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O movimento espírita e os
7 0 a n o s d o Pa c t o Á u r e o

Na tarde de 19 de outubro, na sede da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, na capital paulista, foi realizado o seminário 70
anos do Pacto Áureo — História e Reflexão. O evento, que contou com a participação de representantes de entidades espíritas paulistas, analisou
o passado, o presente e o futuro do movimento espírita, com exposições de Rosana Amado Gaspar, atual presidente interina da USE, Júlia Nezu e
Antonio Cesar Perri de Carvalho.
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De uns tempos para cá, percebemos que sopra
uma brisa sobre o Movimento Espírita trazendo
novos ares.
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ENCONTROS FRATERNOS

No dia 13 de outubro, em
clima de muita alegria, a
família espírita da região
de Presidente Prudente
acolheu em Regente Feijó
os participantes da sétima
etapa dos Encontros
Fraternos de 2019.
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ACONTECEU
USE firma acordo com secretário das Penitenciárias
de São Paulo, Cel Nivaldo Cesar Restivo, para
recebimento de doação de livros diretamente em
seu gabinete.
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CIRCUITO
A B E R T O

Fique por dentro e participe dos
nossos eventos.
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E

m um dos encontros de que parti‑
cipou, em visita que fez a grupos
espíritas na França, em 1862, Allan
Kardec foi perguntado sobre se não seria
desejável que os espíritas tivessem uma
senha, um sinal qualquer para se reconhe‑
cerem quando se encontrassem.
A resposta do codificador foi certeira:
a caridade.
Allan Kardec explicou ainda que os es‑
píritas não constituíam nem uma socieda‑
de secreta, nem uma afiliação. Que nada
ensinavam e nem praticavam que não
pudesse ser conhecido por toda a gente
e não tinham, por consequência, nada a
ocultar. E o mais importante: esclareceu
que a palavra caridade era até bem fá‑
cil de ser pronunciada e poderia estar na
boca de todos, mas a verdadeira caridade
não poderia ser falsificada.
Quando lembramos do lema ”Fora da
caridade não há salvação”, vemos o quan‑
to Kardec se predispôs e ensinou sobre o
assunto para que o espiritismo pudesse
chegar de forma clara e com seu incansá‑
vel trabalho até nós. E hoje, quando vive‑
mos tempos de angústias, inseguranças e
incertezas, percebemos que ainda muito
nos falta para concluirmos a lição.
É muito difícil compreender a verda‑
deira caridade como ação, trabalho, des‑
tituída de vaidade, orgulho e egoísmo. E,
nesta edição do Dirigente Espírita, a últi‑
ma deste ano de 2019, encontramos temas
importantes que nos
levam à reflexão sobre
a importância de se
cultivar a caridade, a
fraternidade, no papel
que cada um desem‑
penha na propagação e
prática do espiritismo.
Da Mensagem da Presidência, que assinala
que há mudanças no
ar, ao Perfil de Mário
Gonçalves, de Ribeirão
Preto, que assume que
não tem todas as res‑
postas para os desafios
do movimento espírita
na atualidade, aos arti‑
gos sobre o atendimento
fraterno nas casas espí‑

ritas, a comunicação, a arte, há ainda nas
páginas centrais desta edição uma matéria
de especial importância não só para os di‑
rigentes espíritas: a análise do Pacto Áureo
— passado, presente e futuro, que acaba
de comemorar 70 anos. São apontamentos
feitos por Antonio Cesar Perri de Carvalho,
Júlia Nezu e Rosana Gaspar que convidam
o movimento espírita a reflexões conjuntas
sobre o direcionamento do espiritismo no
Brasil e no mundo.
Há ainda o Circuito Aberto, as conside‑
rações sobre o Congresso Mundial de Espiri‑
tismo, realizado no México, e os bastidores
da Virada Espiritual, realizada em São Pau‑
lo, uma ação coletiva de sucesso, que teve
a participação de várias entidades espíritas
e, também, não-espíritas. Também as colu‑
nas de Marco Milani e Alexandre Fonseca,
respectivamente, sobre as alterações do
sexto capítulo de A gênese e sobre o uso da
palavra “fluido”, estão imperdíveis.
Esta edição do Dirigente encerra uma
etapa no calendário de 2019. Mais um ano
se foi, outros desafios virão.
Que tenhamos sempre a união de pen‑
samentos e sentimentos para que a doutri‑
na espírita possa cumprir seu papel social
de grande transformação da Humanidade.
Que possamos trabalhar e contar uns com
os outros. Gratidão sempre.
Feliz Natal e um Ano Novo de muitas
realizações no bem!
O Editor

Novembro/Dezembro de 2019
MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

D

presidencia@usesp.org.br

Vento de mudança

e uns tempos para cá, percebemos
que sopra uma brisa sobre o Movi‑
mento Espírita trazendo novos ares.
Alguns fatos históricos que não estavam
bem resolvidos, como o caso de A gênese, os milagres e as predições, que trazia
alterações ilegítimas na 5ª edição, foram
brilhantemente elucidados pela escritora
e diplomata Simoni Privato, por meio de
investigação histórica e doutrinária que
resultou no livro O legado de Allan Kardec, lançado em 14 de março de 2018,
edições USE/CCDPE-ECM.
Posteriormente, por ocasião dos 70
Anos do 1º Congresso Espírita de Unifica‑
ção, a USE comemorou em 20 de outubro
de 2018 no evento “Para que todos seja‑
mos um”1, no Instituto Espírita de Educa‑
ção, em São Paulo. Nessa ocasião, o presi‑
dente da USE-SP, José Aparecido Orlando,
sugeriu que se elaborasse uma proposta
de revisão/atualização do Pacto Áureo,
um dos desdobramentos do Congresso de
Unificação de 1948, e que também com‑
pletou 70 anos no último 05 de outubro.
Quase que simultaneamente à comemo‑
ração do 1º Congresso Espírita de Unifica‑
ção, a Fundação Espírita André Luiz (FEAL),
lança, apoiada pela USE-SP, o projeto Cartas de Kardec, um acervo com 740 manus‑
critos que sobreviveram mais de 150 anos,
material este que revela os bastidores, a
intimidade, a verdadeira história do espi‑
ritismo, contada pelo próprio Allan Kardec.
A primeira repercussão destes fatos,
aqui já noticiada e de conhecimento de
todos, foi o lançamento do livro Autonomia de autoria de Paulo Henrique Figuei‑
redo e, no mesmo dia, 10 de agosto de
2019, a Assembleia Geral Extraordinária
da FEB, aprovou a alteração no seu esta‑
tuto, retirando o artigo que previa o estu‑
do das obras de J.B. Roustaing, constando
apenas as obras da Codificação e o Evan‑
gelho de Jesus.
Com as comemorações dos 70 anos do
Pacto Áureo no último dia 05 de outubro,
surge também uma reflexão histórica, as‑
sim como as consequências deste valoroso
documento, que norteia o movimento es‑
pírita brasileiro desde a sua criação.
1 João 17:21

Surgem ideias e considerações que na‑
quele momento não seria possível colocá‑
-las em prática, pois algumas federativas,
aliás, sequer existiam. Elas foram orga‑
nizadas pela Caravana da Fraternidade,
durante o ano de 1950, por alguns signatá‑
rios do Pacto Áureo, que levaram os ideais
de unificação a vários Estados brasileiros.
Parece-nos que 70 anos é um tempo
bastante razoável, suficiente para o ama‑
durecimento de um movimento espírita
autossuficiente para decidir os rumos a
serem tomados. De forma alguma, ofen‑
demos os signatários deste acordo, nem
somos contrários aos seus pensamentos,
que acreditamos tenham sido os melhores
para o movimento espírita brasileiro.
Pensamos diferente. Além disso, há um
consenso entre os dirigentes espíritas sobre
o fato de que Allan Kardec, que foi o único
assessorado pelo Espírito de Verdade e sua
equipe, o codificador da Doutrina Espírita,
ou numa linguagem jovem, o portador da
“senha” do espiritismo, é o autor eleito
para configurar em qualquer regulamento
espírita. Como nesta clara orientação de
Emmanuel para Chico Xavier: “Se algum
dia, eu disser algo diferente do que dis‑
seram Jesus e Kardec, fique com eles e
abandone-me.”
Não é desres‑
peito pensar dife‑
rente do outro. O
tempo, a forma‑
ção e a tecnologia
nos fazem pen‑
sar diferente, e a
própria doutrina
espírita nos esti‑
mula a essas mu‑
danças, revisões,
reflexões
sobre
qualquer
tema,
cada um ofere‑
cendo sua contri‑
buição. Assim é a
Lei do Progresso.
Sete décadas se
passaram, o código
é o mesmo. Cum‑
priu seu papel,
pois o Conselho Fe‑

