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UNIF ICAÇÃO

Começaram em fevereiro os Encontros Fraternos de Unificação. 
Nos dias 16 e 17, iniciamos os dois primeiros, em São João da Boa 
Vista e Franca. Neste ano, homenageamos José Antonio Balieiro, 
que desencarnou no ano passado e que foi o grande responsável e 
coordenador dos encontros realizados em 2017.

A Diretoria Executiva da USE estará presente em todos os 
encontros, esperando  que essas inciativas se aprimorem para que 
o movimento espírita trilhe caminhos convergentes e seguros, em  
momentos de muita alegria, confraternização, convivência, novas 
e velhas amizades, sem faltar o importante trabalho de fomentar o 
movimento espírita pelas casas e pelos órgãos de Unificação.
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Q uando olhamos com atenção para 
esta edição 170 do Dirigente Espí-
rita, percebemos que o espiritis‑

mo não é obra individual. Exige responsa‑
bilidade e soma de esforços, convidando a 
todos nós para o trabalho coletivo na seara 
do bem. Também não nos cobra enormes 
sacrifícios, porque sabe que conta com 
colaboradores imperfeitos, que devem se 
esforçar por seu melhoramento, seguindo 
em frente com o trabalho.  Assim o espiri‑
tismo, também, vai assumindo novos con‑
tornos, cada vez mais abrangentes, nada 
nos solicitando em troca, a não ser a fé 
ativa, o exercício do amor.

São tantas áreas de atuação, tantas 
oportunidades de estudo e atividades na 
doutrina espírita, que esse movimento na‑
tural só pode nos trazer alegria, fazendo 
com que brote dentro de nós o real senti‑
mento de gratidão. 

Em diversas cidades, a realização de 
palestras, encontros, seminários, estudos, 
etc. fortalece o movimento espírita no 
sentido de fazer com que a religiosidade 
seja bem compreendida, levando‑nos a 
um sentimento libertador, um melhor en‑
tendimento da vida, com seus desafios a 
serem superados, até que atinjamos a tão 
almejada perfeição. Até a dor começa a 
mostrar outra face: a da harmonia da lei 
divina, misericordiosa e justa, que nos im‑
pulsiona à evolução.

Allan Kardec, na Revista Espírita de  
janeiro/1868, ao constatar que as ideias 
espíritas ganhavam terreno “considera‑

A união que fortalece
EDITORIAL

velmente”, comentou: “Elas se infiltram 
por uma porção de brechas; tudo con‑
corre para isto; as coisas que, à primeira 
vista, a elas pareciam mais estranhas, 
são meios com a ajuda dos quais essas 
ideias vêm à luz. É que o espiritismo 
toca em tão grande número de questões, 
que é muito difícil abordar seja o que 
for sem ver aí surgir um pensamento es‑
pírita”.

Trabalho é mesmo o que não falta e 
é muito bom constatar que o espiritismo 
está tão vivo em São Paulo, através da 
atuação das diversas USEs – estadual, re‑
gionais, distritais, municipais e intermu‑
nicipais – que promovem as mais variadas 
programações. É intenção da USE incen‑
tivar a união dos espíritas, colaborando 
para a aproximação, para o fortalecimen‑
to de todos em prol da divulgação do Con‑
solador Prometido. “Solidários, seremos 
união. Separados uns dos outros seremos 
pontos de vista. Juntos, alcançaremos a 
realização de nossos propósitos”, já nos 
aconselhara Bezerra de Menezes.

Daí a necessidade da realização de en‑
contros fraternos. Da Federação Espírita 
do Estado de São Paulo e Aliança Espíri‑
ta Evangélica a entidades do interior do 
Estado, esta edição mostra um pouco do 
resultado dessas iniciativas. Há também 
artigos interessantes e atuais que abran‑
gem os três aspectos do espiritismo: ciên‑
cia, filosofia e religião. 

O Dirigente Espírita enaltece a neces‑
sidade da comunicação entre os espíritas, 

seja através da facilidade 
da tecnologia, com e‑mails 
e grupos de WhatsApp, 
ou de um revigorante abra‑
ço e aperto de mãos que 
nos levem a compreen‑
der ainda mais o papel de 
cada um nesse importante 
período de transição de 
um mundo de expiações e 
provas para um mundo de 
regeneração. É muito bom 
saber que podemos con‑
tar uns com os outros. Isso 
nos fortalece.

Boa leitura!
O Editor
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A abertura de um grupo de pessoas 
para utilizar‑se de uma tecnologia 
nova é sempre motivo de expec‑

tativa. Recentemente, estruturamos um 
grupo de WhatsApp do CDE – Conselho 
Deliberativo Estadual. Já havíamos de‑
senvolvido o grupo para o CA – Conselho 
de Administração. Todos integrados e 
com fácil possibilidade de comunicação. 
Sabemos das potenciais dificuldades para 
manter o grupo focado no que é efetiva‑
mente importante para o próprio grupo. 
Mas isto acontece mesmo em qualquer 
reunião.

A alegria de todos em fazer parte do 
grupo foi notória e contagiante. Parecia 
que a comunicação estava represada e 
todos queriam se manifestar. Um grande 
movimento em todo o Estado estava de‑
monstrado nos avisos e nos cumprimentos 
dos seus membros. Na prática, tínhamos 
um CDE virtual.

A utilização dessa ferramenta não eli‑
mina as reuniões presenciais que fazemos 
a cada seis meses. E elas continuarão 
sendo feitas. Mesmo considerando que 
queremos possibilitar que estas mesmas 
reuniões sejam acompanhadas pela in‑
ternet. E com possibilidade inclusive de 
votação à distância. Estamos trabalhando 
para isto.

Essa ferramenta, se bem usada, per‑
mite que tenhamos rapidez na comuni‑
cação. A via é de duas mãos. Mas não 
podemos nos esquecer do fazer, do pra‑
ticar, do melhorar, do inovar e do exe‑
cutar. Somente assim, a sua utilização 
pode ser considerada eficaz e útil para o 
movimento espírita. Vamos usá‑la.

Mesmo com a tecnologia digital, esta‑
mos unidos no mesmo ideal.

Comissão Regional Sul
A Diretoria Executiva e os Departa‑

mentos estão em contínua atividade se 
preparando para a reunião regional que 
acontece de 5 a 7 de abril, em Porto Ale‑
gre, com recepção pela Federação Espí‑
rita do Rio Grande do Sul. Ela faz par‑
te do calendário de reuniões realizadas 
nas regionais do Brasil: Norte, Nordeste, 
Centro. Nestas reuniões, as áreas do Con‑
selho Federativo Nacional se fazem pre‑

Unidos no mesmo ideal
presidencia@usesp.org.brMENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

sentes com as equipes de Atendimento 
Espiritual, Assistência e Promoção Social 
Espírita, Comunicação, Infância, Mocida‑
de, Mediunidade, Família e Estudos, além 
da de Dirigentes.

Dos vários assuntos específicos para 
cada área, aprovados na última reunião do 
CFN de novembro do ano passado, há um 
tema comum a todas elas. Será analisado 
o documento O livro espírita e a sustenta-
bilidade do movimento espírita, resultado 
do trabalho de uma comissão iniciada em 
dezembro de 2017 e que realizou reuniões 
envolvendo representantes de federativas 
estaduais ao longo de 2018.

Aqui, também, saímos do Estado de São 
Paulo e estamos reunidos com trabalhado‑
res de outros Estados do Brasil e unidos no 
mesmo ideal.

Encontros Fraternos
Começamos em fevereiro os Encontros 

Fraternos de Unificação. Neste ano, fa‑
zemos homenagem especial, denominan‑
do‑os Encontros Fraternos de Unificação 
José Antonio Balieiro, querido companhei‑
ro que passou para o mundo espiritual no 
ano passado e que foi o grande responsá‑
vel e coordenador dos Encontros realiza‑
dos em 2017. Nossa homenagem de grati‑
dão ao Balieiro.

Fizemos diferente neste ano. Vamos 
todos a todos os Encontros. Em São João 
da Boa Vista e Franca, os dois primeiros 
encontros realizados nos 
dias 16 de 17 de feve‑
reiro (veja matéria nas 
páginas 8 e 9), éramos 
30 representantes da 
Diretoria Executiva 
e dos Departamen‑
tos da USE. Muita 
alegria, confraterni‑
zação, convivência, 
novas e velhas ami‑
zades, sem faltar 
o importante 
trabalho de 
fomentar o 
movimento 
espírita pe‑
las casas e 
pelos órgãos 

de unificação.
Também nos Encontros Fraternos esta‑

mos unidos no mesmo ideal.

FEESP e Aliança 
Espírita Evangélica

Estreitamos nossos laços de amizade e de 
fraternidade com a diretoria da Federação 
Espírita do Estado de São Paulo em reunião 
realizada no início de fevereiro (veja maté-
ria na página 9). A reunião foi importante 
para que juntos busquemos novas realiza‑
ções. Nova etapa foi definida. No próximo 
dia 31 de março, faremos a palestra de 
homenagem a Allan Kardec, nesta data em 
que lembramos sua desencarnação. Vamos 
falar de sua vida e de seu legado.

E não poderíamos deixar de compar‑
tilhar da ideia de desenvolver ações na 
Virada Espiritual deste ano, iniciativa da 
Aliança Espírita Evangélica, que convidou 
diversas instituições espíritas para, jun‑
tas, também participarem com suas ini‑
ciativas e atividades, lembrando os 150 
anos de desencarnação de Allan Kardec, 
divulgando‑as de forma única e comum.

