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Homenagem a Allan Kardec

Público lotou o Auditório Bezerra de Menezes, na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo, para prestigiar o evento conjunto da
FEESP e da USE, que lembrou, com a palestra de Aparecido José Orlando, a vida e a obra de Allan Kardec.
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A história por trás do nome

Redes sociais e cartas consoladoras

Você vai assistir ao filme Kardec? O diretor
Wagner de Assis espera uma "nova invasão
organizada", agora nos cinemas.
A partir de 16 de maio. Para grupos, a
entrada sai pela metade do preço.

A facilidade de acesso a informações sobre
pessoas e grupos pode ser instrumento perigoso
nas mãos de médiuns charlatães para notícias dos
nossos entes queridos.
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72 anos da USE
Estamos nos aproximando dos 72 anos da
USE e ela continua jovem, incentivando
a união dos espíritas e contando com a
participação das Mocidades, que muito
têm a oferecer ao movimento espírita.
Por Aparecido José Orlando
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Por Eliana Haddad
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Projeto Valorizar Kardec
O físico Alexandre Fonseca inicia nesta edição o Projeto
Valorizar Kardec, uma série de artigos sobre a importância de
se ter como referências as obras básicas do espiritismo.
Você sabe qual a diferença entre fluido e ectoplasma?
Por Alexandre da Fonseca

Fique por dentro e participe dos
nossos eventos.

Página 6

Maio/Junho de 2019
EDITORIAL

Informação e união que fortalecem
Diretoria Executiva
Presidente

Aparecido José Orlando
1º Vice-Presidente

Rosana Amado Gaspar
2º Vice-Presidente

Pascoal Antonio Bovino
Secretário Geral

Hélio Corrêa Alves
1º Secretário

Newton Carlos Guirau
2ª Secretária

Eronilza Souza da Silva
3º Secretário

Walteno Santos Bento da Silva
1º Tesoureiro

Maurício A. Ferreira Romão
2ª Tesoureira

Elisabete Márcia Figueiredo
Diretor de Patrimônio

Silvio César Carnaúba da Costa
Conselho Editorial

Aparecido José Orlando
Antonio Cesar Perri de Carvalho
Julia Nezu
Marco Milani Filho
Departamentos e Assessorias
Arte: Lirálcio Ricci
Atendimento Espiritual: Mauro dos Santos
Comunicação: Marcelo Uchôa
Doutrina: Marco Milani
Estudos: Mário Gonçalves
Eventos: Ângela Bianco
Família: Ângela Bianco
Infância: Ana Boiago
Jurídico-Administrativo: Julia Nezu
Mediunidade: Silvio Costa
Mocidade: Filipe Felix
Tecnologia da Informação: Walteno Silva
Livraria: Rosana Amado Gaspar
Jornalista Responsável

Eliana Haddad (MTb 11.686)
Projeto Gráfico e Diagramação

MarcoMelo.com.br
Tiragem:

3.000 exemplares
Expediente:

Rua Dr. Gabriel Piza, 433 — Santana
São Paulo — SP — CEP 02036‑011
Tel: (11) 2950.6554
home page: www.usesp.org.br
e‑mail: use@usesp.org.br
As colaborações enviadas e não publicadas não
serão devolvidas. Reservamo‑nos o direito de
publicar somente o que estiver de acordo com a
linha editorial do veículo.
Assinatura Anual: R$ 30,00 (para Centros Espíritas);
R$ 50,00 (para pessoas físicas) / Número Avulso: R$ 5,00
Impressão: Editora EME — Tel: (19) 3491‑7000
e‑mail: editoraeme@editoraeme.com.br
www.editoraeme.com.br | (19) 9 9983-2575 (WhatsApp)

2

Q

uanto mais estudamos Kardec,
mais percebemos o quanto ainda
precisamos nos debruçar sobre a
obra da codificação espírita.
Como ele mesmo alertou, o estudo do
espiritismo, como qualquer outra ciência,
exige dedicação. “Jamais temos dito que
essa ciência seja fácil, nem que se possa
aprendê-la brincando, não mais que ne‑
nhuma outra ciência. Nunca será demais
repetir que demanda um estudo assíduo
e, geralmente, longo”, comentou Kardec
logo na introdução da primeira obra da
codificação, O livro dos espíritos, lançado
em Paris, em 1857.
Era só o começo. Outras viriam para
esclarecer pontos específicos sobre a
existência de Deus, a vida espiritual, a
imortalidade, a reencarnação e a justiça
divina, demonstrando que o Consolador
Prometido não era obra qualquer, mas um
conjunto de esclarecimentos, magistral‑
mente reunidos de forma organizada, ca‑
pazes de mudar o paradigma materialista
da Humanidade.
Mais de 160 anos se passaram. Para tan‑
tos conhecimentos, a doutrina é bem nova
e, talvez por isso, a humanidade ainda não
tenha entendido o trabalho de Kardec. E,
mais desafiador, tem muito estudo a ser
realizado para sua compreensão, inclu‑
sive pelos que se dizem espíritas. Muitos
de nós já lemos as obras da codificação,
sabemos até detalhes, citamos capítulos e
itens, mas nem sempre nos dedicamos a
analisar os fatos com a vi‑
são geral, mais abrangen‑
te, de conjunto da obra.
Um veículo de comu‑
nicação espírita como
o Dirigente deve estar
sempre atento a isso, re‑
unindo informações que
levem à reflexão, por
meio também de artigos
referenciais que possam
auxiliar o movimento es‑
pírita a estudar, a pes‑
quisar e a comunicar os
verdadeiros ensinos do Es‑
piritismo com segurança e
exatidão, que obedeçam
critérios racionais, obser‑

vando-se a generalidade e a realidade dos
fatos. Somente assim poderemos cumprir
com o papel de divulgadores, instruindo,
consolando e exemplificando. Espiritismo
não é opinião. Espiritismo é doutrina le‑
gitimada não somente pela experiência,
mas pela razão, por isso preconiza a ne‑
cessidade da fé raciocinada.
Esta edição reúne um pouco de tudo
isso em forma de artigos, entrevistas,
reportagens e notícias. Começando pela
Mensagem da presidência que nos convi‑
da a prestar atenção no importante dina‑
mismo dos jovens nas atividades espíritas,
passando por Marco Milani com mais uma
análise comparativa das edições de A Gênese, pelo físico Alexandre Fonseca, tra‑
zendo uma explicação sobre os fluidos na
série Valorizar Kardec, aos eventos que se
realizaram e os que ainda ocorrerão, há
ainda o alerta sobre a atenção redobrada
que devemos ter com relação a médiuns
e mensagens consoladoras em tempos
de fácil acesso a informações pelas mí‑
dias sociais.
Nosso objetivo é fazer com que a união
de sentimentos e conhecimentos nos for‑
taleça e nos acompanhe em todas as ati‑
vidades que realizamos e, também, nos
inspire em todos os nossos projetos futu‑
ros. Que possamos estar sempre unidos em
favor de Kardec, em favor do Espiritismo,
do amor e do Bem.
Boa leitura!
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Os 72 anos da USE e as
confraternizações de mocidades

proxima-se o momento em que
a União das Sociedades Espíritas
do Estado de São Paulo comemo‑
ra seus 72 anos de contínuo trabalho na
busca da união dos espíritas e instituições
espíritas e na unificação do movimento es‑
pírita paulista. Resultado da compreensão
dos dirigentes daquela época, em 1947,
no dia 5 de junho surgia a entidade fede‑
rativa dos paulistas, ao final do primeiro
Congresso Espírita Estadual.
Pode-se considerar a apoteose das tra‑
tativas e dos entendimentos entre os espí‑
ritas como sendo o final do referido Con‑
gresso. No entanto, desde muito antes,
o movimento paulista buscava esta ação
conjunta, seja em terras do interior ou na
capital do Estado.
De modo especial, estaremos celebran‑
do esta comemoração na cidade de São
José do Rio Preto, quando da realização
da reunião conjunta do CDE-Conselho
Deliberativo Estadual e do CA-Conselho
de Administração. Teremos uma pequena
prévia do tempero do próximo Congresso,
previsto para 2020, na mesma cidade.
A marca, além de mostrar o dinamismo
do movimento paulista, merece também
reflexões sobre nossas responsabilidades
como dirigentes da entidade federativa.
Definimos um plano de trabalho, o qual
está sendo seguido, e implementadas as
ações necessárias para atingir os obje‑
tivos. Em um mundo em constantes mu‑
danças, não podemos ficar restritos ao
que definimos há ‘longos’ 12 meses. Por
isso, a revisão de ações deve ser contínua
e prática de nossa gestão, incluindo estes
novos desafios.
Unir os espíritas não significa apenas
termos uma identidade comum. É mais
que isto. É estarmos unidos no trabalho
e na dinâmica do movimento espírita. Há
que se movimentar o movimento e isto é
feito com ações, com envolvimento e bus‑
ca de soluções para problemas e oportuni‑
dades que aparecem em nosso meio.
Para isto, a tarefa dos dirigentes e dos
respectivos órgãos de unificação é de ex‑
trema importância. Pelo conhecimento e
pela vivência, potencializamos as opor‑

tunidades. Temos buscado flexibilizar as
formas de trabalho conjunto, sejam elas
pelos Encontros Fraternos, visitas e reu‑
niões, presenciais e eletrônicas. A Direto‑
ria Executiva, composta por 10 membros,
entende que o resultado do trabalho da
federativa não pode e não deve estar res‑
trito à integração dos esforços voluntários
de apenas estes elementos. Muito há que
se fazer. A contribuição de dirigentes e
trabalhadores é mandatória.
Faça parte desta equipe! Contamos
com sua predisposição ao trabalho.

