
nando nesse entendimento. Precisamos 
conhecer a doutrina espírita não apenas 
intelectualmente, mas colocando em prá‑
tica seus princípios. Precisamos aprender 
o Evangelho com o Cristo e o espiritismo 
com Kardec”. Ela lembrou a urgência da 
transformação moral, conforme disse 
Emmanuel, no capítulo 25 do livro O Con-
solador, sobre a necessidade do Evange‑
lho nas relações humanas. “É chegado o 
tempo de reajustamento de todos os va‑
lores humanos. Se as dolorosas expiações 
coletivas preludiam a época dos últimos 
‘ais’ do Apocalipse, a espiritualidade tem 
de penetrar as realizações do homem fí‑
sico, conduzindo‑as para o bem de toda a 
humanidade”. Enfatizou ainda que che‑
gamos a um momento da nossa encarna‑
ção que não podemos ficar adiando essa 
mudança. “Senão seremos excluídos do 
processo”, acrescentou.

Renunciar para unificar
Um exemplo de prática e de reflexão foi 

dado por Hélio Ribeiro, ao narrar a histó‑
ria do movimento espírita no Rio de Janei‑
ro. “Em nome da unificação, aprendemos 
a renunciar, depois de muitas lágrimas e 
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muita autoevangelização”, explicando a 
decisão da então FEERJ (Federação Espí‑
rita do Estado do Rio de Janeiro) da qual 
era o Presidente que renunciou a sua ação 
federativa e a entregou, juntamente com 
a antiga USEERJ (União das Sociedades Es‑
píritas do Estado do Rio de Janeiro), ao 
CEERJ — Conselho Espírita do Estado do 
Rio de Janeiro, constituído para integrar 
as ações das citadas federativas que dei‑
xaram de existir dando lugar a esse últi‑
mo, observando que o congresso realizado 
há 70 anos norteou também o processo de 
unificação no Rio de Janeiro.

O assunto Roustaing foi bastante evi‑
denciado, pelas perguntas dos presentes, 
como um dos pontos importantes a serem 
solucionados para a união dos espíritas. Em 
sua apresentação, a advogada Júlia Nezu, 
ex-presidente da USE em duas gestões con‑
secutivas, abordou que desde o primeiro 
congresso brasileiro de 1948 está presente 
a questão do roustainguismo no espiritis‑
mo. “É um ponto importante de desacordo 
que existe no movimento espírita. Sei que 
já houve tentativas em 1950, quando um 
sócio da FEB conseguiu anular uma assem‑
bleia que introduzia o estudo do Roustaing 
nos seus estatutos. Mais recentemente 
aconteceu o contrário, quando Luciano dos 
Anjos obstou que a FEB retirasse a questão 
dos estatutos, considerada por ele como 
cláusula pétrea. Acontece que a Justiça, 
em primeira e em segunda instância, a des‑
considerou como cláusula pétrea, estando 
a FEB, portanto, já liberada para, se qui‑
ser, convocar uma nova assembleia e reti‑
rar Roustaing de seus estatutos. Não cabe 
mais ação rescisória, sendo "coisa julgada", 
esclareceu. São fatos, a realidade que co‑
locamos aqui para uma reflexão. Na USE, 
a vontade soberana é das casas espíritas. 
Não podemos, portanto, apenas comemo‑
rar, mas analisar e verificar o que podemos 
fazer para melhorar o trabalho de Unifi‑
cação, pois acreditamos que no presente 
podemos construir um futuro com base no 
legado deixado por nossos companheiros 
naquele primeiro congresso, agora acresci‑
do pela nossa experiência nesses 70 anos. 

 Nas rodas de conversa, perguntas so‑
bre o tema também foram dirigidas a 
Marta Antunes, que se comprometeu a 

verificar essa questão estatutária da FEB 
e aproveitando a presença do advogado 
Francisco Ferraz Batista que é o coorde‑
nador do Jurídico do CFN da FEB pediu‑lhe 
para analisar essa questão.