O evento, denominado “Virada Espi‑
ritual 30 horas de amor fraternal”, terá 
início às 10 horas do dia 5 de outubro 
e irá até às 16 horas do dia seguinte, 
6 outubro.

Também estamos unidos no mesmo 
ideal em ações compartilhadas com todas 
as instituições. 
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"O espiritismo forjando homens de bem"

N atural de Dois Córregos, interior do 
Estado de São Paulo, o comerciante 
Antonio Aparecido Rossi é presiden‑

te da USE Intermunicipal de Jaú, coorde‑
nador do programa Momento Espírita pela 
Rádio Jauense, da Banca do Livro Espírita 
Édion Fagnani e colaborador do Jornal O 
Idealista. Está ligado ao Centro Espírita 
Verdade e Luz e também ao Centro Es‑
pírita Fé, Esperança e Caridade, ambos 
de Jaú.

Como se tornou espírita?
Através da esposa. Era um católico as‑

síduo e questionador, foram seis anos de 
namoro, ela no centro espírita e eu na 
igreja. Com o tempo veio naturalmente o 
contato e o desejo de conhecer melhor a 
Doutrina Espírita. Quando percebi, estava 
estudando e trabalhando no Centro Espíri‑
ta Mensageiros de Luz em Bariri, em busca 
de respostas para diversas questões huma‑
nas. Logo me convidaram para fazer par‑
te da diretoria, depois fui escolhido para 
exercer a presidência da casa por duas 
vezes. Com o trabalho no centro, comecei 
a participar das reuniões da USE Regional 
de Jaú. Fui convidado, “intimado”, a ser 
vice‑presidente e depois, presidente da 

PERFIL: ANTONIO APARECIDO ROSSI

mesma. A partir de então nunca mais dei‑
xei de participar das atividades da USE. 
Já fui tesoureiro e, atualmente, em 2018, 
assumi a presidência da USE Intermunici‑
pal de Jaú.

Como analisa o papel do espiritismo 
em sua vida?

Fundamental para a compreensão de 
aparentes injustiças que assolam a todos 
nós. O estudo da Filosofia Espírita me 
trouxe o esclarecimento sobre a existên‑
cia de Deus, Sua justiça e misericórdia. 
Veio a conscientização e o entendimento 
da responsabilidade que cada um de nós 
tem sobre o futuro e aquilo que chamamos 
de destino. É notório que o espírita con‑
victo tem outro comportamento perante 
a vida humana, compreende melhor suas 
provas e expiações e trabalha intensamen‑
te para seu progresso e ampara aqueles 
que os cercam, tendo como base as orien‑
tações de Jesus de Nazaré.

Qual sua opinião sobre o espiritismo 
hoje, no Brasil e no mundo?

O nosso país tem a maior quantidade 
de espíritas do planeta. Reputo esses 
números principalmente à obra de Fran‑
cisco Cândido Xavier. Nossa nação exer‑
ce papel importantíssimo de divulgação 
dessa doutrina no mundo. O espiritismo é 
uma doutrina espiritualista como outras 
tantas, mas a didática utilizada por Allan 
Kardec é incomparável. Vemos brasileiros 
radicados em diversos países formarem 
pequenos grupos de estudo, realidade 
que tem crescido e impulsionado a prá‑
tica espírita pelo mundo afora. Com a 
facilidade da tecnologia, o intercâmbio 
entre eles ficou fácil e intenso, o que 
tem se mostrado muito saudável para o 
movimento. 

O que poderia fazer a casa es‑
pírita para alavancar a divulgação 
do espiritismo?

Percebo que a maioria tem se preocu‑
pado em levar a filosofia ao grande pú‑
blico, principalmente se utilizando dos 
recursos tecnológicos e mídias sociais. 
Tenho notado a busca de orientação e 
esclarecimento por parte de pessoas que 

passam por dificuldades de toda ordem 
e, em muitos casos, é um ente querido 
que, tocado pelo sofrimento de alguém 
próximo, procura um amigo espírita para 
obter auxílio. No campo do “Fora da ca‑
ridade não há salvação” acredito que o 
atendimento fraterno no centro espírita 
seja um de seus trabalhos mais importan‑
tes. Por ele, vejo o público aumentando, 
desejando saber mais sobre a doutrina 
e procurando se engajar nos trabalhos 
das casas.

Como analisa o movimento espírita 
de unificação?

De suma importância. Os dirigentes 
que se reúnem, participam, dialogam e 
juntos compartilham experiências estão 
muito mais alinhados com a proposta 
ímpar de Allan Kardec. Até hoje, encon‑
tramos dirigentes que não entendem a 
proposta de unificação, muito menos o 
papel da USE que não interfere na casa 
espírita, e sim existe para unir e integrar 
o movimento.

O que sugeriria ao dirigente es‑
pírita para melhorar suas atividades 
na sociedade?

Vejo o dirigente espírita tendo que en‑
tender o novo contexto social e o papel 
do pensamento espírita no futuro que se 
apresenta. Ele tem a obrigação de ser 
dinâmico, ousado em alguns momentos, 
prudente em outros, mas extremamente 
atento a tudo e a todos. No campo profis‑
sional, o termo muito utilizado na atua‑
lidade é “inovação”. Por que não trazer 
esse conceito para o movimento? Clareza, 
eficiência e um grupo multidisciplinar vão 
proporcionar ao frequentador o trabalho 
no bem e resultados expressivos para a so‑
ciedade. Em Jaú, temos dois exemplos de 
como isso é possível: Associação Hospita‑
lar Thereza Perlatti, que atende 68 cida‑
des do Estado, com expertise em transtor‑
nos mentais, e a Associação das Senhoras 
Cristãs, que mantém o Abrigo Infantil 
Nosso Lar, que da mesma forma presta 
um serviço essencial à sociedade jauense. 
Ambas foram fundadas e são dirigidas até 
hoje por espíritas que se doam em favor 
de uma sociedade melhor.

Por Eliana Haddad
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A Gênese: Capítulo 1 
Caracteres da revelação espírita

Por Marco Milani

N as edições anteriores do Dirigente 
Espírita (nºs 167, 168 e 169), foram 
apontadas alterações significativas 

na 5ª edição da obra A Gênese, publicada 
três anos após a desencarnação de Allan Kar‑
dec e que fragilizaram o conteúdo doutriná‑
rio em seus respectivos capítulos 14, 15 e 18.

Desta vez, analisam‑se as alterações 
ocorridas no capítulo 1 da 5ª edição, inti‑
tulado “Caracteres da revelação espírita”.

Nas quatro primeiras edições francesas 
de A Gênese, as quais são idênticas e podem 
ser atribuídas sem qualquer dúvida a Allan 
Kardec, o referido capítulo foi estruturado 
em 62 itens, sendo que os itens de 1 a 55 fo‑
ram reproduzidos integralmente do texto de 
mesmo nome publicado na Revista Espírita 
de setembro de 1867. Os demais itens (56 a 
62) foram acrescidos por Allan Kardec.

Na 5ª edição da obra, mantém‑se a 
composição do primeiro capítulo em 62 
itens, porém com modificações nos itens 
14, 16, 25, 36 e 62. A seguir, são comenta‑
das as principais alterações.

O item 14, em todas as edições, inicia‑
‑se com a afirmação de que “como meio 
de elaboração, o Espiritismo procede exa‑
tamente da mesma maneira que as ciên‑
cias positivas, isto é, aplica o método ex‑
perimental”. Na 5ª edição, acrescentou‑se 
no último parágrafo o seguinte trecho:

“As ciências não fizeram progressos 
sérios senão depois que os seus estudos 
se basearam no método experimental; 
mas acreditava‑se que esse método não 
poderia ser aplicado senão à matéria ao 
passo que o é igualmente às coisas meta‑
físicas”. (GEN, 5ª ed, Cap. I, i.14)

O respectivo trecho acrescentado reto‑
ma o primeiro parágrafo do mesmo item 
14 para destacar a relevância e aplicação 
do método experimental, porém é ques‑
tionável a afirmação de que as ciências 
não fizeram progressos “sérios” antes do 
uso desse método. Certamente, a revolu‑
ção científica iniciada no século 17 e onde 
tal método se desenvolveu gerou inegável 
desenvolvimento do conhecimento huma‑
no, porém afirmar que não houve progres‑

A GÊNESE - ESTUDO COMPARATIVO DAS EDIÇÕES

sos sérios antes disso é desconsiderar a 
relevância dos avanços ocorridos nas ciên‑
cias antiga e medieval.

Ainda que doutrinariamente o pará‑
grafo acrescentado no final do item 14 
não comprometa o texto, a frase sobre 
a inexistência de “progressos sérios” an‑
tes da aplicação do método experimental 
é inapropriada.

No item 16 foi acrescida a afirmação 
de que “o estudo das leis da matéria ti‑
nha que preceder o da espiritualidade, 
porque a matéria é que primeiro fere os 
sentidos”. Doutrinariamente não há com‑
prometimento do texto, porém é uma fra‑
se desnecessária, uma vez que o item já 
estava finalizado, na edição original, com 
a afirmação de que “se o Espiritismo tives‑
se vindo antes das descobertas científicas, 
teria sido uma obra abortada, como tudo 
o que surge antes do seu tempo”. 

