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A União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo se prepara para 
mais um congresso estadual, que 

será realizado este ano entre 26 e 28 de 
junho, na cidade de Atibaia, SP, no Hotel 
Tauá, e que receberá espíritas das várias 
regiões paulistas e, também, participan‑
tes de outros Estados do país.

Informações e inscrições podem ser 
acessadas através dos sites da USE (www.
usesp.org.br), do Congresso (congressou‑
sesp.org) e, também, do recém‑criado 
aplicativo (Congresso Estadual Use), que 
pode ser baixado pela Apple Store ou Goo‑
gle Play, possibilitando que o evento seja 
acompanhado através dos smartphones.

Palestras, homenagens, autógrafos, 
reuniões, lançamento de livros e muita 
troca de experiências farão parte dos três 
dias de congresso. A programação comple‑
ta pode ser conferida nas páginas centrais 
desta edição.

Sempre é grande a expectativa quando 
se reúnem centenas de pessoas com o ob‑
jetivo de difundir o Bem, o amor. Quando 
a causa, como nos congressos, é a divul‑
gação do espiritismo, fica fácil imaginar 
a criação de um ambiente espiritual de 
proteção e acompanhamento dessas ativi‑
dades. Afinal, as ideias espíritas têm pa‑
pel preponderante na nova geração, como 
está em A gênese, que deverá desenvolver 
a era do progresso moral.

Para que essas ideias possam ser anali‑
sadas, o Congresso Estadual contará com 
diversas rodas de conversa, quando serão 
debatidos temas atuais à luz dos ensina‑
mentos trazidos pelos espíritos através do 
trabalho genial de Allan Kardec. Algumas 
prévias serão reali‑
zadas em diversas ci‑
dades até a data do 
evento. Campinas, por 
exemplo, já recebeu 
uma delas, para dire‑
cionar questões rele‑
vantes para o movi‑
mento espírita, como 
a análise do espiritis‑
mo como religião em 
seu sentido filosófico 
(leia na página 15).

Outro ponto impor‑
tante trazido nesta edi‑
ção é a questão jurídica 

Divulgação das ideias espíritas
EDITORIAL

Diretoria Executiva
Presidente
Aparecido José Orlando
1º Vice-Presidente
Rosana Amado Gaspar
2º Vice-Presidente
Pascoal Antonio Bovino
Secretário Geral
Hélio Corrêa Alves
1º Secretário
Newton Carlos Guirau
2ª Secretária
Eronilza Souza da Silva
3º Secretário
Walteno Santos Bento da Silva
1º Tesoureiro
Maurício A. Ferreira Romão
2ª Tesoureira
Elisabete Márcia Figueiredo
Diretor de Patrimônio
Silvio César Carnaúba da Costa
Conselho Editorial
Aparecido José Orlando
Antonio Cesar Perri de Carvalho
Julia Nezu
Marco Milani Filho
Departamentos e Assessorias
Arte: Lirálcio Ricci
Atendimento Espiritual: Mauro dos Santos
Comunicação: Marcelo Uchôa
Doutrina: Marco Milani
Estudos: Mário Gonçalves
Eventos: Ângela Bianco
Família: Ângela Bianco
Infância: Ana Boiago
Jurídico-Administrativo: Julia Nezu
Mediunidade: Silvio Costa
Mocidade: Filipe Felix
Tecnologia da Informação: Walteno Silva
Livraria: Rosana Amado Gaspar
Jornalista Responsável
Eliana Haddad (MTb 11.686)
Projeto Gráfico e Diagramação
MarcoMelo.com.br
Tiragem:
2.500 exemplares
Expediente:
Rua Dr. Gabriel Piza, 433 — Santana
São Paulo — SP — CEP 02036‑ 011
Tel: (11) 2950.6554
home page: www.usesp.org.br
e‑ mail: use@usesp.org.br

Entidade Federativa, Coordenadora e Representativa do
Movimento Espírita Estadual do Conselho Federativo
Nacional da Federação Espírita Brasileira

UNIÃO DAS SOCIEDADES
ESPÍRITAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO

das casas espíritas (página 7), com esclare‑
cimentos oportunos no artigo de Julia Nezu.

Também aqui, na página 10, está o re‑
gistro do trabalho que vem sendo realiza‑
do há 48 anos pela USE no programa Mo-
mento Espírita (Rádio Boa Nova). No Perfil 
(página 4) está Edmar Galves, da USE Tu‑
curuvi, que nos concedeu uma entrevista 
bastante interessante.

Marco Milani, na página 5, faz o estudo 
comparado das edições de A gênese, tra‑
zendo a análise do Capítulo 6, “Uranogra‑
fia Geral”.

Alexandre Fonseca, na sexta edição da 
série “Projeto Valorizar Kardec”, faz um es‑
tudo sobre o fluido animalizado e o passe.

No Circuito Aberto, os departamentos 
da USE trazem os conteúdos de interes‑
se dos dirigentes espíritas: mudanças no 
material do ESDE, início das atividades do 
Setor de Poesia, o lar e o evangelho, En‑
contro da Família na sede da USE, Jornada 
Evangelizadora, grupo de pesquisa sobre 
mediunidade, dentre outros.

E tem mais: Saiba como será o V Con‑
gresso Espírita Brasileiro e o III ENCOESP — 
Encontro Espírita de São Paulo (página 14).

Boa leitura!

Equipe Dirigente Espírita

Errata:
No artigo “As reflexões sobre o Pacto Áureo 
e o futuro do movimento espírita” (página 

8) no Dirigente Espírita de novembro 
e dezembro de 2019, não foi citada a 
participação da USE Intermunicipal de 

Jacareí, que esteve presente no evento 
através de seus representantes.
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Da ideia inicial à rede USE de união e unificação
Aparecido José OrlandoMENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

do suas ações dentro das quatro paredes 
físicas de suas casas.

Queremos dinamizar essa situação, 
mostrando mais ação e movimento, ação 
e trabalho.

A atual Diretoria Executiva atua com a 
proposta de participação dos espíritas na 
organização e na condução do movimento 
espírita, buscando, com isto, maior envol‑
vimento e realizações.

Nossos objetivos são comuns, tanto 
para os órgãos, quanto para os centros: 
buscamos o estudo, a prática e a divulga‑
ção da Doutrina dos Espíritos.

Continuamos com o processo democrá‑
tico de decisão e de orientação às institui‑
ções espíritas. É interessante que o fluxo 
de ação parta da base do movimento espí‑
rita, ou seja, dos centros espíritas.

Com a atuação dos dirigentes dos centros 
espíritas, os órgãos da USE atuam em seus 
locais e regiões. Desta representatividade, 
partem seus dirigentes para os Conselhos 
de Administração e Deliberativo Estadual, 
com ações administrativas e doutrinárias.

É a rede da USE sendo implantada em 
todo o estado e se manifestando por ações 
organizadas, com vivências e experiên‑
cias compartilhadas.

Nossas realizações não pretendem par‑
tir de um ponto central para todas as di‑
reções, mas que as diversas e diferentes 
direções possam confluir para decisões 
coesas e consensadas, retornando à pró‑
pria base do movimento.

A Diretoria Executiva com seus 10 mem‑
bros e seus respectivos departamentos 
não tem a pretensão de tudo fazer para o 
movimento espírita paulista. Reforçamos 
a metáfora do feixe de varas de Bezerra, 
mais solidários e mais fortes.

A melhor e mais ampla divulgação da 
Doutrina dos Espíritos conta com o envol‑
vimento de instituições e órgãos para que 
possamos levar a mensagem espírita em 
todos os lugares.

Reforçamos que o trabalho federativo 
se baseia em fraternidade, solidariedade, 
liberdade e responsabilidade, também es‑
tabelecido pela Doutrina Espírita.

Caracteriza‑se, ainda, por oferecer 
sem exigir compensações, ajudar sem 
criar condicionamentos, expor sem impor 
resultados, e unir sem tolher iniciativas, 
preservando os valores e as característi‑

cas individuais tanto dos homens como 
das instituições.

Estamos próximos a mais um Congres‑
so da USE, que sempre teve a prática de 
suas realizações nestes 73 anos de traba‑
lho contínuo de seus dirigentes e partici‑
pantes. Convidamos todos para estarem 
conosco nos dias 26 a 28 de junho, em Ati‑
baia, quando da edição 18º do Congresso 
Estadual de Espiritismo. Afinal, além dos 
trabalhos conjuntos, a confraternização 
e o envolvimento é meta constante para 
todos nós dirigentes de órgãos e de insti‑
tuições espíritas.