Allan Kardec, o
único assessorado
pelo Espírito de
Verdade e sua equipe,
é o autor eleito para
configurar em qualquer
regulamento espírita.
derativo Nacional está consolidado. “Man‑
tenhamos o propósito de irmanar, aproxi‑
mar, confraternizar e compreender (...)
Nenhuma hostilidade recíproca, nenhum
desapreço a quem quer que seja. Acontece,
porém, que temos necessidade de preservar
os fundamentos espíritas, honrá-los e subli‑
má-los, senão acabaremos estranhos uns aos
outros (...)” diz a mensagem Unificação de
Dr. Bezerra.
Concluímos que o vento de mudança
sopra, mas só será favorável se soubermos
para onde ir.
Rosana Amado Gaspar — Presidente
interina da USE-SP
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PERFIL: MÁRIO GONÇALVES FILHO

Da Redação

"A brasa longe da fogueira esfria e se apaga"

N

atural de Ribeirão Preto, SP, Mário
Gonçalves Filho é casado com Mar‑
lene Fagundes Carvalho Gonçalves
e pai de dois filhos: Mário Gonçalves Neto
(30 anos) e Thiago Carvalho Gonçalves (25
anos). Pertence à quarta geração de uma
família espírita. Seu bisavô conheceu o es‑
piritismo em Ribeirão Preto, participando
de grupos de estudo e prática mediúnica
no início do século 20.
Conte um pouco sua história no espi‑
ritismo.
Aos três anos, ingressei na evangelização
infantil do Centro Espírita Amor e Caridade.
Aos quatorze, comecei a participar da moci‑
dade e do movimento jovem da instituição.
Um mundo novo se abriu para mim. Logo co‑
mecei a participar ativamente do Departa‑
mento de Mocidade da USE local e colaborar
na Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto.
Sempre estive vinculado ao movimento es‑
pírita, especialmente na tarefa de difusão
da Doutrina por intermédio do livro.
Vários companheiros marcaram minha ca‑
minhada no movimento espírita. Entre eles
destaco o amigo/irmão José Antônio Luís
Balieiro, que sempre me motivou e me inspi‑
rou com o seu exemplo de dedicação e per‑
sistência. Em 2005, juntamente com outros
companheiros, propusemos e implantamos
o ESDE — Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita, na Intermunicipal de Ribeirão. Com
o sucesso desta proposta em nossa região,
em 2009, o amigo Balieiro que ocupava o
cargo de presidente da USE-SP, convidou-me
a levar o ESDE para todo o Estado. Desde
então, coordeno juntamente com uma equi‑
pe, espalhada em todo território paulista, o
Departamento de Estudos Sistematizado da
USE-SP. Inicialmente fiquei assustado, com
o enorme desafio que me fora proposto...
Por isto, tenho o dever de registrar o apoio
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fundamental de três pessoas: Júlia Nezu e
Neli Del Nery Prado, que na época eram as
vice-presidentes da USE, e Marlene Fagun‑
des Carvalho Gonçalves, minha esposa, que
é formada em pedagogia e deu a base di‑
dática-pedagógica que a tarefa precisava.
Em 2010 comecei a integrar a Comissão Exe‑
cutiva da Intermunicipal de Ribeirão Preto,
colaborando na tesouraria e secretaria. Em
2015 e 2018, fui eleito e reeleito, respecti‑
vamente, para o cargo de presidente.
Qual a importância do movimento de
unificação para o espiritismo?
Aprendi no Centro Espírita Amor e Cari‑
dade que a importância do ideal unificacio‑
nista do movimento espírita está expressa
em um ditado antigo, que diz que “a brasa
longe da fogueira esfria e se apaga”.
Como vê o espiritismo em São Paulo, es‑
pecialmente na região de Ribeirão Preto?
Um grande dínamo de ações signifi‑
cativas para a difusão e propagação dos
princípios de nossa Doutrina. Estas ações
ganharão ainda mais força à medida que
conseguirmos atuar com sinergia e de for‑
ma mais cooperativa. Para atingirmos este
ideal de responsabilidade pela causa, faz‑
-se necessário trabalhar para eliminar em
nós o egoísmo e o personalismo.
Qual sua opinião sobre a participação
dos jovens no movimento espírita?
O mundo mudou muito nas últimas dé‑
cadas. O movimento espírita precisaria es‑
tar mais adaptado a estas transformações
sociais. Há jovens valorosos em nossos
centros, mas em número bem inferior ao
de frequentadores mais velhos.
Os jovens que atuam no movimento
juvenil, realizando encontros e confrater‑
nizações, buscando o ideal de unificação,
têm um slogan que diz: “o jovem não é fu‑
turo, mas sim o presente”. Esta frase traz
em si um pedido para que sejam inseridos
no movimento geral, mas ao mesmo tempo
os vemos trabalhando isoladamente. Por
sua vez o “movimento adulto” não sabe
como integrá-los, e se pergunta: Onde es‑
tão os jovens? Mas, precisamos juntos, ur‑
gentemente, encontrar este caminho.
Como analisa a intensa presença do
espiritismo hoje nas mídias sociais?
Precisamos pensar em um espiritismo
para todos. A internet é uma grande “praça

pública”, na qual todos podem se manifes‑
tar... daí vem uma ameaça: muitos divul‑
gam pelas mídias informações pseudo-espí‑
ritas. As instituições, como a USE, precisam
ocupar seu espaço nesta praça e serem re‑
conhecidas como referências seguras.
Quais as principais dificuldades en‑
frentadas atualmente?
A região de Ribeirão Preto tem um movi‑
mento muito ativo, mas há muito por fazer.
Se considerarmos as áreas das USEs Regio‑
nais de Franca e Ribeirão Preto, temos cer‑
ca de 240 instituições unidas e mais uma
quantidade expressiva de casas não unidas
à USE. Em sua grande maioria, são peque‑
nos núcleos, que lutam com dificuldades
para se manter e carecem de orientação
e formação de trabalhadores para todas as
áreas de trabalho de uma Casa Espírita.
Precisamos levar o estudo espírita para
todos os centros de forma sistemática,
abolindo totalmente o improviso de nos‑
sas práticas.
Vocês realizaram recentemente uma
feira do livro espírita. Como foi o evento?
Alcançamos o objetivo principal de uma
feira do livro espírita, que é levar o conhe‑
cimento espírita para um local público,
acessível a todos. Foram vendidos cerca
de 4.500 livros. Mas a venda é apenas uma
consequência; as feiras são uma extensão
dos centros espíritas, muitos nos procuram
em busca apenas de um ouvido atento e
uma palavra amiga.
Como vê o futuro do espiritismo?
O espiritismo como movimento humano
será o que dele fizerem os homens, já nos
disse Léon Denis. Mas, como revelação di‑
vina alcançará a todos incondicionalmente.
Nós, dirigentes, como todos os espíritas,
devemos colocar todo esforço para vencer
nossas dificuldades pessoais, trazendo para
nossas mãos todo conhecimento que a Dou‑
trina já nos possibilitou compreender.
Bezerra de Menezes nos exorta, em uma
mensagem, a construir estradas espirituais
de uns para os outros. Os materiais para a
construção dessas estradas são: o estudo,
que aprimora e direciona nossos sentimentos
e atos para o Bem; o trabalho em conjunto,
que possibilita vivenciar os ensinos de Jesus,
e a argamassa da amizade, regada por café,
pão de queijo, abraço e aperto de mão.
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A GÊNESE — ESTUDO COMPARATIVO DAS EDIÇÕES

