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Congresso Estadual será em Atibaia
AGENDE-SE

Em reunião extraordinária do CDE — Conselho
Deliberativo Estadual, no dia 6 de julho,
foi aprovada a realização do 18º Congresso
Estadual de Espiritismo em Atibaia, SP, nos
dias 26 a 28 de junho de 2020, no Tauá Hotel
& Convention.
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PERFIL
Luiz Eduardo Ribeiro, presidente da USE
de São José dos Campos, conta sua história
no espiritismo e avalia a importância do
Movimento de Unificação em São Paulo.
Página 4

ENCONTROS FRATERNOS
A Diretoria Executiva e os Departamentos
da USE estiveram presentes em mais dois
Encontros Fraternos de Unificação, no final de
semana dos dias 17 e 18 de agosto. Desta vez,
em Serra Negra e Guaratinguetá. Os próximos
serão em Araçatuba e Regente Feijó.
Página 8

ESPECIAL

Vamos refletir sobre os 70 anos
do Pacto Áureo?
A Diretoria Executiva da USE realizará em
19 de outubro momento de reflexão e de
avaliação do movimento espírita.
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FILOSOFIA
Conheça o CEFE – Centro de Estudos de
Filosofia Espírita, fundado pela professora
Sonia Theodoro da Silva, que desenvolve
projeto pedagógico através de cursos, cafés
filosóficos e vídeos.
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CIRCUITO
A B E R T O

Fique por dentro e participe dos
nossos eventos.
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ais uma vez o Dirigente Espírita
chega até você levando conteú‑
dos interessantes para refletir, es‑
tudar, participar ou colocar em prática na
sua vida e na sua casa espírita. Mas esta‑
mos iniciando com esta edição nº 173 uma
comemoração especial e queremos com‑
partilhar com você: o Ano 30 do jornal.
Ele foi lançado em setembro/outubro
de 1990, como fruto do grande empenho
de sua diretoria, que buscava a realização
de uma publicação séria, doutrinária, es‑
pecial, que pudesse ser útil aos dirigentes
espíritas ligados à USE-União das Socieda‑
des Espíritas do Estado de São Paulo, au‑
xiliando-os na administração dos inúmeros
desafios que diariamente enfrentam para
divulgar e consolidar o espiritismo através
da capilaridade das casas espíritas.
Sabemos que o espiritismo não tem
dono. A doutrina foi trazida pelos Espíri‑
tos Superiores e é universal porque está
na Natureza. Também sabemos que é dis‑
seminada por pessoas imperfeitas, mas
de boa vontade e que devem empreender
esforços para dar conta de suas mazelas e
continuar na divulgação do Bem.
É nos centros espíritas que tudo começa.
É de lá que o espiritismo se expande. É lá
que chegam os aflitos, necessitando de con‑
solo para suas dores, de respostas para suas
dúvidas, de acolhimento para as dificulda‑
des, tão normais no mundo de expiações e
provas em que ainda vivemos. Pela dor ou
pelo amor, e tam‑
bém por curiosidade,
milhares de pessoas
buscam as casas es‑
píritas no Brasil e
no mundo, onde os
dirigentes têm fun‑
damental responsa‑
bilidade na condução
administrativa e espi‑
ritual desse processo,
de forma a incentivar
o estudo, o traba‑
lho, a compreensão
do presente, a visão
de futuro.
Esta edição traz
em todas as suas pá‑
ginas justamente a
importância do ensi‑

nar a pescar, da força de todos se unirem
em torno do ideal espírita para ensejar a
autonomia espiritual, tendo-se a clareza da
liberdade, do respeito às diferenças, con‑
vergindo, porém, para um ponto aglutina‑
dor indispensável: Allan Kardec.
Sem Allan Kardec não há espiritismo.
Por isso suas obras devem ser o grande fa‑
rol a iluminar o presente e o futuro das
casas espíritas.
Nas várias seções deste Dirigente —
perfil, ciência, estudos, filosofia, even‑
tos etc. — o tema espiritismo é tratado
em seus mais diferentes aspectos e des‑
dobramentos. Do anúncio da "Virada Es‑
piritual", em outubro, da "Mensagem da
Presidência", que nos convida a seguir em
frente, com uma reflexão mais apurada
sobre o estabelecimento do Pacto Áu‑
reo, enaltecendo a representatividade do
Conselho Federativo Nacional, aos articu‑
listas, entrevistados e organizadores de
eventos dos diversos departamentos da
USE, confirma-se na edição a certeza de
que há muito a se fazer pela união, pelo
apreço ao outro, pela humildade, pela
fé robusta, pelo autoconhecimento, pelo
espiritismo. Os desafios são grandes, mas
não estamos sozinhos e, com nosso traba‑
lho incessante e a proteção do Alto, tudo
sempre se encaixa no seu devido lugar.
Basta enxergar.
Boa leitura!
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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

presidencia@usesp.org.br

Refletir, evoluir e seguir
Queremos atuar cada
N
" vez mais de forma
o mês de agosto, em Assembleia
Geral Extraordinária, os associados
da Federação Espírita Brasileira
aprovaram a exclusão, em seu estatuto,
do estudo da obra de Roustaing. Um voto
de gratidão aos atuais associados, conti‑
nuando outra AGE de 2003, paralisada por
uma ação judicial que alegava a cláusula
como pétrea, não podendo ser alterada.
Passaram-se 16 anos.
Nas comemorações dos 70 anos do 1º
Congresso Brasileiro de Unificação Espíri‑
ta, realizado em São Paulo, pela USE, nos
dias 20 e 21 de outubro do ano passado,
o assunto foi apresentado e debatido. Sa‑
bia-se que havia sido dado ganho da causa
a não considerar tal cláusula como pétrea.
Na oportunidade, a representante da FEB
informou que, conhecedora somente a
partir daquele evento, envidaria esforços
para que o tema fosse finalizado. O jul‑
gamento final havia acontecido em 2014.
Questionados por muitos, e outros mui‑
tos mais perplexos com a inclusão de prin‑
cípios não coerentes com o espiritismo,
pela entidade centenária, vemos ainda
nas mensagens psicofônicas de Bezerra de
Menezes, por Divaldo Franco, nas reuniões
do Conselho Federativo Nacional que o
nome Kardec é sempre lembrado enquan‑
to que nada é anotado sobre as ideias do
advogado de Bordeaux do século XIX.
A referida Assembleia aconteceu ao
mesmo tempo em que era feito o lança‑
mento do livro Autonomia, no Centro Es‑
pírita Nosso Lar, em São Paulo. Ao final,
no momento das perguntas e respostas, o
assunto veio à tona e a informação da re‑
tirada do nome do francês controverso foi
anunciada. Resultado: aplausos e alegria
pela mudança.
A União das Sociedades Espíritas do Es‑
tado de São Paulo surgiu em 1947, como
União Social Espírita, pela aprovação de
551 instituições no Estado. Desde seu iní‑
cio, sua constituição é de representantes
de instituições espíritas. Não das chamadas
pessoas físicas. Afinal, entendemos que o
movimento tem como base o centro espí‑
rita, não havendo espaço para que indiví‑
duos ou pessoas físicas façam parte com
suas ideias e posições pessoais, em muitos