Aparecido José Orlando avaliou que o 
movimento espírita precisa estar atento 
a outros aspectos relevantes, caracterís‑
ticos da nossa fase evolutiva. “Todos nós 
antes de buscarmos a unificação, precisa‑
mos de união. Vivemos um mundo muito 
polarizado, a favor ou contra alguma coi‑
sa, e agrupamos pessoas de acordo com 
os nossos conceitos. Precisamos aprender 
a dialogar, a ouvir, a oferecer oportuni‑
dades de se caminhar lado a lado. Não 
existe movimento sem ação e movimento 
espírita não significa exclusivamente mo‑
vimento federativo, uma vez que o verda‑
deiro espírita deve ser reconhecido pela 
sua transformação. É mandatório que to‑
dos sejam parte do movimento federativo 
para serem considerados participantes do 
movimento espírita ?, questionou.

Para Francisco Ferraz Batista, coorde‑
nador do Jurídico do CFN, o personalismo 
acaba por dificultar o movimento espírita, 
muitas vezes, inclusive, com a inserção de 
práticas estranhas. Ele lembrou Kardec em 
sua viagem a Lyon e Bordeaux, em 1862, 
quando falou sobre o futuro do espiritis‑
mo, alertando sobre suas bases aos que lhe 
perguntaram na época sobre o “espiritismo 
independente. A gente arruma muita coi‑
sa que não tem necessidade”, justificou 
Francisco, recordando as considerações de 
Kardec de que pela força mesma das coi‑
sas o espiritismo levará ao aprimoramento 
moral, que conduzirá à prática da caridade 
e assim nascerá a fraternidade. “Para isso 
é preciso rever conceitos, posturas, para 
verificarmos se estamos caminhando nes‑
sa direção, se estamos convivendo com os 
que são contrários a nossa proposta, e não 
bani‑los. Kardec nos convidou: pregai por 
palavras, mas sobretudo por exemplos”.

Muitos desafios
Os desafios não são poucos. Como bem 

lembrou Olenyr Teixeira, há federações que 
por força de suas histórias ainda funcionam 
como grandes centros espíritas, mas há 14 
mil instituições espíritas ligadas às federa‑

tivas. “Precisamos recristianizar o espiritis‑
mo. Os espíritas não seguem ainda rigoro‑
samente o Evangelho de Jesus. O programa 
divino diz, entretanto, que devemos ter pa‑
ciência. Bezerra de Menezes já nos alertou 
que a unificação é paulatina e o que mais 
importa é a união dos espíritas sinceros”.

Outra questão abordada pela educado‑
ra Gladis Pedersen de Oliveira foi a neces‑
sidade contínua de estudo do espiritismo, 
até mesmo para que ele não seja confun‑
dido com outras representações religiosas. 
“O problema da confusão entre as inter‑
pretações, as várias denominações religio‑
sas, só será vencido com muito estudo. No 
IBGE, o espiritismo nem aparece entre as 
religiões cristãs, mas como religião eso‑
térica. As federativas estaduais têm que 
pressionar os órgãos oficiais, porque as 
informações são dadas equivocadas. Até o 
próprio espírita ao responder o Censo não 
sabe o que vai dizer porque não se encai‑
xa. Ora, se na base da doutrina, Jesus é 
o modelo e guia, O Evangelho segundo o 
espiritismo é obra básica, e obra básica 
religiosa. Essa posição tem que ser clara. 
Isso existe ainda por omissão nossa”.

Aparecido José Orlando, presidente da USE
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L A N Ç A M E N T O S  E M E

FEAL lança campanha para recuperar acervo de 
Allan Kardec

A Fundação Espírita André Luiz em 
parceria com o Instituto Canuto 
Abreu lança o projeto Cartas de 

Kardec, que tem como objetivo garantir 
a preservação de um material inédito que 
guarda a memória do Espiritismo.

Um acervo com 740 manuscritos iné‑
ditos escritos por Allan Kardec, sua es‑
posa Amélie Boudet, Léon Denis, Gabriel 
Delanne e Camille Flammarion. Nesse 
material, Allan Kardec revela os basti‑
dores do espiritismo, sendo possível co‑
nhecer melhor também seu lado humano 
e familiar.

André Marouço, gerente de comuni‑
cações da Fundação Espírita André Luiz 
define o que representa esse acervo: “As 
Cartas de Kardec são para o espiritismo, o 
que os Manuscritos do Mar Morto e o Evan‑
gelho de Tomé são para a história judaico‑
‑cristã, um grande norteador de retorno 
para a mensagem original e tão deturpada 
ao longo dos tempos por interesses ou‑
tros que não sejam a evolução do espíri‑
to”, explica.