Marco Milani

As alterações do Capítulo 16
Teoria da Presciência

O

capítulo 16 da obra A gênese trata
de uma das questões mais intri‑
gantes ao homem que é a capaci‑
dade de antever acontecimentos futuros.
Ao propor a teoria da presciência, Kardec
não intenta apresentar uma explicação
completa, mas identificar elementos rele‑
vantes para a compreensão do fenômeno.
Assim como nos demais capítulos da 5ª
edição francesa, neste também ocorreram
alterações por meio de reordenamentos,
eliminações e inserções de textos de qua‑
lidade duvidosa. De seus dezoito itens,
sete sofreram alterações, a saber: nºs 5,
6, 7, 8, 9, 10 e 16.
Destaca-se a supressão integral do con‑
teúdo do item 10 da edição original, no
qual Kardec explicita a sua compreensão
sobre a presciência e, ainda, a relaciona
com a fé verdadeira.
A faculdade de trocar seu ponto de vis‑
ta e de tomá-lo do alto não dá somente
a solução do problema da presciência, é,
além disso, a chave da verdadeira fé, da
fé sólida; é também o mais poderoso ele‑
mento de força e resignação, visto que, de
lá, com a vida terrestre aparecendo como
um ponto na imensidão, compreende-se
o pequeno valor das coisas que, vistas de
baixo, parecem tão importantes. Os inci‑
dentes, as misérias, as vaidades da vida

se apequenam à medida que se desenrola
o imenso e magnífico horizonte do futuro.
Aquele que vê as coisas deste mundo des‑
sa forma é pouco ou nada atingido pelas
vicissitudes, e, por isso mesmo, também
é feliz o quanto se pode ser aqui na Ter‑
ra. É preciso, pois, lastimar aqueles que
concentram seus pensamentos na estreita
esfera terrestre, porque eles experimen‑
tam, em toda a sua força, a repercussão
de todas as atribulações que, como agui‑
lhões, os atormentam incessantemente.
(A gênese, cap. 16, item 10, 1868)

Considerando a estrutura argumenta‑
tiva do texto, o trecho acima caracteri‑
za-se como muito relevante, pois não se
restringe à explicação do fenômeno, mas
também desenvolve suas consequências
morais. A verdadeira fé baseia-se no co‑
nhecimento das leis naturais e respectivo
direcionamento racional dos atos do indi‑
víduo. Um dos pilares do espiritismo, que
é a fé raciocinada, é aqui evidenciado.
No item 16, ao afirmar que Espíritos
realmente sábios nunca predizem aconte‑
cimentos com épocas determinadas, Kar‑
dec ressalta a importância de se analisar
as comunicações mediúnicas sob critérios
eminentemente racionais, contrariamen‑
te a manifestações supersticiosas e mís‑
ticas. Aceitar previsões com datas limites
ou marcadas é uma atitude imprudente,
leviana e irresponsável.
Nesse sentido, a eliminação de um tre‑

cho no item 16, apresentado a seguir, fra‑
giliza essa reflexão.
As predições que oferecem maior
probabilidade são aquelas que têm um
caráter de utilidade geral e humanitária;
não se deve considerar as outras senão
quando são realizadas. Pode-se, segundo
as circunstâncias, aceitá-las a título de
advertência, mas haveria imprudência
em agir prematuramente em vista da sua
realização com data marcada. Pode-se
ter por certo que, quanto mais circuns‑
tanciadas, mais elas são suspeitas. (A gênese, cap. 16, item 16, 1868)

Uma vez que neste capítulo Kardec desen‑
volve seus argumentos sobre a presciência
sem ter a pretensão de esgotar o assunto, é
fundamental conhecer todos os aspectos re‑
levantes que cercam o tema para favorecer
as futuras discussões filosóficas e científicas.
Dentre os trechos eliminados na 5ª edi‑
ção da obra, estão aqueles nos itens 10
e 16 destacados acima. O conteúdo es‑
tranhamente eliminado expressa o pensa‑
mento lógico de Kardec e mostra-se ple‑
namente coerente com os ensinamentos
dos Espíritos. As respectivas supressões
não parecem contribuir para a fluidez e
concisão do capítulo e, de maneira con‑
trária, empobrecem as reflexões sobre o
tema. A leitura de A gênese, em sua edi‑
ção original, torna-se mandatória a todo
estudioso espírita e adeptos em geral.

LANÇAMENTOS EME
VIVER PODE SER DIFÍCIL.
MAS DEUS É BOM
A redenção de um lázaro
Dineu de Paula (médium)
Inácio (espírito)
Romance mediúnico | 15,5x22,5 cm
320 páginas
Nascido na Espanha ao tempo da Santa
Inquisição, Inácio sente-se perseguido
por uma religião que o sufoca. Qual será
a razão desta aversão tão grande? A que
provas Inácio precisará ser submetido
para entender a finalidade da dor? É o que
vamos descobrir nesta história cheia de
reviravoltas emocionantes.

PARA QUE NOSSO MUNDO PROGRIDA SERÁ
NECESSÁRIA CONSTANTE
EDUCAÇÃO NO BEM
Educação para um mundo
melhor
Lucia Moysés
Estudo | 14x21 cm | 208 páginas
Educação para um mundo melhor reúne
casos reais para enfatizar que o exemplo
é tudo na vida, ressaltando a importância
da família e da educação em nossa
jornada evolutiva.
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CIÊNCIA ESPÍRITA

Alexandre Fontes da Fonseca

Projeto Valorizar Kardec IV:
Sobre a palavra “fluido”

A

terceira questão das nossas refle‑
xões sobre valorizar Kardec diz
respeito ao que a ciência entende
por “fluidos” na atualidade. Estaria essa
palavra ultrapassada para representar o
conceito espírita de fluido universal, ma‑
téria que compõe o perispírito e os fluidos
espirituais? SIM ( ) NÃO ( )
A resposta é: NÃO. O que acontece é
que, com base nos conceitos científicos
atuais sobre fluidos e na recomendação de
Kardec contida no item 55 do capítulo I de
A gênese (GE), de que “Caminhando com
o progresso, o espiritismo jamais será ul‑
trapassado, porque, se novas descobertas
lhe demonstrassem que está errado em
um determinado ponto, ele se modificaria
sobre esse ponto; se uma nova verdade se
revela, ele a aceita”, alguns companhei‑
ros pensaram que o movimento espírita
deveria rever a utilização dessa palavra
“fluido”, e substituí-la por palavras como
“campo” ou “energia”.
Apesar da boa intenção, a proposta de
substituição da palavra “fluidos” por ou‑
tra não deixa de ser cientifica e filosofi‑
camente equivocada. Como desejamos
valorizar a doutrina espírita, explicamos
e fornecemos subsídios para o dirigente
espírita se inteirar do assunto e se posi‑
cionar em favor de Kardec.
Basicamente, à época de Kardec, a ciên‑
cia não compreendia bem os mecanismos
dos fenômenos do calor, da eletricidade e
do magnetismo. Ela acreditava que exis‑
tiam fluidos imponderáveis (isto é, que não
sentem os efeitos da gravidade) que inter‑
mediavam ou conduziam tais fenômenos,
mas ela não sabia determinar a natureza
desses fluidos. O artigo de DA FONSECA
(2016) comenta alguns detalhes a respeito
das teorias sobre fluido elétrico e magnéti‑
co à época de Kardec. Assim, na elaboração
dos conceitos espíritas, dentre eles os de
fluido universal (FU) e fluidos espirituais,
a palavra “fluido” foi naturalmente usada
por Kardec e os Espíritos. Veja também o
excelente estudo sobre “fluidos” apresen‑
tado por Cosme MASSI (2018).
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A ciência, após Kardec, descobriu os
mecanismos dos fenômenos do calor, da
eletricidade e do magnetismo, e aban‑
donou o uso do termo “fluido” junto aos
mesmos. Enfatizo que o abandono do uso
do termo “fluido” decorreu dos avanços
da Ciência para **esses** fenômenos, e
não por causa do avanço da ciência jun‑
to a **outros** fenômenos. Além disso, a
ciência não abandonou o termo “fluido”
em outros fenômenos como o do escoa‑
mento de líquidos e gases. Da mesma for‑
ma, o espiritismo não deve simplesmente
abandonar o uso do termo “fluido” porque
a ciência abandonou o uso do termo para
alguns fenômenos. O espiritismo deve, na
verdade, agir como a ciência e manter o
termo fluido para os fenômenos em que
o termo é bem apropriado. Se um dia a
ciência descobrir o fluido universal e os
fluidos espirituais, e os descrever de modo
próprio, aí analisaremos a validade de sua
incorporação ao espiritismo.
Outra razão para não abandonar o termo
“fluido” do espiritismo é verificar que os
termos “campo” e “energia” não são, na
verdade, adequados para substituí-lo. Para
entender isso, lembremos que os fluidos
espirituais são substâncias. O conceito de
“energia” é abstrato e difere do de subs‑
tância. Um ponto fundamental em ciência
e filosofia é não confundir o conceito de
matéria com o de suas propriedades. Ener‑
gia é uma propriedade da matéria, por‑
tanto não é matéria. É como dizer que um
objeto tem uma cor, mas a cor não é um
objeto. Fluido, portanto, não é energia. No
máximo, fluido pode conter energia, assim
como matéria pode conter energia. Já o
conceito de “campo”, na Física, poderia
ser identificado com o de uma substância.
Porém, como analisado por DA FONSECA
(2016), o conceito moderno sobre “cam‑
pos” envolve o fluxo de determinados tipos
de partículas, o que é uma ideia que recu‑
pera o conceito de “fluido”. Ou seja, não
é um avanço trocar “fluido” por “campo”,
pois “campo” pode ser entendido como um
tipo sofisticado de “fluido”.