casos apenas trazendo para as reuniões de
trabalho seu ego e seu personalismo.
Os dirigentes da USE são todos eles
trabalhadores de casas espíritas. São indi‑
cados e representam estas mesmas insti‑
tuições, formando uma rede de represen‑
tatividade no Estado, quer seja em órgão
local, regional ou da Diretoria Executiva e
seus departamentos.
Queremos atuar cada vez mais de for‑
ma construtiva e coletiva, envolvendo
dirigentes e trabalhadores nas diferentes
áreas. Buscamos e motivamos que os diri‑
gentes das casas participem dos órgãos e
que nesta constituição trabalhemos irma‑
nados no mesmo ideal de estudo, prática
e difusão da Doutrina Espírita. Queremos
construir juntos. E estarmos unidos é a
primeira etapa.
Visamos também a forma coletiva para
o movimento espírita brasileiro, tendo
como base Kardec, sem entrada de prá‑
ticas e conceitos estranhos à Doutrina. A
representatividade dos espíritas brasilei‑
ros está no Conselho Federativo Nacional,
congregando as federativas e as suas mi‑
lhares de instituições espíritas associadas.
Unidos, independentemente de barreiras
geográficas, saberemos construir melhor o
movimento, aproximando centros e espíri‑
tas em território brasileiro.
Da ação de união dos espíritas brasilei‑
ros advém sua representatividade junto
ao movimento espírita internacional, tor‑
nando os espíritas de outras terras tam‑
bém próximos aos brasileiros dos diferen‑
tes Estados.

construtiva e coletiva,
envolvendo dirigentes
e trabalhadores nas
diferentes áreas.

"

Neste ano em que lembramos os 70 anos
do Pacto Áureo, é importante a nossa re‑
flexão e estudo do que ele representa para
os espíritas. Com a reunião de 5 de outu‑
bro de 1949 e o surgimento do Conselho
Federativo Nacional em 01 de janeiro de
1950, iniciamos uma nova etapa de união e
de unificação. A lei de evolução vale para
todos. Também para as instituições, sejam
os centros espíritas e aquelas relacionadas
ao movimento espírita. Vamos todos traba‑
lhar, então, para o aprofundamento cada
vez maior da união de todos os espíritas.
A USE vai continuar tendo as institui‑
ções como suas associadas, entendendo
que é a melhor forma de obter e receber
a representatividade e legitimidade no
movimento espírita paulista, permitindo
sua atuação dentro e fora das fronteiras
físicas do nosso Estado.
Sigamos em frente, refletindo, cons‑
truindo e agindo para que a mensagem
da Doutrina Espírita chegue a todos lím‑
pida e coerente como a trazida por Al‑
lan Kardec, tendo os Espíritos Superiores
como iniciadores.

Acervo USE: Jaime Monteiro de Barros, em palestra espírita, nos anos 50, em Ribeirão Preto.
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PERFIL: LUIZ EDUARDO RIBEIRO

Da Redação

"Uma casa espírita isolada não progride"

L

uiz Eduardo Ribeiro, presidente da
USE de São José dos Campos, nasceu
em Caçapava, São Paulo. Engenheiro,
casado e pai de três filhos (Paulo, Lívia e Fá‑
bio), atua profissionalmente como consultor
de gerenciamento de projetos industriais.
Conte um pouco sua história com o
espiritismo
Minhas referências eram católicas. Em
1977, fomos convidados para um casamen‑
to em Mogi das Cruzes. Eu tinha 16 anos.
Ficamos na casa de um tio paterno, que
era espírita. Participei em sua casa de
uma reunião de Evangelho no Lar, quan‑
do houve a manifestação de um espírito
familiar. Ele fazia uma dissertação sobre
a vida espiritual, quando ocorreu uma
queda de energia elétrica no bairro, e foi
preciso acender velas devido à escuridão.
Ele passou a falar da vida ser compatível
com cada planeta e que em alguns mun‑
dos a estrela maior do sistema ficava tão
distante que aparecia como uma luz muito
fraca... Aquilo me intrigou bastante. Cra‑
vejei meu tio de perguntas, que me deu
O que é o espiritismo de Allan Kardec. Li
o livro no trem, na viagem de volta para
São Paulo. Depois, procurei por outros na
biblioteca da Praça Roosevelt e comecei a
leitura da codificação. Mas só fui conhe‑
cer um centro espírita quase um ano de‑
pois, quando um amigo me convidou. Na
mudança de minha mãe para São José dos
Campos, no fim de 1978, conheci o Centro
Espírita Divino Mestre, numa reunião de
mocidade espírita, cujo tema da aula era,
incrivelmente, "Pluralidade dos Mundos
Habitados". Desde então, participo dessa
casa, que me acolheu as necessidades de
conhecimento e reflexão, bem como me
oferecendo as possibilidades de trabalho.
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E como conheceu a USE?
Foi em 1981. Um amigo me convidou
para trabalhar no Departamento de Moci‑
dade, ajudando na Feira do Livro Espírita,
na Obra Social Célio Lemos, e na Semana
da Família. Mais tarde, já em 2015, como
representante do Centro Espírita Divino
Mestre na USE local, fui convidado pelo
Orlando [A.J. Orlando, presidente da USE]
para compor uma chapa para a próxima
eleição. Acabamos ficando como presi‑
dente e Orlando como Secretário. Foi um
início de gestão bastante difícil, por conta
do saldo negativo e um grande número de
contas a vencer, além de um clima de des‑
crédito da USE na própria comunidade fi‑
liada. Conseguimos acertar as contas, nos
empenhamos nas visitas às casas, cujos
representantes indicavam suas necessi‑
dades, e ampliamos os ciclos semanais de
palestras e seminários.
Como vê o espiritismo em São Paulo,
especialmente na região de São José
dos Campos?
O movimento espírita no Estado de São
Paulo é muito atuante, especialmente na
capital e algumas outras regiões. No Esta‑
do, podemos encontrar muitos exemplos
e ideias para trazer e implantar em nossa
região. E temos incentivado isso por criar
um clima de solidariedade entre as casas
espíritas e seus participantes. Uma des‑
vantagem que vejo é a divisão da região
que engloba a USE local, com barreiras na‑
turais, como as grandes distâncias e mon‑
tanhas (Serra do Mar), que naturalmente
dividem o Vale do Paraíba do Litoral Norte
e da região serrana da Mantiqueira. Se fos‑
sem observadas as facilidades de acesso,
essas divisões poderiam possibilitar maior
participação nas reuniões da USE local.
Qual sua opinião sobre a participação
dos jovens no movimento espírita?
Sabemos que o espírito encarnado num
corpo ainda jovem é na verdade um es‑
pírito tão antigo quanto qualquer outro.
Cabe-nos observar e criar condições para
a expressão dos "jovens", abrindo-lhes ca‑
minhos, permitindo experiências, com‑
partilhando oportunidades, numa reflexão
conjunta e troca de ideias. Na nossa casa
espírita, os jovens são convidados aos estu‑
dos, tanto como participantes quanto como
monitores. Participam das tarefas como

qualquer outro que reúna as condições de
conhecimento e capacidade para tal.
Qual a importância do movimento de
unificação para o espiritismo?
A casa espirita é como um indivíduo que,
se preferir se manter isolado, com receio
de se misturar e assim ter que encarar um
jeito diferente de fazer o que faz dentro
de suas paredes, vai acabar isolado. Não
vai progredir, não vai ajudar os outros,
não vai praticar o amor ao próximo. Corre
o risco de se deprimir ou de cair no engano
de suas escolhas. O Movimento de Unifica‑
ção se torna muito importante por possi‑
bilitar a convivência entre as casas, para
uma salutar troca de ideias e promoção
de atividades em comum. Unificação não
quer dizer ser igual, mas sim querer estar
juntos, mesmo que diferentes.
Quais as principais dificuldades enfren‑
tadas pelas casas espíritas atualmente?
Atualmente a casa espírita possui um
respeito social. As dificuldades enfren‑
tadas hoje se referem aos seus próprios
membros. Por já atuarem mais aberta‑
mente na casa e na vida cotidiana, aca‑
bam por se esbarrar entre si com suas
diferenças de aspirações, competências e
habilidade na prática do perdão, da afa‑
bilidade, da compaixão e da indulgência
dentro das diversas atividades na casa
espírita. Por menores que sejam, sempre
haverá diferenças de ideias do como fazer
isso ou aquilo.
Qual sua mensagem para os dirigen‑
tes espíritas?
Acolhimento, respeito à casa espírita
que estiver nos acolhendo e participação
na comunidade espírita local, regional,
nacional e internacional. Assim como um
indivíduo isolado não progride, uma casa
espírita isolada também não progride.