No item 25, para todas as edições, si‑
naliza‑se que a doutrina do Cristo está 
fundada sobre o caráter que ele, Jesus, 
atribui à Divindade e explicita a relação 
de amor que o Homem deve ter com Deus. 
Na 5ª edição, neste item, acrescenta‑se a 
afirmação de que não era possível amar 
o Deus de Moisés, uma vez que apenas se 
podia temê‑lo. O conceito de amor pode 
sofrer algumas variações em seu sentido 
amplo ou específico, mas será que não se 
poderia amar a Deus, conforme já desta‑
cado no Decálogo? Esse acréscimo é ques‑
tionável, ainda que se tente compreender 
o desejo do autor de se contrastar o Deus 
apresentado por Jesus e aquele já apon‑
tado por Moisés. Quando 
Jesus resumiu os Dez Man‑
damentos, ele manteve a 
necessidade de se “amar 
a Deus” como já era am‑
plamente conhecido.

A eliminação do úl‑
timo parágrafo do item 
36, constante na edição 
original, não prejudicou 
o conteúdo doutrinário, 
apesar de reforçar o de‑
ver de se tratar a todos 
com bondade, benevo‑

lência e humanidade. Se, porventura, a 
modificação não foi feita ou autorizada 
pelo próprio Kardec, caracteriza‑se o ato 
como adulteração, assim como todas as 
outras modificações.

O capítulo 1 encerra‑se com o item 62 
e, justamente, o último parágrafo que re‑
sume a finalidade da revelação espírita, 
mas o mesmo foi eliminado na 5ª edição. 
Segue o texto suprimido.

“A revelação, portanto, tem por finali‑
dade dar ao homem a posse de certas ver‑
dades, que ele não poderia adquirir por si 
mesmo, e isso para acelerar o progresso. 
Essas verdades, geralmente, se restrin‑
gem aos princípios fundamentais destina‑
dos a colocá‑lo no caminho das pesquisas, 
e não a conduzi‑lo pela borda; são os mar‑
cos que lhe mostram o objetivo: para ele, 
a tarefa de estudá‑los e deduzir‑lhes as 
aplicações; longe de libertá‑lo do traba‑
lho, são novos elementos fornecidos para 
a sua atividade.” (GEN, 1ª ed, Cap. I, i.62)

Além de eliminar o relevante trecho 
acima, o capítulo 1 da 5ª edição termi‑
na com outra alteração. Ao se referir ao 
Reino de Deus, acrescentaram‑se as pa‑
lavras “anunciado pelo Cristo”. Trata‑se 
de acréscimo desnecessário ao sentido da 
frase e, ainda, foi acrescentada uma nota 
explicativa para se justificar o uso da ex‑
pressão “o Cristo”.

* Diretor do Departamento 
de Doutrina da USE-SP
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CIÊNCIA ESPÍRITA

R ecentemente, um novo termo para 
expressar a proposta de equilíbrio 
e segurança na prática e atividade 

espírita está sendo utilizado por muitos 
dirigentes espíritas: coerência doutriná‑
ria. Agir com coerência, segundo Milani, 
diretor do Departamento de Doutrina da 
USE, significa que “adeptos de qualquer 
doutrina deveriam expressar, consistente‑
mente, os princípios e valores do sistema 
que abraçaram. Tal ocorre no Espiritis‑
mo.” Coerência doutrinária é, então, agir 
de modo lógico e consistente com relação 
à Doutrina Espírita. E arremata: “A coe‑
rência doutrinária é, primordialmente, 
um compromisso com a verdade baseada 
na razão e em fatos.”  

Alguns pensam que em nome da coe‑
rência doutrinária, não se pode avançar 
no conhecimento espírita. Acreditam 
que ela engessaria o Espiritismo, impe‑
dindo o desenvolvimento do seu caráter 
progressista (ver item 55 do cap. I de 
A Gênese). Entretanto, embora pareça 
contra intuitivo, é justamente a coe‑
rência doutrinária o ingrediente mais 
importante para se desenvolver o Espi‑
ritismo de modo seguro e eficiente. Para 
entender isso, vamos traçar um paralelo 
entre o conceito de “coerência doutri‑
nária” e a postura dos cientistas no ca‑
ráter progressivo da Ciência. 

Como se processa o caráter progressi‑
vo de áreas da Ciência bem estabelecidas 
como, por exemplo, a Física? Ninguém 
nega que a Física é aberta a novas desco‑
bertas. Mas como ela realiza e valida tais 
descobertas? Que critérios ela segue para 
discernir o verdadeiro do falso? Quando 
assistimos admirados às notícias sobre 
novas descobertas da Física, não sabemos 
que ela agiu com extrema rigidez antes de 
aceitá‑las. 

Para uma descoberta ser aceita pela 
comunidade científica, ela precisa satis‑
fazer um conjunto extenso de critérios 
de validade. Esses critérios podem ser 
resumidos em duas classes: 1. critérios 
de validade dos experimentos ou obser‑
vações; e 2. critérios de concordância e 
consistência lógica com as leis e teorias 
atuais e bem estabelecidas da área. A 
primeira classe de critérios analisa se um 

Coerência doutrinária... na Ciência
experimento foi feito de modo coerente 
com as condições necessárias para a de‑
terminação das variáveis, propriedades e 
fenômenos que se deseja descobrir, sem 
interferência de causas outras que po‑
dem influenciar os resultados e confundir 
as conclusões. Por exemplo, já refletiram 
sobre como medir que é a Terra que gira 
em torno do Sol e não o contrário? O se‑
gundo critério consiste em se analisar a 
coerência dos resultados pesquisados, 
medidos experimentalmente ou deduzi‑
dos teoricamente, com os pontos princi‑
pais das leis e teorias bem estabelecidas 
pela Física. Por exemplo, nenhum experi‑
mento ou teoria pode contradizer as leis 
da Termodinâmica. 

Therezinha Oliveira, ao falar sobre a in‑
corporação de novas revelações e conhe‑
cimentos ao Espiritismo, diz que isso pode 
acontecer, mas “... não sem que passem, 
antes, pelo crivo da razão e, quando pos-
sível, da experimentação.” Isso não é exa‑
tamente o que os cientistas fazem, isto é, 
passar as novidades pelo crivo da experi‑
mentação (item 1 acima) e da razão (item 
2 acima)? O que os físicos e cientistas de 
todas as áreas fazem é seguir “à risca” o 
que podemos chamar de “coerência dou-
trinária na Física”! 

Milani esclarece que “a Doutrina Es‑
pírita foi estruturada com inegável con‑
sistência interna e a universalidade dos 
ensinos dos Espíritos lhe confere legi‑
timidade metodológica.” E que, “Por‑
tanto, não basta alguém abraçar ideias 
antagônicas [ao Espiritismo] 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.” 
O mesmo se pode dizer de áreas cientí‑
ficas como a Física. Ela foi estruturada 
e construída com inegável consistência 
interna, e os critérios que ela, a Físi‑
ca, determina devem ser seguidos para 
o desenvolvimento de novos estudos e 
pesquisas. Igualmente, parafraseando 
Milani, não basta alguém chegar peran‑
te a comunidade científica da Física e 
“propor ideias antagônicas [à Física] 
sem evidenciação e validação por dife‑
rentes fontes para se substituir aquelas 

já existentes na Física e achar que está 
revolucionando a interpretação da reali‑
dade”. Vê‑se daí que coerência doutri‑
nária é muito mais que uma mera reco‑
mendação de dirigentes e formadores de 
opinião espírita, mas um guia natural de 
estudo e crescimento efetivos. 

Por essas razões, dirigentes e es‑
tudiosos espíritas de todo o país e do 
mundo, busquemos a coerência doutri‑
nária em nossos estudos e práticas. Só 
assim poderemos cumprir o compromis‑
so de responsabilidade com Jesus, com 
o amor e a verdade perante colaborado‑
res e assistidos no Movimento Espírita. 
Para não soar opinião pessoal,  verifi‑
quemos as palavras do próprio Kardec 
em discurso aos espíritas lioneses em 
19 de setembro de 1860: “É preciso, 
pois, evitar o deixar‑se seduzir pelas 
aparências, tanto da parte dos Espíri‑
tos, quanto da dos homens; ... é preci‑
so que tudo seja friamente examinado, 
maduramente pesado, confrontado, e, 
se desconfiamos do próprio julgamento, 
(...), é preciso recorrer a outras pes‑
soas”. Não é isso, exatamente, o que os 
cientistas em todas as áreas da Ciência 
e do conhecimento fazem para assegu‑
rar a devida coerência de suas práticas 
e descobertas? 

Bibliografia:
KARDEC, A. 2006. O Que É o Espiritismo, 

Ed. FEB, Rio de Janeiro, RJ.

KARDEC, A. 2010. A Gênese, Editora CELD, 
3ª Edição, Rio de Janeiro, RJ. 

MILANI, M. 2018. “Coerência doutrinária 
Compromisso de todos nós”, Dirigen-
te Espírita 167, p. 8, links: http://
www.usesp.org.br/Publicacoes/Re‑
vista/detalhe/735 ou http://www.
usesp.org.br/Publicacoes/noticia/
detalhe/475, acessados em 22 de Ja‑
neiro de 2019.   

OLIVEIRA, T. 2002. “Pureza Doutriná‑
ria”, FidelidadESPÍRITA 1, pp. 18‑
21. Link de acesso: http://nossolar‑
campinas.org.br/site/wp‑content/
uploads/2015/02/Pureza‑Doutrina‑
ria.pdf , acessado em 22 de Janeiro 
de 2019.

Alexandre da Fonseca
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tivos de edições de obras de Kardec em 
português: o autor francês mais lido no 
Brasil, e fez inusitado depoimento, ao re‑
latar que na infância tinha familiares que 
liam obras de Kardec.