Já sob o ponto de vista filosófico, é
importante observar que o entendimento
dos conceitos de uma teoria depende da
forma como são definidos pela mesma.
A doutrina espírita pode ser desvirtuada
com a inserção de novos termos (CHIBENI
1998).
Ainda aproveitando o conceito de flui‑
dos, nossa próxima questão é: os fluidos
são ondas? SIM ( ) NÃO ( ).
Não perca a resposta na próxima edição
do jornal Dirigente Espírita! Se desejar ti‑
rar dúvidas ou sugerir temas para analisar,
escreva para a USE.

Bibliografia:
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3a Edição, Rio de Janeiro, RJ.
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link: https://www.youtube.com/wat‑
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Júlia Nezu

México realiza Congresso Espírita Mundial

A

cidade do México recebeu, nos dias
4 a 6 de outubro de 2019, o 9º Con‑
gresso Espírita Mundial, com o tema
central "Edificando o Homem Espiritual do
Futuro", no auditório BlackBerry, com a
participação de 1.800 congressistas, vin‑
dos de 30 países. O destaque ficou por
conta dos 55% de mexicanos que partici‑
param do Congresso, fato inusitado, pois
foi a primeira vez na história dos congres‑
sos mundiais em que os nativos foram em
maior número que os brasileiros (36%).
Divaldo Pereira Franco realizou na sex‑
ta-feira, a conferência de abertura como
tema central e a de encerramento sobre a
Sor Juana Inês de la Cruz (1651-1695), sua
experiência de reencarnação no México e
a importância de seu Guia para a Huma‑
nidade. Divaldo narrou sua reencarnação
como Joana de Cusa, na época de Jesus
e Joanna Angélica de Jesus (1761-1822),
também sóror e posteriormente abadessa,
que viveu e protagonizou doloroso drama
na independência da Bahia.
Realizaram conferências os brasilei‑
ros Jorge Godinho Nery que apresentou
o tema “Transição Planetária começa em
mim”, Haroldo Dutra Dias com o tema
“Evangelho para enfrentar a transição
planetária”, Rossandro Klinjey, sobre
“Transtornos emocionais-espirituais da
atualidade e André Trigueiro, com o tema
“Os espíritas como atores na construção
do mundo sustentável”.
Do México participaram Erka Oirtiz com
o tema “Os desafios da casa espírita na
transição planetária”, Julio Santos sobre
“O papel da mediunidade na formação do
ser espiritual do futuro” e o coordenador
do Conselho Espírita Mexicano, Jorge Ca‑
margo, apresentando o tema “Contribui‑
ção da psicologia espírita para a mente do
ser integral do futuro”.
Edwin Bravo, então Secretário Geral do
CEI, que fez a abertura do Congresso e o
presidiu, apresentou o tema “Ajudando a

criança em sua formação como ser espiri‑
tual do futuro”.
Também foram realizadas quatro me‑
sas-redondas: a primeira, com o tema “O
futuro espiritual do mundo”, teve coor‑
denação de Fabio Villaraga (Colombia) e
como debatedores: Fabricio Delgadillo
(Bolívia), Elsa Rossi (Inglaterra) e Carlos
Campetti (Espanha). A segunda mesa-re‑
donda: “A família como pilar para a cons‑
trução do ser espiritual do futuro”, com
a coordenação de Jussara Korngold (EUA),
e debatedores Patrícia Rodrigues (Méxi‑
co), Manuel da La Cruz (Cuba) e Walter
Velásquez (El Salvador). A terceira mesa
teve como tema “Desafios do movimento
espirita diante da transição planetária”,
tendo a coordenação de Marta Antunes
(Brasil) e participações de Erick Menghini
(Canadá), Charles Kempf (França) e Jean
Paul Evrard (Bélgica). A quarta mesa-re‑
donda teve como tema “As bases para a
edificação do ser espiritual do futuro", sob
a coordenação de Servando Agromonte
(Cuba), Isabel Loo (Peru), Stevan Bertozzo
(Irlanda) e Eduardo dos Santos (Uruguai).
Houve apresentações artísticas: de uma
soprano, na abertura do evento, e no de‑
correr do evento diversos grupos de dan‑
ças típicas, cantores de músicas mexica‑
nas empolgaram o público presente com
alegria e descontração.
Representando a USE do Estado de São
Paulo participou do Congresso e da Assem‑
bleia Geral do Conselho Espírita Internacional
Julia Nezu, que levou duas malas contendo
mais de 100 livros — na maioria da Codifica‑
ção de Allan Kardec, além de títulos do Chico
Xavier, Divaldo Franco e alguns outros auto‑
res, no idioma Espanhol (publicação do IDE,
de Araras), livros esses doados ao Conselho
Espírita Mexicano, por meio dos diretores
Mariane Mesquita e Jorge Camargo Zurita.

CEI elege nova comissão
executiva para triênio
2019 a 2022
No dia 8 de outubro de 2019 foi realiza‑
da a Assembleia Geral do Conselho Espírita
Internacional, na cidade do México, após o
9º Congresso Espírita Mundial. O secretário
geral do CEI em fim de gestão Edwin Bra‑
vo, representante da Guatemala, abriu a
Assembleia e no cumprimento do estatuto,

após a instalação, entregou-a ao represen‑
tante da Irlanda Stevan Bertozzo, eleito
para presidi-la. Dos 25 países integrantes do
CEI compareceram 22 países com direito a
voto e alguns países visitantes, dirigentes de
instituições espíritas e de federativas esta‑
duais do Brasil e do Exterior acompanharam
a Assembleia, na condição de visitantes.
A Assembleia aprovou após analisados e
discutidos todos os artigos o novo Estatu‑
to do CEI. Bélgica e França apresentaram
a proposta para a realização do próximo
Congresso, em outubro de 2022, tendo
sido a França o país escolhido pelos pre‑
sentes. O representante da França, Ri‑
chard Buono, da L`Union Spirite Française
et Francophone, propôs o tema Reforma
Íntima que foi aprovado. Se a França por
algum motivo não puder ali realizar o
evento, o Congresso será na Bélgica. Para
o congresso de 2025, no continente ameri‑
cano apresentaram propostas o Brasil, EUA
e Uruguai, escolhido o último país.
Por fim, realizou-se a eleição dos mem‑
bros da Comissão Executiva e dos coor‑
denadores das sete áreas instituídas, vin‑
culadas à Comissão Executiva, de acordo
com o Estatuto alterado.

