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Mocidade espírita se reúne em Brasília
FIQUE POR DENTRO

Conselhos da USE realizam
reunião conjunta

Representantes da Diretoria Executiva e de
órgãos regionais e locais da USE participaram
de reunião conjunta entre CA-Conselho de
Administração e CDE-Conselho Deliberativo
Estadual, em São José do Rio Preto, onde
será realizado, em 2020, o Congresso
Estadual.
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PERFIL

Pela unidade doutrinária
Julia Nezu conta sua experiência de 40 anos
à frente do movimento espírita e analisa o
espiritismo no Brasil e no mundo.
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PRESIDÊNCIA

Unidos, solidários e coesos
Todos os órgãos de unificação, sejam
regionais, intermunicipais, municipais e
distritais, não são entidades independentes.
Participamos e atuamos pelo comitê central
estadual. Reforçamos o slogan tanto tempo
usado, mas pouco entendido, de que a USE
somos todos nós.
Página 3

Por Aparecido José Orlando

EVENTO

Encontros Fraternos em
Guaratinguetá e em Serra Negra
Página 8

De 20 a 23 de junho, mais de 800 jovens se reuniram em Brasília para participar da 1ª CONBRAJE — Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas. O evento foi promovido pelo
Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira e organizado pela Área Nacional
de Infância e Juventude e suas respectivas representações das federativas estaduais, dentre as
quais a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.
Página 11

CIRCUITO
A B E R T O

Fique por dentro e participe dos
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llan Kardec, ao comentar em O Evangelho segundo o Espiritismo (capítulo 24-7) que a vinda da doutrina
espírita lançava luz sobre uma grande quantidade de pontos obscuros da mensagem de
Jesus, faz uma observação importantíssima
e que bem poucos percebemos: “Não a lança, no entanto, impoderadamente”.
Que bela lição nos traz o codificador!
Chama-nos a atenção para o fato de que
nem todas dúvidas poderiam ser sanadas
na época do Mestre e que sua completa
compreensão só se daria em tempos futuros. Até porque seria preciso o avanço da
ciência para demonstrar a inexistência do
sobrenatural, dos milagres. Vale alertar
aqui, portanto, sobre o atraso daqueles
que tentam retroagir à Segunda Revelação e lá insistem em permanecer, pois não
avançam no conhecimento.
O que Kardec salienta é que as instruções do espiritismo obedeceram a um
plano extremamente cuidadoso para que
a clareza se fizesse e que não houvesse
mais espaço para interpretações diversas.
“Os espíritos procedem com admirável
prudência. Não é senão gradual e sucessivamente que abordaram as diversas
partes conhecidas da doutrina, para que
as outras sejam reveladas à medida que
chegue seu momento de deixar a sombra”, esclareceu.
Esta aí uma justificativa interessante
sobre a responsabilidade e o cuidado
ao se falar sobre o
lado espiritual da
vida. “Se a tivessem
[a doutrina] apresentado inteira desde o
início, não teria sido
acessível senão a um
pequeno número de
pessoas”, (...) cada
coisa deve vir no
tempo
oportuno”,
acrescentou Kardec.
Com essa reflexão, vamos lembrar
o papel da USE na
divulgação do espiritismo: prudência,
ação,
responsabi-

lidade doutrinária e união em torno das
mesmas ideias centrais preconizadas por
Kardec, respeitando-se o tempo e o entendimento de cada um.
Esse esforço de se tentar equilibrar os
pratos dessa balança é o que vamos ver
em cada página da presente edição. Da
mensagem da Presidência e da entrevista
de Julia Nezu à participação dos diversos
departamentos, promovendo atividades,
eventos, e traçando estratégias de atuação, vamos percebendo que a USE é o retrato do próprio espiritismo em movimento. Não somente no Estado de São Paulo,
onde tem realizado um interessante trabalho de aproximação para realização de
um trabalho conjunto e consistente, mas
também na participação em eventos de
outros Estados, onde a troca de experiências fraternas tem sido fundamental para
melhor servir à causa do espiritismo.
Vamos falar aqui de encontros fraternos,
da preparação de eventos, de cursos, rodas
de conversa, seminários, simpósios e artigos específicos sobre a doutrina espírita
e a ciência. Enfim, no Dirigente Espírita o
espiritismo pulsa, mostra as diversas áreas
e sua amplitude de atuação, deixando a
mensagem amorosa de que é preciso compartilhar, compreender e respeitar para
que juntos realmente sejamos um.
Boa leitura!
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Unidos, solidários e coesos
“... A tarefa da unificação é paulatina;
a tarefa da união é imediata, enquanto a
tarefa do trabalho é incessante, porque
jamais terminaremos o serviço, desde
que somos seres imperfeitos, e fazemos
apenas a parte que nos está confiada.
Amar, no entanto, é o impositivo que o
Senhor nos concedeu e que a Doutrina
nos restaura.” 1
O trabalho de unificação do Movimento Espírita e de união das instituições e
dos próprios espíritas caracteriza-se por
oferecer sem exigir compensações, ajudar
sem criar condicionamentos, expor sem
impor resultados e unir sem tolher iniciativas, preservando os valores e características individuais tanto dos homens como
das instituições. 2
Importante ressaltar que o trabalho de
unificação não é feito por um grupo considerado ‘privilegiado’ para a tarefa, mas
sim de espíritas das próprias casas, utilizando-se de suas vivências, experiências,
estudos e reflexões para se buscar e praticar a orientação adequada dos princípios
da Doutrina dos Espíritos codificada por
Allan Kardec.
Sendo assim, a conclusão desenvolvida
de natureza coletiva é que permite que a
sua prática seja constituída como um feixe de varas, com características de solidez, de robustez e da vivência consensual
entre todos os que atuam no movimento espírita.
Respeitando-se, no entanto, a autonomia administrativa destas instituições, a
integração e a participação dos centros
nas atividades de unificação do Movimento Espírita devem ser sempre voluntárias
e conscientes, pois “não nos compete violentar consciência alguma” 2 .
Quando olhamos para os órgãos de unificação, sejam eles intermunicipais, municipais, distritais ou regionais, o mesmo
não se aplica quanto à liberdade da prática. Afinal, todos eles são órgãos da União
das Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo. Os órgãos de unificação não são entidades independentes, mas participamos
e atuamos pelo comitê central estadual.
Reforçamos o slogan tanto tempo usado,

mas pouco entendido, de que a USE somos
todos nós.
No início da década de 1990, os dirigentes espíritas do Estado decidiram, pelo
Conselho Deliberativo Estadual, alterar o
estatuto da entidade federativa paulista.
Para que fosse possível e mais fácil a identidade visual da USE, seus órgãos teriam
seus nomes sempre iniciados com esta sigla. De Cruzeiro a Presidente Prudente, de
Registro a Jales, a unidade de identidade
seria lembrada pela sigla comum. Hoje,
temos a USE Intermunicipal de Cruzeiro
e a USE Intermunicipal de Jales, apenas
com diferenciação dos nomes das cidades.
Todas lembram a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.
O mesmo não se nota quanto aos logotipos utilizados. Também aprovados em
reuniões do Conselho de Administração e
Deliberativo Estadual, suas utilizações parecem se prender às decisões pessoais de
seus dirigentes. Verifica-se, então, uma
quantidade diversa e diferente de identidades visuais dos órgãos da USE. Vamos
voltar a buscar esta identidade no Estado?
Decidimos em colegiado, seja no CA ou no
CDE. A prática da decisão do consenso é
para todos.
Esta forma de atuação coesa já era preconizada quando da fundação da USE, em
junho de 1947. Analisando-se o movimento
espírita da época, com suas dificuldades
e com cada um fazendo o que entendia
ser o correto, segundo sua compreensão
da prática da Doutrina Espírita, mas sem
se preocupar em buscar um compromisso
conjunto, havia a “dispersão generalizada
e sistemática, em caminho de desintegração, por força de interpretações capciosas e individualistas e de práticas nocivas
visando interferências estranhas e de dissenções que, forçosamente, levariam à
formação de cismas ou desmembramentos
sectários” 3 .
Quando comemoramos os 72 anos de
fundação da USE, verificamos que alguns
aspectos daquela época ainda permanecem arraigados no movimento espírita.
Arbítrio, personalismo, práticas exóticas,
ideologias estranhas, desconhecimento do