A dinâmica dos
jovens espíritas
Nos dias 19 e 21 de abril, ocorreram
quatro Confraternizações de Mocidades
Espíritas. Tradição em nosso movimento, a
primeira aconteceu em Penápolis, no ano
de 1956. De concentrações passaram a se
chamar confraternização de mocidades.
Com muita alegria, estivemos presen‑
tes em três das quatro confraternizações.
Iniciamos nossa visita na 40ª Comelesp,
Confraternização das Mocidades Espíritas
do Leste do Estado de São Paulo, este ano
acontecendo em São José dos Campos.
Com muita satisfação, vimos o dinamis‑
mo e o prazer da convivência entre os 436
jovens inscritos. Organização, estrutura,
estudos e momentos de interação foram
elementos de união entre os jovens.
Observamos como a ótica da juventude
é rica em apresentar seus assuntos. Da mo‑
rosidade, do conservadorismo e da forma‑
lidade de explicações dos jovens há mais
tempo à criatividade dos novos jovens.
Seguimos caminho e chegamos em Soro‑
caba, onde aconteceu a 37ª. Comecelesp,
Confraternização das Mocidades Espíritas
do Centro-Leste do Estado de São Paulo.
Também em escola pública, local similar
das outras confraternizações, o ambiente
de fraternidade e de alegria era constan‑
te. Também convivência e momentos de
estudos da Doutrina Espírita com a parti‑
cipação de 237 jovens.

"

Unir os espíritas não

significa apenas termos
uma identidade comum.
É mais que isto.

"

A próxima etapa estava um pouco mais
distante. Ao final da noite de sexta, che‑
gamos a Araçatuba. Foi na região noroes‑
te do Estado que aconteceu a primeira
concentração de mocidades espíritas, no
distante 1956. Neste ano, a terceira asses‑
soria, DM3, organizou a 54ª Comenoesp,
Confraternização de Mocidades Espíritas
do Noroeste do Estado de São Paulo, con‑
tando com a presença de 150 jovens.
Em Araçatuba, participamos de um mo‑
mento muito especial: a comemoração dos
60 anos da primeira Comenoesp naquela
cidade, em 1959, e do início das comemo‑
rações do centenário do Espiritismo em
Araçatuba, que será encerrado em 2021.
Na oportunidade, tivemos a presença de
Mércia Neves Batista, discorrendo sobre
o evento ocorrido há 60 anos. A diferen‑
ça entre o ontem e o hoje está apenas no
formato, pois os ingredientes que unem os
jovens continuam sendo os mesmos.
Pascoal Bovino, segundo Vice-Presiden‑
te da Diretoria Executiva, esteve partici‑
pando, na manhã da sexta-feira, da 46ª
Comenesp, Confraternização das Mocida‑
des Espíritas do Norte do Estado de São
Paulo, que teve cerca de 300 inscritos,
quase chegando na capacidade do local.
Em resumo, busquemos ter os jovens
nas casas espíritas. Não apenas no ambien‑
te da Mocidade Espírita, mas integrados a
todas as atividades lá desenvolvidas. Que
saibamos nos utilizar do potencial que tra‑
zem, associado ao dinamismo e ao prota‑
gonismo juvenil, para potencializar nossas
ações nas casas e no movimento espírita.
Aparecido José Orlando
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Da Redação

USE se reúne com alegria em Bauru

N

o dia 27 de abril, sábado, das 14 às
18 horas, representantes da Direto‑
ria Executiva e dos departamentos
da USE estiveram reunidos com dirigentes
de órgãos de unificação das USEs Regionais
de Bauru e de Jaú, na cidade de Bauru, no
Centro Espírita Vicente de Paulo, rua 7 de
Setembro, 14-50.

O Encontro Fraterno de Unificação tem
como principal objetivo a união entre os di‑
rigentes de instituições espíritas e órgãos de
unificação, a convivência e análise conjun‑
ta de oportunidades e necessidades para a
melhor implementação de ações relaciona‑
das ao movimento espírita no Estado e nas
regiões dos respectivos órgãos. A Diretoria
Executiva da USE decidiu e está colocando
em prática a realização destes Encontros
envolvendo todos as 24 regionais do Estado.
Em homenagem fraterna a José Antônio Luiz
Balieiro, ex-presidente da USE, desencarna‑
do em março do ano passado, os atuais En‑
contros têm sido assim nomeados.

No evento em Bauru, além de re‑
união com os dirigentes dos órgãos e
instituições espíritas, houve também
reuniões específicas com trabalhado‑
res dos departamentos de Mediunidade,
Mocidade e Arte. O Departamento de
Infância desenvolveu mais uma Jornada
Evangelizadora Paulista, em Jaú, no dia
seguinte.
Também foram homenageados, rece‑
bendo exemplares do livro Passado, presente e futuro em suas mãos — 70 anos da
USE, trabalhadores espíritas que tiveram
atuação destacada no movimento espírita
em ambas as regiões.

Em junho, encontro será em São José do Rio Preto

S

ão José do Rio Preto será a capital
do movimento espírita paulista nos
dias 1 e 2 de junho, como parte do

programa de realização dos Encontros Fra‑
ternos de Unificação.
No sábado, São José do Rio Preto recebe‑
rá dirigentes e trabalhadores das USEs Regio‑
nais de Araçatuba e de São José do Rio Preto.

C

está trabalhando para que aconteça algu‑
ma atividade nas instalações do Ipê Park
Hotel para que, assim, este conhecimen‑
to seja mais completo, antecipando de
alguma forma os grandes momentos que
viveremos em 2020, durante as palestras
e as rodas de conversa do aguardado con‑
gresso paulista.

Abertas as inscrições para o novo curso sobre
gestão de centros espíritas

omo organizar um centro espírita?
Como planejar uma atividade nova?
Como melhorar o trabalho em equi‑
pe? Quais as exigências legais para os diri‑
gentes dos centros espíritas?
Visando atender às principais deman‑
das de dirigentes e trabalhadores de ins‑
tituições espíritas, a USE oferece o novo
curso Gestão de Centros Espíritas (GCE),
apresentando metodologias e práticas de
gestão para melhorar e fortalecer as ca‑
sas e o movimento espírita. O curso será
ministrado num final de semana, inician‑
do às 8h30 do sábado e finalizando às 18h
do domingo.
Originalmente desenvolvido pelo Con‑
selho Federativo Nacional da Federação
Espírita Brasileira, o curso de gestão
contará com exposições e oficinas, va‑
lorizando as vivências dos participantes,
4

No domingo, ocorrerá a reunião conjun‑
ta do CA — Conselho de Administração e
do CDE — Conselho Deliberativo Estadual.
Na oportunidade, além da reunião, os vi‑
sitantes poderão conhecer o hotel em que
será realizado o 18º Congresso Estadual de
Espiritismo, de 26 a 28 de junho de 2020.
A Comissão Organizadora do Congresso

tendo como principais objetivos: o enten‑
dimento de questões básicas que envol‑
vam a administração dos recursos mate‑
riais e dos colaboradores que compõem
o centro espírita; a compreensão dos
processos administrativos em geral e, es‑
pecificamente, os relacionados com a or‑
ganização espírita, e a obtenção de uma
visão atualizada da gestão de pessoas e
da administração focada em resultados,
sejam estes avaliados a curto, médio e
longo prazos.
O conteúdo será desenvolvido em qua‑
tro módulos: (I) O centro espírita e o mo‑
vimento espírita; (II) O dirigente espírita e
os colaboradores; (III) O dirigente espírita
e o seu processo de trabalho; e (IV) As‑
pectos gerais jurídicos do centro espírita.
Cada unidade será apresentada em um dos
meio-períodos de cada dia. Ao final, have‑

rá confraternização entre os envolvidos. O
primeiro curso, considerado como piloto,
será desenvolvido nos dias 8 e 9 de junho,
sábado e domingo, sendo que as inscrições
podem ser feitas no site da USE (usesp.
org.br). Como é uma iniciativa piloto, se‑
rão disponibilizadas apenas 30 vagas para
os interessados.
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A GÊNESE — ESTUDO COMPARATIVO DAS EDIÇÕES