Esperamos vê‑los todos em Atibaia.

Pesquisa
Na última edição do Dirigente Es-

pírita, número 175, de janeiro / fe‑
vereiro, encaminhamos pesquisa para 
conhecer a opinião dos leitores sobre 
nosso principal veículo de comunica‑
ção. Recebemos poucas participações. 
Por isto, ela é repetida aqui, para a 
qual solicitamos a você, que participe 
com sua resposta.

PESQUISA SOBRE O JORNAL 
DIRIGENTE ESPÍRITA

Prezado dirigente, a fim de me‑
lhorar nosso atendimento, realiza‑
mos esta pesquisa bem simples. Após 
responder, tire uma foto e envie por 
WhatsApp para (11) 9 8466‑0577, com 
o título "Pesquisa Dirigente Espírita". 
Agradecemos antecipadamente.

• Recebe outros periódicos espíritas?
 (  ) Sim, em papel (  ) Sim, digital (  ) Não

• Costuma ler todo Dirigente Espírita?
 (  ) Sim        (  ) Não        (  ) Em parte

• Prefere ler em papel ou digital?
 (  ) Papel    (  )    Digital    (  ) Indiferente

• Como recebe o Dirigente Espírita?
 (  ) Correio     (  ) Digital     (  ) Ambos

• Gostaria de fazer alguma sugestão?
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

E ncontramos o texto acima na carta 
de Edgard Armond, encaminhando a 
tese vencedora do 1º Congresso Es‑

pírita do Estado de São Paulo, que apre‑
sentava o modelo para a criação da União 
Social Espírita, hoje, União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo.

Serve para nossa reflexão frente às 
condições que vivenciamos em pleno sé‑
culo 21 neste processo de união entre nós, 
espíritas, ainda buscando a unificação.

Se lembrarmos que as condições da 
época que conduziam os espíritas e o 
movimento espírita a um processo de dis‑
persão, personalismos e confusão, com di‑
recionamentos divergentes, com práticas 
estranhas e outras modalidades, verifica‑
mos que não estamos muito longe destas 
mesmas condições.

Podemos acrescentar a isto a caracte‑
rística dos dirigentes de se posicionarem 
distante do movimento espírita, preferin‑

Por isso propomos a unificação em duas 
fases ou etapas: a primeira de aspecto es‑
piritual ou doutrinário e a segunda de as‑
pecto material ou administrativo.

Na primeira, se tentará a preparação 
dos espíritas para o exercício de ativida‑
des sociais em comum, em um dado tem‑
po, estabelecendo‑se pontos de interesse 
coletivo, que possam congregar todos os 
corações e estimular todas as vontades; 
durante esse tempo procurar‑se‑á modifi‑
car a mentalidade dispersiva e o persona‑
lismo atualmente existentes e obter, pelo 
menos da maior parte, uma certa unidade 
de propósitos e uma cooperação unifor‑
me, disciplinada, espontânea e realmen‑
te fraternal.

Se não houver esse desejo de viver uni‑
dos e esse esforço de cooperação em torno 
de objetivos comuns muito pouco se con‑
seguirá, por mais que se trabalhe, nesse 
terreno da unificação, porque de muito 
mais transcendência que as resoluções 
deste Congresso serão a repercussão e a 
boa acolhida que elas tiverem na massa es‑
pírita que deve torná‑las realidade.

Tudo depende, pois, do espírito de soli‑
dariedade dos nossos confrades da Capital 
e do Interior.
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PERFIL: EDMAR GALVES DE LIMA Da Redação

Edmar Galves de Lima, 51 anos, nasceu 
em Guarulhos, SP, onde hoje atua como 
funcionário público na área de fiscali‑

zação. Formado em pedagogia, é casado e 
pai de seis filhos. À frente da USE Distrital 
do Tucuruvi, na zona Norte de São Paulo, 
também é fundador da Associação Espírita 
Caravana Irmã Caridade, no bairro do Par‑
que Edu Chaves, destinada a dar assistência 
a pessoas em situação de rua.

Como conheceu a doutrina espírita?
Meu avô era espírita. Conheço a dou‑

trina espírita desde a infância. Minha mãe 
me levava com ela para assistir às palestras 
no centro, fazíamos o Evangelho no Lar e 
frequentávamos o Centro Espírita Nosso 
Lar, em Guarulhos. Aos sábados, tinha re‑
creação, depois passei a ter aulas de moral 
cristã. Com 10 anos, comecei no grupo da 
pré‑juventude. Aos 15 anos, após uma en‑
trevista de avaliação com Dona Jandira Ti‑
don, fui autorizado a frequentar o Curso de 
Doutrina Espírita. Em abril de 1989, jovens 
da mocidade conjuntamente com veteranos 
fundaram o Centro Espírita Joanna de Ânge‑
lis. Eu estava neste grupo e tinha 19 anos.

Conte um pouco sua história com a USE, 
pessoas que marcaram sua caminhada, etc

Com a fundação do centro espírita, eu as‑
sumi um cargo na diretoria. Foi uma época 
de muito aprendizado. Participei da redação 
do estatuto, fui convidado a representar o 
centro nas reuniões da USE Intermunicipal 
de Guarulhos. Conheci vários dirigentes que 
compunham o órgão intermunicipal: Amil‑
car Del Chiaro, Denise de Assis Ribeiro, Luiz 
Gouveia, Maria Elsa, Armando Pantolfi e 
André Luiz Galembeck, sempre presente e 
atuante. Hoje estamos juntos na Comissão 
Executiva da USE Regional de SP. Nos even‑
tos e reuniões realizados na Sede da USE na 
primeira metade da década de 1990, tam‑
bém conheci dona Vilma Prinet, Paulo Ribei‑
ro, José Luiz Balieiro, Ivan René Franzolim, 
Elaine Curti Ramazzini, Éder Fávaro, Attílio 

Campanini e Antonio Cesar Perri de Carva‑
lho. Todos me ajudaram muito na visão que 
tenho hoje do Espiritismo. Sou muito gra‑
to pelos amigos que assumiram comigo os 
desafios de dirigir e trabalhar no órgão de 
unificação local. Um agradecimento espe‑
cial à Cleuza Paranhos. Atualmente aprendo 
muito com a equipe da USE Regional de São 
Paulo, presidida por Júlia Nezu.

Como vê o espiritismo na região em 
que atua?

Quando iniciamos as visitas pela USE 
Distrital do Tucuruvi, na década de 2000, 
encontramos alguns centros espíritas pas‑
sando por uma situação delicada. Os antigos 
dirigentes estavam desencarnando e não 
haviam preparado adequadamente aqueles 
que deveriam sucedê‑los. Uma outra rea‑
lidade encontrada foi o esvaziamento das 
salas de estudo. Vimos a necessidade de 
implantação de cursos, oficinas, seminários 
e encontros, visando a capacitação dos vo‑
luntários para a manutenção das atividades 
básicas do centro espírita. Hoje, os centros 
estão mais atuantes e unidos.

Como você vê a atuação dos jovens no 
movimento espírita?

Depende da mentalidade dos dirigentes 
que lidam com estes jovens. O jovem de 
hoje não quer ser o futuro do centro espí‑
rita e nem quer carregar este peso da con‑
tinuidade. O jovem quer ser tratado como 
o presente do centro espírita. É no agora 
que ele deve se ocupar com a doutrina e 
com o movimento espírita. Eles estudam e 
trabalham muito. Não lhes sobram nem os 
finais de semana. Há centros espíritas que 
possuem uma estrutura rígida e que muitas 
vezes também não dão a liberdade de ação 
que desejam. Por outro lado, também fal‑
tam aos jovens a paciência e a persistência 
necessárias para ocupar o espaço que lhes 
pertence no movimento espírita. A solução 
só será encontrada com muito diálogo.

Quais as principais dificuldades enfren‑
tadas pelas casas espíritas atualmente?

Acho que uma das dificuldades é a insti‑
tucionalização de suas atividades que cria 
uma separação muito distinta entre quem 
dirige e quem frequenta. Nestas, precisa‑
mos separar o que é Doutrina Espírita do 
que é Norma de Funcionamento da casa 
espírita. Nas pequenas, existe a dificuldade 
da continuidade das suas atividades, da su‑

cessão dos seus dirigentes. Outras acabam 
introduzindo práticas estranhas ao espiritis‑
mo. Também tem as novas que às vezes têm 
um crescimento acelerado e desordenado. 
Geralmente muitos aparecem em busca de 
assistência social ou espiritual nestas casas 
e, para atendê‑los, elas se utilizam de todo 
o tempo e recursos disponíveis, não conse‑
guindo implantar atividades essenciais do 
centro espírita como as reuniões de estudo, 
por exemplo.