"

Dez homens unidos
por um pensamento comum são mais
fortes do que cem que
não se entendem.
Allan Kardec

"

vulto e da extensão do movimento espírita
são alguns deles.
Em texto de Obras Póstumas, Kardec
anotou que “dez homens unidos por um
pensamento comum são mais fortes do
que cem que não se entendem” e, levando-se em consideração a diversidade de
opiniões alerta que “o que faz a força é a
universalidade”. Pela mediunidade de Chico Xavier, Bezerra de Menezes considera
que “solidários, seremos união; separados
uns dos outros seremos pontos de vista”.
Lembramos, ainda, de Herculano Pires,
que nas primeiras linhas de O centro espírita anotou que “se os espíritas soubessem
o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o
Espiritismo seria hoje o mais importante
movimento cultural e espiritual da Terra”.
Para as nossas reflexões que são oportunas para o momento em que vivemos e
para a situação atual do movimento espírita, sejamos solidários para que a Doutrina Espírita possa ser mais amplamente
divulgada e que o movimento espírita seja
partilhado de união e trabalho conjunto.
Aparecido José Orlando
_________________________________
1 - Bezerra de Menezes, Unificação paulatina,
união imediata, trabalho incessante ...,
psicofonia de Divaldo Pereira Franco, Reformador, 1976
2 - Orientação aos Órgãos de Unificação, CFN
da FEB, 2010.
3 - Éder Fávaro, Antecedentes históricos da
unificação, Direção de Órgãos de Unificação, USE, 1993.
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PERFIL: JULIA NEZU

Da Redação

"Manter a unidade doutrinária no movimento espírita"
O que a move para a realização de
tantas atividades?
Acho que está na minha natureza essa
necessidade de trabalhar em diversas frentes ao mesmo tempo. Move-me a consciência de que estou colocando o meu tijolinho
na construção de um mundo melhor.

N

atural de Tupã, SP, advogada e administradora de empresa, viúva,
mãe de Cristiane, Denis e Carlos,
Julia Nezu é avó de dois netos e quatro netas, presidente da USE Regional de São Paulo e do Centro de Cultura, Documentação e
Pesquisa do Espiritismo - Eduardo Carvalho
Monteiro, comentarista do Jornal Nova Era
da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior.
Como se tornou espírita?
Foi a partir da leitura de O livro dos
espíritos. Por volta de 1969, quando cursava a Faculdade de Direito, entrei numa
livraria no centro da cidade e me deparei
com o livro que me intrigou, quando li a
primeira pergunta, depois, ao folheá-lo,
principalmente com as leis morais. Nasci
em família budista e xintoísta, não tive
problemas para assimilar os princípios da
Doutrina Espírita, inclusive a reencarnação
que era teoria conhecida desde a infância.
A partir de então, em pouco tempo, li todos os livros da codificação de Allan Kardec
e os livros de Chico Xavier. Depois vieram
inúmeros outros e não parei mais. Em 1982
comecei a colaborar na Feesp. Posteriormente fui eleita sucessivamente para diretoria executiva e dirigi a área de Ensino,
deixando-a em 1997 com mais de 12 mil
alunos. Em 1994, ao participar do Conselho
Deliberativo Estadual da USE representando a Feesp, compus a comissão de alteração do Estatuto da USE. Fiquei encantada
quando percebi que a USE tinha como associados os centros espíritas, pessoas jurídicas que formavam a sua Assembleia Geral.
Mais tarde, em 1997, fui convidada pelo
então candidato à presidência da USE, Antonio Cesar Perri de Carvalho, para o cargo
de 2ª Vice-Presidente da USE do Estado de
São Paulo e a partir dessa gestão exerci diversos cargos de direção até assumir a sua
presidência de 2012 a 2018.
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Como analisa o papel do espiritismo
em sua vida?
Ajudou-me a perceber o porquê da vida,
de onde vim e para onde tenho possibilidade de ir. Entendi melhor o Evangelho de
Jesus e as passagens da Bíblia que me pareciam inverossímeis, assim como a reencarnação, pois a que aprendi com os meus
pais xintoístas não me convencia, pois eles
admitem a metempsicose.
Qual sua opinião sobre o espiritismo
hoje, no Brasil e no mundo?
Temos cerca de 15 mil centros espíritas
no país, mas ainda existem muitas cidades
que não possuem um centro espírita, mesmo no Estado de São Paulo, onde há quase
4 mil legalmente constituídos. Penso que
o ideal seria que os órgãos de unificação
das federativas estaduais se mobilizassem
para fundar uma casa espírita nessas cidades com os moradores espíritas daquela
localidade. No exterior, o movimento espírita tem crescido paulatinamente, nessa última década e meia, principalmente
pela atuação de brasileiros radicados no
país, pelo trabalho incansável de Divaldo Pereira Franco e com a fundação do
Conselho Espírita Internacional a partir
da década de 90. No Brasil o espiritismo
tem um perfil mais religioso, inclusive
porque em seus primórdios havia muitas
perseguições aos espíritas e as casas espíritas refugiaram-se sob o rótulo de religião
constituída, hoje institucionalizada. Já no
exterior percebe-se, principalmente na
Europa, que o espiritismo é visto mais sob
a ótica da Ciência e Filosofia. No Brasil, o
espiritismo está tomando o rumo percorrido no seu nascedouro pós Kardec, com a
infiltração da teosofia e roustainguismo.
Hoje, vemos uma preocupante infiltração
do esoterismo em geral
Como você analisa o movimento de
unificação espírita?
Houve uma melhor qualificação dos
colaboradores da casa espírita graças à

atuação das federativas e seus órgãos de
unificação, bem como muitas práticas espiritualistas foram excluídas das casas espíritas que realizavam até batismo e casamento, pois um dos objetivos da atividade
unificacionista é a de manter a unidade
doutrinária no movimento espírita e não a
uniformização que seria um engessamento.
Em sua opinião, o que o espírita não
compreendeu ainda?
Que o espiritismo não veio para tornar-se mais uma religião, mas para levedar a
massa, na construção de um mundo melhor, começando pela melhoria individual.
Você foi a idealizadora do movimento
Espíritas na Política. Qual a importância
desse projeto?
Há 30 anos venho acalentando a ideia
de criar um movimento para mudar o paradigma espírita com relação à política
e aos políticos, pois, há uma verdadeira
ojeriza quando falamos sobre esse assunto na casa espírita. Percebi que os tempos
eram chegados para tal empreendimento
e trocando ideias com o meu amigo Paulo
Francisco resolvemos juntos convidar cerca
de 30 amigos, que prontamente compareceram a um encontro na sede do CCDPE-
ECM. Ali foi o marco da fundação do movimento, pois todos nós acreditamos que
o espírita, praticante da doutrina espírita,
tem requisitos para exercer a política tornando-a nobre, honesta, ética em favor do
bem comum. Também, devemos considerar
a atuação dos espíritas em todos os ramos
da atividade humana, como vêm contribuindo as entidades especializadas, como
a AME, AJE, Abrame, Abrape, entre outras.
Esforços conjuntos facilitarão a construção de um Brasil mais ético, justo, honesto, equitativo.