Por Marco Milani

As mudanças do Capítulo 2

C

onsiderando-se que A Gênese é o
livro mais maduro de toda a Codi‑
ficação, pois foi lançado quase onze
anos depois de O livro dos espíritos e após
o desenvolvimento dos ensinamentos dou‑
trinários apresentados nas obras anterio‑
res, compreende-se o porquê de Kardec ter
afirmado na introdução deste livro que ele
representava um passo à frente nas conse‑
quências e aplicações do Espiritismo.
Nesse sentido, é de fundamental re‑
levância a todos os adeptos e demais
interessados em conhecer o corpo teó‑
rico espírita que A gênese seja estudada
meticulosamente. Uma vez que há sérias
dúvidas sobre a autoria das alterações no
texto encontradas a partir da 5ª edição,
publicada em 1872, três anos após a de‑
sencarnação de Allan Kardec, faz-se mis‑
ter compará-la com o conteúdo original.
Assim como nos números anteriores,
o Departamento de Doutrina da USE vem
publicando regularmente, no Dirigente
Espírita, comentários comparativos dos
capítulos em análise, atendendo às expec‑
tativas de parcela significativa do movi‑
mento espírita sobre o assunto.
Já foram comentadas as alterações so‑
fridas nos capítulos 1, 14, 15 e 18. Desta
vez, comenta-se sobre o capítulo 2, cujo
título é “Deus” e subdivide-se em quatro
partes, a saber: a) Existência de Deus; b)
A natureza divina; c) A Providência e d) A
visão de Deus.
Dos 37 itens existentes nesse capítulo,
em 17 deles apontam-se modificações no

texto da 5ª edição. Além de alguns reor‑
denamentos, contam-se 12 exclusões e 2
acréscimos de trechos ou parágrafos.
No capítulo 2 da 5ª edição, basica‑
mente, foram cortados diversos exemplos
apresentados por Kardec na edição origi‑
nal que favoreceriam a compreensão do
leitor sobre os postulados tratados. A se‑
guir, destacam-se algumas passagens.
Logo no item 1, da 1ª edição, ao apon‑
tar-se Deus como a causa primária de to‑
das as coisas, afirma-se ser “um princípio
elementar que se julgue a causa pelos seus
efeitos, mesmo que não seja possível vê-la”

e, imediatamente, Kardec exemplifica de
maneira simples e objetiva esse argumento,
ao discorrer sobre a presença de planetas
em determinadas regiões do espaço, mes‑
mo que os mesmos não possam ser observa‑
dos diretamente, baseando-se somente no
conhecimento das leis astronômicas. Esse
exemplo foi eliminado na 5ª edição.
Nos itens 2 a 7, igualmente, mantém-se o
argumento sobre a existência de Deus mes‑
mo sem sua observação direta, mas mais
uma vez reduzindo-se os parágrafos ao eli‑
minar exemplos simples que poderiam ofe‑
recer aos leitores com diferentes formações
elementos mais familiares para a compreen‑
são do sentido filosófico do conteúdo.
Alguns, talvez, considerem essas eli‑
minações bem-vindas para se evitar uma
suposta prolixidade, porém, quanto mais
enxuto e sem exemplos é o texto, maior
o risco da mensagem não ser assimilada
plenamente por todos.
Outros itens que merecem destaque
são os de número 22 e 23, os quais dis‑
cutem as propriedades e efeitos do fluido
universal e a atuação dos Espíritos.
No item 22, foi eliminado um parágra‑
fo robusto, no qual se esclarece sobre o
mecanismo fluídico pelo qual os Espíritos
agem em todos os lugares, ressaltando-se
o fluido como o veículo do pensamento,
das sensações e percepções espirituais.
No item 23, excluiu-se um parágrafo
em que se indicam os limites de atuação
dos Espíritos, inclusive para aqueles mais
elevados, e a respectiva distância compa‑
rativa infinita que possuem de Deus.
Ainda que essas alterações não tenham
provocado a inversão de sentido ou outras
distorções doutrinárias graves, como aquelas
encontradas em outros capítulos, certamen‑
te o texto apresenta-se fragilizado em dife‑
rentes trechos ou poderia ser mais explícito,
tal qual apresentado na edição original.
Não é objetivo destes comentários
aprofundar o fato da total inexistência
de evidências de que Kardec teria sido o
autor dessas modificações da 5ª edição,
situação essa que gera fortes suspeitas de
adulteração do texto.
* Diretor do Departamento de
Doutrina da USE
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Alexandre da Fonseca

Projeto Valorizar Kardec

A

valorização da Doutrina Espírita (DE)
é uma das mais importantes missões
do movimento espírita (ME). O estu‑
do, a divulgação e a prática coerente da
DE têm sido estimulados por todos os bons
Espíritos conhecidos e respeitados pelo ME.
Um exemplo é Bezerra de Menezes que em
mensagem intitulada “Unificação”, recebi‑
da por Chico Xavier em 1963, já recomen‑
dava “que a base kardequiana permaneça
em tudo e todos, para que não venhamos
a perder o equilíbrio sobre os alicerces em
que se nos levanta a organização”. (Grifos
em negrito, meus). Devido às nossas im‑
perfeições, temos negligenciado a perma‑
nência da base kardequiana em tudo em
nosso ME, abrindo brechas para a desva‑
lorização da DE ao valorizar, sem a devida
análise da coerência doutrinária, determi‑
nados termos e conceitos de obras distintas
da codificação.
Por exemplo, já imaginaram que ao dar
preferência a palavras simples como “ecto‑
plasma”, em vez de “fluido animalizado”,
ou “energia” em vez de “fluidos”, pode‑
mos estar contribuindo para desvalorizar a
Doutrina Espírita? O que passamos de modo
sutil e inconsciente para as pessoas quando
abrimos mão de utilizar os termos e con‑
ceitos próprios da Doutrina, e utilizamos o
de outras áreas do conhecimento? Não es‑
tamos passando a impressão de que nossos
termos e conceitos são menos importantes,
antiquados ou ultrapassados? Valorizar Kar‑
dec (VK) é uma campanha de reflexão em
torno dos termos e conceitos que temos
escolhido e utilizado para explicar e des‑
crever os fenômenos espíritas. Tendo como
base os princípios de que “fé inabalável só
o é a que pode encarar de frente a razão,
em todas as épocas da Humanidade” e de
que “A fé necessita de uma base, base que
é a inteligência perfeita daquilo em que se
deve crer.” (Kardec, item 7 do cap. XIX de
O evangelho segundo o espiritismo (ESE)),
o projeto VK consiste de apresentar re‑
flexões em torno de alguns conceitos es‑
tudados e praticados pelo e no ME, se de
fato valorizam a DE, ou contribuem para
menosprezá-la. A proposta é de autoconhe‑
cimento e autoavaliação com o objetivo de
valorizar essa doutrina que tanto amamos e
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que possui potencial enorme de regenerar
a nossa humanidade.
Iremos trabalhar esse projeto ao longo
de várias edições do jornal Dirigente Espírita, no seguinte formato: numa edição
apresentamos uma questão; daí os diri‑
gentes e leitores analisam e escolhem a
resposta que acreditam melhor respondê‑
-la. Na edição seguinte, apresentamos a
reflexão em torno da questão apresentada
no número anterior, com foco na valoriza‑
ção de Kardec. Nesta edição de hoje do
jornal, por estarmos iniciando o projeto,
apresentaremos uma reflexão sem a ques‑
tão, mas no final apresentaremos uma
questão para o próximo número.
Hoje, vamos lembrar a conhecida men‑
sagem “O Espírito da Verdade” publicada no
item 5 do cap. 6 do Evangelho. Nela, encon‑
tramos a célebre frase “Espíritas! amai-vos,
este o primeiro ensinamento; instruí-vos,
este o segundo.” A reflexão será sobre o
contexto dentro do qual o Espírito da Verda‑
de fez essas recomendações. No parágrafo
exatamente anterior a essa frase, o Espírito
da Verdade fez um comentário muito sério:
“Sinto-me por demais tomado de
compaixão pelas vossas misérias,
pela vossa fraqueza imensa, para
deixar de estender mão socorredora
aos infelizes transviados que, vendo
o céu, caem nos abismos do erro.
Crede, amai, meditai sobre as coisas
que vos são reveladas; não mistu‑
reis o joio com a boa semente, as
utopias com as verdades.” (Grifos
em negrito, meus).
O parágrafo acima é muito significativo!
Primeiro, o Espírito da Verdade lamenta a
nossa pequena capacidade de ajudar o pró‑
ximo, a nossa “fraqueza imensa, para deixar
de estender mão socorredora aos infelizes
transviados.” Daí, pede para nós “crermos”,
“amarmos” e depois “meditarmos” “sobre
as coisas que vos são reveladas”. Ora, o
Espírito da Verdade pede para meditarmos
sobre o espiritismo que é o que nos foi re‑
velado, e pede para “crermos” no espiritis‑
mo, mas crermos de um modo que unamos
o sentimento do amor (“amai”) com a com‑