Qual a importância do movimento de 
unificação para o espiritismo?

Ele é um guardião seguro da doutrina tal 
qual foi codificada por Allan Kardec. Já di‑
zia Herculano Pires que o “espiritismo é um 
grande desconhecido”. Todos os esforços 
que fizermos para conhecê‑lo será muito 
importante. O movimento de unificação fa‑
vorece esse conhecimento proporcionando 
a unidade entre nós, espíritas.

Como vê o futuro do espiritismo?
Muito promissor. As descobertas científi‑

cas convergem para o espiritismo. Quando 
vemos os temas de estudo do espiritismo 
sendo objetos de pesquisa nas universida‑
des, percebemos sua validade. Kardec co‑
locou a razão acima da fé, apresentando 
o conceito de fé raciocinada. A OMS, por 
exemplo, prevê um agravamento dos casos 
de doença mental, chegando a triplicar até 
2050, é justamente neste ponto que está a 
melhor contribuição do espiritismo para a 
humanidade. Kardec já afirmava que o es‑
piritismo é um preservativo da loucura. A 
compreensão que a filosofia espírita nos dá 
da vida e a prática segura da mediunidade 
nos permitem viver mais felizes aqui na Ter‑
ra, o que, com certeza, também é um fator 
de saúde mental.

O que espera do Congresso de 2020? 
Qual a importância desses eventos?

Um congresso é sempre uma oportunida‑
de de refletir e fortalecer conceitos espíri‑
tas. Eventos assim nos permitem conviver e 
partilhar conhecimento, fortalecem nossos 
laços de fraternidade e nos ajudam a con‑
vergir para os pontos de união, formando a 
grande família espírita conforme esperava 
Allan Kardec que acontecesse.

Qual sua mensagem para os dirigen‑
tes espíritas?

Não sabemos o alcance dos nossos atos. 
Trabalhemos juntos. Há muito o que fazer. 

Hoje é tempo de união
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Capítulo 6 — Uranografia geral
* Marco MilaniA GÊNESE — ESTUDO COMPARATIVO DAS EDIÇÕES

exterior desdobrou, pelo ponto de vista 
da ciência, seu panorama esplêndido e 
sua magnífica opulência, e os estudos dos 
homens permitiram que se chegasse até o 
conhecimento da verdade; ele explorou o 
universo, encontrou a expressão das leis 
que o regem e a aplicação das forças que 
o sustentam, e se não lhe foi dado ver, 
face a face, a causa primeira, pelo menos 
chegou à noção matemática da série das 
causas secundárias.

Nesse último século, sobretudo, o 
método experimental, o único verdadei‑
ramente científico, foi posto em prática 
nas ciências naturais, e com seu auxílio 
o homem deixou, aos poucos, os prejul‑
gamentos da velha escola e das teorias 
especulativas para manter‑se no campo 
da observação, cultivando‑a com atenção 
e inteligência.

Sim, a ciência dos homens é sólida e 
fecunda, digna de nossas simpatias pelo 
seu futuro cheio de descobertas úteis e 
proveitosas, porque a natureza é agora 
um livro de fácil acesso às pesquisas do 
homem estudioso, um mundo aberto às 
investigações do pensador, uma região 
brilhante que o Espirito humano já visi‑
tou e na qual ele pode avançar com de‑
cisão, levando por bússola a experiência.

59. Um velho amigo de minha vida 
terrestre assim me disse recentemente. 
Uma peregrinação nos havia reconduzido 
à Terra e, novamente, estudamos moral‑
mente este mundo. Meu companheiro 
acrescentou que o homem está hoje fa‑
miliarizado com as leis, as mais abstratas 
da Mecânica, da Física, da Química. Que 
suas aplicações à indústria não são me‑
nos notáveis que as deduções da ciência 
pura e que a criação inteira, sabiamente 
estudada por ele, parece ser, daqui pra 
frente, sua verdadeira característica. E 
como prosseguíamos nosso caminhar, já 
fora deste mundo, eu lhe respondi nes‑
ses termos:

60. Frágil átomo perdido em um pon‑
to imperceptível do infinito, o homem 
acreditou que abrangia com seu olhar 
a extensão do universo, quando apenas 
podia observar a região que habita; acre‑
ditou estudar as leis da natureza inteira, 
mas, suas percepções se limitam às for‑
ças em sua volta; acreditou determinar 
a grandeza do céu quando se consome 
para definir um simples grão de poeira. O 
campo de suas observações é tão exíguo 
que lhe custa achar um fato perdido de 
vista. O céu e a terra do homem são tão 
pequenos que a alma, em seu voo, não 
tem o tempo de estender as asas antes 

que chegue às últimas paragens acessí‑
veis à observação.

O Universo incomensurável nos cerca 
por toda parte, ostentando para além dos 
céus riquezas desconhecidas, colocando 
em ação forças inapreciáveis, desenvol‑
vendo maneiras de existência inconcebí‑
veis para nós e propagando ao infinito o 
esplendor e a vida.

E o ácaro da farinha, minúsculo inseto 
privado de asas e de luz, cuja existên‑
cia triste transcorre sobre a pétala onde 
nasceu, pretenderia, por ter dado alguns 
passos sobre essa pétala agitada pelo ven‑
to, ter o direito de falar sobre a árvore 
imensa a qual pertence e da qual apenas 
percebe a sombra? Imaginaria, loucamen‑
te, poder raciocinar sobre a floresta da 
qual sua árvore faz parte e discutir com 
sabedoria sobre a natureza dos vegetais 
que aí se desenvolvem e sobre os seres 
que habitam neles, do Sol longínquo, do 
qual os raios adentram algumas vezes, 
para levar‑lhe o movimento e a vida? Em 
verdade, o homem seria pretensioso de‑
mais em querer medir a grandeza infinita 
com sua pequenez ínfima.

O homem, também, deveria estar bem 
compenetrado desta ideia: que se o difícil 
trabalho dos séculos passados lhe tenha 
permitido os primeiros conhecimentos das 
coisas, se o progresso do Espírito o tenha 
colocado no vestíbulo do saber, ele nada 
mais fez que soletrar a primeira página do 
livro. Ele é igual a uma criança, suscetível 
de se enganar a cada palavra, de tal ma‑
neira que, longe de pretender interpretar a 
obra de modo doutoral, deve se contentar 
em estudar humildemente, página por pá‑
gina, linha por linha. Felizes aqueles que 
podem fazê‑lo.

Os trechos eliminados na 5ª edição re‑
fletem, claramente, a percepção do Espí‑
rito Galileu sobre a relevância da ciência 
no progresso e destaca a grandiosidade do 
universo que exige humildade do homem 
para reconhecer sua pequenez, comba‑
tendo o orgulho diante de um conheci‑
mento ainda ínfimo da realidade.

A eliminação de todo o subtítulo des‑
tinado à ciência, em um capítulo que ba‑
sicamente explora o conhecimento cien‑
tífico da época e do futuro, não parece 
fazer sentido, ainda que não exista prejuí‑
zo doutrinário.

* Diretor do Departamento de Doutrina 
da USE‑SP. Presidente da USE Regional 

de Campinas.

O Universo incomensurável nos cerca por 
toda parte, ostentando para além dos 

céus riquezas desconhecidas

O 6º capítulo da obra A gênese, in‑
titulado “Uranografia Geral”, é 
constituído por um conjunto de 

comunicações mediúnicas de Galileu, ob‑
tidas pelo médium Camille Flamarion, o 
qual era astrônomo.

Tais comunicações ocorreram na So‑
ciedade de Estudos Espíritas de Paris, nos 
anos de 1862 e 1863. Por ser o ditado de 
um único Espírito, Allan Kardec sinaliza 
que o conteúdo deve ser apreciado com a 
ponderação necessária, sem constituir‑se 
como ensino validado pelos Espíritos.

Certamente, o panorama descrito por 
Galileu é enriquecedor, lançando luzes e 
instigando a investigação sobre questões 
astronômicas e sobre a grandiosidade do 
Criador que o homem ainda estava, e 
está, longe de se aprofundar.