"

Unificação não quer
dizer ser igual, mas
sim querer estar juntos,
mesmo que diferentes.
Luiz Eduardo Ribeiro

"
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A GÊNESE — ESTUDO COMPARATIVO DAS EDIÇÕES

Por Marco Milani*

As mudanças do capítulo 4
O papel da ciência
na Gênese

T

rata-se de capítulo fundamental
para se conhecer os limites e equí‑
vocos do conhecimento religioso
baseado em sistemas absolutos de crença
para a compreensão da realidade. Allan
Kardec contextualiza, ainda, o uso das
religiões como instrumentos de poder e
dominação apoiados na fé cega e declara‑
ções normativas inquestionáveis por tra‑
zerem a roupagem de palavra divina.
Contrapondo-se às asfixiantes imposi‑
ções religiosas, o conhecimento produzi‑
do pelo método científico é caracterizado
como aquele que pode romper as supers‑
tições e interpretações dogmáticas sem
evidências para, efetivamente, promo‑
ver a revelação das Leis da Natureza, em
marcha segura e progressiva. Certamente,
a ciência, tanto no século 19 quanto no
atual, não se propõe a apresentar ver‑
dades absolutas, mas a edificar o conhe‑
cimento baseado em fatos e na razão. A
própria ciência evolui e, necessariamen‑
te, para continuar a revelar a Natureza de
maneira adequada, deve-se considerar o
elemento espiritual.
As religiões que não acompanharem
os avanços científicos por estarem cris‑
talizadas em crenças que colidem com os
fatos destinam-se à autodestruição, pois
somente o que estiver fundamentado na
verdade se sustentará. Assim, como afir‑
ma Kardec, se as religiões se recusarem a
caminhar com a ciência, a ciência prosse‑
guirá sozinha.
Importante destacar que Kardec tam‑
bém não dogmatiza a ciência, transfor‑
mando-a em um oráculo infalível, mas
compreendendo-a como um conjunto de

conhecimentos em evolução produzidos
por métodos racionais conforme as espe‑
cificidades de seus objetos de estudo.
Assim como em todos os capítulos do li‑
vro, A Gênese em sua 5ª edição (1872) e pos‑
teriores, o capítulo 4 também sofreu altera‑
ções comparadas à edição original (1868).
No caso, destacam-se quatro eliminações de
trechos ou itens, apontados a seguir.
O item 2 da edição original foi integral‑
mente eliminado na 5ª edição.
A religião era, então, um freio po‑
deroso para se governar; os povos se
curvavam facilmente sob as potências
invisíveis em nome das quais eram
subjugados e das quais os governan‑
tes diziam ter seu poder, quando não
se consideravam iguais a essas mesmas
potências. Para dar mais força à reli‑
gião era preciso apresentá-la como ab‑
soluta, infalível e imutável sem o que
ela teria perdido sua ascendência sobre
seres quase brutos, apenas nascendo
para a razão. Não era preciso que ela
pudesse ser discutida, não mais que as
ordens de um soberano, daí o princípio
da fé cega e da obediência passiva que
tinham assim, na origem, sua razão de
ser e sua utilidade. A veneração que se
tinha pelos livros sagrados, quase sem‑
pre considerados como descendidos do
céu, ou inspirados pela Divindade, im‑
pedia, por outro lado, todo exame. (A
Gênese, cap. IV, i.2, 1868)

A supressão do item 2 faz com que se
perca a análise crítica de Kardec sobre o
uso da religião como instrumento de po‑
der e dominação atrelada à fé cega. Essa
alteração, portanto, ainda que não afete
o conteúdo doutrinário do capítulo, fragi‑
liza a reflexão sobre esse problema que
ocorre até os nossos dias.
Outra alteração ocorreu no item 3 da
edição original. O primeiro parágrafo, apre‑
sentado a seguir, foi integralmente cortado.
Da mesma maneira que para com‑
preender e definir o movimento cor‑
relativo dos ponteiros de um relógio é
preciso conhecer as leis que presidem
o seu mecanismo, avaliar a natureza
dos materiais e calcular a magnitude
das forças envolvidas, para compreen‑

der o mecanismo do Universo é preciso
conhecer as leis que regem todas as
forças postas em ação nesse vasto con‑
junto. (A Gênese, cap. IV, i. 3, 1868)

O parágrafo eliminado introduzia o ar‑
gumento lógico de Kardec sobre a necessi‑
dade de se conhecer as leis que regem as
coisas e o Universo, afetando o desenvolvi‑
mento das ideias.
A terceira alteração foi a eliminação de
um trecho do item 15 da edição original.
E isso não podia ser diferente, com
as religiões pretendendo possuir, cada
uma, sozinha, toda a verdade; uma
afirmando-a de um modo, e outra,
de maneira diversa, sem dar provas
suficientes de suas afirmativas para
converter a maioria. Na indecisão, o
homem se restringiu ao presente.

Apesar de não haver consequências dou‑
trinárias significativas para a compreensão
do item, novamente retira-se do leitor
a oportunidade de conhecer a crítica às
posturas dogmáticas e desprovidas de fun‑
damentação nos fatos das religiões tradi‑
cionais. Essa constatação é relevante para
diferenciar a proposta espírita e o próprio
dinamismo doutrinário, o qual amplia o
horizonte do conhecimento humano e las‑
treia-se no avanço científico. As questões
filosóficas fundamentais (quem somos, de
onde viemos e para onde iremos) podem,
segundo Kardec, ser desvendadas median‑
te o progresso do conhecimento científico.
A última alteração de destaque foi a eli‑
minação do parágrafo final do item 18 da
edição original, o qual também encerra o
capítulo, apresentado a seguir.
Quanto à solução definitiva, talvez
jamais seja dado ao homem encontrá‑
-la sobre a Terra, por se tratar de coi‑
sas que são segredos de Deus.