preensão que advém do estudo (“meditai”
que significa estudo e reflexão). Daí, arre‑
mata dizendo o que destacamos em negrito:
“não mistureis o joio com a boa semente,
as utopias com as verdades”. Essa última
frase é um pedido direto para nos manter‑
mos dentro da coerência doutrinária! Esse
pedido significa que o estudo e o ensino
do espiritismo, em sua forma simples e ge‑
nuína (sem mistura com joio ou utopias) é
um caminho para ajudar o próximo. Nossa
reflexão de hoje significa, portanto, mos‑
trar que a coerência doutrinária também é
uma forma de agirmos com a caridade, pois
que nos aumenta a capacidade de “esten‑
der mão socorredora aos infelizes transvia‑
dos”, já que o Espírito da Verdade lamenta
justamente a nossa fraqueza em estender
mão socorredora.
A questão para a reflexão da próxima
edição é relacionada à palavra “ectoplas‑
ma” que comentamos acima:
Questão 1
Qual afirmativa abaixo é, para você, a
mais correta?
( ) Fluido animalizado é o ectoplasma.
( ) Ectoplasma é o fluido animalizado.
Marquem a alternativa que acharem me‑
lhor e aguardem a próxima edição do jor‑
nal Dirigente Espírita para ver a análise
da questão.

Bibliografia:
KARDEC, A. 1996. O evangelho segundo o
espiritismo, Editora FEB, 112ª Edição,
Rio de Janeiro, RJ.
MILANI, M. 2018. “Coerência doutrinária
Compromisso de todos nós”, Dirigente
Espírita 167, p. 8, links: http://www.
usesp.org.br/Publicacoes/Revista/de‑
talhe/735 ou http://www.usesp.org.
br/Publicacoes/noticia/detalhe/475,
acessados em 22 de Janeiro de 2019.
CARRARA, O. P. 2019. Entrevista a Marco
Milani: “Ser coerente passou a ser um
dever consciente”, O Consolador 614,
link: http://www.oconsolador.com.br/
ano13/614/entrevista.html acessado
em 04 de Abril de 2019.
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Redes sociais e mensagens consoladoras

A

tualmente, as redes sociais for‑
necem dados pessoais de seus
usuários que permitem de manei‑
ra rápida chegar a detalhes de sua vida:
árvore genealógica, costumes, realizações
particulares, datas, locais, vocabulário,
nomes e eventos de amigos e familiares.
Não mais como antes, com a agilidade da
internet é bem fácil hoje se descobrir a
identidade de grupos e pessoas em poucos
cliques, inclusive particularidades dos que
já desencarnaram.
Diante de tal facilidade e seguindo as
recomendações de Kardec sobre as formas
de se reconhecer a identidade dos espí‑
ritos que se comunicam, vale redobrar o
cuidado que devemos tomar com as men‑
sagens psicografadas sobre nossos entes
queridos, em tempos de informações cada
vez mais acessíveis.
É claro que podem existir mensagens
verdadeiras, tendo em vista o conheci‑
mento da imortalidade dos espíritos e da
sua possível comunicabilidade através dos
médiuns. Mas todo cuidado é pouco quan‑
do o assunto é reconhecer a identidade
de espíritos, e uma boa dose de bom-sen‑
so e observação nunca deve ser despre‑
zada. Assim, afinal, é o que assegura a
fé raciocinada.
Em O livro dos médiuns, Allan Kardec
salienta que à medida que os Espíritos
se purificam e se elevam na hierarquia,
os caracteres distintivos de suas perso‑
nalidades se apagam, de certo modo, na
uniformidade da perfeição. Pouco impor‑
ta a identidade, o que vale é o conteú‑
do coletivo. Isso se dá com os Espíritos
superiores. Mas, e quanto às comunica‑
ções particulares?
O alerta de Kardec no item 256 de O livro dos médiuns é claro. “Já não sucede o
mesmo com as comunicações íntimas, por‑
que aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma
que nos interessa; muito razoável, portan‑
to, é que, nessas circunstâncias, procure‑
mos certificar-nos de que o Espírito que
atende ao nosso chamado é realmente
aquele que desejamos”.
Observando a extrema seriedade do
assunto, Kardec considera que, depois

da obsessão, a identidade dos Espíritos é
uma das maiores dificuldades do Espiritis‑
mo. “Frequentemente, ela é impossível
de se constatar. (...) Quando se evoca um
parente ou um amigo, é a personalidade
que interessa, e é muito natural procurar
constatar-se a identidade; mas os meios
que empregam, geralmente, para isso,
aqueles que não conhecem senão imper‑
feitamente o Espiritismo, são insuficientes
e podem induzir ao erro”.
Ensina Kardec que o Espírito revela sua
identidade por uma multidão de circuns‑
tâncias que ressaltam das comunicações,
onde se refletem seus hábitos, seu ca‑
ráter, sua linguagem e até suas locuções
familiares. “Ela se revela ainda pelos de‑
talhes íntimos, nos quais ele entra espon‑
taneamente com as pessoas às quais se
afeiçoa, e que são os melhores”, assegura.

Informações de
fácil acesso
Estudando Kardec, percebe-se que
nesses tempos de acesso rápido a infor‑
mações, é preciso ter, pois, o máximo
cuidado, tendo em vista que um médium
mal-intencionado poderá facilmente utili‑
zá-las como recursos incontestáveis para
confirmar a veracidade das “comunica‑
ções espirituais”. O olhar atento, o estu‑
do, a razão desperta e o coração aberto
serão instrumentos indispensáveis para
não se cair em fraudes e ilusões. Kardec
recomenda-nos que devemos submeter
todas as comunicações a uma análise “es‑
crupulosa”, examinando atentamente o
pensamento e as expressões e rejeitando,
sem hesitar, tudo o que peca contra a ló‑
gica e o bom-senso, tudo o que desminta
o caráter do Espírito. “Repetimos que este
meio é o único, porém é infalível, porque
não existe uma comunicação má que possa
resistir a uma crítica rigorosa”.
Em O livro dos médiuns, capítulo 24,
item 267, Kardec cita alguns princípios
fundamentais para se reconhecer a quali‑
dade dos comunicantes. Vale reler. Quanto

aos médiuns, muitos ainda pensamos que
o charlatanismo seria identificado apenas
quando os médiuns cobram por seus “tra‑
balhos”. Mas não é assim também que ex‑
plica Kardec. Diz ele: “Médiuns interessei‑
ros não são somente os que podem exigir
um pagamento. O interesse nem sempre
se manifesta pela ambição de um lucro
material, mas também pelas pretensões
de qualquer espécie em que se apoiam
desejos pessoais. Essa é também uma fra‑
queza de que Espíritos brincalhões sabem
servir-se muito bem, aproveitando-a com
habilidade e astúcia notáveis, embalando
em enganos e ilusões os que caem sob a
sua dependência”.
O perigo sempre existiu. Sobre o as‑
sunto, em julho de 1861, Kardec inclusi‑
ve recebeu uma carta de um leitor, que o
autorizou, se lhe conviesse, a publicá-la
na Revista Espírita. E foi o que fez o codi‑
ficador na Revista no mês seguinte. Eis um
trecho para reflexão:
“Misturar o verdadeiro e o falso, quan‑
do se trata de fenômenos obtidos pela
intervenção dos Espíritos, é simplesmen‑
te uma infâmia e haveria obliteração do
senso moral do médium que acreditasse
poder fazê-lo sem escrúpulo. E como fi‑
zestes perfeitamente observar, é lançar o
descrédito sobre o assunto no espírito dos
indecisos, desde que a fraude seja reco‑
nhecida. Acrescentarei que é comprome‑
ter da maneira mais deplorável os homens
honrados que prestam aos médiuns o apoio
desinteressado de seus conhecimentos e
de suas luzes e que se tornam fiadores da
sua boa-fé, patrocinando-os de alguma
forma. Isso é cometer para com eles uma
verdadeira prevaricação”.