Considerando a opinião do comunican‑
te e o estágio científico da época, alguns 
conceitos hoje seriam, naturalmente, ex‑
postos e discutidos sob outra perspectiva, 
com algumas retificações e ratificações das 
hipóteses lançadas, mas em essência ex‑
pressam a onipotência e infinitude divinas.

Na 5ª edição francesa de A gênese, pu‑
blicada três anos após a desencarnação de 
Allan Kardec, este capítulo, assim como 
todos os demais, sofreu alterações cuja au‑
toria é desconhecida. Dos 64 itens presen‑
tes na edição original, foram eliminados os 
itens nºs 58 a 60, organizados pelo subtítu‑
lo “A Ciência”, que também desapareceu.

Ao reorganizar os textos dos últimos itens, 
o subtítulo final, que na edição original in‑
titulava-se “Considerações morais”, pas‑
sa-se a chamar “Diversidade dos mundos”.

Os itens eliminados são os seguintes:

58. A inteligência humana expandiu 
suas poderosas concepções além dos limi‑
tes do espaço e do tempo. Entrou no do‑
mínio inacessível das antigas idades, son‑
dou o mistério dos céus imperscrutáveis 
e explicou o enigma da criação. O mundo 
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CIÊNCIA — PROJETO VALORIZAR KARDEC VI

N ossa 5ª questão diz respeito a uma 
ideia que tem surgido no meio es‑
pírita. Os fluidos animalizados ser‑

vem de condutores dos bons fluidos no 
passe? SIM ( ) NÃO ( ).

Como a maioria de companheiros deve 
ter percebido, a resposta é: NÃO.

A origem dessa ideia de que o fluido ani‑
malizado é o condutor dos bons fluidos no 
passe está nos estudos sobre o ectoplasma. 
Ectoplasma é o nome dado por um cientista 
não‑espírita, Charles Richet, ao que a Dou‑
trina Espírita chama de fluido animalizado. 
O termo fluido animalizado aparece, pela 
primeira vez na Doutrina, na questão XIV 
do item 74 do capítulo IV, “Da Teoria das 
Manifestações Físicas”, da 2ª parte de O 
Livro dos Médiuns (LM) e num artigo da Re-
vista Espírita de Fevereiro de 1861. Mas o 
conceito de fluido animalizado já aparece 
no primeiro artigo da Revista Espírita de 
Junho de 1858, cujo título é o mesmo do 
capítulo IV da 2ª parte do LM. Kardec faz a 
seguinte pergunta a São Luís:

“1. Como pode um Espírito apare‑
cer com a solidez de um corpo vivo?

Resp. — Ele combina uma parte do 
fluido universal com o fluido que o mé‑
dium libera, próprio a esse efeito. À sua 
vontade, esse fluido toma a forma que o 
Espírito deseja; mas em geral a forma é 
impalpável.” (Grifos em negrito, meus).

Assim, desde 1858, Kardec já sabia 
que para a realização de um fenômeno 
de efeitos físicos é necessário que um 
médium libere um tipo de fluido próprio 
a esse efeito. Posteriormente esse fluido 
foi batizado de fluido animalizado e, com 
base no estudo aprofundado das obras de 
Kardec, se pode dizer que o fluido anima-
lizado é o fluido vital (SOBRINHO, 2016).

Alguns estudiosos do ectoplasma decla‑
raram que, dentre outras propriedades, 
ele seria condutor de eletricidade e mag‑
netismo. Não sabemos se essa informação 
é/foi comprovada, mas o problema é que, 
com base nela, criou‑se uma ideia de que 
o passista, no momento em que aplica o 
passe, teria que externar um pouco do seu 
fluido animalizado para que os bons flui‑
dos sejam conduzidos ao assistido. Embo‑
ra a boa intenção e uma aparente lógica, 

Fluido animalizado não conduz fluidos no passe
essa ideia não tem base doutrinária, con‑
forme veremos a seguir.

Primeiro, vamos lembrar como os flui‑
dos “funcionam” segundo a Doutrina Es‑
pírita. Do item 14 do capítulo XIV de A 
Gênese temos:

“14. Os Espíritos agem sobre os flui‑
dos espirituais, não os manipulando como 
os homens manipulam os gases, mas com 
a ajuda do pensamento e da vontade. 
(...) Pelo pensamento, eles imprimem 
aos fluidos espirituais esta ou aquela di‑
reção; eles os aglomeram, combinam ou 
dispersam; (...) mudam as suas proprie‑
dades, ...” (Grifos em negrito, meus).

Ou seja, é pelo pensamento que os 
Espíritos, além de modificar o fluido uni‑
versal, imprimem neles “esta ou aquela 
direção”. No item 15 do referido capítu‑
lo de A Gênese, Kardec deixa claro que 
as qualidades dos fluidos dependem das 
qualidades do pensamento que age sobre 
eles. Isso explica o que Kardec comenta no 
item 18 do referido capítulo:

“Conforme esses fluidos atuam sobre 
o perispírito, este, por sua vez, reage so‑
bre o organismo material com o qual está 
em contato molecular. Se os eflúvios são 
de boa natureza, o corpo experimenta 
uma impressão salutar; se são maus, a 
impressão é penosa. Se são permanentes 
e intensos, os maus eflúvios podem oca‑
sionar desordens físicas, não sendo outra 
a causa de certas enfermidades.”

No item 31 também do capítulo XIV de A 
Gênese, Kardec retoma a questão da ação 
benéfica dos fluidos na saúde. Ele diz:

“Estando condensado no perispírito, 
o agente propulsor é o Espírito, encar‑
nado ou desencarnado, que infiltra em 
um corpo deteriorado uma parte da 
substância de seu invólucro fluídico.” 
(Grifos em negrito, meus).

No passe, é exatamente isso que ocor‑
re! Sob ação do pensamento e da vontade 
do passista e dos bons Espíritos, bons flui‑
dos são direcionados para o assistido (ver 
item 14 acima) e se infiltram no seu corpo 
como Kardec disse. O resultado positivo 
do passe depende do que Kardec acres‑
centa nesse mesmo item:

Alexandre Fontes da Fonseca

“O poder curador, portanto, depende‑
rá da pureza da substância inoculada; ele 
ainda depende da energia da vontade, 
que provoca uma emissão fluídica mais 
abundante e dá ao fluido uma força de 
penetração maior, finalmente, das in‑
tenções que animam aquele que deseja 
curar, quer seja homem ou Espírito.” 
(Grifos em negrito, meus).

Mais uma vez vemos a importância da 
qualidade boa (pureza) dos fluidos. Mas 
Kardec também enfatiza o papel da von-
tade de ajudar, que é uma condição para 
que o fluido tenha “uma força de penetra-
ção maior”. Portanto, segundo a Doutrina 
Espírita, a condução do fluido bom para o 
assistido não depende do fluido animali‑
zado, mas sim do desejo sincero e ardente 
em ajudá‑lo.

A próxima questão, muito importante 
por sinal, também é sobre o passe: as téc‑
nicas empregadas no passe têm base dou‑
trinária? SIM ( ) NÃO ( ).

Não perca a resposta na próxima edição 
do Jornal Dirigente Espírita, que terá a 
ajuda especial de Herculano Pires. Se de‑
sejar tirar dúvidas ou sugerir temas para 
analisar, escreva para a USE.
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so: http://dx.doi.org/10.22568/jee.
v4.artn.010206
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A natureza jurídica dos Centros Espíritas
LEGISLAÇÃO Julia Nezu

Dai a César o que é de César 
e a Deus o que é de Deus.

A lgumas instituições espíritas têm 
baixado as suas atividades junto 
ao CNPJ e vêm mantendo a porta 

aberta, informalmente, sob a alegação de 
que as despesas são grandes e as receitas, 
normalmente, mensalidade de associados 
e alguma atividade interna para angariar 
fundos são insuficientes e optam para 
funcionar informalmente, considerando 
que é uma atividade de palestras e assis‑
tência de cunho espiritual. Mas, não pode 
ser assim!

Sabe‑se das dificuldades enfrentadas 
pelas instituições espíritas, para manter a 
contabilidade em dia — hoje necessaria‑
mente precisa‑se de um profissional pela 
complexidade das obrigações fiscais e con‑
tábeis. Também há a despesa dos registros 
de atas das assembleias gerais, inclusive 
para mudanças estatutárias e, ainda, pa‑
gamentos para a manutenção do local e de 
aluguel quando a sede não é própria.