Recentemente, têm vindo à tona pes‑
quisas inéditas sobre obras de Kardec e 
fatos do movimento espírita francês. Em 
nosso país, além do amplo espraiamento 
das ideias e ações espíritas, justamente 
no Sesquicentenário da desencarnação 
do Codificador surgirá um fato novo: o 
início da divulgação de manuscritos de 
sua autoria e de documentos, o chamado 
Projeto “Cartas de Kardec”, riquíssimo 
acervo que estava em poder da família 
de Silvino Canuto Abreu e que foram 
doados à Fundação Espírita André Luiz, 
de São Paulo.

A maior homenagem, em qualquer par‑
te, será sempre a valorização da obra do 
Codificador. Por ocasião do Sesquicente‑
nário da desencarnação de Kardec, o fato 
mais significativo será a vida pulsante de 
seus ensinos na seara espírita e na comu‑
nidade em geral.

___________________

Erramos:

Na edição anterior, na matéria 
"E agora, 25 anos depois?" 

inadvertidamente não publicamos 
o logotipo oficial da Campanha, 
de autoria de Merhy Seba, que 

foi aprovado em nível nacional na 
reunião do Conselho Federativo 
Nacional (CFN) da FEB de 1993.

___________________

150 anos da desencarnação 
de Allan Kardec

HOMENAGEM Antonio Cesar Perri de Carvalho

A llan Kardec desencarnou com 64 
anos de idade, em 31 de março 
de 1869, entre 11 e 12 horas, 

em Paris. Estava em pleno labor de es‑
tudos e organização de novas tarefas 
espíritas e assistenciais quando houve, 
repentinamente, o rompimento de um 
aneurisma.

O sepultamento ocorreu no Cemitério 
de Montmartre. Um ano depois, seu cor‑
po foi transladado para o Cemitério Père 
Lachaise, onde foi construído o dólmen 
com a famosa frase “Nascer, morrer, re‑
nascer ainda e progredir sem cessar tal é 
a Lei”. O túmulo de Kardec, nesse cemi‑
tério histórico de Paris, continua a ser dos 
mais visitados.

A Fédération Spirite Française tem 
realizado a comemoração do aniversá‑
rio da desencarnação de Allan Kardec, 
a “Journée Allan Kardec”, no Cemité‑
rio Père Lachaise em Paris, diante do 

dólmen; e em auditório, conferências 
e diálogos sobre o Codificador. Houve 
também encontros no Père Lachaise por 
ocasião da reunião do Conselho Espírita 
Internacional em Paris em 1997 e du‑
rante o 4° Congresso Espírita Mundial 
em 2004.

Kardec viveu no Século 19 – época de 
“grandes luzes”, quando ocorreram mar‑
cantes descobertas e teorias que modifi‑
caram o modo de vida do homem sobre 
a Terra, sua própria concepção e o papel 
que ele representa no planeta e no uni‑
verso. Simultaneamente foi um período de 
muitas polêmicas e choques na vida políti‑
ca e religiosa da França. 

O Codificador, o antigo professor e inte‑
lectual Rivail, foi inovador no tratamento 
dos temas sobre sobrevivência da alma, 
evangelho e em sua última obra que Al‑
lan Kardec define mais claramente uma 
linha de raciocínio para a relação com a 
Ciência. Em A Gênese, os milagres e as 
predições aborda as relações com as no‑
vas leis que decorrem da observação dos 
fenômenos espíritas. Kardec enfrentou re‑
sistências e perseguições, mas a obra da 
Codificação firmou‑se. 

Após Kardec, muitas pesquisas evoluí‑
ram e, paulatinamente, vêm confirmando 
os chamados fenômenos espíritas, haja 
vista: as experimentações das fases da 
“ciência psíquica” no século 19; da Metap‑
síquica, da Parapsicologia, de algumas es‑
colas psicanalíticas no século 20; e, mais 
recentemente sobre as relações com pes‑
quisas efetuadas nas áreas da Psicologia e 
da Medicina.

Nos preparativos do Congresso Mundial 
de Espiritismo de Paris, que comemoraria 
o Bicentenário de Kardec, estivemos com 
Nestor J. Masotti na Embaixada da Fran‑
ça, em Brasília, em maio de 2004, em 
visita ao embaixador Jean de Gliniasty, 
que se mostrou muito interessado nas 
comemorações em homenagem ao cida‑
dão francês Allan Kardec, no Brasil e na 
França. Recebeu obras do Codificador em 
francês e português. Ficou surpreso com 
as informações sobre os dados quantita‑
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A Diretoria Executiva e seus depar‑
tamentos, com aproximadamente 
30 representantes,  realizaram os 

dois primeiros Encontros Fraternos de 
Unificação em  São João da Boa Vista, 
em 16 de fevereiro, envolvendo as re‑
gionais de Mogi Mirim e São João da Boa 
Vista, e no dia seguinte, 17, em Franca, 
reunindo dirigentes das regionais de Ri‑
beirão Preto e de Franca. A organização 
das reuniões foi de responsabilidade de 
cada USE Regional.

Para este ano, os Encontros Fraternos 
de Unificação realizam homenagem espe‑
cial ao ex‑presidente da USE, José Antônio 
Luiz Balieiro, grande incentivador e orga‑
nizador dos Encontros de 2017, desencar‑
nado em março de 2018. Com o  objetivo 
de unir os dirigentes espíritas que atuam 
no Estado de São Paulo, nos 24 órgãos re‑
gionais de unificação, os encontros serão 
realizados nos meses pares (fevereiro, 
abril, junho, agosto, outubro e dezem‑
bro), estando planejadas 12 reuniões em 
seis finais de semana, preferencialmente 
o terceiro do mês.

Nesses dois primeiros encontros reali‑
zados, o  Departamento de Mocidade foi 
responsável por desenvolver dinâmica de 
integração. Foram feitas apresentações 
pelos órgãos regionais e locais de suas 
composições, da atual situação do movi‑
mento espírita em suas áreas, bem como o 
levantamento de oportunidades e deman‑
das para os departamentos da USE Esta‑
dual. A Diretoria Executiva também apre‑
sentou seu plano de trabalho, suas ações 
e projetos em andamento, seguida dos 
Departamentos de Arte, Atendimento Es‑
piritual, Comunicação, Doutrina, Estudos 
Sistematizados, Família, Infância, Mediu‑
nidade e Mocidade.

Em São João da Boa Vista, houve tam‑
bém  a participação de dirigentes de Mogi 
Guaçu;  em Franca,  de Barretos, Batatais, 
Bebedouro, Matão, Pedregulho, e São Car‑
los. Para ambas as reuniões, será elabo‑
rada síntese das discussões e análises, 
definindo‑se um conjunto de ações a 
serem implementadas sob coordenação 
da federativa.

São João da Boa Vista e Franca iniciam os 
Encontros Fraternos de Unificação 2019

Importância
Para Mário Gonçalves, presidente da 

USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, “os 
Encontros são excelentes oportunidades 
de estabelecermos vínculos de amizade e 
compromisso com a causa espírita. Allan 
Kardec explicou esse objetivo, em 1862,  
quando realizou  suas visitas aos primeiros 
núcleos espíritas que haviam se formado, 
e disse: ‘Estávamos desejosos, sobretudo, 
de apertar a mão de nossos irmãos espí‑
ritas e de lhes exprimir pessoalmente a 
nossa mui sincera e viva simpatia, retri‑
buindo as tocantes provas de amizade que 
nos dão em suas cartas.’ 

Mário complementa que hoje, na era 
da comunicação instantânea, precisamos 
ficar atentos para que a tecnologia que 
nos aproxima e facilita a vida não nos 
prenda na teia da preguiça e acabe por 
nos distanciar, nos tornando apenas ami‑
gos virtuais. “Precisamos estar uns com os 
outros. Reconheçamos o valor da amizade, 
fortalecida pelos encontros”, assinala.

Para Jean Rodrigo Campos Júlio, pre‑
sidente da USE Intermunicipal de Franca, 
esses encontros são de grande importân‑
cia. “Eles são indispensáveis para que os 
objetivos da USE sejam difundidos com 
maior precisão no território estadual e 
onde se fizer necessário” comenta. 

Para Durceli Braz, presidente da USE In‑
termunicipal de São João da Boa Vista, é 
preciso lembrar que sendo o Espiritismo o 
Cristianismo Redivivo, esses encontros são 
o “coração do movimento de unificação”.  
Segundo ela, quando se estabelecem esses 
contatos, reencontramos amigos queridos 
dessa ou de outra encarnação. “Amar é o 
primeiro ensino, e como amar sem nos co‑
nhecermos?”, questiona.

Pontes e estradas espirituais
Mário Gonçalves lembra também  que 

Bezerra de Menezes escreveu inúmeras 
mensagens mediúnicas, orientando os es‑
píritas sobre a importância da unificação 
espírita, havendo  um ponto em comum 
em todos esses textos, quando ele enfati‑
za que a base da tão almejada unificação 

está no relacionamento humano, não se 
atendo aos aspectos organizacional, insti‑
tucional ou corporativo. Ele recorda que 
em uma dessas mensagens, psicografada 
por Francisco Cândido Xavier (Reforma-
dor, agosto/ 2005), Bezerra nos convida a 
aprender ‘a criar estradas espirituais de 
uns para os outros. Estradas que se pavi‑
mentem na compreensão de nossas neces‑
sidades e problemas em comum, a fim de 
que todas as nossas indagações e questões 
sejam solucionadas com eficiência e segu‑
rança’.  Segundo Mário, os materiais para 
a construção dessas pontes são “o estudo, 
que aprimora e direciona nossos sentimen‑
tos e atos para o Bem; o trabalho em con‑
junto, que possibilita vivenciar os ensinos 
de Jesus, e a argamassa da amizade, café, 
pão de queijo, aperto de mão e abraço”. 
E conclui: “Com os Encontros Fraternos, 
estamos construindo essas pontes”.