O trecho eliminado sinaliza as próprias
limitações do conhecimento humano em
nosso estágio evolutivo. O capítulo encer‑
ra-se sem essa reflexão.
* Diretor do Departamento de Doutrina
da USE e presidente da USE Regional
de Campinas
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CIÊNCIA ESPÍRITA

Alexandre Fontes da Fonseca

Projeto Valorizar Kardec III:
Espiritismo versus Parapsicologia

A

segunda questão das nossas refle‑
xões sobre valorizar Kardec, diz
respeito a uma concepção cientí‑
fica um tanto incompreendida em nosso
meio. O que significa o caráter científico
do espiritismo? No último Dirigente Espírita apresentamos a seguinte questão:

A parapsicologia é uma ciência? O es‑
piritismo é uma ciência?
a) sim ( ) sim ( )
b) sim ( ) não ( )

c) não ( ) sim ( )
d) não ( ) não ( )

A resposta é: NÃO e SIM. A parapsico‑
logia não é uma ciência e o espiritismo é
uma ciência. Provavelmente, muitos mar‑
caram a letra a) que diz que ambos são
ciências.
Por “ciência”, estamos considerando o
conceito de disciplina científica, e não o
de puro conhecimento. O que toda disci‑
plina científica tem que a parapsicologia
ainda não tem, mas o espiritismo tem?
CHIBENI (1991) diz que pseudociências
costumam sofrer pela “falta de um corpo
teórico que norteie a pesquisa experimen‑
tal.” Todas as disciplinas científicas orto‑
doxas como a física, a química, a biologia,
etc., possuem isso.
Embora respeitada, a parapsicologia é
uma área de pesquisa que não possui um
corpo teórico que descreve e explica os
mecanismos dos fenômenos que estuda,
que permita nortear o futuro de sua pes‑
quisa experimental. Como consequência,
ela ainda não é (XAVIER, 2013) uma disci‑
plina científica, completa e independen‑
te. Isso não tira o valor da parapsicologia,
mas ser “uma área de pesquisa” não impli‑
ca “em ser uma ciência”. A opinião de ser
uma ciência decorre de uma “falsa con‑
cepção de ciência adotada, que imagina
ser possível se fazer ciência sem teoria.”
(CHIBENI, 1991). Veja também, os artigos
de CHIBENI (1988a, 1988b).
O espiritismo, ao contrário da parapsi‑
cologia, possui um corpo teórico coerente,
consistente e amplo o bastante para expli‑
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car todos os fenômenos psíquicos e espi‑
rituais. Em três artigos, CHIBENI (1988a,
1988b, 1994) descreve a excelência meto‑
dológica e filosófica do espiritismo. A dou‑
trina espírita, em termos de ingredientes
filosóficos que compõem uma disciplina
científica, não deixa nada a desejar a ne‑
nhuma outra área do conhecimento.
Um exemplo ajuda a entender a ideia.
A parapsicologia investiga, por meio de
sofisticados métodos e aparelhos, a legi‑
timidade de fenômenos como a telepatia.
Mas ela não fornece uma explicação dos
mecanismos da telepatia. Já a doutrina
espírita apresenta uma explicação para
o seu mecanismo, baseada nos conceitos
de fluido universal e ação do pensamento
sobre os fluidos (A Gênese, 14). O espiri‑
tismo vai além e mostra que esses mesmos
princípios explicam o fenômeno da mediu‑
nidade: “De fato, nós nos comunicamos
com os Espíritos encarnados dos médiuns,
da mesma forma que com os Espíritos pro‑
priamente ditos, tão só pela irradiação do
nosso pensamento.” (Erasto e Timóteo, O
Livro dos Médiuns, 225).
Por falar em fluidos, a próxima ques‑
tão é:
Pelo que a ciência entende atual‑
mente por fluidos hoje, estaria essa
palavra ultrapassada para representar
o conceito espírita de fluido universal,
matéria que compõe o perispírito e os
fluidos espirituais?
sim ( ) não ( )
Não perca a resposta na próxima edi‑
ção do Dirigente Espírita! Se desejar tirar
dúvidas ou sugerir temas para analisar, es‑
creva para a USE.
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Por Antonio Cesar Perri de Carvalho (*)

A proposta inovadora do
Dirigente Espírita

A

o iniciarmos nesta edição o 30º ano
de circulação do Dirigente Espírita, naturalmente passamos a re‑
memorar os seus momentos iniciais.
Em julho de 1990, eleito presidente da
USE-SP, encabeçamos uma equipe que pro‑
punha novos rumos1 à Instituição e após
concorrer com uma outra chapa.
Como linha mestra propunha-se a moder‑
nização da USE-SP adequando-a às necessi‑
dades e em apoio aos dirigentes espíritas.
Naquele contexto ocorreram as providên‑
cias de reformulação estatutária, agilização
do funcionamento do Conselho Deliberativo
Estadual, definição de tema central para
o 8º Congresso Estadual de Espiritismo di‑
recionado aos centros espíritas, agilização
da Editora e implementação de seminários
voltados aos dirigentes espíritas. Naquele
cenário, um dos instrumentos que deveria
merecer reanálise seria o órgão oficial da
USE-SP, o tradicional jornal Unificação.
Já era de conhecimento geral que o
jornal Unificação há alguns anos padecia
de dificuldades de indefinições editoriais
e, alguns momentos, com lapsos de cir‑
culação. Em avaliação e decisão rápida a
nova diretoria da USE-SP definiu que seria
o momento de se enfrentar um enorme
desafio, de transformar o tradicional pe‑
riódico em um veículo moderno e direcio‑
nado aos dirigentes espíritas. Foi aceita a
proposta apresentada por Wilson Garcia,
um dos colaboradores dessa diretoria.
Dois meses após a posse da nova dire‑
toria circulou o novo veículo, o Dirigente
Espírita, mantendo como subtítulo "Unifi‑
cação", mas renumerando-o: Ano I, No 1,
Setembro/Outubro de 1990. Equipe do
jornal: Editor — Wilson Garcia; Secretá‑
rio — Ivan René Franzolim; Redação — Luiz
Antonio Fuchs, Éder Fávaro e Antonio Ce‑
sar Perri de Carvalho; Assinaturas — Carlos
Teixeira Ramos.
1. "Novos rumos" era a designação da chapa
por nós encabeçada e que concorreu à elei‑
ção no C.D.E. da USE-SP.
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Dos editoriais da edição inaugural, des‑
tacamos: "Em que pese toda a tradição e
valor do jornal ´Unificação´, entendemos
ser necessária uma urgente e oportuna al‑
teração de rota. É momento da USE ino‑
var e imprimir ´novos rumos" no campo
da comunicação" — "Dirigente Espírita é
fruto do desejo de preencher uma lacuna
existente na imprensa espírita brasileira,
qual seja de produzir um veículo exclusi‑
vo para dirigentes espíritas" — "A proposta
editorial de Dirigente Espírita é bastante
clara: será um jornal destinado ao centro
espírita". E o Editor esclarece detalhes do
objetivo: "O centro é nossa meta".
A inovação não foi exclusivamente na
linha editorial, mas também na forma:
tipo de papel, tamanho e composição.

As reações foram imediatas, muitas
favoráveis e outras, até mais eloquentes,
contrárias e expressas com veemência em
reuniões do Conselho Deliberativo Esta‑
dual, correspondências e até referências
em outros periódicos.
Com paciência e persistência a propos‑
ta inovadora foi mantida e com o tempo
o Dirigente Espírita consolidou-se, sendo
muito bem aceito pelo seu público-alvo.
Um fato marcante e relacionado à nova
linha editorial foi a concretização do 8º
Congresso Estadual de Espiritismo, em
abril/maio de 1992, na cidade de Ribei‑
rão Preto, pois o tema central "Dimensão
cósmica do centro espírita", destinado ao
público-alvo: dirigentes e colaboradores,
a forma de desenvolvimento do progra‑
ma, os Anais e vídeos temáticos, coroa‑
ram o conjunto de propostas da diretoria
da USE-SP e, especificamente, a inovação
editorial de Dirigente Espírita.
(*) Foi diretor, vice-presidente e
presidente da USE
(gestões 1990-1994 e 1997-2000).

Presença no Dirigente
“O espiritismo é uma doutrina lógica
e clara. No entanto, muitos ficam perdi‑
dos nos emaranhados do conhecimento,
sem saber ao certo o que podem fazer
com ele no dia a dia da vida.”
Wilson Garcia — Edição nº 6.