Comissão Executiva do CEI
Secretária-geral: USA — Jussara Korngold
• 1a. Secretária — Espanha — Jesus Sanches
• 2a. Secretária — Portugal — Victor Feria
• 1a. Tesouraria — Brasil — Hélio Brume
• 2a. Tesouraria — Cuba — Manuel de la Cruz

Coordenadores das Áreas
• Administração da casa espírita — Uruguai —
Eduardo dos Santos
• Estudo do Espiritismo — Colombia — Fabio Vil‑
larraga
• Estudo e Prática da Mediunidade — Brasil —
Marta Antunes
• Infância, Juventude e Família — Suíça — Silva‑
na Elia
• Atendimento Espiritual — França — Richard
Buono
• Assistência e Promoção Social Espírita — El
Salvador — Walter Antonio Velasquez Padilla
• Comunicação Social Espírita — Canadá — Erick
Meneghini Martins

A União das Sociedades Espíritas do Es‑
tado de São Paulo foi representada por Ju‑
lia Nezu no Congresso e na Assembleia Ge‑
ral do CEI. Registramos os votos de profícuo
trabalho para a direção eleita do CEI.
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Eliana Haddad

As reflexões sobre o Pacto Áureo e o
futuro do movimento espírita

N

a tarde de 19 de outubro, sábado,
foi realizado na sede da União das
Sociedades Espíritas do Estado de
São Paulo o Seminário "70 anos do Pacto
Áureo — História e Reflexão", com consi‑
derações alusivas ao passado, presente e
futuro do movimento espírita.
Contando com a presença de represen‑
tantes de órgãos espíritas paulistas e das
entidades inicialmente patrocinadoras, a
Federação Espírita do Estado de São Pau‑
lo (Roberto Watanabe), a Liga Espírita do
Estado de São Paulo (Silvio Neris da Silva
e Alcides Barbosa) e a Sinagoga Espírita
Nova Jerusalém (Daniel Quinto e Sergio
Ruiz Piovesan), o evento analisou o his‑
tórico acordo assinado em 5 de outubro
de 1949 entre o presidente da Federação
Espírita Brasileira e representantes de al‑
gumas federativas estaduais do Sul e do
Sudeste e que resultou na criação do Con‑
selho Federativo Nacional da FEB.
O seminário foi coordenado por Mau‑
rício Romão, diretor da USE-SP e contou
com exposições de Antonio Cesar Perri de
Carvalho sobre "Da fundação da USE até o
Pacto Áureo"; Júlia Nezu sobre “A prática
do Pacto Áureo”, e Rosana Amado Gaspar,
atual presidente interina da USE, sobre o
tema "Construindo o futuro".
Em seguida, os expositores responderam
a perguntas, formuladas pelos presentes,
dirigentes de centros e órgãos da USE, prin‑
cipalmente da Capital e alguns do interior.

Além de representantes da USE Re‑
gional de São Paulo e dos órgãos que a
compõem, estiveram presentes os repre‑
sentantes das USEs Intermunicipais de São
José do Rio Preto (Silvana Aparecida Cor‑
rea), Catanduva e Mauá.
Seguem abaixo trechos das exposições
e respostas ao público dos palestrantes.

Sobre o presente
“Uma reflexão que fazemos para o mo‑
mento atual é com respeito ao Conselho
Federativo Nacional. Diz o Pacto Áureo que
a FEB criará um Conselho Federativo Nacio‑
nal permanente com a finalidade de execu‑
tar, desenvolver e ampliar os planos da sua
organização federativa. O CFN hoje con‑
grega os 27 Estados brasileiros e não pode‑
mos tirar o mérito do Conselho. Apesar de
hoje funcionar como um órgão subordinado
à FEB, e sua estrutura não ser ideal, no nos‑
so modo de ver, sua ação contribuiu para o
crescimento e a difusão do espiritismo no
Brasil inteiro, principalmente nos Estados
do Norte e Nordeste. No Sul, por exemplo,
os cursos começaram a ser adotados pelas
casas espíritas, tivemos o Edgard Armond
que fundou as escolas na Federação Espíri‑
ta do Estado de São Paulo
e outras iniciativas. As‑
sim, não tivemos por aqui
carências tão grandes
dessa ajuda mútua que
acontece no CFN.

Rosana Gaspar, presidente interina da USE, à mesa com Júlia Nezu e Antonio Cesar Perri de Carvalho
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Não estamos aqui para tirar os méritos
daquilo que já aconteceu e também da
importância desse trabalho conjunto rea‑
lizado pelo CFN.
Na época do Nestor Masotti e do Cesar
Perri [ex-presidentes da FEB], pensamos
que teríamos algumas aberturas, com
participação mais coletiva do movimento
espírita através das federativas dentro do
CFN. Havia um regimento e essa abertura
foi uma tentativa para democratizar um
pouco mais e para que as federativas pu‑
dessem ter maior poder de ação.
Ao nosso ver, o Pacto Áureo serviu
para esses 70 anos, construiu-se muito,
e ninguém nega o valor do trabalho que
as federativas realizaram, o trabalho dos
diretores e seus esforços em levar o movi‑
mento espírita com uma direção segura.
Penso que o Pacto Áureo foi escrito
para um tempo. Mas ele continua nor‑
teando algumas coisas no movimento
espírita e talvez seja sobre isso que te‑
nhamos que refletir. Não é alterar o Pac‑
to Áureo, mas seria um novo pensar, um
novo direcionamento, uma adequação
aos tempos atuais para a exigência de um
movimento espírita mais amadurecido.”
(Julia Nezu)

Representantes da FEESP, Liga Espírita, Sinagoga, USE Regional
de São Paulo e USEs Intermunicipais de São José do Rio Preto
Catanduva e Mauá
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Sobre o futuro
“Quando falamos de movimento espíri‑
ta, de construção de futuro, percebemos
que o passado pode alterar o nosso pre‑
sente. E começamos a ter um ponto de
vista diferente do que tínhamos quando
estudamos a história, constatando que é
com as nossas ações no presente que po‑
demos mudar o futuro.
As ações corajosas do Pacto Áureo
conseguiram consolidar, construir o CFN
— Conselho Federativo Nacional. Os Esta‑
dos têm suas federativas, que são exitosas
e atuantes.
De certa maneira, graças a esses ho‑
mens e à participação da Federação Es‑
pírita Brasileira, conseguimos ter um CFN
fortalecido atualmente e é por conta disso
mesmo que estamos aqui conversando so‑
bre esse assunto.
Vemos que no Pacto Áureo alguns itens
geram polêmicas, como seu primeiro item,
e que em algumas gestões vários itens fo‑

ram atualizados através de documentos,
como: Orientação ao centro espírita e
Orientação aos órgãos de unificação.
Kardec diz que não há nenhum docu‑
mento, nenhum contrato entre os espíri‑
tas para que eles se reúnam. O que deve
haver é a fraternidade entre os homens.
E, também, que um dos maiores obstácu‑
los que poderiam entravar a propagação
da doutrina seria a falta da unidade.
Jesus conclama para que coloquemos a
candeia acima do alqueire e a nossa pos‑
tura é de construção sempre. Não é de dis‑
sensão, de desarmonia, mas de construir,
de modificar, de melhorar o que já está
estabelecido. (Rosana Amado Gaspar)

Um documento histórico
No movimento espírita, a gente tem
uma ideia de conservação, mas vamos lem‑
brar, por exemplo, quantas constituições o
Brasil já teve nesses anos. Existe alguma
coisa mais importante do que a constitui‑
ção do país? Ou um acordo de união escrito

num momento histórico significativo, mar‑
cante, um documento cabível para aquele
momento? Temos que pensar nisso. O que
é documento histórico e o que é vigente.
O mais importante é que haja uma maior
atuação administrativa das federativas no
CFN. Pressupõe-se que o presidente de uma
federativa tenha vivência espírita de seu
Estado e isso deve ser valorizado no Con‑
selho. Essa era uma ideia do ex-presidente
Nestor Masotti e nossa, que o sucedemos.
Há dificuldade em se compreender por que
a diretoria da FEB é eleita por um conse‑
lho superior, composto por pessoas físicas e
não por federativas. Em mais de 130 anos
de existência, a FEB teve apenas dois presi‑
dentes que caminharam efetivamente (pelo
Movimento Espírita) do tempo de mocidade
espírita, direção de centro espírita, direção
de órgão de unificação, direção de federa‑
tiva, até chegar à presidência.” (Antonio
Cesar Perri de Carvalho)