A proposta é de um financiamento co‑
letivo para recuperar e tornar público esse 
legado por meio de um Memorial do Espiri‑
tismo, um site contendo as cartas digitaliza‑
das, traduzidas e comentadas, uma série de 
livros, um banco de imagens e um filme nar‑
rando a saga das cartas que sobreviveram 
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à queima proposital do espólio de Kardec, 
a um saque nazista e diversas tentativas de 
destruição e ocultação.

Segundo Marouço, o acervo, embora se 
encontre em boas condições, atravessou 
as intempéries do tempo e parte dos do‑
cumentos precisam ser restaurados, higie‑
nizados e digitalizados para que se tornem 
disponíveis ao público, a pesquisadores e 

a estudiosos do espiritismo e espiritualis‑
mo. “O potencial do acervo é gigantesco, 
ofertando à Ciência e Filosofia Espírita co‑
nhecimentos que impactarão positivamen‑
te a divulgação do espiritismo pelo mundo 
afora”, conclui.

Para apoiar e colaborar:
https://www.catarse.me/cartasdekardec
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Paulo Toledo Machado retorna à pátria espiritual

R etornou à pátria espiritual o Dr. Paulo 
Toledo Machado, dia 14 de setembro 
de 2018, por volta das 21 horas, em 

São Paulo, Capital. Era nascido em Itapira, 
em 20 de agosto de 1924, filho de Américo 
Bairral, um dos fundadores do Hospital Es‑
pírita Bairral daquela localidade.

Era advogado, contabilista e professor 
universitário. De família espírita e traba‑
lhador desde muito jovem, aos 20 anos, 
em 1946, era presidente do Centro Espíri‑
ta Ismael, no Bairro da Pompeia, na capital 
paulista. Quando tinha 22 anos de idade, foi 
fundada a Mocidade Espírita da Lapa, tendo 
sido escolhido para ser diretor de estudos.

Ele e sua esposa Elza Mazzoneto Macha‑
do fundaram o Lar da Família Universal e o 
Instituto de Cultura Espírita de São Paulo 
(ICESP) que mais tarde, em 1997, reuniu 
entre publicações, documentos, objetos 
históricos, também obras raras, incluindo 
textos de Allan Kardec doados pelo pes‑
quisador Canuto de Abreu e instituíram o 
Museu Espírita de São Paulo. No dia 18 de 
abril de 2013, com a extinção do ICESP, o 
Museu e os imóveis pertencentes ao ICESP 
foram transferidos para a Federação Espí‑
rita Brasileira.

Em 1957, por ocasião das comemora‑
ções do Primeiro Centenário do Espiritis‑

mo, o Lar da Família Universal, publicou O 
Livro dos Espíritos bilíngue, em português 
e francês, tradução da 1ª edição francesa 
e também, em homenagem à efeméride O 
Livro dos Espíritos e sua Tradição Histórica 

e Lendária, ambos com tradução de Silvino 
Canuto de Abreu. Também, o LFU, publicou 
o livro O Evangelho por Dentro, de Canuto 
de Abreu e o Joana D’Arc ditada por ela 
mesma, pela mediunidade de Ermance 
Dufaux, publicado à época de Kardec, em 
1858, e comentado na Revue Spirite de 
1858 e este livro foi lançado no Brasil pelo 
Lar da Família Universal.

A abertura das comemorações teve iní‑
cio no Ginásio do Pacaembu com a pre‑
sença de dez mil pessoas. O presidente da 
USE à época era Luiz Monteiro de Barros e 
o Paulo Toledo Machado, então presidente 
do Conselho Metropolitano da USE, foi o 
secretário geral da comissão central. 

Paulo participou da diretoria executiva 
da USE por seis gestões, de 1952 a 1964, 
nas gestões dos presidentes Luiz Monteiro 
de Barros e Carlos Jordão da Silva. Foi o 
secretário‑geral do 2º Congresso de Mo‑
cidades Espíritas do Estado de São Paulo, 
realizado de 28 a 30 de maio de 1954.

Foi o presidente da comissão organiza‑
dora da 1ª Semana Espírita de São Paulo, 
de 2 a 8 de julho de 1956, quando na épo‑
ca era o presidente do Conselho Metropo‑
litano de São Paulo.