Bibliografia
O livro dos médiuns — capítulo 24 — Iden‑
tidade dos Espíritos.
Revista Espírita — 1861.
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Por Eliana Haddad
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FEESP E USE HOMENAG

a manhã de domingo, 31 de março,
a Federação Espírita do Estado de
São Paulo e a União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo recorda‑
ram os 150 anos da desencarnação de Allan
Kardec (1804-1869), reunindo no Auditório
Bezerra de Menezes (FEESP) 570 pessoas.
Sob a coordenação de Lirálcio Ricci, di‑
retor do Departamento de Arte da USE, a
parte artística do evento foi abrilhantada
pela primeira apresentação do Coral João
Cabete, reunindo 55 participantes de vá‑
rias entidades espíritas do Estado de São
Paulo, sob a regência de André Poeta, que
emocionaram os presentes com as músicas
Evangelho de luz (Roberto Ferreira), Quanta Luz (Cenyra Pinto), A caminho da luz
(André Machado) e Ama (Moacyr Camargo).
Aparecido José Orlando, presidente da
USE, discorreu sobre a vida do professor
francês Hippolyte Léon Denizard Rivail que,
aos 53 anos, passou a assinar Allan Kardec,
informado que fora de que em vidas pas‑
sadas havia sido um sacerdote druida. Sua
nova obra, O livro dos espíritos (1857), afi‑
nal, também nada tinha a ver com os mais
de 20 livros didáticos que já havia escrito e
que eram adotados em escolas e universi‑
dades francesas. Era uma nova fase da sua
vida, com descobertas que iriam mudar a
história espiritual da Humanidade.
O presidente da FEESP, Roberto Wa‑
tanabe, comentou sobre o porquê de se
comemorar a desencarnação de Kardec.
“O mundo espiritual é a verdadeira pá‑
tria, o retorno ao nosso lar, e a questão
que se coloca é em que condições se dá
esse retorno em função do cumprimento
das tarefas com as quais nós mesmos nos
comprometemos”, destacou. Ele lembrou
os relatos de André Luiz, no livro Os mensageiros, que conta a história de vários es‑
píritas que falharam com relação às tare‑
fas assumidas. “Imaginemos a alegria com
que Allan Kardec, um espírito completista
que tão bem cumpriu sua tarefa, foi re‑
cebido no mundo espiritual!”, completou.
Além da diretoria da FEESP, estavam
presentes o presidente da Aliança Espírita
Evangélica, Eduardo Miyashiro, e o ex-pre‑
sidente da FEB e da USE, Antonio Cesar
Perri de Carvalho.
Orlando agradeceu a oportunidade de
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todos estarem ali uni‑
dos. “Somente juntos
poderemos crescer”,
lembrou,
chamando
inicialmente a atenção
em sua palestra para a
questão da imensa obra
a que Rivail se dedi‑
cou e realizou após 50
anos de idade, quando
muitos pensam não ter
mais nada a fazer.
Discorrendo sobre Público lotou o Auditório da Federação Espírita do Estado de São Paulo
a história das mani‑
festações espirituais em diversas culturas,
conseguiu desvendar o mundo dos espíri‑
passando pelas evidências dos séculos 18 e
tos como percebeu que deveria comparti‑
19, Hydesville, nos Estados Unidos, e me‑
lhar com a humanidade o que havia desco‑
sas girantes, na Europa, Orlando destacou
berto, e enaltecendo ainda que a obra não
que Kardec foi o único que resolveu com‑
era dele”, disse Orlando.
preender a causa dos fenômenos, que até
Foi ainda abordado durante a palestra
então atiçavam apenas a desconfiança dos
o princípio de lógica utilizado por Kardec,
céticos e a curiosidade da sociedade.
que não ficou apenas na parte experimen‑
Explicou que duas coisas importantes
tal para desenvolver a filosofia espírita,
deveriam ser consideradas na trajetória de
mas na aplicação do método científico,
Kardec: sua formação como aluno e educa‑
por indução e dedução, na relação cau‑
dor do Instituto Pestalozzi, que estimulava
sa-efeito, deixando claro que havia uma
o conhecimento intuitivo com vistas à liber‑
causa inteligente para o efeito inteligente:
dade e à caridade, e a companhia da tam‑
no caso, os Espíritos. Segundo Orlando, a
bém educadora Amélie Boudet, com quem
genialidade de Kardec foi “juntar as peças
se casou em 1832, uma mulher que muito
de um grande quebra-cabeça para trazer
o apoiou no trabalho que realizou, inclusive
a codificação”. Começando pela análise do
com leituras e revisões das obras da codifi‑
recebimento de mais de 50 cadernos com
cação espírita.
anotações das sessões de mesas girantes, à
“Kardec ouviu falar das mesas girantes
pesquisa séria, realizada através de inúme‑
em 1854. Em dezembro de 1856, entrega‑
ras perguntas que passaram a fazer parte
va para a impressão O livro dos espíritos,
dessas reuniões, quando seu espírito prote‑
tor, o Espírito da Verdade, se comprometeu
ou seja, em dois anos, ele não somente

Roberto Watanabe e Miriam Barbosa: presidente e vice-presidente da FEESP

GEIAM ALLAN KARDEC
Vem aí a Primeira
Virada Espiritual

Orlando, presidente da USE, proferiu palestra na FEESP, abordando a vida e o trabalho de
Allan Kardec
a respondê-las, mensalmente, durante 15
minutos. “Isso no século 19, o Século das
Luzes, onde predomina a ciência com seu
paradigma materialista, em função da ne‑
gação dos dogmas de fé da Idade Média,
aparece alguém que se utiliza da própria
ciência para comprovar a existência do
mundo espiritual”, assinalou.
Também enalteceu o cuidado que teve
Kardec na seleção das comunicações, ao
concluir que a morte não modificava as
características de quando se estava en‑
carnado, o que demonstrava que os espíri‑
tos não eram perfeitos. “Ele usava a razão
para comparar as respostas e não simples‑
mente as aceitava como verdadeiras, tro‑
cando a fé cega pela fé raciocinada, por
isso era um pesquisador prudente, como
exigia o tão enaltecido conhecimento
científico da época”, comentou.
Orlando fez referências às cinco obras
da codificação — O livro dos espíritos, O
livro dos médiuns, O evangelho segundo o
espiritismo, O céu e o inferno e A gêne‑
se, os milagres e as predições segundo o
espiritismo — e ao intenso trabalho que
Kardec realizou na Revista espírita. “Kar‑
dec tinha centenas de cartas para respon‑
der por dia”, comentou, baseando-se em
Obras póstumas, que revela ter ele che‑
gado a ter 500 acumuladas para resposta.
“Qual o nosso papel na condução des‑
se legado deixado por Kardec?”, provocou
Orlando, referindo-se à situação atual da
divulgação do espiritismo, principalmente
através das redes sociais, onde notícias são
espalhadas, sem que tenhamos o mesmo
cuidado exemplificado por Kardec. “Dificil‑
mente, paramos para analisar se estamos

compartilhando uma verdade, esquecendo‑
-nos de dois pontos importantes do método
para o conhecimento espírita: a generalida‑
de e a concordância dos espíritos. Precisa‑
mos estar atentos para não considerarmos
opiniões particulares, de encarnados ou de‑
sencarnados, como verdades”, observou
Ao concluir sua palestra, Orlando lem‑
brou da máxima de Kardec “Fora da cari‑
dade não há salvação” e da importância
de sua dedicação e trabalho para o nosso
progresso. “É muito bonito entender tudo
isso: o que é a vida, quem somos, de onde
viemos, para onde vamos. Mas, e agora, o
que fazemos com todo esse conhecimento?
O que mais precisamos ter ou saber para
praticar esses ensinamentos, os exemplos
de Jesus, explicados de uma forma tão
ampla por Kardec?”, perguntou, fazendo
um convite à reflexão: “A lei do progresso,
como lei divina, é inexorável. Ela sempre se
manifesta, acreditemos, queiramos ou não,
e será somente através dos nossos relacio‑
namentos que conseguiremos efetivamente
nossa evolução porque somos seres sociais.
Que possamos, então, pensar Kardec e sen‑
tir Jesus nas nossas relações e que todas
as nossas ações estejam sempre voltadas a
esse crescimento”, finalizou.