"

O Espiritismo não
veio para tornar-se
mais uma religião,
mas para levedar a
massa, na construção
de um mundo melhor.
Julia Nezu

"
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A GÊNESE — ESTUDO COMPARATIVO DAS EDIÇÕES

Por Marco Milani*

As alterações do Capítulo 3
Assim como em todos os demais capítulos da 5ª edição de A Gênese: os milagres e as predições segundo o espiritismo, o capítulo 3, intitulado O Bem e o
Mal, teve parte de seu texto alterado e
não há evidências de que teria sido Allan
Kardec o autor dessas modificações, uma
vez que o codificador desencarnou três
anos antes da publicação dessa versão e
não deixou qualquer registro de que estivesse atualizando a obra. Além do mais,
algumas dessas modificações fragilizam
a compreensão ou representam contradições doutrinárias, como demonstrado em
análises anteriores dos capítulos 14, 15 e
18, publicados em números anteriores do
Dirigente Espírita.
Dos 24 itens presentes no capítulo 3 da
edição original, 16 sofreram algum tipo de
alteração na 5ª edição, como eliminação,
reordenamento ou adição de palavras,
trechos ou parágrafos inteiros.
Destaca-se a eliminação integral do
item 3, reproduzido a seguir, no qual Kardec analisa e critica a crença de algumas
denominações religiosas sobre a existência de entidades criadas para a prática do
mal ou que retroagiram moralmente:
Segundo uma doutrina, o Espírito
do mal, criado bom, teria se tornado mau, e Deus, para puni-lo, o teria
condenado a permanecer eternamente
mau, dando-lhe, por missão, seduzir os
homens para induzi-los ao mal. Ora, podendo um único erro custar-lhe os mais
cruéis castigos pela eternidade, sem
esperança de perdão, haveria aqui mais
que uma falta de bondade, seria uma
crueldade premeditada porque, para
tornar a sedução mais fácil, e melhor
ocultar a cilada, Satã seria autorizado
a se transformar em anjo de luz e a
simular as próprias obras de Deus até
ao ponto de se enganar. Aí haveria mais
iniquidade e imprevidência da parte de
Deus, porque dando a Satã toda a liberdade para sair do império das trevas e
de se entregar aos prazeres mundanos,
para a eles arrastar os homens, o provocador do mal seria menos punido que
as vítimas de suas astúcias, que nelas
caem por fraqueza, visto que, uma vez
dentro do abismo, dele não conseguem
mais sair. Deus lhes recusa um copo de

como fazem os roustanguistas, os quais
abraçam suposições esdrúxulas de que
Espíritos que faliram em suas provas são
forçados a reencarnar como larvas (criptógamos carnudos) em mundos primitivos
(J.B. Roustaing — Os quatro evangelhos,
Tomo 1, N.58).
O item 19 de A gênese, em sua 5ª edição, também foi mutilado significativamente. Ao discorrer sobre a relação entre
instinto e inteligência, o trecho, a seguir,
foi eliminado:

água para saciar a sede, e durante toda
a eternidade escuta, ele e seus anjos,
os gemidos dessas vítimas sem se deixar comover, enquanto permite a Satã
ter todos os prazeres que deseje. De
todas as doutrinas sobre a teoria do
mal, esta é, sem dúvida, a mais irracional e a mais injuriosa para a Divindade.
(KARDEC, A Gênese, Cap. 3, item 3, 1ª
edição, 1868)

Didaticamente, Kardec recorria a
exemplos para apresentar os argumentos
lógicos sobre os tópicos tratados. O item
eliminado, acima, expressa um desses
exemplos para se discorrer sobre a origem
do bem e do mal.
Essa argumentação está diretamente
vinculada ao capítulo 9 do livro O céu e
o inferno, bem como se relaciona ao capítulo 11, de A gênese, o qual aborda a
questão dos “anjos decaídos”.
A não-retrogradação espiritual também se relaciona às questões 118, 612 e
805, dentre outras, de O livro dos espíritos. Sob a perspectiva da progressão espiritual, é inconcebível que um ser perca
as suas conquistas morais e seja punido
por isso.
A eliminação do item 3 talvez agrade
aqueles que acreditem em ideias antidoutrinárias como a metempsicose, assim

Todos os homens passaram pelas fileiras das paixões; aqueles que não as
têm mais, que, por natureza, não são
nem orgulhosos, nem ambiciosos, nem
egoístas, nem rancorosos, nem vingativos, nem cruéis, nem coléricos, nem
sensuais, que fazem o bem sem esforço, sem premeditação e, por assim
dizer, involuntariamente, é porque progrediram na sequência das suas existências anteriores; eles foram purgados do
usagre. É injusto dizer-se que eles têm
menos mérito ao fazer o bem do que
aqueles que precisam lutar contra as
suas tendências, é que estes já alcançaram a vitória e os outros ainda não,
mas, quando a alcançarem, eles serão
iguais aos primeiros: farão o bem sem
pensar nele, como as crianças que leem
corretamente sem terem a necessidade
de soletrar; são como dois doentes dos
quais um está curado e pleno de forças,
enquanto que o outro está convalescente e cambaleia ao caminhar; são, enfim, como dois corredores dos quais um
está mais perto do ponto de chegada
que o outro. (KARDEC, A gênese, Cap.
3, item 19, 1ª edição, 1868)

O trecho acima desenvolve as ideias
tratadas no item 19 e sua eliminação,
além de deixar o item muito curto, não se
justifica como ato de síntese.
Interessante apontar que até a nota de
rodapé que encerra o capítulo 3 sofreu
alterações. Foram acrescidos comentários contendo críticas válidas ao materialismo, porém, com uma afirmação irreal
de que o fanatismo já teria sido extinto
da humanidade.
* Diretor do Departamento
de Doutrina da USE
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N

Alexandre Fontes da Fonseca

Projeto Valorizar Kardec II:
Fluido animalizado

o número anterior, iniciamos uma
reflexão sobre a importância da
valorização da Doutrina Espírita
(DE). Lembramos que Bezerra de Menezes
(mensagem “Unificação”, psicografada
por Chico Xavier em 1963) recomendou
“que a base kardequiana permaneça em
tudo e todos, para que não venhamos a
perder o equilíbrio sobre os alicerces e
que se nos levanta a organização.” (Grifos
em negrito, meus). Comentamos que devido às nossas limitações, não apenas temos
negligenciado a utilização da base kardequiana em alguns estudos no Movimento
Espírita (ME), mas também temos acolhido termos e conceitos que, pelo contrário,
tem desvalorizado a própria DE. O uso da
palavra “ectoplasma”, motivo da questão
apresentada no número anterior, é um
exemplo disso, quando apresentamos a
seguinte questão: Qual afirmativa abaixo
é, para você, a mais correta?
( ) Fluido animalizado é o ectoplasma.
( ) Ectoplasma é o fluido animalizado.

A melhor resposta à questão acima é
Ectoplasma é o fluido animalizado. O leitor deve ter notado que ambas as alternativas parecem afirmar a mesma coisa,
mas há uma diferença bastante sutil, mas
muito importante e que determina se estamos ou não valorizando a DE.
A DE é que deve ser considerada a base
do conhecimento espírita, mas na prática
tem acontecido o inverso! Estamos, sem
perceber, utilizando termos e conceitos
de outras doutrinas e teorias para explicar
conceitos espíritas, abandonando o hábito exemplificado por Kardec de usar a DE
para explicar termos e conceitos sejam
eles antigos e novos. Isso está muito claro
na resposta dos Espíritos à questão 628 de
O Livro dos Espíritos:
“Havia, como sabeis, na antiguidade alguns indivíduos possuidores
do que eles próprios consideravam
uma ciência sagrada (...), deveis compreender que esses indivíduos apenas
recebiam algumas verdades esparsas,
dentro de um conjunto equívoco e,
na maioria dos casos, emblemático.
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Entretanto, para o estudioso, não há
nenhum sistema antigo de filosofia,
nenhuma tradição, nenhuma religião,
que seja desprezível, pois em tudo há
germens de grandes verdades que, se
bem pareçam contraditórias entre si,
dispersas que se acham em meio de
acessórios sem fundamento, facil‑
mente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiri‑
tismo dá de uma imensidade de coisas
que até agora se vos afiguraram sem
razão alguma e cuja realidade está
hoje irrecusavelmente demonstrada.”
(Grifos em negrito, meus).