Entretanto, a advertência de Jesus é 
clara quando recomendou “dai a César o 
que é de César e a Deus o que é de Deus”. 
Os dirigentes de centros devem medi‑
tar diariamente nas responsabilidades ao 

aceitar os seus cargos, que na verdade 
são encargos divinos. (O centro espírita, 
J Herculano Pires). Não se pode deixar de 
cumprir as leis de César vigentes no mun‑
do que vivemos.

As instituições espíritas, normalmente, 
constituídas sob a forma de organização 
religiosa, têm o amparo constitucional e 
não pagam quaisquer tipos de impostos 
(IPTU, IPVA, IR, IPI, ICMS, ISS), mas arca 
com taxas e deve entregar diversas decla‑
rações e prestar informações, pois a não 
entrega desses redundarão em pesadas 
multas. Há muitas casas que, por ignorar, 
continuam pagando o IPTU quando basta‑
ria exigir essa imunidade junto à prefei‑
tura municipal, mesmo que o imóvel seja 
locado ou em comodato.

Anteriormente ao atual Código Civil, 
as Instituições Espíritas eram constituí‑
das legalmente na forma de Associação 
com finalidade religiosa. Com o advento 
do Código Civil de 2002 e alterações pos‑
teriores, a maioria alterou a sua natureza 
jurídica para uma organização religiosa. 
Outras permaneceram como associação 
civil de direito privado nos ditames das 
exigências do referido Código Civil.

Art. 40. As pessoas jurídicas são de 
direito público, interno ou externo, e de 
direito privado.

E especificando os tipos, no que res-
peita a classe privada:

Art. 44. São pessoas jurídicas de di-
reito privado:

I — as associações;
II — as sociedades;
III — as fundações.
IV — as organizações religiosas; (In-

cluído pela lei 10.825, de 22.12.2003)
V — os partidos políticos. (Incluído 

pela lei 10.825, de 22.12.2003)

Com a promulgação desta lei, as orga‑
nizações religiosas foram inseridas como 
um ente diverso das associações, um ente 
jurídico próprio. Criou‑se, portanto, a fi‑
gura de uma verdadeira instituição religio‑
sa, que, com respaldo legal, pode promo‑
ver sua gerência e organização de forma 
totalmente individualizada, com base nos 
seus princípios, doutrina e visão.

Neste sentido, e em virtude da lei em 
questão, não há mais a obrigatoriedade 
das Igrejas (os centros espíritas igualmen‑
te) terem que estabelecer seus ordena‑
mentos e sua forma de organização com 
base nas diretrizes elencadas nos artigos 
53 a 61 do Novo Código Civil, já que dei‑
xam de ser meras associações.

Todas as instituições espíritas (organiza‑
ção religiosa ou associação) devem manter 
a sua contabilidade, com a entrega de de‑
clarações, RAIS anual, etc., em dia, reali‑
zar as eleições da diretoria e do conselho 
fiscal, ter o estatuto atualizado conforme 
legislação vigente e a devida averbação pe‑
rante o Registro de Títulos e Documentos.

Julia Nezu, diretora do Departamento 
Jurídico‑Administrativo

Histórias reais e reflexões
Waldenir Aparecido Cuin

Relatos | 14x21 cm | 216 páginas | R$ 35,70

Aprendendo com Jesus e Humberto de Campos, 
juntei inúmeras histórias reais, que

vivenciei ao longo de anos e as inseri neste livro, 
com o propósito de contribuir, de

alguma forma, para a divulgação dos postulados 
espirituais. Boa leitura.

O cristianismo nos 
romances de Emmanuel
Donizete Pinheiro

Estudo | 15,5x22,5 cm | 320 páginas | R$ 43,10

Donizete Pinheiro apresenta cuidadoso estudo 
dos romances de Emmanuel para uma ampla 
compreensão das origens do cristianismo e as lutas 
dos cristãos primitivos, cujos sacrifícios permitiram 
a subsistência da Boa Nova até a chegada do 
espiritismo, o Consolador  
prometido pelo próprio Cristo.

L A N Ç A M E N T O S  E M E

 www.editoraeme.com.br | vendas@editoraeme.com.br | (19) 3491 ‑7000 | 9 9983‑2575 
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RedaçãoESPECIAL

A Comissão Organizadora do 18º Con‑
gresso Estadual de Espiritismo tem 
se reunido mensalmente para o de‑

senvolvimento das ações necessárias para 
sua realização. As inscrições continuam 
sendo feitas e estão quase esgotadas 
aquelas com estadia no Hotel Tauá.

As presenças de Alberto Almeida (PA), 
André Luiz Peixinho (BA), Artur Valadares 
(SP), Eulália Bueno (SP), Haroldo Dutra 
Dias (MG), Rossandro Klinjey (PB), San‑
dra Della Pola (RS) e Simão Pedro de Lima 
(MG) estão confirmadas, além de José 

Raul Teixeira (RJ) que receberá homena‑
gem especial na abertura do evento.

Para as rodas de conversa, como pode 
ser visto na última página, também estão 
programados todos os participantes para 
os seis temas que serão desenvolvidos na 
tarde do sábado, dia 27 de junho.

Depois das prévias das rodas de conversa 
ocorridas em Campinas e Serra Negra, está 
planejada a de São Paulo, na Feesp, no dia 
9 de maio, quando Aparecido José Orlando e 
Roberto Watanabe desenvolvem o tema Espi-
ritismo — Religião em seu sentido filosófico.

Congresso Estadual
de Espiritismo

26 de Junho — Sexta‑Feira
 12h — 18h30 — Recepção e Credenciamento
 18h — 18h30 — Autógrafos — Haroldo Dutra Dias
 18h — 18h30 — Momento Artístico
 18h30 — 19h30 — Abertura — Homenagem a José Raul 

Teixeira
 19h30 — 21h — Evolução do ser: consciência e livre‑arbítrio, 

Haroldo Dutra Dias
 21h — 22h30 — Jantar

27 de Junho — Sábado
 08h30 — 09h — Momento Artístico
 09h — 10h10 — Palestras Especiais
• A fé e a esperança frente aos desafios da atualidade — Artur 

Valadares
• O papel do Espiritismo rumo à regeneração — Eulália Bueno
• Viver no mundo sem ser do mundo — Simão Pedro de Lima
 10h10 — 10h50 — Intervalo
 10h10 — 10h50 — Sessão de autógrafos
 10h50 — 12h — Palestras Especiais
• Uma nova proposta de liberdade — Sandra Della Pola
• Um desafio chamado família — Alberto Almeida.
• A educação na sociedade atual — André Luiz Peixinho
 12h — 14h — Almoço
 14h — 15h30 — Rodas de Conversa
• Inclusão na Casa e no Movimento Espírita
• O jovem e a Casa Espírita
• A postura do espírita diante das mídias sociais
• Uso equivocado de teorias científicas no Espiritismo

Programação2020 2020
• Práticas estranhas ao Centro Espírita
• Espiritismo: religião em seu sentido filosófico
 15h30 — 16h10 — Intervalo
 15h30 — 16h10 — Sessão de Autógrafos
 16h10 — 17h40 — Rodas de Conversa
• Inclusão na Casa e no Movimento Espírita
• O jovem e a Casa Espírita
• A postura do espírita diante das mídias sociais
• Uso equivocado de teorias científicas no Espiritismo
• Práticas estranhas ao Centro Espírita
• Espiritismo: religião em seu sentido filosófico
 18h — 19h30 — Jantar
 19h — 19h30 — Sessão de Autógrafos
 19h — 19h30 — Momento Artístico
 19h30 — 21h — A alegria de trabalhar na vinha do Senhor — 

Rossandro Klinjey
 21h — 22h — Reunião Extraordinária — CDE

28 de Junho — Domingo
 08h30 — 09h — Momento Artístico
 09h — 10h — Síntese das Rodas de Conversa
 10h — 10h30 — Intervalo
 10h — 10h30 — Sessão de Autógrafos
 10h30 — 12h30
• Painel: Evolução do ser: consciência e livre‑arbítrio — 

Sandra Della Pola, Simão Pedro de Lima, André Luiz Peixinho
 12h30 — 13h — Encerramento
 13h — 14h — Almoço
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Mário GonçalvesESDE

Mudanças no material
do ESDE

A tendendo às solicitações de revisão 
e melhorias no material do ESDE — 
Estudo Sistematizado da Doutrina 

Espírita, a equipe da Área do Estudo do 
Espiritismo — AEE, do Conselho Federativo 
Nacional CFN/FEB, coordenou esta ativi‑
dade, junto às 27 Federativas Estaduais.