ENCONTRO

Regente Feijó sediou encontro fraterno

N

e realizações, assim como os planos de
Decorre da união fraterna, solidária, volun‑
o dia 13 de outubro, domingo, das
9 às 13 horas, num clima de muita
implantação dos programas planejados,
tária, consciente e operacional dos espíri‑
alegria a família espírita da região
agendando palestras e seminários para
tas e das Instituições Espíritas, por meio da
de Presidente Prudente acolheu os parti‑
atender as solicitações dos presentes.
permuta de informações e experiências, de
O
Encontro
Fraterno
tem
por
objetivo
ajuda recíproca e do trabalho em conjunto.
cipantes da sétima etapa dos Encontros
fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a
A Diretoria Executiva da USE está pla‑
Fraternos, no Centro Espírita Caminho da
ação do Movimento Espírita em sua ativi‑
nejando para o próximo ano tornar estes
Luz, rua Marechal Floriano Peixoto 377,
dade-fim, que é a de promover o estudo,
encontros fraternos em atividades mais
em Regente Feijó.
a difusão e a prática da Doutrina Espírita.
produtivas e participativas.
O encontro contou com a participação de
17 pessoas, representando as
Uses Regionais de Presidente
Prudente e de Nova Alta Pau‑
lista e os representantes da
Diretoria Executiva e diretores
de Departamentos da USE.
Os objetivos deste encon‑
tro, que reuniu lideranças e
trabalhadores do Movimen‑
to Espírita da Região, foram
atingidos plenamente pro‑
porcionando a oportunidade
de troca de informações e
ideias sobre as atividades das
casas espíritas e do Movimen‑
to Espírita.
Seis departamentos da USE
enviaram representantes que Participantes do evento em Regente Feijó: troca de experiências e entrosamento
apresentaram os programas
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CONVOCAÇÕES
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Dia 07/12/2017 — às 13h30
Rua Dr. Gabriel Piza, 433, Santana — São Paulo-SP
A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAU‑
LO, com sede na Rua Dr. Gabriel Piza, 433 — Santana, São Pau‑
lo-SP, CEP 02036-011, inscrita no CNPJ sob nº 43.305.762/000109, por sua presidente interina Rosana Amado Gaspar, convoca
nos termos dos artigos 32 e 33, do Estatuto Social, os repre‑
sentantes dos órgãos Regionais para a reunião do Conselho de
Administração a realizar-se, em sua sede Santana, no dia 07 de
dezembro de 2019 (sábado), com início às 13h30 em 1ª convo‑
cação, com metade mais um, ou em 2ª e última convocação, às
14 horas, com qualquer número. Participam também da reunião
os membros da Diretoria Executiva e Departamentos. Pauta:
1. Palavra da Presidência, Relato CFN da FEB; 2. Secretaria;
3. Tesouraria – relatórios financeiros, contribuição associativa:
aprovação para 2020; 4. Aprovação Estatuto dos Órgãos; 5. 18º
Congresso Estadual de Espiritismo 6. PGA 2020 7. Centro Cultu‑
ral USE no Brás; 8. Edições USE; 9. Logomarca USE; 10. Encon‑
tros Fraternos 2020; 12. Apresentação Estudo – Pacto Áureo;
13. Pesquisa: Qual o tamanho da USE?; 14. Palavra aos órgãos e
aos departamentos.
São Paulo, 01 de novembro de 2019.
Rosana Amado Gaspar — Presidente em exercício

Próxima reunião do CA — Conselho de Administração: 07 de
março de 2020, em São Paulo.

CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL
Dia 08/12/2019 — às 8h30
Rua Dr. Gabriel Piza, 433, Santana — São Paulo-SP
A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAU‑
LO, com sede na Rua Dr. Gabriel Piza, 433 — Santana, São Pau‑
lo-SP, CEP 02036-011, inscrita no CNPJ sob nº 43.305.762/000109, por sua presidente interina Rosana Amado Gaspar, convoca
nos termos dos artigos 23 e 24, do Estatuto Social, os repre‑
sentantes dos órgãos Intermunicipais, Municipais, Distritais,
das instituições inicialmente patrocinadoras e especializadas
de âmbito estadual para a reunião ordinária do CDE – Conselho
Deliberativo Estadual, a realizar-se em sua sede, no dia 8 de de‑
zembro de 2019, às 8h30 em 1ª convocação, com metade mais
um, ou em 2ª e última convocação, com qualquer número, às 9
horas. Participam também da reunião os membros da Diretoria
Executiva e Departamentos. Pauta: 1. Palavra da Presidência;
2. Secretaria; 3. Tesouraria – relatórios financeiros, contribui‑
ção associativa 2020; 4. Palavra aos Órgãos e Departamentos;
5. 18º Congresso Estadual de Espiritismo; 6. PGA 2020 7. Centro
Cultural USE no Brás; 8. Edições USE; 9. Logomarca USE; 10.
Encontros Fraternos 2020; 11. Pesquisa: Qual o tamanho da USE?
São Paulo, 01 de novembro de 2019.
Rosana Amado Gaspar — Presidente em exercício

Doação de livros e DVDs para Penitenciárias

A

USE participou no dia 25 de setem‑
bro de audiência junto à Secre‑
taria de Estado da Penitenciária
com o Secretário Cel/PM Nivaldo Cesar

Restivo, convidada pelo deputado Mau‑
ro Bragato, atuante na região Oeste de
São Paulo. Rosana Amado Gaspar, pre‑
sidente interina da USE-SP e Guaracy
Nascimento,
presidente da
USE
Regional
de Assis, opor‑
tunamente fir‑
maram acordo
com o secretá‑
rio para que
seu
gabinete
ficasse respon‑
sável pelo re‑
cebimento dos
livros doados
para peniten‑
ciárias, em vez
de repassar ao
órgão que cui‑
Rosana Gaspar, presidente interina da USE-SP, acompanhada de Guaracy
da das bibliote‑
Nascimento, entregou livros espíritas ao secretário Nivaldo Restivo e ao
cas. Havia uma
deputado Mauro Bragato
questão buro‑
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crática com relação às doações, que são
recebidas pelas penitenciárias somente
por entidades da própria cidade onde se
localizam. Na ocasião, Rosana aumentou
a oferta das doações incluindo livros em
línguas estrangeiras e DVDs de filmes
espíritas, aplaudida pelo secretário que
informou a existência de uma peniten‑
ciária na cidade de Iperó/SP, onde estão
presos de 35 nacionalidades diferentes,
exaltando ainda que toda ação voltada
ao bem é sempre muito bem-vinda. A
USE entregou ao deputado Mauro Braga‑
to e ao secretário Nivaldo Restivo O livro
dos espíritos, O evangelho segundo o espiritismo e o livro USE 70 Anos, em agra‑
decimento à receptividade e atenção.
Solicita-se aos órgãos e casas espíritas
que queiram contribuir com essa ação,
que beneficiará as 86 penitenciárias do
Estado, doarem livros espíritas, novos ou
usados, entregando-os na sede Santana
da USE.
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REFLEXÃO

Atendimento Espiritual e
o acolhimento fraterno

Estes dias são tumultuosos! (…). Em
toda parte, Jesus necessita de vós, para
falar pela vossa boca, caminhar pelos
vossos pés e através de vossas mãos.