Resultados
Durceli Braz considera que a realização 

dos Encontros é tarefa difícil e exige mui‑
to desprendimento da Diretoria Executiva 
e dos Departamentos. “Mas tenho certeza 
de que vale o esforço”, incentiva.

Para Jean Rodrigo Campos Júlio, integra‑
dos no movimento de união e de unificação 
do Estado, os Encontros são importantes 
para reiterar metas e objetivos traçados 
para se evitar personalismos, conhecer as 
realidades e definir caminhos que possam 
atender necessidades das instituições es‑
píritas. “Na troca de experiências, encon‑
tramos sugestões para auxiliar com mais 
eficácia aqueles que venham nos procurar. 
Ainda precisamos de estar fisicamente jun‑
tos para nos sentirmos motivados.”

Próximos Encontros Fraternos
Para o mês de abril, estão programa‑

dos Encontros Fraternos de Unificação na 
cidade de Bauru, com as USEs Regionais 
de Bauru e Jaú, para o dia 27 de abril, sá‑
bado, das 14 às 18 horas, e em Ourinhos, 
com representantes das USEs Regionais de 
Assis e Marília, dia 28 de abril, domingo, 
das 8h30 às 12h30.

REPORTAGEM Da Redação
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S ábado, 2 de fevereiro, a Federação 
Espírita do Estado de São Paulo re‑
cebeu a diretoria da União das So‑

ciedades Espíritas do Estado de São Paulo 
para uma tarde de confraternização em 
sua sede central, à Rua Maria Paula, 140.

Os presidentes Roberto Watanabe (FEESP) 
e Aparecido José Orlando (USE) apresenta‑
ram suas respectivas diretorias, que relata‑
ram as atividades realizadas e o funciona‑
mento de cada um dos setores das entidades.

“Nossa meta é fortalecer o movimento es‑
pírita, sem personalismos”, disse Watanabe, 
ao comentar a missão da Federação Espírita 
do Estado de São Paulo: “Preparar o homem 
para o mundo de regeneração, proporcionan‑
do acolhimento fraterno, ensino, bem‑estar 
social, estudo e difusão da Doutrina Espírita, 
contribuindo com as casas espíritas e estimu‑
lando a vivência da moral de Jesus”.

Orlando recordou a história do movi‑
mento espírita paulista, referindo‑se às 
quatro entidades federativas iniciais – Fe‑
deração Espírita do Estado de São Paulo, 
Liga Espírita de São Paulo, União Federati‑
va Espírita Paulista e Sinagoga Espírita Nova 
Jerusalém. Lembrou que a tese vencedora 
de Edgard Armond, secretário‑geral da 
FEESP, no primeiro Congresso Estadual, em 
1947, propôs justamente que essas quatro 
entidades se unissem para organizar o mo‑
vimento espírita do Estado de São Paulo.

O evento reuniu na época 550 centros 
espíritas e teve 34 teses apresentadas so‑
bre a estruturação do movimento espírita 
paulista. “A tese aprovada vale até hoje: 
a USE não é centro espírita; sua função 
desde sua criação é federativa, existe 
para unir os centros espíritas do Estado 
de São Paulo”, destacou Orlando, assina‑
lando que durante 20 anos Luís Monteiro 
de Barros e Carlos Jordão da Silva alterna‑
ram‑se como presidente e vice‑presidente 
da USE. “A sede da USE em 1950 era uma 
sala na FEESP e durante um longo tempo 
a relação USE‑FEESP foi muito forte”, co‑
mentou. Esclareceu que até hoje o foco 
principal da USE é o dirigente espírita, a 
casa espírita. “A USE sempre foi o órgão 
federativo representante de São Paulo 
junto ao Conselho Federativo Nacional da 
Federação Espírita Brasileira. Nossos asso‑
ciados não são pessoas físicas, mas jurídi‑
cas. Há atualmente em São Paulo pouco 

FEESP e USE realizam encontro fraterno
menos de 4.000 centros espíritas, 1.328 
dos quais associados a USE”, acrescentou. 

Roberto Watanabe considerou que, ago‑
ra, esse encontro marcou o início de um 
processo de reaproximação. “Sua impor‑
tância se mede pelo fato de restabelecer a 
união existente à época da constituição da 
USE, assim como, nos seus primeiros anos 
de atividade”, comenta. Para ele, a apro‑
ximação das duas entidades, assim como 
com outras instituições federativas, per‑
mite que a divulgação do espiritismo seja 
incrementada, propiciando o fortalecimen‑
to do movimento espírita. “FEESP e USE 
têm organização e tarefas distintas, mas 
um grandioso objetivo comum: divulgar o 
Consolador Prometido por Jesus”, observa.

“Para atingir o nível de unificação em 
que todos apliquemos os princípios codifica‑
dos por Kardec, precisamos antes de tudo, 
estarmos juntos. Esta é uma prática das 
ideias de Kardec encontradas no projeto 
1868 e na Constituição do Espiritismo, que 
prevê que os grupos se encontrariam e es‑
tariam juntos pensando e praticando a Dou‑
trina”, complementa Aparecido José Orlan‑
do. “Ambas, USE e FEESP, procuram levar a 
Doutrina Espírita para permitir a renovação 
da Humanidade. Alguns caminhos podem 
ser diferentes, outros concorrentes, mas a 
finalidade de ambas é o bem”, considera.

Outros encontros virão (veja quadro), 
pois a expectativa da retomada dessa par‑
ceria é que se estreitem os laços de ami‑
zade, de envolvimento, de trabalho e de 
ação das duas entidades. “As práticas e os 
exemplos nos permitem momentos de re‑
flexão”, observa Orlando.

Roberto Watanabe enaltece que essas 
iniciativas permitem um futuro de forta‑
lecimento do movimento espírita, onde as 
federativas e demais entidades represen‑
tativas no Brasil poderão estabelecer um 
convívio fraterno. “A valorização e o res‑
peito ao trabalho de todos geram a união, 
a paz e a fraternidade. Esperamos realizar 
a contento as tarefas pertinentes ao mo‑
vimento espírita, oferecendo inclusive o 
fruto do trabalho de muitas gerações que 
nos deixaram um legado e o compromisso 
de darmos continuidade ao acolhimento 
fraterno e à divulgação da Doutrina Espí‑
rita. Nesse momento de transição plane‑
tária pelo qual passamos, temos a firme 

convicção de que compete ao espiritismo 
um papel fundamental nesse processo, 
que somente conseguiremos realizar auxi‑
liando‑nos mutuamente”, conclui.

REPORTAGEM Eliana Haddad

Roberto Watanabe, presidente da FEESP, 
e Aparecido José Orlando, presidente da 
USE SP

Julia Nezu: homenagem da FEESP, repre-
sentada por Vera Millano, diretora de 
Divulgação, e Mabel Alcântara, presidente 
do Conselho Deliberativo.

Julia Nezu, convidada especial para 
este Encontro, falou sobre suas experiên‑
cias e vivências nas duas entidades, inicia‑
das na FEESP, onde participou e coordenou 
muitas atividades e áreas e, posterior‑
mente, na USE, tendo participado de vá‑
rias gestões, inclusive sendo sua presiden‑
te em dois períodos, de 2012 a 2018.

150 anos da desencarnação 
de Kardec

Dando continuidade aos encontros frater‑
nos, USE e FEESP realizarão evento conjunto 
no próximo dia 31 de março, a partir das 10 h, 
no Auditório Bezerra de Menezes, à Rua Maria 
Paula, 140.

Aparecido José Orlando, presidente da 
USE, fará a palestra “Kardec: sua vida, seu 
legado”.

Veja a programação. Compareça! O evento 
é aberto ao público e contará também com a 
participação do Coral da USE, formado por re‑
presentantes de seis centros espíritas unidos.
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L A N Ç A M E N T O S  E M E

Momento Espírita completa 47 anos

N o dia 3 de março de 2019, o pro‑
grama Momento Espírita levou ao 
ar sua edição de número 2.448, 

marca extremamente significativa e que 
o coloca como um dos mais antigos pro‑
gramas ‑ senão o mais antigo – em ativi‑
dade a usar o rádio para divulgar a Dou‑
trina Espírita.

O primeiro programa foi ao ar em 5 
de março de 1972, sendo realizado por 
uma equipe coordenada por Zulmiro San‑
tos Silva.

A quantidade de programas radiofô‑
nicos que tratam do Espiritismo é muito 
grande nos dias atuais, mas existem al‑
guns diferenciais que tornam o programa 
da USE São Paulo um dos mais importantes 
nesse tipo de mídia.

O primeiro diferencial é a longevidade 
e o fato de nunca ter sido interrompido. 
Mesmo na época da Ditadura, ele foi ao ar 
regularmente após a equipe obter aprova‑
ção da pauta junto à censura ‑ o documen‑
to era datilografado, em várias cópias, 
com uso de papel carbono.

Também vale ser destacado que o 
programa foi apresentado ao vivo, dire‑
to dos estúdios da Rádio Boa Nova, por 
mais de 35 anos ‑ outro provável recorde 
da iniciativa.

Momento Espírita é atualmente apre‑
sentado por uma equipe com mais de 

ENCONTROS FRATERNOS DE UNIFICAÇÃO EM 2019 Por Pascoal Antonio Bovino

Que queres que eu faça?
Pedro Santiago | Dizzi Akibah (espírito)

Romance mediúnico | 15,5x22,5 | 240 pp 
No tempo do Cristo, a jovem Thaisis se vê 
defrontada com duas realidades distintas 
– a guerra defendida por seu marido, um 
soldado romano, e a paz anunciada pelo 
Mestre nazareno. Ela terá de tomar uma 
decisão que definirá sua vida...