A parte destacada em negrito já diz
tudo: é o espiritismo que dá a chave para
explicar todos os conceitos espiritualistas,
e de todos os tempos!
Assim, no caso em questão, é o termo
espírita “fluido animalizado” que deve explicar o conceito de “ectoplasma” e não
o contrário.
Em nossos cursos, estudos, artigos e
palestras, é o termo “fluido animalizado” que deve ser usado como base e não
“ectoplasma”. Não é proibido falar em
ectoplasma! Pode e deve-se, inclusive,
apresentar o conceito de “ectoplasma”
aos espíritas. Mas, devemos explicar que o
termo “ectoplasma”, usado por vários autores espíritas ou espiritualistas, na verdade, é aquilo que a DE definiu e chamou
de “fluido animalizado".
Como a DE é progressiva (ver item 55
de A Gênese), alguns podem perguntar sobre a atualidade do termo “ectoplasma”.
Não foi um cientista de renome, prêmio
Nobel em Medicina, quem propôs o termo “ectoplasma”? Sim, foi! Foi Charles
Richet. Porém, o fato de Richet ter sido
um premiado cientista, não faz com que,
automaticamente, o termo criado por ele
se torne aceito pela Ciência.
Infelizmente, a ciência não reconhece
os fenômenos psíquicos como fenômenos
cuja causa reside na existência da alma.
Para a ciência, os fenômenos psíquicos são
de origem material apenas. O termo “ectoplasma”, para a ciência material, significa apenas a camada externa do citoplasma das células. “Fluido animalizado” é,

portanto, o termo original e genuinamente espírita para descrever os fenômenos
espíritas de efeitos físicos.
Ao preferir usar o termo “ectoplasma”,
pensa-se em estar valorizando a DE, usando um termo que soa mais científico. Porém não percebemos que estamos transmitindo às novas gerações a ideia de que
nossos termos estão ultrapassados. Como
“ectoplasma” não é, de fato, um termo
aceito pela ciência, pessoas que a conhecem podem bem pensar que os espíritas
não sabem o que estão dizendo.
Alguns lembrarão que a palavra “ectoplasma” foi acolhida pela parapsicologia.
Para analisarmos isso, apresentamos a segunda questão para reflexão no próximo
número do jornal Dirigente Espírita. São,
na verdade, duas perguntas em uma:
Questão 2)
A Parapsicologia é uma Ciência? O Espiritismo
é uma Ciência? Marque a alternativa abaixo
que, na sua opinião, melhor responde as duas
questões acima, respectivamente:
a) sim ( ) sim ( )
b) sim ( ) não ( )

c) não ( ) sim ( )
d) não ( ) não ( )

Na próxima edição do jornal Dirigente
Espírita, vamos apresentar a melhor res‑
posta e a reflexão a respeito.

Bibliografia:
KARDEC, A. 1995. O Livro dos Espíritos,
Editora FEB, 76ª Edição, Rio de Janeiro, RJ.
KARDEC A. 2010. A Gênese, Editora CELD,
3a Edição, Rio de Janeiro, RJ.
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Da Redação

O espiritismo no Senado
Requerida pelo senador Eduardo Girão, a sessão especial de 13 de maio no Senado lembrou os
150 anos da morte de Allan Kardec.

a qual não se deve fazer “das
coisas do céu degraus para as
coisas na terra”.
O presidente da Federação
Espírita Brasileira, Jorge Godinho Barreto Nery, disse que
a data em que se comemora
o desencarne de Allan Kardec
sedimenta sua imortalidade.
Lembrou que a codificação do
espiritismo é um ensinamento novo e, ao mesmo tempo,
“uma ciência de observação e
À mesa: Olga Maia, Jorge Godinho, Eduardo Girão, Nelsiuma doutrina filosófica”, onde
nho Trad, Célia Diniz e Haroldo Dutra
os espíritos se expressam moshomenagem, segundo Girão, se
trando a comunicabilidade entre ambos
justificou pelo fato de estar a douos planos da vida.
trina espírita associada a políticas
públicas. “O espiritismo pode contribuir
para dar um sentido às vidas das pessoas,
ajudando a melhorar suas vidas e inclusive
evitar o suicídio”. Nesse sentido, o presidente da Federação Espírita Brasileira
(FEB), Jorge Godinho Nery, avaliou que a
infelicidade do ser humano se deve ao seu
afastamento da sua própria natureza. O
senador Nelsinho Trad ressaltou que a missão do espiritismo é levar o bem e ajudar
a humanidade, com grande semelhança ao
que é feito na vida política.
A presidente do Centro Espírita Luiz
m 11 de junho, representantes da
Gonzaga, de Pedro Leopoldo (MG), Célia
comunidade espírita defenderam em
Diniz, relatou sua experiência após ter
audiência pública o reconhecimento
perdido um filho, no ano de 1983. “Uma
do dia 18 de abril como o Dia Nacional do
mãe espírita sepulta um filho com muito
Espiritismo no Brasil.
A audiência pública, promovida pela
mais equilíbrio, coragem e condições de
Comissão
de Educação, Cultura e Esporte
superação”, disse. De acordo com Célia,
(CE),
teve
a participação de senadores e
embora os espíritas não tenham resposde representantes da comunidade espíritas para todos os problemas da vida, a
ta. Eles lembraram que o país tem cerca
doutrina ensina muito mais do que “uma
de 4 milhões de espíritas identificados no
filosofia materialista. Aprendemos que a
último censo do IBGE, mas acreditam que
morte não é castigo, que tudo que Deus
os simpatizantes chegam a 40 milhões. O
faz é para nos proteger, nos amparar e nos
debate foi presidido pelo senador Eduardo
fortalecer no momento mais doloroso das
Girão, que lembrou que a ideia não é criar
um feriado, mas apenas ter um dia para
nossas colheitas”.
debater as ideias do espiritismo.
Presidente da Associação Peter Pan e
Representante da Comunhão Espírita
ex-presidente da Federação Espírita do
de
Brasília, Jefferson Rodrigues Bellomo
Estado do Ceará, Olga Lúcia Espíndola
explicou que o dia é importante por três
Freire Maia disse que Allan Kardec recemotivos: reconhecer o espiritismo como
beu mensagem do Consolador, segundo

A

Haroldo Dutra destacou que o propósito
do espiritismo é formar seres humanos de
bem, que sabem o propósito de sua existência e não se abalam com os problemas
da vida, porque sabem que ela não tem
fim. Segundo ele, quem deseja homenagear Allan Kardec deve ter ousadia para
fazer o bem e defender a paz. “De mãos
dadas com católicos, evangélicos, budistas e membros das religiões de matrizes
afrodescendentes podemos nos dar as
mãos em torno deste propósito, pois todos queremos felicidade, bem-estar, paz,
segurança, alegria, progresso, e a única
força capaz de nos sustentar é a força do
bem. Esse é o propósito do trabalho de Allan Kardec” — acrescentou.