“Toda crítica bem-intencionada é
saudável. O que existe de errado deve
ser mostrado. Há diversas formas de se
dizer a verdade.”
Attilio Campanini — Edição nº 25.

“Nada mais triste do que um centro
espírita em que alguns se julgam mes‑
tres dos outros, quando na verdade nin‑
guém sabe nada e todos deviam colocar‑
-se na posição exata de aprendizes.”

“Os amigos espirituais nos informam
que o estudo deve ser para nós uma obri‑
gação, em qualquer idade ou circunstân‑
cia da vida. O estudo é luz no coração e
no espírito. Na ignorância não consegui‑
remos enxergar o caminho real que Deus
traçou a cada um de nós na Terra.”

J. Herculano Pires — Edição nº 9.

Chico Xavier — Edição nº 28.
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Da Redação

Continua a realização dos Encontros
Fraternos de Unificação

Diretoria Executiva e os Departa‑
mentos da USE estiveram presentes
em mais um Encontro Fraterno de
Unificação, no final de semana dos dias
17 e 18 de agosto. No sábado, em Serra
Negra, dirigentes, envolvendo os órgãos
regionais de Campinas e de Jundiaí, esti‑
veram reunidos no Centro Espírita Joana
D’Arc, na rua Allan Kardec, 53. Na oportu‑
nidade, representantes de Campinas, Cir‑
cuito das Águas e Indaiatuba participaram
das análises e reflexões sobre o movimen‑
to espírita em ambas as regiões.

No dia seguinte, 18, domingo, no Cen‑
tro Espírita Antônio Martins, rua Álva‑
res Cabral, 374, foi a vez dos dirigentes
se deslocarem para o Vale do Paraíba,
quando, na cidade de Guaratinguetá, se
encontraram representantes das intermu‑
nicipais de Jacareí, São José dos Campos,
Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratin‑
guetá e Cachoeira Paulista relacionadas
aos órgãos regionais de Cachoeira Paulis‑
ta, e de Taubaté.
Também estiveram presentes no En‑
contro Fraterno de Unificação, em Gua‑

Encontro Fraterno de Unificação em Guaratinguetá, dia 18 de agosto,
no Centro Espírita Antônio Martins

A

Encontro Fraterno de Unificação, no Centro Espírita Joana D'Arc, em
Serra Negra

70 anos de Pacto Áureo:
história e reflexão

Diretoria Executiva da USE realiza
no dia 19 de outubro, das 15 às 17
horas, momento de reflexão e de
avaliação do movimento espírita, tendo
como base, a reunião realizada no dia 5
de outubro de 1949, denominada por Lins
de Vasconcelos, como Pacto Áureo, envol‑
vendo a Federativa Espírita Brasileira e
representantes das federativas que par‑
ticiparam do 1º Congresso Brasileiro de
Unificação Espírita, ocorrido em São Pau‑
lo, de 31 de outubro a 5 de novembro de
1948. Carlos Jordão da Silva e Pedro Ca‑
margo (Vinicius) foram os representantes
da USE, na oportunidade.
O evento vai acontecer na sede da USE,
rua Gabriel Piza, 433, em Santana, con‑
tando com a participação de dirigentes
e trabalhadores de centros espíritas e de
órgãos de unificação. A programação do
evento é a seguinte:
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ratinguetá, dirigentes da USE Intermuni‑
cipal de Pindamonhangaba, reativada no
último dia 10 de agosto. Este órgão local,
além da constituição da Comissão Execu‑
tiva, já conta com alguns departamentos
em atividade.
Para o próximo mês de outubro, nos
dias 12 e 13, acontecem os Encontros Fra‑
ternos nas cidades de Araçatuba (órgãos
regionais de Araçatuba e Ilha Solteira) e
de Regente Feijó (regionais de Presidente
Prudente e de Nova Alta Paulista).

Programação
15h00

Tema 1: Da fundação da USE até o Pacto Áureo.
Com: Antonio Cesar Perri de Carvalho
Ex-Presidente da USE
Tema 2: A prática do Pacto Áureo.
Com: Julia Nezu
Ex-Presidente da USE
Tema 3: Construindo o futuro.
Com: Aparecido José Orlando
Presidente da USE

16h50

Mesa-Redonda:
Reflexão sobre o movimento espírita nacional,
com três palestrantes.

17h00

Confraternização

Setembro/Outubro de 2019
CONGRESSO 2020

Da Redação

Mudança do Congresso Estadual para Atibaia

LANÇAMENTOS EME
A BUSCA CONTINUA – E
AINDA MAIS IMPREVISÍVEL
Nas trilhas do umbral – Tobias
Mônica Aguieiras Cortat (médium)
Ariel e Tobias (espíritos)
Romance mediúnico | 14x21 cm
352 páginas
Neste segundo livro da série, após o resgate
de Eulália, o grupo socorrista retorna à trilha
em busca de Fabrício. Porém, uma cena
chama a atenção: três homens e um menino
vivendo em uma cabana em uma clareira!
Por que estariam ali? Entenda esta história
lendo Nas trilhas do umbral — Tobias.

VOCÊ ESTÁ CONVIDADO PARA SUA
TRANSFORMAÇÃO MORAL
Além das aparências
Marcus De Mario
Relatos | 14x21 cm | 152 páginas
Entre em contato com as histórias e
reflexões que compõem este livro e
sinta-se impulsionado à uma reforma
interior, revendo pensamentos e posturas,
percebendo melhor quem você é, em
um conceito bem desenvolvido pelo
espiritismo: o conhecimento de si mesmo.

www.editoraeme.com.br | vendas@editoraeme.com.br | (19) 3491‑7000
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Por Eliana Haddad

Centro de Estudos Filosóficos Espíritas
realiza cursos e café filosófico em São Paulo

D

iz Allan Kardec em O livro dos espíritos (Conclusão VI) que a força do
espiritismo não está no fenômeno,
na prática das manifestações materiais, o
que leva muitos a pensar que a base da
doutrina esteja na comunicação com os
espíritos e na mediunidade.
“Sua força está na sua filosofia, no ape‑
lo que faz à razão e ao bom-senso”, avisa
o codificador ao explicar que o espiritismo
se apresenta sob três aspectos diferentes:
o das manifestações, o dos princípios de
filosofia e moral que delas decorrem e o
das aplicações desses princípios.
Os espíritas sempre se referem ao trípli‑
ce aspecto da doutrina — ciência, filosofia
e religião — mas poucos compreendem o
espiritismo em seu aspecto filosófico, que
não é apenas um modo de vida, como mui‑
tos imaginam, mas um estudo de precisão,
lógica e métodos. Vale lembrar também
como definiu Kardec O livro dos espíritos:
“Este livro é o compêndio dos seus ensina‑
mentos [dos Espíritos Superiores] encarre‑
gados da educação dos homens. Foi escrito
por ordem e sob ditado dos Espíritos Supe‑
riores para estabelecer os fundamentos de
uma filosofia racional, livre dos prejuízos
do espírito de sistema”.
Foi pensando em estudar especifica‑
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mente a filosofia espírita que a professora
e tradutora Sonia Theodoro da Silva (foto),
bacharel em filosofia, idealizou e fundou
em 1999 o Projeto Pedagógico Estudos Fi‑
losóficos Espíritas, criando a associação
CEFE-Centro de Estudos Filosóficos Espíritas.
O CEFE realiza suas atividades em par‑
ceria com o Centro Espírita Nosso Lar —
Casas André Luiz e em suas dependências,
no bairro de Santana, em São Paulo. Sonia
coordena, às quintas e sábados, cursos e
atividades de grupos de estudos referen‑
tes à filosofia espírita. Também idealiza‑
do por ela, ali é realizado o já tradicional
Café Filosófico Espírita, também com o
apoio da FEAL. “O projeto abrange o es‑
tudo aprofundado da Filosofia Espírita a
partir da síntese desenvolvida pelos pró‑
prios Espíritos Superiores e que nortearam
toda a obra do espiritismo em seus diver‑
sos aspectos: o desenvolvimento da pes‑
quisa científica, inovadora e pioneira, das
fronteiras post-mortem por meio da me‑
diunidade lúcida e racional, e as conclu‑
sões ético-morais de seus ensinamentos”,
explica Sonia, que é membro do Conselho
Deliberativo e Fiscal das duas instituições.
Ela salienta que o projeto tem como
finalidade responder aos desafios da for‑
mação do pensamento espírita em bases