Chico Xavier – o homem, 
a obra e as repercussões

Antonio Cesar Perri de Carvalho

Biografia | 16x22,5 | 224 pp. 
Antonio Cesar Perri de Carvalho 

compartilha belas e ricas lembranças do 
médium, com o compromisso de divulgar 

e estimular a valorização da vida e da obra 
mediúnica de Francisco Cândido Xavier.

O QUE VOCÊ FARIA SE 
CONHECESSE JESUS PESSOALMENTE?

A VIDA DO MÉDIUM

15 pessoas, que se revezam no desen‑
volvimento de todas as tarefas ‑ desde 
a elaboração de pauta à apresentação 
e arquivo. Todas elas são participantes 
do movimento de unificação paulista e 
atuantes nas Casas Espíritas das quais 
participam (também todos os que já 
passaram por Momento Espírita), ou 
seja, trata‑se de um time que vivencia 
a unificação em suas bases, além de 
estudar continuamente os fundamen‑
tos doutrinários.

Talvez o diferencial que mereça mais 
destaque, entre vários, diz respeito 
ao conteúdo do programa, totalmente 
pautado nos fundamentos doutrinários 
contidos nas obras da Codificação, de 
Allan Kardec.

Isso serve para o quadro Estude e viva ‑ 
que em 2019 está estudando a obra O que 
é o Espiritismo, que completa 160 anos de 
lançamento ‑ e para a seção que analisa 
assuntos atuais à luz da Doutrina, chama‑
da Espiritismo hoje. Nela, temas como 
criminalidade, inclusão social ou sexuali‑
dade são abordados de modo responsável, 
tendo como ponto de partida as orienta‑
ções contidas nas obras básicas.

Há, também, a campanha Ler é diver-
são e aprendizagem, onde clássicos do Es‑
piritismo e autores importantes para o co‑
nhecimento espírita são sugeridos com o 

intuito de incentivar a leitura dos adultos, 
crianças e jovens. Essa ação também co‑
labora para divulgação de clássicos espíri‑
tas que têm sido esquecidos pelos adeptos 
da Doutrina, substituindo‑os por obras de 
conteúdo duvidoso e que, portanto, não 
têm o mesmo potencial para estimular o 
entendimento dos princípios espíritas.

Momento Espírita vai ao ar todos os do‑
mingos, pela Rádio Boa Nova, a partir das 
12 horas, com reapresentação às quartas‑
‑feiras a partir das 04:00h, tendo alcance 
em todo território nacional e também no 
exterior, sendo reproduzido, desde a dé‑
cada de 1990, via internet e antena pa‑
rabólica. 

Também é possível ouvir o programa 
gravado, através do site da Rede Boa Nova 
(radioboanova.com.br), ou pelo smart-
phone – após baixar o aplicativo gratuito 
da rádio, disponível para o sistema androi‑
de e IOS.

Finalizando os diferenciais, destaca‑
mos nossos ouvintes, motivo maior da 
realização do Momento Espírita, aos quais 
agradecemos o carinho e participação ao 
longo de quase cinco décadas de trabalho, 
realizado sempre com muito respeito à 
Doutrina Espírita e afeto aos que nos ou‑
vem regularmente.

Contato: momentoespirita@usesp.org.br
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DEPARTAMENTO DE ARTE DEPARTAMENTO DE MEDIUNIDADE

Sarau REspirArte

E m consonância com os propósi‑
tos federativos, o Departamen‑
to de Arte está voltado para a 

ação solidária com os órgãos locais e 
regionais, se apresenta como apoiador 
e colaborador das iniciativas locais no 
campo da arte, oferecendo subsídios e 
buscando parceiros para a realização 
de eventos.

Exemplo disso é a parceria firmada 
com a USE Regional de São Paulo, que já 
rende frutos desde o segundo semestre do 
ano passado. Essa ação conjunta já vem 
acontecendo com diversas Regionais, In‑
termunicipais, Municipais e Distritais, 
como é o caso de Itanhaém, Indaiatuba, 
Cotia, Osasco, Jundiaí, Limeira, Ameri‑
cana, Franca e São Bernardo do Campo, 
entre outras.

A equipe se coloca à disposição dos 
órgãos locais e regionais, oferecen‑
do suporte técnico para as atividades 
artísticas em suas cidades, bem como 
apoio ao desenvolvimento dos grupos 
em atividade e à formação de novos 
grupos, sejam corais, grupos de teatro, 

D esenvolvendo atividades de prepa‑
ração, suporte e divulgação para 
os órgãos regionais e locais da USE 

Estadual, os integrantes do departamento 
têm percorrido o Estado de São Paulo com 
seminários, treinamentos, reuniões e cursos 
sobre o estudo e a prática da mediunidade.

Neste ano, estão previstos diversos 
eventos, que serão divulgados em breve, 
com as seguintes temáticas: "Treinamen‑
to de Monitores para Grupos de Estudo", 
"Seminários sobre Mediunidade e Obses‑
são em Crianças e Jovens", "Cuidados na 
prática mediúnica no Centro Espírita" e 
"Capacitação de Dialogadores e Dirigentes 
de Reuniões Mediúnicas". O departamen‑
to também estará presente nos Encontros 
Fraternos, trocando ideias sobre o tema.

Contato: mediunidade@usesp.org.br

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

música, dança ou artes plásticas. Para 
isso, o Departamento conta com uma 
equipe de artistas profissionais dispos‑
tos ao trabalho voluntário com oficinas, 
seminários e consultoria para novos 
projetos, inclusive para a criação ou 
estruturação do Departamento de Arte 
local, se necessário.

Exemplo dessas parcerias é o Sa‑
rau REspirArte, que acontece no úl‑
timo domingo de cada mês, realizan‑
do‑se alternadamente na Capital e 
no Interior.

 Em fevereiro (24), o Sarau aconteceu 
em Sumaré; em março (31), será no Cen‑
tro Cultural USE Brás; em maio (26), em 
Rio Claro. A proposta é que o Sarau acon‑
teça em todas as regiões do Estado.

Contato: arte@usesp.org.br
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O Departamento de Atendimento Es‑
piritual no Centro Espírita (AECE) 
da USE Estadual, atua junto aos 

órgãos regionais e locais da USE com a 
finalidade de fornecer subsídios para a 
preparação de dirigentes e trabalhadores 
para atuarem nas seguintes atividades de 
um centro espírita: Recepção, Atendimen‑
to Fraterno pelo Diálogo; Explanação do 
Evangelho Segundo o Espiritismo; Passes; 
Irradiações ou vibrações e implantação do 
Evangelho no Lar e no coração.

Para cumprir os seus objetivos, o De‑
partamento de AECE, a convite dos órgãos 
locais ou por iniciativa própria, realiza 
seminários, encontros, palestras e ofici‑
nas, através dos quais prepara multipli‑
cadores e disponibiliza material para ser 
utilizado na preparação e capacitação de 
dirigentes e trabalhadores das atividades 
do Atendimento Espiritual. Atualmente, o 
Departamento do AECE está estruturado 
da seguinte forma:

E stávamos nos preparando para a rea‑
lização de um grande congresso es‑
tadual, quando, em franco diálogo, 

perguntamos a um dos técnicos da equipe 
o motivo pelo qual ele não mais estava 
trabalhando no som, e sim, na iluminação. 
Antes mesmo da resposta, o companheiro 
ao lado, técnico de som, apressadamen‑
te, assim disse: “Ah! Ele não está mais no 
som pois foi “rebaixado”. Entendendo ser 
uma espécie de brincadeira entre eles, e 
buscando valorizar o assunto, retruquei: 
“Ah! Mas o primeiro movimento de Deus, 
no livro Gênesis 1:3 foi ‘Disse Deus: “Haja 
luz”, e houve luz’, logo, a luz é muito 
importante! Ao que o companheiro, inte‑
ligentemente, afirmou: “Tudo bem, mas 
Deus precisou falar, certo?! Passando a 
ideia de que o som tinha precedência so‑
bre a luz até mesmo na Bíblia”.

O fato é que a comunicação representa 
o grande instrumento de propagação de 
conhecimento. Podemos levar em con‑
ta que o primeiro livro da divindade, um 
livro de pedra, conforme nos asseverou 
Chico Xavier no Pinga Fogo de 1970, veio 
à lume pela mediunidade de Moisés. Es‑

EQUIPE DO  
AECE

Mauro Antonio dos Santos –
Diretor da Área de Atendimento Espiri‑

tual no Centro Espírita
Fernando Porto ‑ 1º Secretário AECE
Madalena Belucci ‑ 2ª Secretária AECE

Contato: aece@usesp@org.br

távamos diante de um belíssimo artefato 
de comunicação! Mais tarde, Jesus, que 
dividiu a História da Humanidade entre 
antes e depois dele, preencheu sua vida 
conosco se servindo de mecanismos de co‑
municação, ou seja, pela propagação de 
seus feitos e, mais tarde, pela escrita dos 
evangelhos por parte de seus discípulos. 
No Espiritismo não foi diferente. Tivemos 
os espíritos se comunicando conosco e tra‑
zendo as bênçãos do Alto, como o fazem 
até hoje e desde as épocas mais remotas, 
ressaltando a importância da comunicação 
como fazendo parte da estratégia do Mun‑
do Espiritual Superior…

Tudo isso permeia e reforça a importân‑
cia do Departamento de Comunicação da 
USE. Ele tem a responsabilidade de dialo‑
gar, através das mais variadas ferramen‑
tas, com o público interno, isto é, os es‑
píritas do Movimento Espírita, e também 
com o público externo, criando um campo 
de comunicação tal que a informação flua 
nos moldes da fraternidade.