Após terem sido cumpridas várias eta‑
pas, desde a coleta de sugestões junto às 
Federativas até a revisão e aprovação dos 
ajustes no ciclo das Comissões Regionais 
CFN/FEB, o documento final foi encami‑
nhado e aprovado na última Reunião Ordi‑
nária do Conselho, em novembro de 2019.

Mudanças efetuadas

As alterações gerais efetuadas foram: 
a) inserção de citações evangélicas perti‑
nentes aos temas dos módulos; b) atua‑
lização de terminologias; c) sugestões de 
novas atividades; d) inclusão de reflexão 
individual ao término do estudo de cada 
roteiro; e) inclusão de orientações peda‑
gógico‑doutrinárias. Estes ajustes não tra‑
zem prejuízo ao conteúdo do novo progra‑
ma de estudos.

Seguem as alterações específicas em 
cada tomo:

Tomo I: a) alteração na sequência dos 
módulos; b) inclusão do módulo Movimen‑
to Espírita; c) exclusão dos módulos Lei 
Divina e Natural e Lei de Adoração.

Tomo II: a) inclusão dos módulos Lei Di‑
vina e Natural e Lei de Adoração; b) inclu‑
são do roteiro Valorização e sustentação 
da vida (modulo XIV, roteiro 5).

Tomo Único: a) exclusão do módulo 
Movimento Espírita.

Manutenção da 
atual metodologia

O conteúdo doutrinário continua sen‑
do distribuído em dois programas, as‑
sim especificado:

Programa Fundamental — subdividido 
nos tomos I e II

tudo), o Tomo II no ano seguinte e, por 
fim, o Tomo Único.

c) Recomenda‑se aos participantes que 
tenham iniciado o estudo no material 
antigo realizar todas as etapas do ESDE 
pelos livros antigos.

d) Da mesma forma, recomenda‑se à tur‑
ma que iniciar o estudo no novo ma‑
terial realizar todas as etapas nos no‑
vos livros.

Como houve redistribuição dos con‑
teúdos entre os Tomos, se houver mes‑
clagem entre o material novo e antigo, 
possivelmente ocorrerá repetição na 
aplicação dos roteiros e / ou exclusão 
de conteúdo.

Disponibilidade do 
novo material

A substituição e disponibilidade do ma‑
terial impresso ocorrerá progressivamen‑
te, sendo que o Tomo I estará disponível 
no mês de março.

A Livraria da USE disponibiliza o mate‑
rial utilizado pelos programas ESDE — Es‑
tudo Sistematizado da Doutrina Espírita, 
EADE — Estudo Aprofundado da Doutrina 
Espírita e MEP — Mediunidade Estudo e 
Prática, bem como os livros indicados em 
suas referências bibliográficas, em condi‑
ções especiais para os órgãos locais e para 
as casas espíritas.

Programa Complementar — constituído 
de um único tomo

Foi mantida a formatação pedagógico‑
‑doutrinária, em ambos os programas, com 
o sistema de módulos agrupando assuntos 
semelhantes, os quais são desenvolvidos 
em unidades básicas denominadas roteiros 
de estudo.

A duração para a execução do Progra‑
ma variará de acordo com o planejamento 
feito pela instituição que o adote. Suge‑
re‑se que cada roteiro de estudo seja de‑
senvolvido em reuniões semanais de 90 a 
120 minutos.

Todos os roteiros contêm:

a) uma página de rosto, na qual estão de‑
finidos o número e o nome do módulo, 
os objetivos específicos e o conteúdo 
básico, norteador do assunto a ser de‑
senvolvido em cada reunião;

b) subsídios, em número variável, se‑
gundo a complexidade do assunto e 
de acordo com os objetivos específi‑
cos e o conteúdo básico do roteiro;

c) referências bibliográficas dos subsí‑
dios apresentados, para que se possa 
aprofundar o conhecimento, lendo e 
pesquisando o tema estudado, dire‑
tamente nas obras originais;

d) sugestões didáticas que indicam como 
estudar e avaliar o assunto de forma 
dinâmica e diversificada. Alguns rotei‑
ros contam também com anexos, glos‑
sários ou notas de rodapé, bem como 
recomendações de atividades extras.

Recomendações de 
implantação do 
novo material

a) A Instituição opta pela mudança quan‑
do achar mais oportuno, não havendo 
necessidade de adoção imediata do 
novo material.

b) Quando fizer a opção pela mudança, 
recomenda‑se realizá‑la de forma gra‑
dativa, implantando inicialmente o 
Tomo I no primeiro ano (ou ciclo de es‑



Março/Abril de 2020

10

48 anos de Momento Espírita

bates e nas deliberações, administrativas 
ou doutrinárias.

Tem fundamental importância esse 
aspecto, pois há não apenas desconhe‑
cimento sobre a estrutura e o papel da 
USE, mas também desinformação inten‑
cional por parte dos que não desejam 
um movimento organizado e produtivo. 
O caráter aberto e democrático da USE, 
tornando‑se verdadeiro fórum de deba‑
tes, é o que precisa ser sempre salien‑
tado. E em sintonia com essa estrutura, 
Momento Espírita é realizado por cola‑
boradores de muitas regiões e, portan‑
to, casas espíritas, todos ativos no movi‑
mento espírita.

Ao longo desses 48 anos, muitos colabo‑
radores já passaram pelos microfones de 
Momento Espírita — sem deixar de apon‑
tar, de maneira especial, os pioneiros, na 
pessoa de Zulmiro Santos Silva, que foi o 
primeiro coordenador.

Redação de pautas e roteiros, locu‑
ção, reportagens, atendentes de tele‑
fone, a participação dos ouvintes com 
críticas e sugestões... e muito mais é 
necessário para que Momento Espírita 
tenha vencido esse tempo e continue 
‘no ar’. Citá‑los todos é impossível, pois 
nem haveria espaço para isso. Reconhe‑

Q uando se fala do muito tem‑
po que alguma ação está sendo 
executada, pode‑se questionar a 

utilidade e a racionalidade dessa ação. 
Atividades assistenciais, por exemplo, 
podem ser mantidas por longos anos, 
mas os atendidos por ela não podem 
ficar dependentes dessa assistência — 
há que se promover socialmente essas 
pessoas, integrando‑as a outro estrato, 
algo superior.

Que se faz então em um programa 
transmitido há tanto tempo? Essa é uma 
pergunta recorrente, e válida. Pois vamos, 
então, buscar respondê‑la.

Se é um programa da USE, são dois os 
princípios em que se deve firmar — um 
deles é realizar a difusão da cultura es‑
pírita para a sociedade, já que os ouvin‑
tes não são, necessariamente, espíritas. E 
isso somente pode ser cumprido pela di‑
vulgação das obras de Allan Kardec, não 
restritamente às cinco mais conhecidas e 
chamadas de “Codificação”, mas todas, 
incluindo a Revista Espírita.

Não apenas por citá‑las, mas apresen‑
tando seu conteúdo em um estudo com‑
pacto, sem a pretensão de substituir o 
estudo nos grupos espíritas, mas os es‑
timulando. Também discutindo temas 
atuais, analisando‑os à luz dos conheci‑
mentos obtidos nessas obras, demons‑
trando de forma clara que esse conhe‑
cimento contribui para uma vida mais 
equilibrada, em que somos senhores de 
nossos destinos, ao mesmo tempo que 
acompanhados de perto por aqueles que 
estão, momentaneamente, ‘despidos’ do 
corpo (os espíritos, que são exatamente 
como nós).

E, ainda, aproveitando para falar dos 
demais autores espíritas, sob escolha cri‑
teriosa, procurando estimular a leitura 
proveitosa e séria.

O outro princípio é, naturalmente, es‑
clarecer em especial o público espírita, 
a respeito do Movimento de Unificação 
promovido pela USE em nosso estado, 
apontando as características de liberda‑
de e autonomia das instituições unidas, 
e sua importância ao contribuir nos de‑

Antonio Carlos AmorimREGISTRO

Programa radiofônico da USE é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio 
por diversos meios, inclusive Internet

Serviço
Momento Espírita é apresentado 

aos domingos, 
às 12h, pela Rede Boa Nova 
de Rádio, com transmissão 

a partir de Guarulhos em AM 
1450kHz e as demais emissoras 

da rede (consultar em  
www.radioboanova.com.br), 

inclusive por satélite e captação 
em antena parabólica. 

É reprisado às quartas‑feiras, 
às 4:00h. Também pode ser 
acompanhado por aplicativo 

para celulares (nas lojas 
AppStore para IOS e 

GooglePlay para Android).

cemos, aqui, o valor da contribuição 
de cada um deles e manifestamos nos‑
so agradecimento.