Dia Nacional do Espiritismo

E

parte da cultura brasileira, valorizar a
ação social promovida por grupos espíritas
e reduzir o preconceito. “O Brasil foi naturalmente acolhedor ao cristianismo e à mediunidade. Apesar de sermos um país laico,
a religião faz parte da nossa cultura. Além
disso, o espiritismo se reverte em ação social numa caridade que incentiva creches,
orfanatos, asilos, assistência a moradores
de rua, e isso desonera o Estado”.
Para Nazareno Feitosa, da Comunhão
Espírita de Brasília, o Dia do Espiritismo
vai registrar a gratidão do povo brasileiro
pela caridade, promover a paz, devolver
fé e esperança, incentivar o ecumenismo,
promover a vida evitando aborto e suicídio
e levando consolo aos que sofrem.
O presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho Nery, contou como o
espiritismo surgiu, no século 19, momento
em que a humanidade atingiu o auge do
materialismo e que não se reconhecia mais
a existência de Deus para justificar fatos.
“Houve então uma invasão organizada do
plano espiritual para dizer aos homens
que nos universos não existe só matéria”, explicou.
Os senadores participantes também
contaram suas experiências pessoais
no espiritismo.
Fonte: Agência Senado
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Da Redação

São José do Rio Preto recebe a quarta etapa
dos Encontros Fraternos de Unificação
• 17 de agosto, em Serra Negra, no Centro Espírita Joana D’Arc, rua Allan Kardec, 53. USEs Regionais de Campinas e
de Jundiaí.

Público que abrilhantou o evento

• 18 de agosto, em Guaratinguetá, no
Centro Espírita Antonio Martins, rua
Álvares Cabral, 374. USEs Regionais de
Cachoeira Paulista e de Taubaté.

• 19 de outubro, em Araçatuba,
• 20 de outubro, em Regente Feijó
• 23 de novembro, em Limeira
• 24 de novembro, em Ourinhos
• 30 de novembro, em São Paulo e
• 1º de dezembro, em São Bernardo do
Campo.

N

o dia 1º de junho, sábado, das 14 às
18 horas, num clima de muita alegria, a família espírita de São José
do Rio Preto, na Associação Espírita Allan
Kardec, rua Floriano Peixoto 975, acolheu
os participantes da quarta etapa do Encontro Fraterno de Unificação que contou
com a presença de 110 pessoas das USEs
Regionais de São José do Rio Preto e de Jales, da Diretoria Executiva e de diretores
de departamentos da USE Estadual.
O Encontro Fraterno tem por objetivo
fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a
ação do Movimento Espírita em sua atividade-fim, que é a de promover o estudo,
a difusão e a prática da doutrina espírita.
Decorre da união fraterna, solidária, voluntária, consciente e operacional dos espíritas e das instituições espíritas, por meio da
permuta de informações e experiências, de
ajuda recíproca e do trabalho em conjunto.
Os objetivos deste encontro, que reuniu lideranças e trabalhadores do Movimento Espírita da região, foram atingidos
plenamente, proporcionando a oportunidade de troca de informações e ideias sobre as atividades das casas espíritas e do
Movimento Espírita.
Dez departamentos da USE enviaram representantes que realizaram reuniões específicas onde foi possível discutir as necessidades das casas e órgãos assim como dos
planos de implantação dos programas planejados, agendando palestras e seminários
para atender às solicitações dos presentes.

Próximos encontros
Dirigentes e trabalhadores espíritas
estão convidados a participar dos próximos Encontros Fraternos de Unificação que acontecem nas seguintes datas
e locais:
8

Reunião do DM no Encontro Fraterno de
Unificação, em São José do Rio Preto

João Lúcio Cruz dos Santos, presidente da
USE Regional de São José dos Campos, e
Roberto Watanabe, presidente da Feesp,
no Encontro Fraterno de Unificação, em São
José do Rio Preto

Julho/Agosto de 2019
CA+CDE

Da Redação

Conselhos da USE realizam reunião conjunta

Representantes da Diretoria Executiva e de órgãos regionais e locais presentes à reunião conjunta entre CA-Conselho de Administração e CDE-Conselho Deliberativo Estadual, em São José do Rio Preto

D

epois de 47 anos, aconteceu em
São José do Rio Preto a reunião
do Conselho Deliberativo Estadual no último dia 02 de junho. A cidade havia recebido os representantes dos
órgãos do Estado em 1972. Neste ano, o
encontro foi em conjunto com o Conselho
de Administração.
Estiveram presentes dirigentes dos órgãos regionais de Araçatuba, Assis, Bauru,
Campinas, Franca, São José do Rio Preto
e São Paulo. Dos órgãos intermunicipais,
vieram representantes de Araçatuba, Assis, Bauru, Bebedouro, Embu das Artes,
Fernandópolis, Franca, Jacareí, Lins,
Mauá, Pedregulho, Rancharia, Ribeirão
Preto, Santa Fé do Sul, São Bernardo do
Campo, São Carlos, São José do Rio Preto
e Tupã. Dos órgãos distritais, Brás / Moóca, Freguesia do Ó, Jabaquara, Pirituba,
Santo Amaro e São Miguel Paulista. Tivemos ainda a participação da Federação
Espírita do Estado de São Paulo, entidade
patrocinadora e fundadora da USE, e da
entidade especializada, Instituto Espírita
de Educação, de São Paulo.
Um dos motivos para a reunião ter sido
definida para o noroeste do Estado de São
Paulo foi que a cidade vai sediar o próximo Congresso Estadual de Espiritismo,
em 2020, de 26 a 28 de junho. Com isto,
os participantes tiveram oportunidade de
conhecer onde o Congresso será realizado.
Na pauta, diversos assuntos importantes
para o movimento espírita paulista: Encontros Fraternos de Unificação, revisão da di-

visão territorial do Estado, dos órgãos e das
cidades, aprovação de regimento interno
da USE Regional de Franca, aprovação do
nome da USE Intermunicipal do Alto Tietê
(era USE Intermunicipal de Mogi das Cruzes), 18º Congresso Estadual de Espiritismo, apresentação e análise do projeto Tamanho da USE e apresentação da Comissão,
aprovada na reunião do CDE de dezembro
de 2018, quanto ao estudo do Pacto Áureo.

A USE Intermunicipal de Bauru apresentou modelo de evento realizado pelo
Departamento de Mocidade do órgão,
onde jovens organizam e são responsáveis
pela exposição doutrinária em palestras
públicas durante uma semana em casas
espíritas da cidade. Pretende-se que esta
iniciativa esteja presente nas próximas
reu
niões, apresentando ideias criativas
para o movimento espírita.
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Por Mário Gonçalves

Julia Nezu participa de tarefas doutrinárias no Reino Unido

C

onvidada pela British Union of Spiritist Societies (BUSS) e Federação
Espírita Francesa, Julia Nezu, presidente da USE Regional de São Paulo, realizou de 24 de abril a 6 de maio, viagem
ao Reino Unido para participação em tarefas doutrinárias.
Promovido pela BUSS, com o apoio da
Spiritist Society of Bournemouth, nos dias
27 e 28 de abril, foi realizado o 18° Encontro de Trabalhadores Espíritas Europeus,
na cidade de Bournemouth, na Inglaterra,
que contou com a presença de dirigentes
de centros espíritas da França, Holanda,
Inglaterra, Brasil, Irlanda, Lituania, Reino
Unido e Dinamarca.
O encontro tratou de diversos assuntos
de interesse dos dirigentes, relacionados
a suas atividades específicas, gestão de
centros espíritas e ações de unificação.
Os temas foram desenvolvidos por Julia
Nezu, Charles Kempf, dirigente da Federação Espírita Francesa, e Estevan Bertozzo,
da Federação Espírita da Irlanda. Em ou-

tras salas, reuniram-se as áreas da Infância e da Mediunidade, esta última dirigida
pela Rosinete Alves, da Federação Espírita
Francesa. Os participantes do evento receberam gratuitamente o livro O legado de
Allan Kardec, de Simoni Privato Goidanich,
publicado em português pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.
Doados pela USE, os livros foram distribuídos não só no 18° Encontro, como em todas
as instituições visitadas para palestras.
No Sir William Crookes Spiritist Society,
no dia 1° de maio, Julia proferiu palestra
sobre A interação entre os dois planos da
vida. Preside esse centro espírita a brasileira Ivonete Jessamy, juntamente com
seu marido Davian. Com sede própria,
possuem um bazar tipo brechó e realizam
cursos de espiritismo, mediunidade, evangelização da infância, palestras públicas
com passe, assistência e promoção social
(www.sirwilliam.org).
No dia 2, no Spiritist Society of London,
dirigido por Elsa Rossi, radicada há 21 anos