Deve viger entre nós o sentimento de 
amor, de respeito ao próximo, de esclare‑
cimento e de colaboração. Os textos por 

nós expedido, devem possuir clareza e ser 
de fácil compreensão.

Nossa tarefa não tem o propósito de 
convencer a ninguém, embora, e por 
nossa vez, reconheçamos na Doutrina Es‑
pírita a verdade consoladora, todavia, a 
aceitação de seus princípios, por parte do 
leitor, será sempre voluntária e de cará‑
ter pessoal.

Mesmo que o cenário do cotidiano pro‑
ponha alarido, a mensagem propagada por 
este departamento deverá ser de equilí‑
brio e harmonia, contribuindo com o es‑
clarecimento, consolo e orientação.

Por fim, como nos lembra Emmanuel, na 
obra Estude e Viva, mensagem de núme‑
ro 40, sob o título Socorro Oportuno, em 
texto bem conhecido nas lides espíritas, 
encontramos a seguinte exortação: “Para 
isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão 
da mensagem de Jesus Cristo, e, seja no 
exemplo ou na atitude, na ação ou na pala‑
vra, recordemos que o Espiritismo nos soli‑
cita uma espécie permanente de caridade 
– a caridade da sua própria divulgação.”

Contato: comunicacao@usesp.org.br

DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO ESPÍRITA NO CENTRO ESPÍRITA

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
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Em defesa da coerência doutrinária

A ideia de cursos regulares de Espi‑
ritismo foi proposta por Allan Kar‑
dec. Está em Obras Póstumas, no 

projeto de 1868. Escreveu o codificador: 
“Um curso regular de Espiritismo seria 
professado com o fim de desenvolver os 
princípios da Ciência e de difundir o gos‑
to pelos estudos sérios […] Considero esse 
curso como de natureza a exercer capital 
influência sobre o futuro do Espiritismo e 
sobre suas consequências”.

No item VII da Introdução de O Livro 
dos Espíritos, Allan Kardec define que o 
estudo sério é caracterizado pela “conti‑
nuidade que se lhe dá”. E podemos acres‑
centar que para serem eficazes, estes 
estudos contínuos devem ser planejados, 
avaliados periodicamente e fundamenta‑
dos nas obras da codificação espírita.

Os centros espíritas continuam rece‑
bendo irmãos em busca do amparo, con‑
solo e esclarecimento para seus sofrimen‑
tos. Mas é inegável que um contingente 

07.03.2019 - Palestra "O Espiritismo e seu 
tríplice aspecto" – C.E. Semente de Luz, em 
Holambra‑SP

10.03.2019 - Palestra “Allan Kardec: 150 anos 
depois” – C.E. Allan Kardec, em Campinas‑SP

19.03.2019 - Palestra “Espiritualidade no 
cotidiano” – UNICAMP, em Campinas‑SP

07.04.2019 - Seminário “Qualidade doutriná‑
ria da literatura espírita” – C.E. Vovô Nestor, 
em Campinas‑SP

C om o objetivo de incentivar os es‑
tudos e as atividades das casas es‑
píritas, o Departamento de Doutri‑

na da USE‑SP programou vários encontros 
para os meses de março e abril. São pales‑
tras, seminários e rodas de conversa que 
vão acontecer nas cidades de Holambra, 
Campinas, Americana, Jaguariúna e Nova 
Odessa (veja quadro), com temas diversos 
que serão analisados à luz do espiritismo.

cada vez maior chega à casa espírita moti‑
vado pelo desejo de conhecer e aprender 
os conceitos espíritas, popularizados pelos 
livros e roteiros de filmes e novelas. Daí 
vem a necessidade das instituições espíri‑
tas se prepararem e repensarem a forma 
de como atender esta demanda.

No movimento espírita, há vários e 
bons programas de estudos. A USE ado-
tou prioritariamente o ESDE – Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita, o 
qual é, entre outros, recomendado pelo 
CFN, e está implantado em milhares de 
instituições espíritas brasileiras e tam-
bém em diversos países.

Por que implantar o ESDE?
Há uma tarefa que o centro espírita não 

pode deixar de lado: a de ensinar o Espiritis‑
mo. Uma forma de estar preparado para re‑
ceber quem deseja conhecer o Espiritismo, é 
adotar este programa de estudo, fundamen‑
tado nas obras de Allan Kardec, que propicia 

13.04.2019 - Roda de Conversa 
“Espiritismo e política”, 
em Americana‑SP

14.04.2019 - Palestra “Pensamento e  
vontade”, em Jaguariúna‑SP

27.04.2019 - Roda de Conversa 
“Qualidade doutrinária da 
literatura espírita”, em  
Nova Odessa‑SP

Contato: doutrina@usesp.org.br

Realizando eventos em prol da pre‑
servação da coerência doutrinária, esses 
encontros permitem intercâmbio de in‑
formações para possibilitar uma melhor 
análise do conteúdo doutrinário, seja em 
livros, eventos ou outras formas de ex‑
pressão espírita.

A campanha sobre a coerência doutri‑
nária está voltada para a compreensão e 
valorização dos princípios espíritas. É ela 

o ensino metódico, contínuo e sério do Es‑
piritismo, proporcionando a propagação da 
Doutrina nas bases em que foi codificado.

Como implantar o ESDE?
Para mais informações sobre esse pro‑

grama, procure o departamento pelo 
e‑mail esde@usesp.org.br ou pelo telefo‑
ne (11) 2950 6554.

que norteia o planejamento das ações do 
Departamento. Já com relação à análise 
dos livros espíritas, a iniciativa prevê, in‑
clusive, a formação de uma rede de pare‑
ceristas para a divulgação de obras.

Todas essas ações visam proporcionar 
diálogo entre todos para que o movimento 
espírita reflita sobre aspectos importantes 
do espiritismo, tendo como base indispen‑
sável a Codificação.

Equipe ESDE: (da esquerda para a direita) 
Rosana e Tânia (de São Paulo), Ivanilda (de 
Sorocaba), Ana Maria e Marlene (de Ribei-
rão Preto), Eliana e Sara (de Bauru), Silvana 
e Rafael (de S. J. do Rio Preto) e Mário (de 
Ribeirão Preto).

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS SISTEMATIZADOS

DEPARTAMENTO DE DOUTRINA
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V isando levar reflexões sobre a fa‑
mília, que possam auxiliar os diri‑
gentes dos órgãos de unificação, 

a se capacitarem para interagir com as 
casas de suas áreas de atuação, a USE Es‑
tadual elaborou projeto que contempla 
estudos e encontros, com abordagens e 
esclarecimentos fundamentados na obra 
de Kardec, tendo como alicerce os ensina‑
mentos de Jesus.

Esse projeto permitirá que os diversos 
departamentos amealhem conhecimen‑
to, a fim de entender esse novo momento 
que atravessamos, onde as redes sociais 
ocupam um grande espaço, com teorias 
que são rapidamente ultrapassadas pe‑
las novas descobertas, na globalização 
que integra o homem ao outro, mesmo 
que esteja a milhares de quilômetros 
de distância.

Necessita a sociedade, mais do que 
nunca, da clareza da Doutrina Espírita a 
fim de que o entendimento das Leis Morais 
traga a segurança necessária para seguir 
na ascensão espiritual.

O Departamento da Família, intera‑
gindo com dirigentes das Regionais das 
diversas áreas, buscará trazer a capa‑
citação necessária para que os mesmos 
sejam multiplicadores dos instrumen‑
tos que levem aos trabalhadores das 
Casas, conhecimento e segurança para 
acolher os inúmeros assistidos, que bus‑
cam na Doutrina Espírita respostas às 
suas dúvidas.

Através da transversalidade, com te‑
mas do interesse da família, o Departa‑
mento da Família se integrará às áreas 
existentes de forma a estar presente em 
todas elas.

Não se trata de trabalhar esses te‑
mas paralelamente, mas de trazer para 
o conteúdo dos outros departamentos, a 
perspectiva do Departamento da Família 
com relação aos temas pertinentes ao 
homem contemporâneo, como também 
a forma mais produtiva de acolhimento, 
dentro da Doutrina Espírita e do Evange‑
lho de Jesus.

A filosofia que o Cristo nos trouxe há 
mais de 2 mil anos, e que a Doutrina Es‑
pírita reafirma e esclarece, nos dá a 
base segura para traçarmos um caminho 
dentro das Leis Morais do Criador, que 
são imutáveis.

DEPARTAMENTO DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA DEPARTAMENTO DE MOCIDADE

O Departamento de Infância da União 
das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo promove troca de ex‑

periências e reflexões sobre a ação evan‑
gelizadora com seminários denominados 
“Jornada Evangelizadora Paulista”, per‑
correndo, mensalmente, o Estado de São 
Paulo através dos órgãos locais e regionais.

A temática “A Importância da Reflexão 
na ação Evangelizadora” visa auxiliar o 
evangelizador a transpor os conceitos es‑
píritas para o entendimento das crianças 
de maneira simples, profunda e que esti‑
mule a renovação moral.

Também será promovido o Encontro Pau‑
lista de Educadores e Evangelizadores, que, 
neste ano, está em sua 4ª edição, onde, 
além do estudo sobre As Parábolas de Jesus, 
desenvolverá duas oficinas com Cíntia Viei‑
ra Soares (GO) e Sônia Hoffmann (RS) sobre 
Evangelização de bebês e Inclusão na evan‑
gelização, nos dias 16 e 17 de março.