ético-morais para a construção do mundo
de regeneração. “Isso implica em rever
sistemas, valores e estimular a vivência
de virtudes intrínsecas e latentes no Espí‑
rito, através do estímulo do aprendizado e
dinâmicas em sala de aula”, acrescenta.
O projeto não estimula o estudo dos sis‑
temas desenvolvidos ao longo da história
da filosofia por seus pensadores. Citando
os dizeres dos espíritos superiores a Kardec
de que a filosofia espírita é “livre do espí‑
rito de sistema”, a professora Sonia explica
que os sistemas desenvolvidos pelos filóso‑
fos têm por finalidade última, o acesso à
natureza íntima do ser e da criação. “Esse
processo já foi trilhado em toda a obra es‑
pírita, conforme as condições de assimila‑
ção evolutiva em que nos encontramos.”
Sonia Theodoro reconhece que a filo‑
sofia é um terreno de vastas proporções.
“Nos sentimos como viajantes surpresos
com cada detalhe do caminho investiga‑
tivo, porém a doutrina espírita — e mais
precisamente a Filosofia Espírita — desbra‑
va esse caminho, agindo como norteadora
desse processo, já que a sua natureza de
síntese do conhecimento humano oferece
os instrumentos necessários para a jorna‑
da desse conhecimento. Se O livro dos espíritos é a síntese, é ele que deve pautar o
estudo filosófico-espírita”, conclui.
O projeto contempla três módulos (um
ano letivo cada um). Com abordagens em
história e sociologia, abrange projetos de
pesquisa em Filosofia Antiga, Mitologia,
Filosofia e História Medieval e Filosofia
Contemporânea, através de sete blogs,
em português, francês e inglês.
No portal de estudos da Associação
CEFE — Centro de Estudos Filosóficos Es‑
píritas, também estão disponibilizados ar‑
tigos, vídeos e os programas de aulas. A
professora Sonia Theodoro também é res‑
ponsável pelo conteúdo do programa Filosofando, que vai ao ar na Tv Mundo Maior/
FEAL. Já foram realizadas seis tempora‑
das e os programas podem ser acessados
no site da TV Mundo Maior e no Youtube.
Saiba mais em
www.filosofiaespirita.org. O portal
foi reformulado e acaba de entrar
no ar com novos conteúdos.
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ACERVO 30 ANOS

Por Ivan Franzolim

O centro espírita e seus colaboradores*

O

centro espírita pode e deve ser
administrado como uma empresa.
Tem uma estrutura organizacio‑
nal, objetivos a serem alcançados, presta
uma gama variada de serviços e subsiste
graças à satisfação dos frequentadores e
assistidos, que são seus “clientes”.
A educação para a vida física e espiri‑
tual é o melhor produto oferecido pelas
empresas-centro, que vão mais além na
preocupação natural de satisfazer seus
“clientes”, buscando aproximar os obje‑
tivos que regem os indivíduos — as metas
elevadas que norteiam a filosofia espírita.
Existem duas grandes diferenças que
distinguem os centros de uma empresa co‑
mum. Elas são responsáveis pelas dificul‑
dades encontradas para se atingir e man‑
ter a chamada “excelência empresarial”,
isto é, alta qualidade e produtividade nos
serviços e produtos oferecidos.
A primeira diferença é a forma de se an‑
gariar receita. Os produtos e serviços ofe‑
recidos são necessariamente gratuitos. Os
imprescindíveis recursos financeiros devem
proceder de fontes razoavelmente confiá‑
veis, como livraria, lanchonete e bazar,
mas a maior parte provém de fontes abso‑
lutamente instáveis, considerando a segu‑
rança de proporcionar uma entrada regular
de recursos, são elas: carnês, doações, sor‑
teios e eventos (almoços e jantares).
A segunda diferença é a não remuneração
dos colaboradores. Todas as empresas estão
fundamentadas em uma relação, cada vez
mais aperfeiçoada, de dois componentes es‑
senciais: o capital e o trabalho. Nas empre‑
sas, a remuneração, o plano de benefícios
e a possibilidade de ascender na hierarquia
dentro da profissão abraçada, constituem a
motivação necessária para os funcionários.
Nos centros espíritas a motivação dos co‑
laboradores deveria ser, em termos ideais, a
possibilidade de trabalhar em prol do bem
comum. Mas, se a nossa razão já alcançou
esse entendimento, o coração ainda não su‑
perou esse estágio de aprendizado.
Assim, outros meios de se alcançar a

DIRIGENTE
ESPÍRITA

motivação devem ser oferecidos pelos diri‑
gentes aos seus colaboradores e tarefeiros:
clima de confiança, organograma defini‑
do claramente, atribuições estabelecidas
para áreas e cargos, livre questionamen‑
to, plano de crescimento na hierarquia,
administração participativa, decisões por
consenso, boa organização interna, respei‑
to às normas e ao regimento interno são
instrumentos eficazes, também utilizados
pelas empresas comerciais, para manter
os trabalhadores satisfeitos e estimulados
a darem o melhor de si para a organização.
Falhando os mecanismos de motivação
e organização exemplificados, a casa espí‑
rita enfrentará dificuldades em recrutar e
manter seus colaboradores, isso sem falar
nos embaraços para oferecer bons servi‑
ços aos frequentadores.
Não sabendo como melhorar os resulta‑
dos, os dirigentes se acostumam com a si‑
tuação. Passar a tolerar a desorganização
e por vezes, até o comportamento inade‑
quado de alguns colaboradores. Deixam as
coisas nas mãos do plano espiritual, como
se os espíritos não tivessem suas pró‑
prias responsabilidades.
Outro ponto que deve ficar muito claro
para todos os espíritas, é quanto ao com‑
promisso maior que temos com o espiri‑
tismo. Os colaboradores trabalham para a
doutrina. O centro é o veículo pelo qual
conduzimos nossas ações.
Mas quem são os colaboradores das ca‑
sas espíritas? São em geral profissionais
liberais, aposentados e particularmente
as donas de casa. Essa classe merece um