em Londres, foi apresentado o tema A Gênese - os milagres e as predições segundo o
espiritismo. A brasileira Silvia Gibbons, presidente do The Chico Xavier Spiritist Society,
realizou a tradução simultânea da palestra.
No dia 3, no Francis of Assisi UK, centro
espírita dirigido pelo brasileiro Pedro Fernandes, foi trabalhado o tema O que é e o
que não é o espiritismo, que foi acompanhado por Manuel Portásio, ex-diretor do
curso Preparatório e expositor do curso de
Filosofia Espírita da FEESP.
A BUSS promoveu, no dia 4, no Sir William Crookes Spiritist Society, outro seminário para dirigentes e trabalhadores sobre A administração da casa espírita.
Finalmente, no dia 5 de maio, domingo, à tarde, com a presença de cerca de
60 pessoas, no Fraternity Spiritist Society,
dirigido pela brasileira Elizabeth Stevenson, foi apresentado o tema Regeneração
da Humanidade. Julia apresentou também
A vida de Anália Franco, a grande educadora brasileira.

LANÇAMENTOS EME
A MAIOR VÍTIMA DO ÓDIO É
QUEM ODEIA
Elos de ódio
Ricardo Orestes |Forni
Romance espírita | 14x21 cm
240 páginas
Baseado em história real narrada por
Divaldo Franco, Elos de ódio é um romance
intenso sobre Ritinha, que renasce com uma
enorme deformidade em seu corpo físico e é
rejeitada pela própria mãe. Acompanhando
esta emocionante trama, vamos entender
como funciona a lei de ação e reação...

QUAL É A MELHOR RESPOSTA?
Respostas espíritas
Donizete Pinheiro
Estudo | 14x21 cm | 224 páginas
A grande dúvida que aflige a todos é: Qual
a resposta verdadeira? Com uma linguagem
simples e objetiva o autor esmiúça, a
cada capítulo, diversos temas intrigantes
amplamente analisados e comentados com a
lógica que o estudo espírita proporciona.

www.editoraeme.com.br | vendas@editoraeme.com.br | (19) 3491‑7000
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Por Filipe Felix

CIRCUITO
A B E R T O

Jovens se reúnem em Brasília na Conbraje Nacional

D

e 20 a 23 de junho participamos em
Brasília, DF, da 1ª Conbraje - Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas Nacional com o tema Jovem, tudo o quanto fizerdes, fazei-o de
todo o coração. O evento contou com mais
de 800 pessoas, entre jovens e dirigentes
de mocidades/juventudes.
A caravana de São Paulo reuniu 26
membros (foto), incluindo o presidente da USE, Aparecido José Orlando. A
oportunidade foi ímpar, ao reunir as 27
federativas em um único evento, com a
possibilidade de trocas de experiência,
estreitamento de laços e vivências conjuntas, incentivando transformações profundas em todos os participantes.
Houve quatro edições regionais antes da
nacional. A Conbraje Sul foi realizada em
São Paulo, na cidade de Guarulhos, em 2015.
O trabalho conjunto começou bem antes do evento, com a construção compartilhada do regulamento e com a temática escolhida trabalhada pelas Comissões
Regionais do CFN com participação de
todas as federativas, para que houvesse
contribuições de todos e um sentimento
de pertencimento.
Esse evento não se restringe aos que
participaram, pois quem retorna tem a
missão de prosseguir e multiplicar ideias
e propósitos, alcançando ainda mais pessoas. Um evento com essa magnitude só
poderia ser um sucesso e repercutirá por
anos nos corações e nas ações de nossos
jovens e dirigentes.
O evento foi organizado pela Área de
Infância e Juventude (AIJ) e Coordenação
Adjunta de Juventude do Conselho Federativo Nacional da FEB e das Entidades
Federativas Estaduais.
Veja os melhores momentos em:
www.conbraje.com.br
E-mail : mocidade@usesp.org.br
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COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA

Por Marcelo Uchôa

E que venham outros semestres

R

ealizando um pequeno balancete
das atividades do Departamento de
Comunicação Social Espírita da USE,
durante estes últimos seis meses, nos sentimos muito satisfeitos e ao mesmo tempo
cônscios pelo muito o que há por fazer...
Durante este período, construímos uma
vinheta de abertura para nossos vídeos, de
modo que expressasse, num formato moderno e inovador, o conceito de união presente nas atividades federativas. Reformulamos o canal do Youtube da USE [usesp
oficial], permitindo, em formato moderno
e ampliado, a postagem de vídeos de nossas atividades; inauguramos o nosso Instagram [usesp_oficial], ferramenta muito
conhecida para postagem de fotos, a fim
de que nossos registros fotográficos passassem a ser ainda mais acompanhados,
espargindo um pouco da alegria que vivenciarmos. E para que os recursos do século
21 pudessem ser ainda mais aproveitados,
construímos o nosso Twitter [@usesp_oficial], ferramenta de envio instantâneo de
mensagens, para que a informação fluísse
na razão direta de sua importância.

Publicidade

Mas não foram somente os recursos
computacionais que nos motivaram nestes
primeiros seis meses. Estivemos, por ocasião do Encontro Fraterno 2019, presentes
em São João da Boa Vista, em Franca, e
em São José do Rio Preto, confraternizando com as lideranças locais, trocando
impressões e fortalecendo elos com os órgãos de unificação destas regiões.
Considerando, ainda, a transversalidade
como sendo um dos atributos da Comunicação, portanto fazendo parte deste departamento, gravamos e transmitimos, para a WebTV da USE, agora recém-remodelada, o 4º
Encontro Paulista de Evangelizadores, realizado pelo Departamento de Infância da USE,
o que nos rendeu muita sinergia e alegria.
E não ficamos por aí! Em um evento
considerado histórico para o Estado de São
Paulo, a USE e a FEESP (Federação Espírita
do Estado de São Paulo) realizaram juntas,
num enlace fraternal, no dia 31 de março
próximo passado, atividade em homenagem a Allan Kardec, que contou com palestra proferida pelo nosso presidente da USE,
Aparecido José Orlando, tendo sido engalanada pelo departamento de Arte, que inaugurou, naquela oportunidade, o Coral da
USE com o nome João Cabete. Registramos
tudo, isto é, gravamos, editamos e, de forma caprichada, postamos o material grava-

MEDIUNIDADE

do em nossa WebTV, eternizando o evento.
Mais recentemente, também em parceria com o Instituto Espírita de Educação,
transmitimos o Encontro Paulista de Corais
e Sarau REspiArte, dando continuidade ao
trabalho ao conceito de transversalidade
e trabalho em equipe. Vá até o nosso Youtube e dê uma conferida. Está superlegal!
Ah! Não podíamos encerrar sem deixar de
mencionar que marcamos nossa presença na
reunião da CRS (Comissão Regional Sul) de
2019, onde discutimos, com os Estados do
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Estado
anfitrião), as estratégias de unificação e comunicação para toda a região sul do país.
E que venham muitos e muitos semestres, pois, como nos exortou Emmanuel:
"Começar é fácil, continuar é difícil, terminar é crucificar-se".
E-mail: comunicacao@usesp.org.br
Por Silvio Costa