(Mensagem psicofônica recebida
pelo médium Divaldo P. Franco, em
11.11.2007, na Federação Espíri‑
ta Brasileira)

N

Fernando de Oliveira Porto*

os dias “tumultuosos” que vivemos
na atualidade, faz-se indispensável
atender o chamamento do Mestre,
no sentido de acolher a multidão de ne‑
cessitados que batem à porta dos centros
espíritas, sedentos do pão espiritual e mo‑
ral. Observa-se, cada vez mais, que o pro‑
gresso da ciência e da tecnologia, apesar
de ter disseminado o conforto material,
beneficiando até mesmo as classes menos
favorecidas, foi incapaz de suprir os an‑
seios da alma humana.
Por essa razão, é indispensável a pre‑
paração dos tarefeiros das casas espíritas
para a atividade do acolhimento fraterno,
no contexto da assistência espiritual. Neste
mister, surge a pergunta: mas quando
acontece o acolhimento? Ele começa
na intercessão do plano espiritual
junto ao necessitado e na prepa‑
ração do próprio tarefeiro.
Não podemos negligen‑
ciar de forma alguma a in‑
tervenção da espiritualidade
superior em todo o processo,
antes, durante e depois. Os
Espíritos protetores, muitas
vezes, dispendem desmedidos
esforços para conduzir o irmão
necessitado à casa espírita. A
pior coisa que pode acontecer
neste cenário é a recep‑
ção fria ou inapro‑
priada que pode

desperdiçar talvez a única possibilidade
de auxílio.
Por outro lado, os tarefeiros não podem
dispor apenas de suas próprias limitadas
forças no desempenho de sua tarefa. O es‑
pírita prudente, humilde e sincero não dis‑
pensará o estudo e a autoeducação moral,
a fim de se tornar um instrumento dócil
nas mãos dos bons Espíritos. A vigilância
e a oração são elementos fundamentais
neste sentido, pois constituem a base que
oferecemos para os benfeitores nos inspi‑
rarem e guiarem em todo o processo.
É muito comum, no momento da tarefa,
ignorando talvez a sustentação recebida já
mencionada, a preocupação do tarefeiro
do acolhimento sobre o que vai dizer, quais
técnicas poderia utilizar, algo muito natu‑
ral para aliviar a sensação de insegurança.
De fato, muitos são os desafios que podem
surgir no atendimento fraterno, como os
problemas conjugais e de relacionamento,
os conflitos na área da sexualidade, trans‑
tornos psiquiátricos e psicológicos, o drama
da depressão e a ameaça do suicídio.
Sabedores da assistência do Alto,
portanto, o foco deverá ser prio‑
ritariamente a pessoa, com
ênfase nas questões emo‑
cionais, porque mais
importante do que o
problema apresentado
pelo atendido é saber
acolher o entrevistado
em toda a sua singula‑
ridade, estabelecendo
uma relação empática,
sem prejulgamentos ou
juízos de valor. Não pode‑
rá ignorar o tarefeiro que não
lhe cabe a missão de resolver
o problema
de qual‑

foto: cardioemotion.com.br

quer criatura. Há situações tão complexas
que não encontrarão solução mesmo no
intervalo de uma única existência. Além
disso, aquilo que na nossa visão limitada
significa o mal, pode representar em rea‑
lidade o remédio, a oportunidade de res‑
gate e reajustamento.
Após ouvir com atenção e carinho, vi‑
brando amor e compreensão, com alegria
e sem afetação, o trabalhador do acolhi‑
mento fraterno, no momento da exposi‑
ção de suas ideias visando à orientação,
procurará ser comedido nas palavras.
Considerará a dificuldade do ouvinte em
fixá-las, em razão das perturbações e de‑
sequilíbrios oriundos de suas necessidades
aflitivas. Isso não significa ignorar os erros
ou ser conivente. Mas de nada adiantará
subjugar o sofredor, muitas vezes já so‑
brecarregado pela dor da culpa e do re‑
morso, ou do medo e da desesperança,
com excessos de doutrina sob a alegação
de fazer-se verdadeiro ou sincero. A ta‑
refa da recepção e acolhimento é apenas
a semeadura de um longo processo que,
para ser bem-sucedido, dependerá princi‑
palmente dos esforços do atendido em sua
própria renovação.
Devemos sempre nos lembrar de que
a proposta precípua da doutrina espírita,
em relação à assistência espiritual, não é
a de curar corpos, mas a da terapia pre‑
ventiva. É por essa razão que o Consola‑
dor Prometido veio ao mundo no início
do processo caracterizado por transição
planetária, para que tivéssemos os meios
pedagógicos indispensáveis perante o en‑
frentamento dos enormes desafios dos
dias “tumultuosos”.
Conscientes disso, os dirigentes e tarefei‑
ros espíritas buscarão qualificar-se de forma
continuada para levarem a mensagem con‑
soladora da doutrina espírita em sua essên‑
cia, visando o Espírito imortal e não apenas
a personalidade transitória, contando para
isso com a assistência da espiritualidade su‑
perior em todos os instantes, aceitando as
determinações divinas sem perder a fé e a
esperança no amor de Deus.

*

1º secretário do Departamento de Atendi‑
mento Espiritual no Centro Espírita
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CIRCUITO
A B E R T O
COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA

Marcelo Uchôa*

Re fl e x õe s de f i m de an o

O

s meses que encerram o calendário
de 2019 foram marcados por mui‑
tos desafios, alguns dos quais com
abrangência nacional, outros de ordem
social, isto é, diretamente relacionados
à comunidade em que mourejamos. En‑
tretanto, a maioria desses desafios falam
sempre à estirpe humana, por estarem
intrinsecamente vinculados às questões
de caráter pessoal, em última análise, às
questões do espírito, resgatando, em re‑
flexão, o valor do testemunho...
A cada dia em que o astro rei constrói
o seu périplo, formando os dias e as noi‑
tes, o homem é convidado a viver mais e
melhor em sociedade. E, neste mister, tor‑
na-se imperioso saber comunicar. Do pon‑
to de vista de sua definição, comunicar é
“fazer chegar, transmitir”, podendo ser
uma ideia, uma mensagem, uma ordem ou
mesmo uma informação.
Há nos dias de hoje sofisticados instru‑
mentos de comunicação. São quilômetros
e mais quilômetros de fibra óptica para
suportar os mais variados tipos de mensa‑
gens, algumas instantâneas como as listas
de WhatsApp, os posts do Twitter, as fotos
do Instagram e até as curtidas do Face‑
book, tudo fazendo parecer que o homem
do século 21 sabe partilhar informação.
Entretanto, vivemos, nos dias hodier‑
nos, acumulando aquilo que muitos cien‑
tistas e mineradores de dados chamarão
de lixo digital. São informações que nada
constroem de sadio, pouquíssimo ou quase
nada agregam em caráter evolutivo, são
mesmo como partículas de poeira em um
móvel, simplesmente não deveriam es‑
tar ali.
O tema é cheio de nuanças, de refle‑
xões, ensejando em cada um acuradas
meditações, sobretudo se desejamos sair
do automatismo que o instantâneo é ca‑
paz de promover para, como um cardápio,
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nos apoderarmos da capacidade de decidir
qual refeição desejamos deglutir, qual o
“alimento digital” melhor se enquadra em
nossa “dieta do saber”, ou seja, estamos
falando das escolhas de nosso propósi‑
to existencial.
É neste contexto que medram os de‑
safios da comunicação, que se manifesta
no fazer chegar de maneira comum, na
transmissão, traduzindo-se muito além da
necessidade da mensagem, mas sim em
valores como tolerância, paciência, res‑
peito ao próximo, acolhimento.
Impressionante como não dizer nada
pode significar dizer muita coisa, pode‑
mos comunicar muito sem nenhum som
articulado, às vezes só com um olhar, um
abraço, um aperto de mão. A música nos
ensina que o pentagrama se vê, somado
por figuras que cheias de expressões so‑
noras, também se traduzem na forma de
pausa, de silêncio. Como é um poderoso
instrumento de comunicação o silêncio...
Desejando conexão entre estas refle‑
xões e a mensagem de Jesus, podemos
encontrar em seu evangelho a seguinte
exortação: “Não vos inquieteis, pois, pelo
dia de amanhã, porque o dia de amanhã
cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o
seu mal.” [Mateus 6:34], o que nos faz
recordar a lição contida no O evangelho
segundo o espiritismo, especialmente no
capítulo 19, item 12, quando um espírito
protetor nos ensina sobre “A fé humana
e a divina”, ambas medram da criatura,
entretanto, a que busca a plenitude espi‑
ritual é a fé divina. Lembra ainda o autor
espiritual da potência que existe em cada
um de nós, de modo que se nos achásse‑
mos convencidos em aplicar “vontade a
serviço dessa força, seriam capazes de
realizar o a que, até hoje, eles chamaram
prodígios”.
E não seria prodigioso o entendimento

fraternal entre nós, as criaturas humanas?
Não seria esta fraternidade o aniquilamen‑
to das guerras? Que maravilha não seria o
mundo se cada um de nós fosse habituado
a ver no outro um irmão? Que não seriam
as relações entre os filhos de Deus se, de
fato, nos víssemos como irmãos?
Sim, há muito o que fazer... Há muito
o que comunicar, e no epicentro de toda
esta movimentação está o testemunho.
Mas agora, não há o circo romano, o de
fora, como nos lembrou Miranda em sua
obra Nos bastidores da obsessão, mas
sim, o circo de dentro, do cultivo de va‑
lores internos, os que o ladrão não con‑
segue roubar, que a traça não é capaz de
roer e a oxidação incapaz de aniquilar.
Não! Estes dias de hoje são os dias do Es‑
pírito, são os testemunhos da alma, que
já estamos absolutamente convencidos
ser imperioso alcançar, mas para tanto,
necessário comunicar, em atitudes, o que
Ele nos deixou como máxima: “Com isso
todos saberão que vocês são meus discí‑
pulos, se vocês se amarem uns aos ou‑
tros". [João 13:35]
E que venha 2020, cheio de testemu‑
nhos de amor, para nos fazer crescer.
*