No mesmo mês de março, o Departa‑
mento de Infância realiza, em conjunto 
com a USE Regional de São Paulo, capaci‑
tação inicial para Evangelizadores em três 
encontros: “Ide e Evangelizai ‑ os primei‑
ros passos na Evangelização”. O objetivo 
é apoiar os centros espíritas e evangeli‑
zadores na construção da tarefa junto à 
infância no seu âmbito de implantação e 
ferramentas para estruturação.

Informações: Facebook – Departamento 
de Infância USE SP; infancia@usesp.org.br; 
WhatsApp: (11) 99540‑2519

O Departamento de Mocidade é o 
resultado da união das Mocidades 
Espíritas do Estado de São Paulo. 

Estruturado sob o protagonismo juvenil, 
possui em sua liderança diversos jovens, 
escolhidos pelas próprias mocidades para 
organizarem e realizarem os trabalhos ne‑
cessários para atingirem os objetivos do 
departamento, dentre eles:  coordenar e 
orientar os trabalhos de Mocidade Espírita 
e fortalecer o Movimento de Unificação no 
Estado de São Paulo.

O DM/USE possui uma diretoria esta‑
dual composta por diversas secretarias, 
bem como por assessorias geográficas. 
Em razão da demografia de nosso Estado, 
o DM/USE possui quatro assessorias que 
o dividem, agrupando regionais da USE. 
Ressaltamos que cada órgão regional 
ou local deve possuir um Departamento 
de Mocidade, pois essa estrutura viabi‑
liza a comunicação técnica, garante a 
capilaridade e acesso a todos os órgãos 
e mocidades.

Na busca de atender os objetivos aci‑
ma citados, o DM/USE organiza reuniões, 
eventos e confraternizações em nível lo‑
cal, regional, estadual e nacional. Dentre 
outros, destacamos em 2019 as Confrater‑
nizações de Mocidade Espírita que ocorre‑
rão na Páscoa em quatro locais (São José 
dos Campos, Sorocaba, Barretos e Araça‑
tuba) bem como a realização da Conbra‑
je Nacional que ocorrerá em Brasília, em 
junho, e contará com a participação de 
jovens e coordenadores de mocidades do 
Estado de São Paulo.

Por fim, ressaltamos que a existência 
de uma Mocidade em todas as socieda‑
des espíritas é fundamental. Permitir ao 
jovem um espaço de diálogo, estudo e 
vivência é garantir seu desenvolvimento 
balizado pela Doutrina Espírita. Em outro 
sentido, ao ser acolhido, o jovem possui 
mais condições e motivação para contri‑
buir nos trabalhos da instituição. Atuan‑
do direta ou indiretamente em todas as 
áreas, contribui com seu idealismo, sua 
força de vontade e sua melhor caracterís‑
tica, sua juventude! O Departamento de 
Mocidade da USE está à disposição para o 
auxílio na criação e manutenção de moci‑
dades em todo o Estado.

Contato: mocidade@usesp.org.br
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A USE Intermunicipal de Campinas rea‑
lizou no dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 
horas, no Grupo Espírita Paz e Amor, o 
seminário “Análise de mensagens mediú‑
nicas”.

No segundo final de semana de feverei‑
ro, Haroldo Dutra Dias esteve presente em 
cidades do Estado desenvolvendo palestra 
e seminário. Na noite de sexta‑feira, dia 
8, esteve no Guarujá, na UNAERP, campus 
Guarujá, quando apresentou o tema “Amor, 
caminho para a redenção planetária”. No 

Aconteceu no último dia 23 de feve‑
reiro, sábado, a partir das 17 horas, o 3º  
EAJERP – Encontro Artístico dos Jovens 
Espíritas de Rio Preto e região, coorde‑
nado pelo Departamento de Mocidade da 

Com a realização de rodas de con‑
versa, apresentações artísticas, ba‑
zares, artesanato e brechós, a USE 
Intermunicipal de Rio Claro reuniu 
as casas espíritas da cidade para 

A USE Intermunicipal de Taubaté 
realizou o seminário “Saúde Plena,” 
com a participação e coordenação 
de Agnaldo Paviani, no dia 03 de fe‑

Tatto Sávio (Bauru), Marco Milani, di‑
retor do Departamento de Doutrina da 
USE‑SP e Otaciro Rangel (São Carlos) par‑
ticiparam da Primeira Roda de Conversa 
“Espiritismo no século XXI”, que ocorreu 
na União Espírita Paschoal Grossi, em Ara‑

Foram desenvolvidos, das 9 às 12 horas, 
os seguintes temas: “Kardec e a importân‑
cia da análise lógica”, “Mediunidade e 
influência mediúnica nas comunicações”, 
“Natureza dos espíritos”, “Orientações, 

dia seguinte, 9, em Santos, coordenou o se‑
minário “Contribuição do Espiritismo para 
a sociedade atual”, na Universidade Santa 
Cecília. Ambos os eventos foram promovi‑
dos e realizados pela USE Regional da Bai‑
xada Santista e Vale do Ribeira, com seus 
órgãos de unificação.

USE Intermunicipal de São José do Rio 
Preto. O objetivo do evento, realizado na 
sede da USE local, foi a reunião de jo‑
vens espíritas com dons artísticos reali‑
zando encenações, música, declamações 

mais uma Feira Solidária Espírita.
O evento aconteceu em sua sede no 

dia 17 de fevereiro, das 10 às 16h30. Nas 
rodas de conversa, foram desenvolvidos 
temas como “Abordagem filosófica da 

Da redação

segundo a Doutrina Espírita para análise 
das mensagens” e “Mensagens apócrifas”.

Ao final, foi realizado exercício práti‑
co, aplicando‑se os conceitos e princípios 
em exemplos de mensagens recebidas.

No domingo, dia 10, em Osasco, Ha‑
roldo realizou novo seminário, promovi‑
do pela USE Municipal de Osasco, desen‑
volvendo o tema “O evangelho de Jesus 
face ao homem na busca de privilégios”, 
das 9 às 12 horas, no Ginásio Poliesporti‑
vo Liberatti.

e muita inspiração. Teatro espírita EBA 
de Mirassol, apresentações de Catandu‑
va, Ibirá, Icém, Potirendaba e casas de 
Rio Preto participaram do evento, que foi 
aberto ao público.

morte sob a ótica espírita”, com Nelson 
Bretanha; “O mal e o remédio”, com 
Cristiano Portella, e a Mocidade Espírita 
da cidade coordenou a roda sobre “Au‑
toamor”.

Seminário analisa mensagens mediúnicas

Haroldo Dutra realiza palestras e seminário em cidades paulistas

Encontro artístico em São José do Rio Preto

Feira solidária espírita em Rio Claro

Saúde plena foi seminário em Taubaté

Roda de conversa em Araraquara

No dia 16 de fevereiro, para diri‑
gentes espíritas, trabalhadores e fre‑
quentadores das casas espíritas, foi 
desenvolvido o tema “Estudo e Arte”, 
promoção e realização da USE Inter‑
municipal Barretos. O evento aconte‑

Estudo e arte em Barretos
ceu em sua sede social. A base e refe‑
rência para estudos foi o documento 
Orientação ao Centro Espírita, do 
Conselho Federa‑
tivo Nacional da 
Federação Espírita 

Brasileira. A parte artística ficou sob 
a responsabilidade do Departamento 
de Arte.

vereiro, na A.E.B. 
Joana D’Arc, no 
período das 9 às 
12 horas.

raquara, no dia 9 de 
fevereiro, das 14 às 
17 horas. A promoção 
e realização foram 
da USE Intermunici‑
pal de Araraquara.
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Com apoio da USE Intermunicipal de Matão, as casas 
espíritas da cidade de Cairbar Schutel realizam o “Espíritas 

em Ação: pela caridade, paz e união”, com participação 
de Eulália Bueno, Simão Pedro de Lima, Paula Zamp, 

Vinícius Lara e a presença especial de José Raul Teixeira. 
O evento acontece no Clube Sorema, no dia 4 de maio, 

sábado, das 8h30 às 19 horas.

De 25 a 30 de março, a USE Intermunicipal de São José dos 
Campos realiza a sua 67ª. Semana Kardeciana. Neste ano, 

as palestras do programa, com os temas dos diferentes 
capítulos do livro, fazem homenagem aos 160 anos de 
O que é o espiritismo, obra publicada por Allan Kardec 

em 1859.

Durante os sábados do mês de abril, o Centro Espírita 
Paz, Luz e Amor e a Cia. de Artes Paluarte realizam o XXIII 

Mês Espírita de Indaiatuba, sempre a partir das 19h30, 
com momento artístico inicial e apresentação de peça 
teatral em seguida. A entrada é franca, mas solicita‑se 

a colaboração de um quilo de alimento não perecível ou 
um litro de leite longa vida. O evento tem o apoio da USE 

Intermunicipal de Indaiatuba.

Em todos os sábados de março, a USE Intermunicipal 
de Limeira realiza o Mês Espírita de 2019, com as 

participações de Manolo Quesada (São Paulo), Marcio 
Bergamini (Limeira), James Fonseca (Taquarituba), André 

Luiz Rosa (Valinhos) e Artur Valadares (São Carlos). As 
palestras acontecem no Teatro Nair Belo. Para a entrada, 

solicita‑se um quilo de alimento não perecível.

Espíritas em Ação

São José dos Campos 
comemora 160 anos de 
O Que é o Espiritismo

Indaiatuba realiza 
Mês do Teatro Espírita

Mês Espírita em Limeira

em Matão-SP

em São José dos Campos-SP

em Indaiatuba-SP

em Limeira-SP