Mediunidade na infância
e juventude
No dia 07 de julho, será dada continuidade no Ciclo de Seminários na Baixada
Santista, com dois seminários, nas cidades
de Bertioga e São Vicente.
Já foram agendados os próximos seminários e fóruns referentes ao tema “Mediunidade na Infância e Juventude” nas
cidades de Sorocaba (agosto), São José
do Rio Preto (setembro) e Franca (outubro). O próximo evento (julho) será realizado pela USE Regional do Grande ABC.
Os detalhes do evento constam no cartaz
de divulgação.
O departamento, a partir do mês de
junho, iniciou um trabalho de aproxi12

mação com os dirigentes dos órgãos
locais do Estado. Este projeto busca a
integração dos tarefeiros, com a elaboração de um diagnóstico sobre as
necessidades e desafios nos trabalhos
desenvolvidos, a troca de experiências
e construção de soluções conjuntas
para o Movimento Espírita do Estado
referentes à mediunidade.
Acompanhe nossa página no Facebook:
Departamento de Mediunidade — USE SP.
Na página, temos todos os detalhes dos
eventos pelo Estado!
E-mail: mediunidade@use.org.br

Julho/Agosto de 2019
DOUTRINA

Por Marco Milani

Sexualidade, afetividade e política em rodas de conversa

D

entre as atividades recentes realizadas pelo Departamento de
Doutrina da USE-SP, destacam-se
os eventos voltados aos dirigentes e colaboradores de diversas casas espíritas
do Estado.
No dia 19/05, realizou-se no C.E.C.
Amor e Luz (Sumaré/SP), a Roda de conversa sobre Sexualidade e Afetividade. A
atividade foi conduzida por Andréa Laporte, Marco Milani e Sandro Cosso, todos
integrantes do Departamento de Doutrina da USE-SP. O evento, que contou com
um público formado por cerca de 40 dirigentes e colaboradores de centros espíritas da região, faz parte de uma série de
encontros sobre temas emergentes e até
polêmicos, promovidos pela USE Intermu-

nicipal de Americana em parceria com o
Departamento de Doutrina da USE-SP. Recentemente, a cidade de Nova Odessa recebeu a Roda sobre Qualidade Doutrinária
da Literatura Espírita.
A próxima Roda, sobre o tema Espiritismo e Política, ocorrerá no mês de julho (em data a ser confirmada), na cidade
de Americana/SP. Esse título faz parte de
uma relação de temas que o Departamento de Doutrina aborda, sempre objetivando a discussão fraterna e respeitosa,
fundamentando-se nos princípios e valores doutrinários.
Outra participação mais direta com
dirigentes aconteceu no primeiro final
de semana do mês de junho, durante as
reuniões presenciais com representantes

da região de São José do Rio Preto. Na
ocasião, foram apresentadas as diretrizes
utilizadas pelo Departamento de Doutrina
para se verificar se alguma proposta ou
afirmação guarda relação coerente com os
ensinamentos dos Espíritos desenvolvidos
nas obras de Allan Kardec.
Ainda em São José do Rio Preto, durante as reuniões dos conselhos de Administração e Deliberativo da USE-SP, foi
anunciado o planejamento de um evento
doutrinário a ocorrer em 2020, na capital,
em que serão reunidos pesquisadores, dirigentes, colaboradores e demais interessados para se discutir temas específicos do
movimento espírita que possam provocar
divergências interpretativas.
E-mail: doutrina@usesp.org.br

Legenda

INFÂNCIA

Por Ana Boiago

Jornada Evangelizadora em Jaú e Indaiatuba

N

os meses de abril e maio, a Jornada Evangelizadora realizada pelo
Departamento de Infância da USE
Estadual, passou pelas cidades de Jaú e
Indaiatuba, onde fomos recebidos com
muita fraternidade pelos companheiros
de tarefa.
A Jornada Evangelizadora é uma ação
realizada pelo Departamento de Infância
desde 2017 que nasceu com o intuito de
fortalecer a união entre os órgãos espíritas de unificação, promover a necessária
troca de experiências e o aprimoramento
da ação evangelizadora em todo o Estado. Desde então, temos levado como
temática primordial “A Importância da
Reflexão na Ação Evangelizadora” tendo
em vista o objetivo mais profundo da tarefa, que não consiste no mero “cuidar

Jaú, acima, e Indaiatuba, abaixo

de crianças”, nem se restringe ao “manejar das inteligências”, mas deve desenvolver a “arte de manejar os caracteres”,
como nos informa Kardec. Buscamos assim, uma educação que contribua para a
transformação moral do Espírito Imortal
revestido pela capa da infância.
Para isso, é importante que a evangelização faça refletir, mova uma fibra do
coração dos pequeninos, estimulando o
autoconhecimento e a vivência da Doutrina Espírita. A próxima viagem será em
Jacareí, dia 18/08, para fortalecer nossos
laços com cada vez mais regiões do vasto
território paulista, contando com o amparo de Deus e da espiritualidade na empreitada da unificação.
E-mail: infancia@usesp.org.br
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Julho/Agosto de 2019
ARTE

Por Lirálcio Ricci

As expectativas para o Sarau REspirArte

E

m reunião informal, realizada durante as quase cinco horas de viagem de São Paulo a São José do Rio
Preto a diretoria do Departamento de Arte
aproveitou para rever os progressos alcançados nos últimos meses.
Um dos pontos discutidos foi o crescimento do Sarau REspirArte, desde que
se tornou itinerante, culminando com a
edição de maio, na cidade de Serra Negra, realizada em parceria com a USE do
Circuito das Águas, o Encontro Paulista de
Corais Espíritas e as apresentações do Coral João Cabete, que vem fazendo belas
apresentações, levando o nome da USE.
A prioridade agora é articular o Departamento de Arte com os órgãos locais
e regionais, com a ativação do Departamento de Arte em todos eles, a exemplo
do que já ocorre nas Regionais de Franca,
Ribeirão Preto e São Paulo e das Intermunicipais de Americana, Cotia, Itanhaém,
Limeira, Marília, São José do Rio Preto e
Circuito das Águas, a mais recente ativação, ocorrida durante o REspirArte.
O Departamento de Arte da USE-SP já
tem ativos os setores de Corais, Teatro,

Música e Audiovisual, com proposta já em
andamento para ativação da área de Dança, sendo também chegado o momento de
chamar os poetas espíritas, convidando-os
a marcar presença no movimento de arte.
Alberto Centurião, à frente do Setor de
Teatro, assumirá provisoriamente também
a coordenação do Setor de Poesia, até que
se identifique outra pessoa para assumir
uma dessas áreas.
Outro ponto que entrou em pauta para
análise foi o Grupo de Estudos do Departamento de Arte no Encontro Fraterno de
Rio Preto e Jales, tal como aconteceu em
Bauru e Lins. Houve pequena adesão, porém com grande motivação e entusiasmo
por parte dos artistas locais, vivamente interessados nas notícias do que está
acontecendo na cena estadual e também
colocando suas demandas de informação
e subsídios técnicos para suas atividades.
Entre as necessidades identificadas, estão
referências sobre uso da arte no trabalho
com crianças, em especial as técnicas teatrais para aplicação como recurso pedagógico em classes de Evangelização, textos
teatrais para encenação pelos grupos lo-

cais e a busca de repertório musical espírita para corais e classes de Evangelização.
Uma pergunta que se repete é: “Como
levar a arte para ser mais ativa na Casa
Espírita?” A questão foi colocada em termos abrangentes, para além da utilização
como instrumento de estudo e divulgação,
mas buscando percebê-la como finalidade
em si mesma, a expressar os valores doutrinários de forma esteticamente relevante, projetando-se para além do ambiente
restrito do Centro Espírita.
Nas Regionais visitadas — Bauru, Lins,
Jales e S. J. do Rio Preto, ainda não existem Departamentos de Arte ativos, ficando no ar a expectativa de que venham a se
estruturar em breve para uma colaboração mais produtiva e consequente.
Ao final do Encontro Fraterno em Rio
Preto, os representantes do Departamento
de Arte tiveram proveitosa conversa com
Dicley Remorini, da USE de Sorocaba, que
demonstrou vivo interesse em promover
atividades artísticas e viabilizar a parceria
com Estadual/Regional nesse setor.
E-mail: arte@usesp.org.br