MEMÓRIA Por Julia Nezu

Paulo Toledo Machado, em 4/11/2011, em sua residência, na Lapa, SP (Foto: Julia Nezu)
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SUPLEMENTO LITERÁRIO Por Julia Nezu

A s  pesqu i sas  sobre  a 
sobrev ivênc ia  da  a lma

Q uando se fala em alma e em sobre‑
vivência após a morte, a maioria 
das pessoas pensa tratar‑se de um 

tema referente às religiões. Este livro é 
composto de doze trabalhos que abordam 
o tema sob outra perspectiva: a filosófica 
e a das ciências.

Sócrates, Fichte, Schelling e Kant são 
alguns dos filósofos discutidos aqui que 
abordaram o tema e sua fundamentação. 

Ao longo da história se viu que o tema 
não era apenas fruto de ideias pessoais, 
mas que se poderia observar fenômenos 
cuja explicação necessita do conceito de 
alma, de sua sobrevivência e da manuten‑
ção de sua personalidade após a morte.

A alemã Frederica Hauffe, médiuns 
franceses que trabalharam com Allan Kar‑
dec, Eusápia Paladino, Leonore Piper e 
Chico Xavier são alguns dos médiuns estu‑
dos por autores dos trabalhos. 

Outro fenômeno sob enfoque é o das 
experiências de quase morte, situações 
clínicas em que um paciente sem pulso, 
em situação de parada cardíaca, com pu‑
pilas dilatadas, inconsciente, passa por 
ressuscitação e relata percepções e vivên‑
cias durante esse estado. A similitude de 
alguns relatos se tornou objeto de estudos 
psicológicos por parte de médicos e pa‑
rapsicólogos nas últimas décadas.

Duas metodologias recentes tiveram as 
cartas psicografadas pelo médium minei‑
ro Chico Xavier. Uma quantitativa, com o 
uso de softwares e computadores e outras 
qualitativo‑quantitativa, isolando, classi‑
ficando e verificando com os familiares a 
consistência das informações fornecidas. 
Ainda entre os estudos recentes, o livro 
contém um trabalho realizado no Espírito 

Santo, com diversos médiuns que regis‑
tram por escrito suas impressões sobre um 
espírito evocado, e têm verificadas pelos 
familiares as informações obtidas.

Outra linha de estudos tem um traba‑
lho aqui publicado, a comparação de tex‑
tos literários de espíritos desencarnados 
com sua produção ainda em vida. O Victor 
Hugo de Os miseráveis se assemelha ao de 
Párias em Redenção, psicografado por Di‑
valdo Franco?

Um capítulo de desconstrução põe em 
questão duas formas de argumentação na 
defesa da sobrevivência da alma. O uso 
inadequado de conceitos da física quân‑
tica e a suposição da necessidade do con‑

ceito de alma para explicar a organização 
dos seres vivos superiores em função de 
sua contradição com a segunda lei da ter‑
modinâmica da física.

O livro contém os trabalhos que foram 
apresentados no 14º Encontro Nacional da 
Liga de Pesquisadores do Espiritismo, dias 
25 e 26/8/2018, nos auditórios da União Es‑
pírita Mineira, com apoio do CCDPE‑ECM e 
USE‑SP, selecionados para compor o oitavo 
volume da série “Pesquisas Brasileiras so‑
bre o Espiritismo”, da Liga de Pesquisado‑
res do Espiritismo, com os direitos autorais 
doados para o Centro de Cultura, Docu‑
mentação e Pesquisa do Espiritismo Eduar‑
do Carvalho Monteiro — www.ccdpe.org.br.

Nº de páginas: 272
Papel: offset 75g branco
Miolo: 1 x 1 
Capa: 4 x 0
Formato: 16 x 22,5 cm — com orelhas
Preço de venda: R$35,00
Publicação: CCDPE‑ECM, LIHPE e USE‑SP

S U P L E M E N T O
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ENLIHPE

Pesquisadores do espiritismo 
se reúnem em Belo Horizonte

C om a presença de estudiosos de 
cinco Estados e representações de 
quatro federativas, além de diri‑

gentes de diversas instituições espíritas, o 
14 Enlihpe, realizado nos dias 25 e 26 de 
agosto, em Belo Horizonte, MG, abordou 
como tema central as pesquisas sobre a 
Sobrevivência da Alma.