Diretor do Departamento de Comunicação
Social Espírita da USE
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ARTE

Lirálcio Ricci e Alberto Centurião

Virada Espiritual

Trinta horas de amor fraternal

A

conteceu nos dias 5 e 6 de outu‑
bro, a Primeira Virada Espiritual,
30 horas de ação solidária em favor
da mobilização pela paz e fraternidade,
iniciada às 10h de sábado e encerrada no
domingo às 16h.
Com atividades de livre adesão, a ini‑
ciativa teve como proposta a realização
de ações, preferencialmente ao ar livre,
que não constassem da programação habi‑
tual das casas espíritas e que fossem vol‑
tadas ao público geral.
A Virada Espiritual não foi uma propos‑
ta de caráter doutrinário, visando a aco‑
lher atividades fraternas de todo tipo, por
grupos de qualquer denominação religio‑
sa, ou não, que se propusessem a realizar
alguma ação voltada a promover a espiri‑
tualidade, a paz e a harmonia entre todas
as pessoas.
A proposta do evento partiu de Eduar‑
do Miyashiro, diretor da Aliança Espírita

Evangélica, e contou com a adesão da
USE — União das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo, FEESP — Federação
Espírita do Estado de São Paulo, União Fra‑
ternal, CEPA — Confederação Espírita Pan
Americana, Abrarte — Associação Brasilei‑
ra de Artistas Espíritas e Abrape — Asso‑
ciação Brasileira dos Psicólogos Espíritas.
Vale registrar uma atividade cadastrada
pela Igreja Católica, que em conjunto com
um centro espírita de Ribeirão Preto reali‑
zou apresentação musical de chorinho na
cidade. Houve também uma atividade ca‑
dastrada pelo Centro Universitário Anhan‑
guera, em São Paulo.
Alguns números da Virada
•
•

430 atividades pelo mundo, sendo 7
delas no exterior e 423 no Brasil;
8 países participantes: México, Estados
Unidos, Canadá, Venezuela, Suíça, In‑
glaterra, Portugal e Brasil;

•
•
•

19 Estados, Distrito Federal e 114 cida‑
des no Brasil;
68 atividades realizadas por grupos de‑
clarados independentes;
37 instituições participantes.

A central da Virada
Em parceria com o Canal DuBEM, foi
montada na sede da USE a Central da Vira‑
da, que ficou ao vivo as 30 horas do evento
com entrevistas, apresentações musicais,
dança, declamação de poemas, rodas de
conversa, vídeos e leitura dramática, cen‑
tralizando informações dos locais onde as
atividades aconteciam, com fotos e notí‑
cias das ações realizadas. Foi um esfor‑
ço concentrado, reunindo voluntários da
USE, da Aliança e da União Fraternal que
mantiveram a programação durante todo
o evento, iniciando e encerrando a trans‑
missão com uma prece musical.
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INFÂNCIA

Ana Boiago

Reunião Geral do Departamento de Infância

O

Departamento de Infância convida
a todos para a 2ª Reunião Geral
dos Departamentos de Infância, a
ocorrer dias 2 e 3 de novembro, na Sede
da USE SP. O tema deste ano será "Aquele
que quiser ser o primeiro, seja o servo de
todos". Buscaremos fortalecer os dirigen‑
tes espíritas da infância através da sen‑
sibilização e esclarecimento sobre seus
papéis dentro da estrutura organizacional
do Movimento Espírita. Acesse o link para
realizar a inscrição:
infancia.usesp.org.br/eventos/reu‑
niao-geral-2019

FAMÍLIA

E

stamos nos aproximando do final do
ano, época em que habitualmente
analisamos nossas ações e decisões.
Sempre uma oportunidade de refazermos
os planos, com a luz da esperança e da fé
a nos alicerçar.
O Departamento da Família se fortalece
quanto a objetivos e ações. Revendo o tra‑
balho já desenvolvido, nos deparamos com
livros lançados pela USE que, no passado,
nos trouxeram um norte a seguir. Rico ma‑
terial que nos permite, também, analisar a
sociedade de ontem e de hoje.
Visando trazer uma fonte segura para
orientar os órgãos, estamos elaborando
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Angela Bianco

nova fonte de consulta com temas e bi‑
bliografia atualizados, além de trabalhar‑
mos novamente a Campanha “Viver em
Família — Aperte esse Laço”.
Teremos no 1° Encontro da Família USE,
que será realizado em 11/01/20 em nossa
sede em São Paulo, oportunidade de tro‑
carmos experiências, levantarmos dúvidas
que cercam a atuação dos departamentos
ligados à Família.
Através da transversalidade, levando
apoio a esses departamentos pelas dire‑
trizes kardequianas, tendo como base o
Evangelho de Jesus, conseguiremos nos
fortalecer. A insegurança, nos torna trôpe‑

gos e nada melhor que o amor, a reflexão,
o estudo e a dedicação, para seguirmos
no nosso objetivo de “Entender para Aco‑
lher”, trazendo para a Família de hoje,
caminhos seguros que a direcione ao Bem!

Educa e edificarás o
paraíso na Terra.
Emmanuel
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DOUTRINA

Marco Milani

Em defesa da coerência doutrinária

E

m cumprimento à proposta do Depar‑
tamento de Doutrina (DD), voltada ao
oferecimento de orientação e suporte
conceitual para dirigentes e colaboradores
de casas espíritas, nos meses de setembro e
outubro/19 foram realizadas sete palestras,
uma oficina e um seminário, além de fre‑
quentes trocas de informações de caráter
doutrinário com representantes dos órgãos
regionais e intermunicipais, assim como aos
próprios departamentos da USE.
Destaca-se o envolvimento do Depar‑
tamento de Doutrina na preparação do
conteúdo das Rodas de Conversa que ocor‑
rerão no Congresso da USE, em 2020, no
município de Atibaia.
Fato a ser registrado foi a participação
de diversos integrantes do Departamento
no 11º Festival do Livro Espírita, promovi‑
do pelo Centro Espírita Allan Kardec, no
dia 12 de outubro, em Campinas. Trata-se
do maior evento dessa natureza na região.
Além da feira de livros, na qual foram
vendidas cerca de 7 mil obras em apenas
um dia, o público formado por adeptos e
simpatizantes pôde assistir simultanea‑
mente a diversas palestras e oficinas.
Adriano Calsone, Alexandre Fonseca, An‑
dréa Laporte prestigiaram o evento pelo
Departamento, ministrando palestras e,
também, participando de um pinga-fogo
em que várias dúvidas doutrinárias dos
presentes foram debatidas e esclarecidas.
Dentre os assuntos que ocuparam a pauta
de discussões internas e em breve será pro‑
duzido um texto para reflexão e orientação,
está a ética na captação de recursos das
casas espíritas. Nesse sentido, foi realizado
um levantamento com cerca de 200 dirigen‑
tes sobre as práticas geralmente adotadas
para a captação de recursos e, também,
aquelas que eles considerariam inapropria‑
das, ainda que permitidas legalmente.

Acima: Andréia Laporte, Adriano Calsone, Alexandre Fonseca, Sonia Theodoro, Marco Milani e
Sandra Bergamini. Abaixo: Público participante do evento

Silvio Chibeni: participação importante no
Pinga-fogo
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