EVENTO

Por Mário Gonçalves

Formação e aprimoramento de
Monitores de Estudo do Espiritismo
O Departamento de Estudos Sistematizados, por intermédio de suas cinco equipes assessoras, sediadas em Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo
e Sorocaba, promove em todo o Estado a
formação de novos monitores e o aprimoramento dos que já atuam na coordenação
de grupos de estudo.
Todos os trabalhadores envolvidos com
estudos da Doutrina Espírita, incluindo
os programas de estudos sistematizados (ESDE, EADE, MEP), estudos de obras
básicas e outros programas, estão convidados a conhecer o trabalho do departamento e também a contribuir com
suas experiências.
As assessorias regionais oferecem oportunidades e orientação sobre como implantar o estudo sistematizado e como
14

conduzir o grupo de forma dinâmica
e participativa.
Entre os objetivos e aspectos trabalhados nos encontros de formação e aprimoramento, destacamos:

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Analisar a Doutrina Espírita como o Consolador Prometido.
Refletir sobre a importância do esclarecimento acolhedor/consolador.
Identificar ações que exerçam a função
consoladora do Espiritismo.
Refletir sobre a importância do estudo contínuo do Espiritismo, individual e coletivo,
para a transformação moral.
Sensibilizar para a importância da vivência
do Evangelho de Jesus.
Compreender a organização do Movimento
Espírita Federativo.
Identificar conceitos, habilidades, qualidades e o papel do monitor.
Refletir e exercitar sobre a mediação

•

•

•

no processo de aprendizagem da Doutrina Espírita.
Examinar estratégias que dinamizem os
processos de estudo.
Compreender como organizar grupos
de estudo.
Refletir sobre a importância dos estudos,
pesquisas e atualizações para a tarefa do
monitor de estudos espíritas.
Refletir sobre a importância de promover
reflexões, à luz da Doutrina Espírita, de
assuntos pertinentes às transformações
sociais e morais, com vistas ao progresso
da Humanidade.
Desenvolver a cultura inclusiva e os procedimentos de acessibilidades nos grupos
de estudo.
Incentivar a integração de monitores de
diversos estudos para promover trocas e vivências fraternas, fortalecendo as equipes
e os grupos de estudos.
E-mail: esde@usesp.org.br

Julho/Agosto de 2019
ATENDIMENTO ESPIRITUAL

Por Mauro dos Santos

Sensibilização: a primeira etapa da
implantação do atendimento espiritual

A

finalidade do Atendimento Espiritual
na Casa Espírita é a de “acolher as
pessoas, por meio de ações fraternas e continuadas, de conformidade com os
princípios do Evangelho à luz da Doutrina
Espírita, oferecendo aos que frequentam o
Centro Espírita, o apoio, o esclarecimento,
a consolação e a assistência espiritual e
moral.” (Plano de Ação da Área do Atendimento Espiritual no CFN/FEB – 2018)
O Plano de Ação do Departamento de
Atendimento Espiritual está dividido em
dois eixos principais. A primeira diretriz
trata da sistematização e integração do
atendimento espiritual, visando proporcionar o aprimoramento desse trabalho às
pessoas que buscam acolhimento, consolo
e esclarecimento nos centros espíritas. A
integração dos trabalhos permite união de
esforços e impede o isolamento dos departamentos, conduzindo à uniformidade das

EVENTO

atividades, confraternização dos tarefeiros
e visão de conjunto da Casa Espírita. A segunda diretriz do Plano de Ação aborda a
qualificação dos trabalhadores do atendimento espiritual. É muito importante a formação continuada dos tarefeiros do atendimento espiritual da Casa Espírita, pois são,
de modo geral, os que recepcionam aqueles que chegam pela primeira vez.
Vale salientar a extensão territorial de
nosso Estado, o que implica em diferentes
realidades locais, do ponto de vista cultural e social. Além disso, a própria USE, ao
longo das décadas, desenvolveu seu jeito
próprio de atender ao frequentador da
Casa Espírita, além de um modo peculiar
de organizar o departamento de atividades
doutrinárias, hoje subdividido em atendimento espiritual, estudos e mediunidade.
Esta subdivisão, embora implique na
necessidade de um número maior de tare-

feiros para se responsabilizar por cada departamento, faz-se indispensável pela quantidade de atividades que congrega. Por essa
razão, o nosso departamento propõe uma
etapa inicial de sensibilização de dirigentes
de órgãos e Casas Espíritas, por meio de encontros, palestras e seminários específicos,
a fim de apresentar a estrutura do departamento, sua fundamentação doutrinária e
necessidade, perante a realidade cotidiana
que nos convida a uma atitude convergente
com os ensinamentos do Cristo.
Solicitamos aos nossos dirigentes dos
órgãos da USE a reflexão em torno dos
apontamentos apresentados. Aguardamos
o convite e o contato e, antecipadamente,
nos colocamos à disposição para maiores
esclarecimentos e visitas.
E-mail: aece@usesp.org.br

Da Redação

São Paulo realiza com sucesso o 2º Encoesp

N

os dias 15 e 16 de junho, foi realizado pela Use Regional São Paulo o 2°
Encoesp - Encontro Espírita de São
Paulo , que contou com a presença dos palestrantes José Carlos de Lucca, Rossandro
Klinjey e Haroldo Dutra Dias, além de apresentações musicais do Coral João Cabete.
O evento foi realizado no teatro da
APCD — Associação Paulista de Cirurgiões
Dentistas, no bairro de Santana, e a receita
direcionada em prol da reforma do Centro
de Cultura da USE, localizado no bairro do
Brás, na região central de São Paulo.
Com o tema central "O espiritismo
na construção de um mundo melhor", os
palestrantes desenvolveram durante o
evento os temas Caminhos para a felicidade (José Carlos de Lucca), Depressão,
Suicídio e os desafios da vida (Rossandro
Klinjey) e Jesus, guia e modelo da humanidade (Haroldo Dutra Dias).
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Julho/Agosto de 2019
ACONTECE

III Congresso Brasileiro de Psicologia e Espiritismo

N
ABRAPE

os dias 17 e 18 de agosto acontece na sede da
Federação espírita do Estado de São Paulo o
III Congresso Brasileiro de Psicologia e Espiritismo, que terá com tema central “Psicologia, Espiritualidade e Ética nas Relações Humanas”. Estarão
entre os palestrantes Ercilia Zilli, Jader Sampaio,
Jussara Dantas, João Lourenço Navajas, Paulo Figueiredo, José Carlos De Lucca e André Marouço.

O evento tem também o apoio da USE.
Inscrições e informações:
ABRAPE – Associação Brasileira de Psicólogos
Espíritas
Telefones: (11) 3898-2139 (11) 3081-1464 (11)
98085-2139

Confraternização da Família e Dirigentes em Franca

A

USE Intermunicipal de
Pedregulho, SP, realiza
em 15 de setembro, a
partir das 8 horas, o Seminário
“A importância da Família na
Casa Espírita” com palestra de
Alzira Bessa França, de Sacramento, MG.

Local: E.E. Olivio Peixoto – Rua Cap Antonio Joaquim, 01 – Centro, Jeriquara-SP.
Informações:
Use Regional de Franca

Encontrinho em Limeira

D

ia 6 de julho, das 8 às
12h30, a USE Intermunicipal de Limeira realiza o
7º ECEL- Encontrinho da Criança
Espírita de Limeira. Com o tema
central “Jesus e a doutrina espírita – Liberdade e Limite(s)", haverá palestra para pais com Marcelo
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Moreira Ribeiro.
Local: Colégio Profª Jandyra Antunes Rosa.
Rua Barão de Cascalho, 1057 – Centro.
Informações:
uselimeirainfancia@gmail.com