O evento que teve como abertura a 
conferência do psiquiatra Alexander Mo‑
reira Almeida, de Juiz de Fora, (É possível 
investigar a existência da alma?) e contou 

Da redação

com apresentações dos trabalhos reali‑
zados sobre o tema pelos pesquisadores 
Humberto Schubert Coelho (A importân‑
cia da fundamentação transcendental e 
idealista para a ideia da imortalidade do 
espírito), Alexandre Fontes da Fonseca (O 
que comprova a sobrevivência da alma?), 
Marcelo Gulão (As investigações sobre 
a sobrevivência da alma), Paulo da Silva 
Neto Sobrinho (Prova da sobrevivência da 
alma), Raphael Vivacqua Carneiro (Evoca‑
ção de pessoas falecidas utilizando a pre‑
ce e a varredura medianímica), Leandro 
Santos Franco de Aguiar (Mediunidade e 
sobrevivência — um século de investiga‑
ções: a contribuição de Alan Gauld para 
o estudo da imortalidade), Luiz Fernan‑
do Bandeira de Melo (A sobrevivência da 
alma e o progresso moral em Sócrates), 
Elton Rodrigues e Carolina Machado (En‑
saio sobre as anotações de Dr Kerner com 
respeito aos fenômenos psíquicos da Sra 
Frederica Hauffe) e Eric Ávila Pires (Ce‑
sare Lombroso: da biografia à transição 
paradigmática).

Julia Nezu, presidente do CCDPE‑ECM 
— Centro de Desenvolvimento e Pesquisa 
Eduardo Carvalho Monteiro, idealizador da 
LIHPE ‑Liga dos Pesquisadores do Espiritis‑
mo, apresentou um breve histórico sobre 
a relação existente entre as inciativas, 
enaltecendo o pioneirismo do pesquisa‑
dor e historiador em fomentar encontros 
virtuais e presenciais de pesquisadores 
do espiritismo.

Foi realizada uma mesa de debates so‑
bre as edições de A Gênese, os milagres e 
as predições segundo o espiritismo, de Al‑

lan Kardec, com considerações a respeito 
das alterações da quinta edição por Marco 
Milani e Samuel Magalhães.

O pesquisador homenageado nesta edi‑
ção foi Alfred Russel Wallace.

Três livros foram lançados: A sobrevi-
vência da alma em foco, com os trabalhos 
dos expositores do evento, Conversando 
com os espíritos, de autoria de Jáder Sam‑
paio, Anna Prado, a mulher que falava 
com os mortos, de autoria de Samuel Ma‑
galhães. Outros autores presentes tiveram 
espaço para autografar seus livros, como, 
por exemplo, Genealogia do espírito, de 
Humberto Schubert, e Sócrates e religião, 
de Luiz Fernando Bandeira de Melo, entre 
outros. 

A coordenação‑geral do evento ficou 
por conta de Jáder Sampaio. “Há pesqui‑
sadores nas universidades trabalhando 
com temática espírita com espaço limi‑
tado para divulgação e publicação, sem 
linha de pesquisa estabelecida e sem diá‑
logo com pares, por não os conhecer. Que‑
remos aproximar essas pessoas”, explica o 
pesquisador sobre a importância de inicia‑
tivas como estas.

Após a realização do evento, houve 
mais um momento de aprendizado e con‑
fraternização dos participantes, com um 
passeio a Pedro Leopoldo, MG, onde nas‑
ceu o médium Francisco Cândido Xavier.

O próximo Enlihpe está programado 
para ser realizado em Fortaleza, CE, nos 
dias 24 e 25 de agosto/2019.

O evento deste ano foi gravado e está dis-
ponibilizado aos interessados, com vídeos, 

apresentações e fotos. Acesse lihpe.net.

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



Novembro/Dezembro de 2018

14

CIRCUITO ABERTO

Reunião 
anual do 

CFN

Comunicação Social 
Espírita realiza 
encontro virtual

D e 9 a 11 de novembro, foi reali‑
zada a reunião anual do Conselho 
Federativo Nacional da Federação 

Espírita Brasileira, envolvendo 27 federa‑
tivas estaduais.