Lirálcio Ricci, André Poeta e equipe de regentes dos diversos corais de São Paulo

No dias 5 e 6 de outubro, será reali‑
zada a Primeira Virada Espiritual, sob
o tema central “30 horas de amor fra‑
ternal”, quando várias entidades espí‑
ritas participarão de atividades, num
evento em conjunto, com o objetivo
de relembrar os 150 anos de desencar‑
nação de Allan Kardec (31/03/1869).
O evento acontecerá das 10h do
sábado às 16h do domingo, em vários
lugares do Planeta Terra, onde houver
um grupo espírita ou alguém que abra‑
ce a proposta. As primeiras reuniões já
foram realizadas, com a participação
de representantes da Federação Es‑
pírita do Estado de São Paulo, União
das Sociedades Espíritas do Estado de
São Paulo, Aliança Espírita Evangélica,
União Fraternal, Associação Brasileira
de Psicólogos Espíritas e Confederação
Espírita Panamericana.
Até outubro, ocorrerão outros en‑
contros para discussão e definição
das atividades a serem programadas,
incluindo caminhadas, homenagens e
palestras, dentre outras. A ideia é en‑
volver todo o movimento espírita para
divulgação e participação, que pre‑
tende contar com comunicação digital
através de sites, blogs e redes sociais,
além de camisetas, bótons, vídeos e
imagens, panfletos e cartazes para as
casas espíritas
Também já está sendo escolhido a
logo oficial da Virada. Todos podem
participar da escolha, votando nas
três opções apresentadas.
Até o fechamento desta edição, a
enquete apresentava os seguintes re‑
sultados: Opção 1: 56,4%, Opção 2:
23,9% e Opção 3: 19,7%.
Acesse e vote no site http://
alianca.org.br/virada-espiritual30-horas-de-amor-fraternoparticipe-da-enquete-do-logo/.
A enquete será encerrada no dia
17/05/2019 às 23h59 min.
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Livro tem nova edição

P

Trabalhemos pela distribuição organizada e metódica do conhecimento espírita-cristão com o mesmo
devotamento com que procura estabelecer um serviço de água e luz. (Batuíra)

sicografada por Francisco Cândido
Xavier, no livro Mais luz, a frase
de Batuíra é inspiradora, indicando
uma diretriz a ser seguida nas tarefas re‑
lacionadas ao estudo junto ao movimen‑
to espírita.
Não podemos trabalhar com improvi‑
sos. Temos que definir objetivos, planejar
e agir com efetividade, necessitando-se
periodicamente durante todo este pro‑
cesso a avaliação das metas alcançadas,
replanejando-se sempre.
Quando Batuíra utiliza a expressão
“distribuição organizada e metódica do
conhecimento espírita-cristão”, ele está
se referindo a um leque de atividades que
os centros espiritas, individual ou coleti‑
vamente, executam para alcançar seus
objetivos relacionados ao estudo, difusão
e prática da Doutrina Espírita.
O estudo constante das obras de Allan

Kardec é fundamental para a correta exe‑
cução de toda atividade espírita, consti‑
tuindo-se em alicerce seguro para uma
boa e eficaz difusão, e bússola para a prá‑
tica espírita.

dos do Espiritismo, com uma edição revis‑
ta e ampliada, fruto de trabalho coletivo,
elaborado entre 2016 e 2018, coordenado
pela Área de Estudos (CFN/FEB), com a
contribuição de todas as Federativas.
O documento reflete a experiência de
todas as regiões do Brasil, sobre como
implantar, manter e coordenar estudos
nos centros espíritas. Sejam pequenas ou
grandes, todas as instituições encontra‑
rão na obra importantes e significativas
orientações, que as ajudarão a eliminar
o improviso e realizar a tarefa de for‑
ma segura.
O livro está disponível em versão im‑
pressa e também eletrônica no site ht‑
tps://www.febnet.org.br/wp-content/
uploads/2019/02/Orienta.pdf

A Federação Espírita Brasileira republi‑
cou o livro Orientação para a área de estu-

Informações: esde@usesp.org.br
ou pelo telefone (11) 2950 6554.

LANÇAMENTOS EME
UM VERDADEIRO HINO À VIDA!
Cinco Minutos
Isabel Scoqui
Romance espírita | 14x21 cm
160 páginas
Ao longo de quatro reencarnações, um
grupo de espíritos, pessoas falíveis como
todos nós, fica comprometido entre si numa
trama cheia de intrigas e maldades que
demandará séculos para serem ajustadas.
Mergulhando novamente na carne, será que
agora encontrarão sua redenção?

SERÁ QUE ESTAMOS NOS ESQUECENDO
DA ALMA?
Afinal, por que adoecemos?
Ricardo Sallum
Estudo | 14x21 cm | 144 páginas
Este livro, de autoria do mestre em
medicina Ricardo Sallum, examina, à luz do
espiritismo, algumas questões de conteúdo
controverso dentro do contexto bioético da
medicina, cujo avanço científico encontra
respaldo na obra codificada por Allan
Kardec. Será que as doenças são “castigos
divinos”? A dor é ainda um mal necessário?

www.editoraeme.com.br | vendas@editoraeme.com.br | (19) 3491‑7000
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Por Marco Milani

CIRCUITO
A B E R T O

Orientação ultrapassa fronteiras

U

ma das principais atividades do De‑
partamento de Doutrina é oferecer
orientação e suporte conceitual aos
dirigentes de todas as regiões paulistas so‑
bre questões doutrinárias. Não é incomum,
porém, que o trabalho realizado ultrapasse
as fronteiras do Estado e promova uma di‑
nâmica integração com dirigentes, pesqui‑
sadores e adeptos em geral de outras loca‑
lidades brasileiras e até do exterior.
Graças às atuais facilidades de comu‑
nicação, diversos grupos de estudo e de
debates sobre o Espiritismo oferecem aos
seus integrantes significativas oportunida‑
des para a troca de ideias e esclarecimen‑
tos, além da promoção de eventos interati‑
vos. Exemplo disso ocorreu em 8 de março,
quando Marco Milani, representando o
departamento, participou de videoconfe‑
rência em encontro no auditório central da
Universidade Federal do Delta do Parnaíba,
no Piauí, para abordar o tema O paradigma
espírita para a compreensão da Economia.
Promovido pelo Centro Espírita Caridade
e Fé, da mesma cidade, o evento contou
com um público formado não somente por
espíritas, mas por interessados em geral na
temática tratada, principalmente alunos e
professores daquela instituição de ensino.
A atividade dos organizadores piauienses
pode servir de incentivo para que outros
eventos espíritas considerem, também,
modelos interativos semelhantes.
Outro evento que contou com o apoio
direto do Departamento de Doutrina,
no mês de fevereiro e, posteriormente,
replicado no mês de março, foi o semi‑
nário ocorrido na cidade de Campinas
sobre Análise de Mensagens Mediúnicas,
promovido pela USE local. O pioneirismo
do tema também atraiu dirigentes e co‑
laboradores de municípios mais distan‑
tes, como Águas de Lindoia, Serra Negra,
Americana, Paulínia, Jundiaí e São Paulo.

Análise de mensagens mediúnicas: pioneirismo do tema atraiu dirigentes e colaboradores
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MOCIDADE

O

Por Filipe Felix

Protagonismo juvenil

termo protagonismo juvenil é ex‑
traído da educação formal e sig‑
nifica, nas ações de Mocidade, a
abertura de espaço para o jovem se tornar
um elemento ativo na construção de seu
saber e de seu desenvolvimento moral.
Essa postura ativa permeia todas as fases
do processo educativo, desde o planeja‑
mento, até a avaliação das ações da Mo‑
cidade, sejam elas de estudo ou sociais.
O protagonismo dado aos jovens, em
oposição à postura passiva, permite ao jo‑
vem desenvolver projetos, elaborar estu‑
dos, construir seus saberes e desenvolver
sua moral rumo à autonomia, aproveitan‑
do todo seu vigor e vontade.
Dessa forma, o jovem se sente mais dis‑
posto ao trabalho, atuando dentro e fora
da Mocidade, o que pode ser observado em
muitos centros do Estado de São Paulo que
mantêm mocidades ativas. Além de organi‑
zarem estudos da doutrina em suas reuniões,
dividindo tarefas entre seus frequentadores,
os participantes também são responsáveis
por projetos que beneficiam o próprio gru‑
po, a casa que frequentam ou a comunidade.

Há alguns anos, a Mocidade Espírita São
João Batista, de São João da Boa Vista,
percebeu a necessidade de atender crian‑
ças carentes da cidade. Decidiu, então,
organizar uma campanha para arrecadar
brinquedos novos e usados: criaram car‑
tazes e divulgaram a ideia em escolas, fa‑
culdades e em casas espíritas, além dos
contatos pessoais. Caixas de papelão fo‑
ram colocadas nos locais parceiros. Muitas
pessoas colaboraram. Depois de organiza‑
rem as doações, os participantes da Moci‑
dade levaram os presentes num caminhão
e os entregaram para crianças moradoras
de bairros rurais da cidade. “Um dos jo‑
vens se vestiu de Papai-Noel e, além dos
presentes, entregamos lanches e doces. É
bem gratificante”, comenta Beatriz Fer‑
reira, 19 anos, dirigente da Mocidade, avi‑
sando que neste ano já se preparam para
a quarta edição do evento.
Em Franca, a Mocidade Espírita Paulo
de Tarso montou uma horta no centro e
passaram a vender alface e outros legu‑
mes no Núcleo de Estudos e Convivência
Espírita Dr. Ismael Alonso y Alonso. Com o

dinheiro arrecadado, os jovens custearam
dois passeios doutrinários para Minas Ge‑
rais, um para Sacramento, para conhecer
mais sobre Eurípedes Barsanulfo, e outro
para Uberaba, para aprender mais sobre
Chico Xavier. “Também vendemos cami‑
setas com o tema que será trabalhado ao
longo do ano e assim ajudamos as regio‑
nais e intermunicipais a tocarem seus pro‑
jetos”, explica Juliana Oliveira, respon‑
sável pela 3ª Assessoria do Departamento
de Mocidade.
Esses exemplos demonstram a impor‑
tância das casas espíritas garantirem es‑
paços para que os jovens possam exercer
seu protagonismo, pois somente assim po‑
derão contribuir com suas melhores carac‑
terísticas, especialmente sua juventude.