Não vislumbramos limite para Momento 
Espírita. Mantendo seus objetivos e pro‑
curando sempre uma linguagem adequada 
a cada tempo, o programa será útil à USE 
por muito tempo.
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mas da dupla Chico Xavier / Cornélio Pi‑
res. Até o final de janeiro já havia 13 can‑
ções criadas, que serão o fio condutor de 
um espetáculo musical que terá declama‑
ção e dramatização de poemas, além das 
músicas interpretadas e coreografadas. 
Compositores já confirmados no projeto: 
Marcos Canduta (Santos), Clayton Pra‑
do (Americana), Mário Joanoni (Araras), 
César Tucci (Santos), Denise de Oliveira 
(Araras), Luiz Garcia (São Paulo), Merlâ‑
nio Maia (João Pessoa/PB), Saulo Albach 
(Curitiba/PR), Ronaldo Sabino (Franca), 
Ana Lívia (Franca), Eduardo Gibelli (Fran‑
ca), Moacyr Camargo (São Paulo) e Ricardo 
Franzini (São Paulo) e ainda são esperadas 
algumas adesões.

Além do registro audiovisual do espe‑
táculo, serão divulgados o roteiro cênico 
e a trilha musical, incluindo o playback 
de todas as músicas, de modo a permi‑
tir que a encenação possa ser replicada 
nas localidades onde houverem gru‑
pos interessados.

Para a produção e realização do espetá‑
culo, foi estabelecida parceria com a USE 
Regional de Franca, o Instituto Arte & Vida 

de rosas, posto que a comparação mais 
apropriada seria a de uma longa e aci‑
dentada estrada, de difícil pavimentação. 
Evidentemente existem famílias onde a 
harmonia se faz presente e Espíritos ami‑
gos se reencontraram para a realização 
de tarefas definidas desde muito tempo, 
mas num plano de provas e expiações no 
qual nos encontramos a vida em família 
nos apresenta a abençoada oportunida‑
de da redenção pelo exercício do per‑
dão e do amor ao lado de pessoas com 
as quais necessitamos nos reajustar para 

P aralelamente ao trabalho de estí‑
mulo e apoio aos Órgãos regionais, 
com vistas à criação ou reativação 

dos respectivos Departamentos de Arte, 
de modo a marcar presença atuante em 
todas as regiões do Estado, o Departamen‑
to de Arte estadual vem realizando esfor‑
ços para desenvolver também a estrutura 
interna, de modo a contemplar as variadas 
modalidades e linguagens artísticas.

O setor contemplado agora foi a Poe‑
sia, estabelecido no segundo semestre do 
ano passado, e que já está desenvolvendo 
seu primeiro projeto, que focaliza a obra 
poética do Espírito Cornélio Pires, pela 
psicografia de Chico Xavier. A justificativa 
para esse projeto é reconhecer a impor‑
tância da poesia mediúnica, homenagean‑
do o mestre da poesia caipira e, ao mesmo 
tempo, destacar a extensa produção poé‑
tica trazida a nós pelo médium que mais 
se dedicou à escrita poética, em inúmeros 
livros, pelos mais diversos poetas.

Com o título provisório de Causos d’ou-
tro mundo, foram convidados alguns dos 
mais reconhecidos compositores espíritas 
para produzirem canções a partir dos poe‑

O lar representa a célula da socieda‑
de, nele vamos ter a oportunidade 
de desenvolver o aprendizado que 

nos auxiliará a potencializar as virtudes 
que necessitamos para a nossa vida. Não 
obstante cada um de nós ser um Espírito 
milenar, a experiência da reencarnação 
possibilitará a nossa lapidação interior, e 
pelo processo da educação, que significa 
mudança de hábitos, irmos adquirindo as 
virtudes que nos faltam e gradativamen‑
te reduzindo os vícios que nos sobram. A 
convivência no Lar nem sempre é um mar 

C I R C U I T O
A B E R T O

DEPARTAMENTO DE ARTE

DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO ESPIRITUAL NO CENTRO ESPÍRITA

Lirálcio Ricci

Mauro A. Santos

e o grupo musical Cantarás, ambos de Fran‑
ca, cidade onde será produzido o espetácu‑
lo, que tem estreia prevista, mas ainda não 
confirmada, para o mês de setembro, por 
ocasião do Festival da Primavera.

Por envolver diversas formas de ex‑
pressão em torno da poesia, o espetácu‑
lo contará com declamadores, músicos, 
cantores, dançarinos e atores, dirigido por 
uma equipe multidisciplinar, formada por 
Ewerton Meirelis e Ana Livia Sartori (músi‑
ca e canto), Eneida Nalini (coreografia e 
dramaturgia), Irma Benate e Roberto Sabi‑
no (direção cênica), contando com apoio 
técnico do coordenador do setor de Poe‑
sia, Alberto Centurião.

Para o segundo semestre, está progra‑
mado um Concurso de Poemas Espíritas.

Agenda

Sarau REspirArte — 29/03 Itanhaem e 
26/03 São Paulo (Sede da USE, Santana) — 
A partir das 15:00 h.

Encontro Paulista de Corais — 05/04 
São Paulo (Sede da USE, Santana) — A par‑
tir das 14:00 h.

que a Lei maior do amor se cumpra em 
sua integralidade.

Em O evangelho segundo o espiritismo, 
capítulo 14, vamos observar que em Ma‑
teus, capítulo 12, versículos 46 a 50, Jesus 
nos apresenta valiosa lição quando pergun‑
ta quem é minha mãe? Quem são meus ir‑
mãos? Naturalmente, Jesus, com toda a sua 
elevação espiritual não estava menospre‑
zando a instituição família, mas por meio 
de metáfora afirma que o nosso parentesco 
extrapola a simples ligação carnal. Nossas 
ligações com outras pessoas encarnadas e 

Continua na página 12

Setor de poesia inicia atividades

O lar e o evangelho
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Continuação da página 11

desencarnadas são muito maiores do que 
aquela que conseguimos visualizar em nossa 
família consanguínea. Por este motivo ne‑
nhum de nós está desamparado, apoiamo‑
‑nos uns aos outros nos momentos difíceis e 
nos regozijamos nos momentos de ventura.

O inesquecível Chico Xavier nos apresen‑
ta, também, valioso ensinamento na frase: 
“Já vivemos muitas vezes, estamos com as 

pessoas certas para ajustarmos os nossos co‑
rações e resolvermos os nossos problemas. Na 
reencarnação, ninguém erra de endereço”.

A prática constante e sistemática do 
Evangelho no Lar nos apresenta valiosas 
oportunidades de estudo e reflexões sobre 
os ensinamentos do Mestre à luz da doutri‑
na espírita e favorece também momentos 
de convivência e diálogo entre os familiares 

no ambiente doméstico, permitindo que os 
laços de afeto, compreensão e convivência 
entre os familiares encarnados e desencar‑
nados se fortaleçam cada vez mais.

Nosso Departamento coloca à disposi‑
ção do Estado vasto material para que os 
órgãos locais possam realizar palestras, 
oficinas e a divulgação da prática do Evan‑
gelho no Lar e no Coração.

Milano — São Paulo, Alessandro Viana de 
Carvalho — Itapetininga, Marlise Ribeiro 
— Porto Alegre, Néia Cordeiro — Rio de 
Janeiro nos trouxeram, refletimos sobre 
nossa atuação junto àqueles grupos que 
nos procuram, buscando capacitação e 
compreensão dentro das dificuldades e 
dúvidas que encontram a cada dia.

No entendimento da sociedade contem‑
porânea, através das diretrizes de Kardec 
e dos ensinamentos de Jesus, sem precon‑
ceitos ou diferenças como prega a doutri‑
na cristã, conseguimos ter um novo olhar 
para tantas dificuldades dessa sociedade 
que, sem perder as diretrizes seguras das 
leis morais, precisa acolher com amoro‑
sidade e firmeza aqueles que buscam a 

como parte do Encontro de Educadores 
realizado pela USE distrital Lapa inti‑
tulado: “O Amor conecta”. O evento 
também contou com a participação de 
Moacyr Camargo que trouxe belas refle‑
xões sobre “A arte na educação espíri‑
ta”. Agradecemos a acolhida carinhosa 
dos companheiros da Lapa e também 
da USE regional São Paulo que vibraram 

O Departamento da Família promo‑
veu em 11 de janeiro o evento En‑
contro da Família USE, na sede da 

USE, em São Paulo, no bairro de Santana.
Pautado nos objetivos da USE, o de‑

partamento direciona suas atividades a 
dirigentes das regionais, visando atender 
aos anseios desses trabalhadores, verda‑
deiros multiplicadores do trabalho que a 
USE desenvolve.