Para este ano, a agenda contemplou 
várias ações que tiveram início no ano 
passado ou em anos anteriores, após 
trabalho envolvendo a participação 
de representantes de todos os Esta‑
dos brasileiros.

Além das apresentações pelos coor‑
denadores nacionais das áreas de Infân‑
cia e Juventude, Atendimento Espiritual, 
Estudos, Assistência e Promoção Social 
Espírita, Comunicação Social Espírita, Me‑
diunidade e da Família, também foram de‑
senvolvidos os temas de sustentabilidade, 
projeto de levantamento de informações 
federativas, Congresso Espírita Brasilei‑
ro de 2020, programa de qualificação de 
multiplicadores para a formação continua‑
da de lideranças espíritas, entre outros.

Foram deliberados, também, assuntos 
sobre o documento Orientação da área de 
Atendimento Espiritual, conteúdo de pro‑
gramas da área de Estudo do Espiritismo, 
estruturação da área da Família, regula‑
mento das CONBRAJES.

A representação da USE esteve a cargo 
de seu presidente, Aparecido José Orlan‑
do, e dos vice‑presidentes. Na oportuni‑
dade, a USE apresentou o tema Passe em 
animais e suas implicações.

No dia 27 de outubro, das 9 às 18 ho‑
ras, a área de Comunicação Social Espírita 
(ACSE) do Conselho Federativo Nacional 
realizou o 1º Encontro Virtual, com parti‑
cipação de espíritas do Brasil e do exterior.

A iniciativa faz parte da área em pro‑
mover oficinas virtuais para a capacitação, 
de trabalhadores na área de comunicação 
desenvolvendo uma nova mentalidade que 
veja nas atividades da área um veículo de 
transformação da mentalidade moderna 
através da mudança do pensar, do sentir 

Da redação

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

e do agir à luz do conhecimento espírita 
e utilizando‑se de mídias e conteúdos de 
caráter espírita.

Na programação, foram desenvolvidos 
os seguintes temas: "ACSE e mídias li‑
vres", "ACSE e suas três funções (evange‑
lizadora, integradora e midiática)", "Mé‑
tricas nas redes sociais", "Transmissão ao 
vivo" e "Acessibilidade".

Os vídeos relativos aos temas podem ser 
acessados na página 

www.facebook.com/acsebrasil.
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CIRCUITO ABERTO Da redação

O encontro ocorreu em Guarapa‑
ri/ES, de 14 a 16 de setembro, 
em comemoração aos 40 anos 

da Campanha Permanente de Evange‑
lização Espírita Infantojuvenil. Foram 
tratados assuntos como Protagonismo, 
Inclusão, Liderança Espírita, Arte, Espa‑
ços de Atuação e Qualidades necessárias 
à tarefa de Evangelização. Participaram 

D urante a realização em agosto da 
26ª Semana Espírita, a USE Intermu‑
nicipal de Mauá realizou pesquisa 

junto ao público presente para conhecer 
temas que são do interesse dos frequenta‑
dores e trabalhadores das casas espíritas. 
O tema "Mediunidade na infância e na ju‑
ventude" foi um dos mais votados.

Para atender ao público de evangeliza‑
dores e educadores, trabalhadores da As‑

Reconciliação: consigo mesmo, com a 
família e com Deus é o tema da palestra 
que Gláucio Cordeiro desenvolve no dia 25 
de novembro, das 8 às 12 horas, na Socie‑
dade Espírita Terezinha de Jesus, rua Cres‑
po de Carvalho, 34, em São Paulo, no 31º 
Encontro da Família. A promoção e reali‑
zação é da USE Distrital da Freguesia do Ó.

cerca de mil evangelizadores de infân‑
cia e juventude.

A Homenagem aos pioneiros Evangeli‑
zadores do Brasil, que há 40 anos inicia‑
ram a Campanha Permanente, foi muito 
emocionante e, com certeza, oportunizou 
a reafirmação do nosso ideal e nos fortale‑
ceu o coração aos embates da tarefa.