Referências:
Orientação à Ação Evangelizadora Espírita da Juventude: Subsídios e Diretrizes
(CFN/FEB).
Estatuto da Juventude, Lei 12852/13.

INFÂNCIA

Por Ana Boiago

Vem aí o 2º Fórum
de Evangelização

S

erá realizado de 15 a 16 de junho,
na USE Intermunicipal de Soroca‑
ba (Rua da Penha, n° 455, Cen‑
tro, Sorocaba-SP), o 2° Fórum Estadual
de Evangelização.
Depois do sucesso da primeira edição,
onde foram discutidas as diretrizes e ob‑
jetivos da ação evangelizadora em São
Paulo, os dirigentes dos Departamentos
de Infância se reunirão novamente, dando
prosseguimento aos debates e priorizan‑
do esforços.
Em especial, considerando-se os
atuais desafios referentes à violência e
à valorização da vida, nota-se a impor‑
tância da união dos espíritas para que
sejam oferecidas ações estruturadas e
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efetivas, visando a contribuição na so‑
ciedade para a formação de um mundo
mais humano.
A ideia é que haja cada vez mais uma
maior representatividade do Estado de
São Paulo. Por isso, é importante que to‑
das as regiões, mesmo as que não tenham
um departamento de infância estrutu‑
rado, venham conhecer o trabalho que
será realizado no evento para colaborar
de forma mais eficiente no movimento
de unificação.
No ano passado compareceram 12 das
24 regionais. Neste ano, a meta é atingir
ainda mais participantes. Em breve, as
inscrições estarão abertas no site da USE
(www.usesp.org.br).
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Por Lirálcio Ricci

Coral da USE recebe nome do compositor João Cabete

N

o dia 31 de março, o Coral da USE,
que recebeu o nome Coral João
Cabete, fez sua estreia no evento
comemorativo dos 150 anos da desencar‑
nação de Allan Kardec.
No Auditório Bezerra da Menezes, na
sede central da Federação Espírita do Es‑
tado de São Paulo, 55 componentes, sob a
regência do maestro André Poeta, emocio‑
naram os presentes, com obras dos com‑
positores André Machado (RJ) - A Caminho
da Luz, Cenyra Pinto (RJ) - Quanta Luz,
Roberto Ferreira (SP) - Evangelho de Luz e
Moacyr Camargo (SP) - Ama.
A formação de um coral foi uma das
metas do diretor Lirálcio Ricci, desde que
assumiu o Departamento de Arte da USE‑
-SP, concretizando agora um antigo sonho
da USE.
O nome do coral é uma homenagem
ao músico, compositor e grande trabalha‑
dor da arte espírita paulista, tendo sido
concebido e estruturado de acordo com
os princípios federativos, ou seja com a
participação de regentes e cantores de

diversas instituições espíritas, que en‑
saiam o repertório separadamente e, de‑
pois, se reúnem para a integração musical
e humana.
Em sua avant-première o Coral da USE
— João Cabete contou com integrantes
oriundos do Coral Coraeel, da AEEL - Assis‑
tência Espírita Evangelho de Luz (Fregue‑
sia do Ó, São Paulo); Coral Sementes de
Luz, do CEOV - Cento Espírita Operários da
Verdade (Jundiai); Coral Sociedade Frater‑
na Ivanir Caurim, da Sociedade Fraterna
de Estudos Espíritas (Pirituba, São Paulo);

Grupo Vocal AME - Amor, Música e Espiri‑
tualidade, do Grupo Espírita Fraternidade
em Ação (Imirim, São Paulo) e Coral Espí‑
rita Reencontro, da Casa Espírita Reencon‑
tro (Freguesia do Ó, São Paulo), que têm
como regentes Sandra Falcomer, Ameliane
Langenbach, André Poeta (diretor do Setor
de Corais-USE) e Eliane Martins.
Além dos ensaios em separado, o Coral
João Cabete se reúne para ensaio conjun‑
to e apresentação durante o Encontro Pau‑
lista de Corais, realizado semestralmente
pelo Departamento de Arte da USE.

3ª Semana Nacional de Arte Espírita

A

Semana Nacional de Arte Espírita,
que tem o apoio e a participação da
USE, através de seu Departamento
de Arte, terá sua terceira edição no perío‑
do de 21 a 29 de setembro, com espetácu‑
los, exposições, recitais, saraus, oficinas e
palestras sobre arte espírita.
O evento, realizado bienalmente por
iniciativa da ABRARTE — Associação Brasi‑
leira de Artistas Espíritas, tem como obje‑
tivo promover e dar visibilidade nacional
ao trabalho dos artistas espíritas.

Em 2017, o Estado de São Paulo foi a
federativa que mais teve cidades parti‑
cipantes no evento (23): São Paulo (ca‑
pital), Americana, Araraquara, Barrinha,
Caçapava, Campinas, Franca, Guararema,
Indaiatuba, Itanhaém, Jundiaí, Matão,
Mongaguá, Pedregulho, Peruíbe, Pindamo‑
nhangaba, Praia Grande, Ribeirão Preto,
São Carlos, São José da Bela Vista, São
José dos Campos, São Vicente e Taubaté.
Participaram 54 instituições espíritas e 5
locais públicos cederam espaço para rea‑

lização da programação da Semana para
apresentação de 85 atividades por 39 gru‑
pos artísticos, 37 artistas solo e 17 pales‑
trantes e facilitadores.
Para a edição deste ano, o Departa‑
mento de Arte da USE conclama os demais
órgãos a se organizarem para participar,
como já fizeram algumas cidades, forman‑
do comissões locais: São Paulo (capital),
Campinas, Americana, Indaiatuba, Fran‑
ca, Itanhaém e Baixada Santista, Jundiaí,
Matão, Taubaté e Região e Ribeirão Preto.
A participação é livre, bastando que a
casa espírita, ou o grupo de arte se mani‑
feste, comunicando seu desejo de partici‑
par à comissão organizadora, que incluirá
seu evento na programação. Quem tiver
interesse em participar poderá entrar em
contato com o Departamento de Arte da
USE (arte@usesp.org.br) ou diretamente
com a ABRARTE (www.abrarte.org.br). O
evento dispõe de um blog exclusivo para
divulgação das atividades (https://sema‑
nadearteespirita.wordpress.com).
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FAMÍLIA

Por Ângela Bianco

Participação, trabalho e transversalidade

N

o início de abril, durante a reunião
da Comissão Regional Sul, realiza‑
da este ano pela FERGS, em Porto
Alegre, o Departamento da Família da USE
participou de rica troca de experiências
com as equipes da Área da Família.
Com a presença de representantes do
Conselho Espírita do Estado do Rio de Ja‑
neiro, da Federação Espírita Catarinense,
Federação Espírita do Rio Grande do Sul
e Federação Espírita do Mato Grosso do
Sul, houve grande interação nas diversas
atividades relacionadas à família nessas
regiões do País.
Vale destacar que, na atualidade, de‑
vido ao novo estilo de vida da sociedade,
encontram-se inúmeros desafios, havendo

a necessidade de se entender a importân‑
cia do papel dos dirigentes e trabalhado‑
res dos diversos departamentos das casas
espíritas em que atuam.
Através da clareza da Doutrina conse‑
guiremos adquirir a segurança necessária
para desempenharmos o papel que assu‑
mimos na coordenação de trabalhos que,
pautados em Jesus e nas diretrizes karde‑
quianas, auxiliarão o homem a trilhar o
caminho transformador do autoconheci‑
mento e em prol do homem de Bem.
Reforçando a necessidade de trabalhar‑
mos com os outros departamentos através
da transversalidade, o Departamento da
Família se integrará às áreas existentes de
forma a estar presente em todas elas.