reconhecimento muito especial, pela hu‑
mildade e interesse com que se dedicam
nas mais variadas atividades. Devem re‑
presentar metade da força total de traba‑
lho nos centros, senão mais.
Do ponto de vista dos colaboradores,
também são grandes os empecilhos encon‑
trados. Na falta de colaboradores, o fre‑
quentador é convocado para atuar onde não
se sente habilitado e, muitas vezes, acaba
dispensando mais tempo ao centro em de‑
trimento de suas outras atividades; enfrenta
outras vezes os melindres dos colegas e a
resistência às novas ideias dos dirigentes;
quase não há espaço para críticas e o co‑
laborador que se aventurar pode ser visto
como obsidiado; a administração tende em
geral ao autoritarismo; as decisões internas
muitas vezes provenientes dos mentores
espirituais, não permitem questionamento,
estimulando os trabalhadores a um exercí‑
cio equivocado de humildade e passividade.
Os centros, geralmente, não veem com
bons olhos a contratação efetiva de funcio‑
nários, acabando contratando pessoal pou‑
co qualificado para pagar salário menor.
Por que não fazer como qualquer empresa
que paga um salário de mercado e exige o
desempenho de um profissional habilitado?
O importante é estarmos conscientes dos
problemas e necessidades mais evidentes e
os possíveis caminhos para mantermos a
excelência empresarial nas casas espíritas.
Convém lembrar que as empresas co‑
merciais possuem departamentos inteiros
voltados para esse objetivo, tais como: Or‑
ganização e Métodos, Sistemas, Controle de
Qualidade, Treinamento, Produtividade etc.
Vamos estabelecer metas elevadas para
as nossas instituições e trabalhar unidos
para atingi-las, criando um clima saudável
que afastará naturalmente as investidas
da insatisfação e da acomodação.
Vamos observar nossos problemas e
procurar identificar nossas necessidades,
com vontade concreta de encontrar para
cada caso a solução ideal (de consenso).
É muito bom para o espiritismo ter mi‑
lhares de centros em funcionamento, mas
será melhor ainda se todos estiverem fun‑
cionando em sua plenitude.
* Texto publicado no jornal Dirigente Espírita — edição nº1 — setembro/outubro 1990
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COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA

Por Marcelo Uchôa*

CIRCUITO
A B E R T O

O

A USE em vídeos

ano de 2019 nos brindou com mui‑
tos desafios, orientados por nossa
diretoria executiva e abraçados
por nós com afinco. Um deles foi a recons‑
trução de um grande instrumento de co‑
municação: nossa WebTV da USE.
Em um canal no YouTube, a WebTV da
USE, republicada em março deste ano,
gravou, editou e postou vídeos, realizou
diversas transmissões ao vivo, como o 2º
ENCOESP, tendo colecionado mais de 12
mil visualizações, aumentando em mui‑
to a visibilidade do encontro em âmbi‑
to nacional.
Em menos de quatro meses, soma‑
mos 606 inscritos, 15 mil visualizações
de vídeos em mais de 219 mil minutos.
Considerando o tamanho do nosso Esta‑

do, os números são ainda
pequenos,
entretanto,
observando os últimos
cinco meses, e comparan‑
do os números quando da
nossa primeira publica‑
ção, crescemos mais de
400% o que representa um
bom avanço.
E, porque ninguém faz
nada sozinho, pois até
mesmo Jesus se serviu de
12 para espargir seu Evan‑
A USE presente no YouTube: https://www.youtube.com
gelho, nós formamos uma
singela equipe.
Kauê Bentes, Renan Martorelli e Renato
Contamos agora com novos assesso‑
César, além dos secretários Regina Mer‑
res nas atividades deste departamento;
cadante e Marco Oliveira.
são eles: Bruna Zapata, Damila Evaristo,
Formamos um time e ele está aberto
a todos os integrantes de casas espíritas
filiadas à USE que gostariam de partici‑
par desse trabalho ou que já participem
da área de comunicação de algum órgão
regional e gostariam de somar esforços,
ou mesmo nos solicitar apoio às suas ativi‑
dades. O contato pode ser realizado pelo
e-mail comunicacao@usesp.org.br.
Com relação ainda às atividades de
mídias sociais, temos previsto, para exe‑
cução, uma capacitação que consiste na
utilização de smartphones na realização
de trabalhos de gravação e transmissão ao
vivo para internet. Um ótimo recurso e à
disposição de todos os interessados.
Fica o convite para um trabalho em
equipe. Afinal, como nos exortou Dr. Be‑
zerra de Menezes, em A Unificação e o
Movimento Espírita, “A Casa dividida rui;
todavia ninguém pode arrebentar um fei‑
xe de varas que se agregam numa união
de forças.”
* Diretor do Departamento de Comu‑
nicação Social Espírita da USE
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DEPARTAMENTO DE ARTE

Por Lirálcio Ricci

Ensaios do Coral e Orquestra Carlos Gomes
no Centro Cultural da USE

Coral e Orquestra Carlos Gomes — Primeiro ensaio no Centro Cultural USE

O

Coral e Orquestra Carlos Gomes
(COCG) passou a realizar seus en‑
saios, aos sábados pela manhã, no
Centro Cultural USE, ainda em reforma,
localizado no Brás, em São Paulo.
O COCG é uma instituição musical com

mais de 60 anos de história, idealizada por
Edgard Armond, que também era músico
e compositor. É de sua autoria o Hino dos
Aprendizes do Evangelho, conhecido por
alguns como Pai Celeste, tendo sido tam‑
bém ele um dos fundadores da USE.

O repertório é eclético: espírita, sacro,
erudito e popular.
A primeira maestrina foi Maria Henri‑
queta Moreira, que também esteve à fren‑
te do Departamento de Arte da FEESP por
mais de 30 anos. Seu sucessor foi o pianis‑
ta Silvio Tancredi, que criou a orquestra e
esteve à frente da formação até sua de‑
sencarnação no ano passado.
Atualmente, o maestro Luís Fidelis, a pia‑
nista Andréa Lazarini e a preparadora vocal
Marivone Caetano coordenam as atividades.
Criado na FEESP, o Coral e Orquestra
Carlos Gomes também tem vínculo anti‑
go com a USE, pois, durante muitos anos,
realizou seus ensaios no prédio do CCDPE.
Esta colaboração com o Coral e Orques‑
tra será benéfica para o Departamento
de Arte da USE, possibilitando atividades
em parceria, como a já projetada realiza‑
ção de uma oficina de técnica vocal para
coralistas, a ser ministrada pela prepara‑
dora vocal Marivone Caetano, em data a
ser definida.
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ATENDIMENTO ESPIRITUAL

Por Mauro Santos

O Que é Atendimento Fraterno?

E

m Atendimento fraterno, livro ela‑
borado pelo Projeto Manoel Philo‑
meno de Miranda, o médium Divaldo
P. Franco esclarece: “O atendimento fra‑
terno é uma psicoterapia que modifica a
estrutura do problema no indivíduo que se
acerca da casa espírita com ideias que não
correspondem à realidade.”
Ao analisarmos o termo psicoterapia te‑
mos que tomar cuidado, para não confun‑
dir o atendimento fraterno com as práticas
de psicologia, psiquiatria e/ou psicanálise.
Não podemos invadir o terreno das doutri‑
nas psíquicas. “O atendimento fraterno não
é um confessionário. Como o próprio nome
diz, é um encontro, no qual se atende fra‑
ternalmente àquele que tem qualquer tipo
de carência”, complementa Divaldo.
Podemos também acrescentar que o
atendimento fraterno pelo diálogo é uma
tarefa fundamental na casa espírita, que
busca acolher, consolar, esclarecer e orien‑
tar o indivíduo à luz do espiritismo e igual‑
mente recepcionar as pessoas que entram
pela primeira vez em uma casa espírita, al‑
gumas com dramas existenciais gravíssimos
e outras até mesmo à beira de um suicídio.