O Encontro proporcionou o diálogo 

sistência Espiritual e dirigentes espíritas 
interessados, acontece no dia 25 de no‑
vembro, das 8h30 às 12 horas, no Centro 
Espírita Allan Kardec, rua Santo André, 264, 
em Mauá, SP, o seminário com o tema esco‑
lhido. Como se manifesta a mediunidade, 
obsessão e desobsessão na infância, aten‑
dimento na casa espírita serão assuntos a 
serem tratados no seminário. Inscrições 
pelo e‑mail mediunidade@usesp.org.br.

1º ENEEIJ — Encontro Nacional de Evangelizadores 
Espíritas da Infância e Juventude

Mauá realiza seminário sobre mediunidade na infância e na juventude

31º Encontro da Família da USE Distrital da Freguesia do Ó

entre as federativas, viabilizando trocas 
de experiências e constatação de que os 
desafios são muitos, porém existem mui‑
tos braços dispostos a criar uma corrente 
de apoio, que somos o Brasil, pátria do 
Evangelho, com sementes em forma de 
pingos de gente e flores joviais em busca 
do bem através da Doutrina Consoladora 
de Jesus.

Participantes do Encontro Nacional de Evangelizadores da Infância e da 
Juventude, em Guarapari (ES) Representantes de São Paulo
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ACONTECE

Reunião geral do Departamento de Infância

Encontro de evangelizadores

Confraternização do Mocidades 
em Franca

Movimento Você e a Paz em São Paulo

O Departamento de Infância agen‑
dou para o dia 25 de novembro, 
domingo, das 8 às 13 horas, sua 

reunião geral para este ano de 2018. As 
inscrições podem ser feitas pelo link sites.
google.com/view/reuniaogeral ou para 
dúvidas, contatar (11) 9 9540‑2519.

Na agenda da reunião, avaliação e 
das ações desenvolvidas durante o ano, 
bem como o planejamento das ativida‑
des para 2019. A reunião acontece na 
sede Santana da USE, rua Gabriel Piza, 
433, em São Paulo.

No domingo, 18 de novembro, 
a cidade de Ourinhos recebeu 
a equipe do Departamento da 

Infância para o último evento do 
ano, quando das 7h30 às 16 horas, 
foi realizado o 2º Encontro de Evan‑
gelizadores de Ourinhos e região, 

P elo quarto ano consecutivo, no 
dia 10 de novembro, sábado, a 
partir das 17 horas, no Auditó‑

rio Oscar Niemeyer, plateia externa, 

INFÂNCIA

EVANGELIZADORES

SAÚDE PÚBLICA

NOS TRIBUNAIS

com promoção da USE Regional de 
Assis. O tema do encontro foi "A 
evangelização e o futuro do Espiri‑
tismo". O evento aconteceu na As‑
sociação Cultural Espírita Fraterni‑
dade, rua Valentim Gentil, 44, Vila 
Esperança.

N o dia 18 de novembro, das 8h30 às 
14 horas, as Mocidades Espíritas da 
região de Franca se reuniram para 

mais uma CREME: Confraternização Regio‑
nal de Mocidades Espíritas, com diversas 
opções de oficinas, encerrando a Semana 
do Jovem Espírita ‘Lívia Hernandes’.

no Parque do Ibirapuera, com a presença 
do anfitrião Divaldo Pereira Franco, que 
recebeu diversos religiosos prestigiando 
o encontro, que procura a divulgação 
sistemática da não violência.

O movimento idealizado por Divaldo vai 
completar 21 anos, no próximo dia 19 de 
dezembro. Começou em Salvador, onde é 
reverenciado como data oficial, cívica e 
cultural do município. Todos os anos, na 
praça Dois de Julho, no Campo Grande, 
acontece o evento que, segundo seus or‑

O evento aconteceu no Grupo Espí‑
rita Alvorada, rua Um, número 1, na 
Vila Santa Izabel, em Pedregulho. A 
promoção e realização foram do Depar‑
tamento de Mocidade da USE Regional 
de Franca.

ganizadores, “é o ápice das atividades 
anuais, marcando o encerramento com 
a presença de milhares de pessoas que 
buscam uma proposta de paz”.

Ainda no mês de novembro, Divaldo 
Franco realizou ciclo de palestras no 
Estado de São Paulo, passando pelas 
cidades de Birigui (12), Fernandópolis 
(13), São José do Rio Preto (14), Ca‑
tanduva (15), Araraquara (16), Ribeirão 
Preto (17) e encerramento com semi‑
nário em Araras (18).