Com experiências exitosas em encon‑
tros estaduais, treinamento de multipli‑
cadores, oficinas para estimular a evan‑
gelização da família, do evangelho no lar,
elaborando materiais como vídeos e apos‑
tilas com bibliografia segura e coerência
doutrinária, a luz do espiritismo clareará
dúvidas, proporcionando trajetória segura
nos caminhos da Seara de Jesus.
Há um grande desafio à frente. Para tanto
é necessária a união de todos, trabalhando-se
a fim de elaborar um planejamento e execu‑
ção de atividades diversas, com avaliações
posteriores. Dessa maneira sempre haverá
uma diretriz a nos orientar, para o trabalho
em prol do fortalecimento da sociedade, ten‑
do como instrumentos Kardec e Jesus.

MEDIUNIDADE

O

Por Silvio Costa

Seminários na Baixada Santista

Departamento de Mediunidade da
USE realizará nos dias 25 e 26 de
maio o Ciclo de Seminários na Bai‑
xada Santista.
Os temas serão A importância do estudo da mediunidade e Cuidados na prática
mediúnica no centro espírita.
Além do conhecimento doutrinário, es‑
ses eventos têm como objetivo a troca de
experiências e a aproximação entre os ta‑
refeiros da área mediúnica.
O evento está sendo organizado pela
USE Regional da Baixada Santista e Vale
do Ribeira.

Comissão Regional Sul

O

Departamento de Mediunidade da
USE esteve presente na última re‑
união da Comissão Regional Sul,
realizada no mês de abril/19, na cidade
de Porto Alegre/RS.
As discussões abordaram os temas Preparação de monitores de grupos de estudos do MEP e Mediunidade na juventude,
assuntos extremamente atuais e que ne‑
cessitam de grande reflexão no movimen‑
to espírita.
Curta, acompanhe e divulgue a página
do Departamento no Facebook: Departa‑
mento de Mediunidade — USE SP.
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FIQUE POR DENTRO

D

Da redação

Uma nova invasão organizada

ia 16 de maio, estreia no Brasil o
tão aguardado filme Kardec (Sony
e Conspiração), uma cinebiografia
baseada no livro do jornalista Marcel Sou‑
to Maior, que vai mostrar a incrível histó‑
ria do professor Hippolyte Léon Denizard
Rivail que mais tarde assumiria a identi‑
dade de Allan Kardec, após mergulhar em
questionamentos e pesquisas que resulta‑
riam na publicação dos livros da Terceira
Revelação, o espiritismo, o Consolador
Prometido por Jesus.
O roteirista e diretor Wagner de As‑
sis torce para que a corrida aos cinemas
para assistir ao filme provoque uma nova
“invasão organizada” das ideias espíritas.
“Procurem assistir entre 16 e 21 de maio,
pois é com base na lotação das salas nesses
primeiros dias que os exibidores avaliam o
sucesso e projetam a capilaridade de uma
nova produção”, avisa o diretor, que já vi‑
veu essa experiência de sucesso também à
frente do filme Nosso Lar.

A expressão “invasão organizada” foi
utilizada por Artur Conan Doyle, ao ana‑
lisar os fenômenos mediúnicos dos sécu‑
los 18 e 19, comparando-os às ocorrências
mediúnicas da Idade Média, pois, articu‑
ladas entre si, as manifestações pareciam
seguir um grande plano.
Isso vai ser muito fácil de se constatar

também na linda história de Kardec, ago‑
ra nas telas. Mas, além de informações
sobre o surgimento do espiritismo, que é
apresentado como uma realidade desco‑
berta através de muito estudo, experiên‑
cias e método científico, o filme Kardec
traz essencialmente curiosidades sobre a
personalidade de Kardec, um homem sim‑
ples, inteligente, questionador, carinhoso
e bem-humorado, o que muitos espíritas
ainda desconhecem.
Os ingressos podem ser adquiridos pela
internet no site https://movieid.ingresso.
com/kardecfilme. Se forem grupos, mais
de 50 pessoas, o ingresso sai pela metade
e o espaço fica reservado.
Organize-se, na sua casa espírita ou
na família e com os amigos. Compartilhe
o trailer nas redes sociais, divulgue na
sua região.
O filme é para todos — uma linda histó‑
ria de se ver para espíritas e não-espíritas.

Chico Xavier, o homem,
a obra e as repercussões

N

uma parceria das editoras USE e
EME, foi lançado recentemente o
livro Chico Xavier — O homem, a
obra e as repercussões, de autoria de An‑
tonio Cesar Perri de Carvalho.
Sua primeira edição foi lançada em
1997, quando Chico completava 70 anos
de práticas mediúnicas, tendo sido entre‑
gue a ele inclusive, encontrando-se hoje
na Biblioteca de Obras sobre Chico Xavier,
em Pedro Leopoldo, MG.
“Quando nos estimularam para a ree‑
dição deste livro, o primeiro pensamento

que nos ocorreu foi o de não alterar o con‑
teúdo constante em sua primeira edição,
tendo em vista Chico ter tido conhecimen‑
to de nossos registros à época”, explica
Cesar Perri, que manteve seu conteúdo na
primeira parte, relacionada aos aspectos
humanos e obra de Chico Xavier, e incluiu
uma segunda parte
inédita sobre as re‑
percussões relacio‑
nadas com o médium
nesses 16 anos após
a sua desencarna‑
ção. “Chico foi um
divisor de águas no
movimento espírita
brasileiro”, conside‑
ra o autor.
Atualmente com
224 páginas, o livro
reúne episódios e
comentários
rela‑
cionados com fatos
vivenciados de 2002
até hoje, incluin‑
do os bastidores do

Centenário de Chico Xavier, comemorado
em 2010.
“Todos os relatos estão fundamenta‑
dos não apenas na nossa visão, mas são
localizáveis nas publicações, como nos
livros e periódicos espíritas”, acrescen‑
ta Cesar.
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Congresso de 2020 já tem tema central e
expositores confirmados

E

m reunião da Comissão Organiza‑
dora do 18º Congresso Estadual de
Espiritismo, foram analisados os 70
temas sugeridos e recebidos dos órgãos de
unificação de todo o Estado e definidos o
tema central e os temas das palestras es‑
peciais, rodas de conversa e painel de en‑
cerramento, no dia 28 de junho de 2020.
Na abertura, dia 26 de junho, Divaldo
Pereira Franco desenvolve o tema central
do Congresso Evolução do ser: consciência
e livre-arbítrio.
O Congresso vai ser realizado no Ipê Park
Hotel, na cidade de São José do Rio Preto,
conforme decidido pelo Conselho Delibera‑
tivo Estadual em sua reunião de dezembro
de 2017. A abertura das inscrições aconte‑
ce na reunião conjunta deste Conselho e do
Conselho de Administração, prevista para o
dia 2 de junho, deste ano, também na cida‑
de de São José do Rio Preto. Na oportunida‑
de, os dirigentes dos órgãos conhecerão o
hotel e suas instalações.
Alberto Almeida, André Luiz Peixinho,
Artur Valadares, Eulália Bueno, Haroldo
Dutra Dias, Sandra Della Pola e Simão Pe‑
dro de Lima são os palestrantes convidados

Entrada do Ipê Park Hotel, em São José do Rio Preto, local de realização do 18º Congresso
Estadual de Espiritismo, em 2020.
e confirmados para o evento. Além disso,
na abertura do Congresso, a comissão or‑
ganizadora está definindo homenagem es‑
pecial a José Raul Teixeira, em agradeci‑
mento aos seus anos de mediunato.
A forma democrática de escolha do
tema central e das palestras não é novida‑
de. Isto aconteceu nas edições anteriores

do Congresso. Ela busca a representativi‑
dade do movimento espírita paulista, rea‑
lizando um congresso feito para o movi‑
mento espírita paulista.
A Comissão Organizadora também está
desenvolvendo site com mais informações
e com as possibilidades de inscrição e re‑
serva de hotel.

São José do Rio Preto

S

ão José do Rio Preto localiza-se a no‑
roeste da capital do Estado, distando
desta cerca de 442 km. Ocupa uma
área de 431,963 km², sendo que 119,48
km² estão em perímetro urbano. A popula‑
ção estimada para julho de 2018, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta‑
tística, era de 456.245 habitantes, sendo
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então o décimo primeiro município mais po‑
puloso de São Paulo e o 52º do país.
Emancipada de Jaboticabal na década
de 1850, o nome do município é uma mis‑
tura entre o padroeiro, São José, e o Rio
Preto, rio que banha o município. É um
dos principais polos industriais, culturais
e de serviços do interior de São Paulo.

Sua história econômica esteve por mui‑
to tempo ligada à cafeicultura, também
presente em grande parte do Estado de
São Paulo, principalmente no início do
século 20. O município conta ainda com
uma importante tradição cultural, que
vai desde o seu artesanato até o teatro,
a música e o esporte.