Características do
Atendimento Fraterno
Em mensagem recebida pelo médium
Divaldo Pereira Franco, a benfeitora Joan‑

na de Ângelis ensina o que é e o que não é
atendimento fraterno:
Porta de serviço
“O atendimento fraterno é porta de
serviço edificante aberta a todas as cria‑
turas que perderam o rumo ou se perde‑
ram em si mesmas. Ouve sem cansaço,
todos os problemas, com capacidade de
entendimento e tolerância. Não se afadi‑
ga; nunca se exaspera; permite que cada
qual viva conforme sua capacidade inte‑
lecto-moral; no entanto, se propõe a aju‑
dá-lo a ascender”:
Trabalho solidário
“Não anui com aquele que erra; todavia
combate o erro; não se levanta contra o
criminoso; antes, o ampara, invectivando
contra o crime. O atendimento fraterno é
campo de trabalho solidário entre quem
pede e aquele que doa. Graças a ele ir‑
manam-se os indivíduos, compartem suas
dores e repartem suas alegrias”.
Luz na treva
“É da Lei que, aquele que mais possui
deve multiplicar os bens, repartindo-os
com os que sofrem carência. O atendi‑
mento fraterno objetiva acender luz na
treva, oferecer roteiro no labirinto, pro‑
porcionar esperança no desencanto”.

Fraternidade
“Felizes aqueles que se encontram a
serviço da fraternidade, atendendo aos
seus irmãos em sofrimento e contribuindo
com segurança para sua elevação”.
Jesus como exemplo
“Jesus foi o exemplo superior do aten‑
dente fraterno, por excelência. Não car‑
regou o fardo das pessoas, porém ensinou‑
-as, com seu sacrifício, a conduzirem os
próprios grilhões a que se prendem volun‑
tariamente, para que os arrebentem no
calvário da imolação [...]”.
Na mensagem acima, Joanna de Ângelis
apresenta com muita clareza alguns itens
indispensáveis para um bom atendimento
fraterno, quais sejam:
•
•

•

•

Ouvir com compreensão, tolerância e
sem cansaço.
Ajudar, sem impor, respeitando o livre‑
-arbítrio da pessoa, não interferindo
nas suas escolhas.
Não concordar com o erro, mas ser so‑
lidário com a pessoa que errou, aju‑
dando-a na recuperação.
Libertar a pessoa através do esclareci‑
mento dando-lhe orientação segura, à
luz da Doutrina Espírita, a fim de que
ela possa resolver as dificuldades por
si mesma, e não ficar apenas apegada
ao Atendimento.

Encontro estadual e seminário
para trabalhadores

U

ma das tarefas do Departamento
de Atendimento Espiritual na Casa
Espírita (AECE) da USE é auxiliar os
órgãos locais para que eles possam ela‑
borar encontros, seminários e palestras
para a preparação e orientação aos ta‑
refeiros para o atendimento fraterno nas
casas espíritas.
Anualmente realizamos um Encontro
Estadual para Dirigentes e Trabalhadores
do AECE e neste ano será realizado no
dia 22 de setembro de 2019, das 9:00h às
12:00h, no Centro Espírita Allan Kardec,
14

localizado à Rua Amazonas, 618, na Ci‑
dade de Praia Grande-SP. No mesmo dia,
no período da tarde, realizaremos um
Seminário de Atendimento Fraterno Pelo
Diálogo, no Centro Espírita Beneficente
Semente de Luz , localizado à Rua João
Ramalho, 158, na Cidade de São Vicen‑
te-SP.
Os eventos têm o apoio da USE Regio‑
nal da Baixada Santista e Vale do Ribeira
e das USES Municipais de Praia Grande e
São Vicente.
Informações: aece@usesp.org.br
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EVENTOS ESPÍRITAS

Da Redação

Congresso Brasileiro de Psicologia e Espiritismo

D

ias 17 e 18 de agosto, a Federação
Espírita de São Paulo sediou o III
Congresso Brasileiro de Psicologia e
Espiritismo, recebendo mais de 600 par‑
ticipantes, sob a coordenação de Ercília
Zilli, presidente da Abrape — Associação
Brasileira dos Psicólogos Espíritas.
Tendo como tema central “Psicologia, es‑
piritualidade e ética nas relações humanas”,

O

tarefa é levar essa mensagem para todos
aqueles que tenham interesse e necessi‑
dade de consolo”, comentou.
“O congresso foi a oportunidade que
encontramos de trazer assuntos relevan‑
tes para o campo da discussão e da infor‑
mação, de levantar questões na área da
espiritualidade, do espiritismo e também
da psicologia”, afirmou Ercília Zilli.

Curso sobre o livro Paulo e Estêvão

CCDPE-ECM iniciou em agosto um
curso sobre a doutrina e os primór‑
dios do cristianismo, através do es‑
tudo do livro Paulo e Estevão ( Emmanuel,
psicografado por Chico Xavier). Gratuito e
sob a coordenação de Antonio Cesar Perri

S

o evento contou com 13 palestras de profis‑
sionais renomados e uma mesa inter-religio‑
sa sobre práticas clínicas e religiosidade
Na abertura do congresso, Aparecido
José Orlando, presidente da União das So‑
ciedades Espíritas do Estado de São Paulo,
uma das entidades apoiadoras do evento,
destacou a importância da realização de
eventos fora das casas espíritas. “Nossa

de Carvalho, o curso de 4 meses abordará
as propostas, os aspectos comportamen‑
tais e as recomendações ético-morais de
Paulo de Tarso e dos cristãos primitivos,
procurando-se refletir sobre a aplicação
desses conteúdos na atualidade.

Terças-feiras, das 20h às 21h30, no
CCDPE-ECM Centro de Cultura, Documen‑
tação e Pesquisa do Espiritismo — Eduardo
Carvalho Monteiro , à Alameda dos Guaia‑
ses, 16 — Planalto Paulista, São Paulo. In‑
formações contato@ccdpe.org.br

Simpósio “Conversando com os espíritos” no ABC

impósio "com os espíritos” no ABC
será realizado no dia 21 de setem‑
bro, das 8:30h às 13:30h, em São
Bernardo do Campo o simpósio “Conver‑
sando com os espíritos”, com o psicólogo
Jáder Sampaio, mestre e doutor em ad‑
ministração pela USP e professor da Uni‑
versidade Federal de Minas Gerais, com

mais de 30 anos de vivência na direção de
reuniões mediúnicas.
Jáder vai abordar a influência da psi‑
cologia humanista sobre as conversas com
os espíritos.
Local: Lar da Criança Emmanuel. Av.
Humberto de Alencar Castelo Branco,
2955. Alves Dias. São Bernardo do Cam‑

po, SP. Realização: Centro Espírita Pátria
do Evangelho. Apoio USE Intermunicipal
de São Bernardo do Campo e editora Cor‑
reio Fraterno.
Inscrições: correio.news/simpósio.
Informações: Whatsapp 11 99995-0548
(Vladimir) 95029-2684 (Raquel) 4109-2939.

ABRAME comemora 20
anos com congresso
em Maceió

D

e 26 a 28 de setembro, será reali‑
zado em Maceió, AL, o X Congresso
Brasileiro dos Magistrados Espíritas,
tendo como tema central “A magistratura
na construção da paz”. Palestrantes: Vitor
José, Haroldo Dutra Dias, Frederico Mene‑
zes, Durval Rezende, Luciano Alencar, Tel‑
ma Santos, Carla Soares e Clarice Claudino.
O evento é aberto à participação de
qualquer pessoa interessada, seja ou
não magistrado.
A palestra inaugural do congresso,
aberta ao público, ocorrerá no Salão do
Plenário do Tribunal de Justiça do Estado
de Alagoas. Para participar do restante da
programação, que ocorrerá no Salão de
Eventos do Maceió Mar Hotel, é necessário
fazer a inscrição.
Informações: xcongressoabrame@gmail.com
(61) 3344-0567 ou 3326-0576.
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