Durante o evento tivemos palestras e 
rodas de conversa com companheiros que 
atuam no Movimento Espírita em diversas 
regiões do Brasil, que nos trouxeram um 
pouco da vivência de cada local.

Na rica experiência que estudiosos 
como Astrid Sayegh — São Paulo, Vera 

A Jornada Evangelizadora Paulis‑
ta, uma das principais atividades 
do Departamento de Infância de 

São Paulo, prosseguirá promovendo a 
troca de ideias e união das diferentes 
regiões do nosso Estado em 2020. Rea‑
lizamos o primeiro seminário de nossa 
jornada, com o tema: “A importância 
da reflexão na evangelização espírita”, 

DEPARTAMENTO DA FAMÍLIA Ângela Bianco

DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA Ana Boiago

doutrina espírita, que em sua essência é 
profundamente libertadora.

Versando sobre diversos temas: Fa‑
mília — Instituição Divina, Sexualidade, 
O Livro dos Espíritos, obras de Joanna 
de Ângelis, André Luiz, entre outros, ti‑
vemos oportunidade de através de rica 
troca de experiências, refletir sobre ati‑
vidades e estudos que podemos realizar, 
através de dinâmicas que possibilitem a 
equipes conhecimento, cumplicidade e 
confiança no trabalho do Bem, alicerçado 
sempre no amor de Jesus e na racionali‑
dade de Kardec.

“Entender para Acolher” nos trará uma 
trajetória segura nos passos do Departa‑
mento da Família.

conosco ao longo do encontro! E a jor‑
nada continua; estaremos no dia 19 de 
abril em Jales, 17 de maio em São José 
dos Campos, 26 de julho em Ourinhos, 
30 de agosto em Marília, 27 de setem‑
bro em Bauru e 25 de outubro na re‑
gião do Circuito das Águas fortalecendo 
cada elo dessa grande rede que é a USE 
São Paulo.

Encontro da Família na sede da USE

Jornada Evangelizadora em 
diversas cidades paulistas
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mento das respostas, esta pesquisa será 
divulgada e servirá de base para o plane‑
jamento de atividades para o Estado.

Nosso objetivo também passará numa 
próxima etapa pelas casas espíritas, ex‑
pandindo uma pesquisa específica aos 
trabalhos desenvolvidos e dificuldades 
neste âmbito.

O departamento terá neste ano de 2020 
uma agenda de muitas atividades, que se‑

N o final de 2019, reunimos diversos 
diretores dos órgãos locais num 
grupo de WhatsApp, sendo a par‑

tida de um projeto que envolve a troca 
contínua de ideias e aproximação dos ta‑
refeiros da área.

Na sequência, demos andamento com 
uma pesquisa visando alinhar a percep‑
ção dos dirigentes em relação ao assunto 
mediunidade em sua região. Após o fecha‑

A USE SP solicita e agradece a seus 
amigos e colaboradores a doação 
de livros e DVDs espíritas usados 

para atender ao projeto de distribuição 
de livros espíritas nas 86 penitenciárias 
do Estado de São Paulo. Para isto, enviar 
as doações para rua Gabriel Piza, 433, 
Santana, São Paulo‑SP, CEP 02036‑011.

DEPARTAMENTO DE MEDIUNIDADE Silvio Costa

AGRADECIMENTOS

rão divulgadas pelos canais de comunica‑
ção da USE.

Os trabalhos visam a continuação da di‑
vulgação do Estudo da Mediunidade, Cui‑
dados na Prática Mediúnica, Mediunidade 
na Infância e Juventude e Reuniões Mediú‑
nicas. As cidades de São Paulo, São José 
dos Campos, Jacareí, Assis, Registro, So‑
rocaba já estão agendadas para este ano. 
Muito trabalho e estudo nos aguardam!

Pesquisa e grupo de WhatsApp

Doação de livros 
e DVD's

APP do congresso
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VEM AÍ

A USE Regional de São Paulo realiza 
no dia 5 de abril, das 9 às 13 horas, 
no Grupo Socorrista Maria Betha‑

nia, na av. Ministro Petrônio Portela, 1637, 
na Freguesia do Ó, na Capital, a terceira 

Caminhando juntos é o tema do 3º ENCOESP

O V Congresso Espírita Brasileiro será realizado 
neste ano, contando com a edição de quatro 
eventos regionais, de abril a julho, e seu en‑

cerramento em Brasília, no mês de novembro. A rea‑
lização é do Conselho Federativo Nacional da Federa‑
ção Espírita Brasileira em conjunto com as federativas 
estaduais do Mato Grosso do Sul, da Bahia, de Minas 
Gerais e do Amazonas.

Os quatro eventos regionais acontecem em Sal‑
vador (BA), de 18 a 21 de abril, em Belo Horizonte 
(MG), de 1 a 3 de maio, em Manaus (AM), de 12 a 14 
de junho, e em Campo Grande (MS), nos dias 18 e 19 
de julho.

Em Campo Grande, o evento regional tem organi‑
zação da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, 
em conjunto com as demais federativas da Região Sul. 
Nos dois dias anteriores, realiza‑se mais uma reunião 
ordinária da Comissão Regional Sul.

O Evangelho Redivivo é o tema central do V Con‑
gresso Espírita Brasileiro e em Campo Grande será de‑
senvolvido o tema O Evangelho segundo Marcos e as 
Epístolas de Paulo.

Congresso Brasileiro regional será em 
Campo Grande

edição do Encontro Espírita de São Paulo.
Haroldo Dutra Dias será o expositor 

deste evento que conta também com as 
participações de Tim e Vanessa, nas apre‑
sentações musicais.

O 3º Encoesp tem apoio da USE SP e 
realização da USE Regional de São Paulo.

Informações em www.useregionalsp.
org.br, use.r.saopaulo@usesp.org.br ou 

pelo telefone (11) 2950‑6554.
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Redação

risiense de Estudos Espíritas (SPEE), em 
1º/11/1868, é que o mestre lionês sinte‑
tizou e esclareceu com nitidez o porquê 
do espiritismo não ser “mais uma” re‑
ligião, pois não o poderia ser no senti‑
do geralmente entendido desse termo, 
mas seria uma religião apenas no senti‑
do filosófico.

Na sequência, o diretor do Departamen‑
to de Doutrina da USE, Marco Milani, deta‑
lhou o discurso de Kardec de 1º/11/1868 e 
explorou a questão etimológica da palavra 
“religião” que gera, até hoje, interpreta‑
ções variadas e equivocadas entre os pró‑
prios adeptos.

Esclareceu que, quando Kardec afirma 
que o espiritismo não é uma religião, o 
codificador se refere à noção de relegere 
dos cultos tradicionais com práticas exte‑
riores e relações institucionalizadas, como 
também a Igreja Católica e outras ditas 
cristãs se amoldaram com o tempo. Por 
outro lado, ao afirmar que o espiritismo é 
uma religião, Kardec assim se pronuncia: 
“Sem dúvida, o espiritismo é uma religião 
no sentido filosófico (...) e nós nos glori‑
ficamos por isto, porque é a doutrina que 
funda os laços da fraternidade e da comu‑
nhão de pensamentos, não sobre uma sim‑

C ampinas recebeu na tarde de sába‑
do (25/01/20) uma das prévias das 
Rodas de Conversa que ocorrerão 

no congresso da União das Sociedades Es‑
píritas do Estado de São Paulo (USE) em 
junho, em Atibaia.

Promovido pela USE Regional de Campi‑
nas, o encontro realizado no Centro Espí‑
rita Allan Kardec (CEAK) atraiu dirigentes 
e colaboradores locais e de cidades próxi‑
mas para se discutir o tema “Espiritismo: 
Religião em sentido filosófico”.

A abertura do evento foi feita por San‑
dro Cosso e Paulo Edson Pontes, represen‑
tando o CEAK.

Com abordagens fundamentadas nas 
obras de Allan Kardec e servindo‑se de 
conceitos presentes na literatura cientí‑
fica sobre religião, os debatedores Marco 
Milani, Silvio Chibeni e Tristan Torriani, to‑
dos docentes da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), elencaram os prin‑
cipais aspectos que favorecem ou desfavo‑
recem a identificação do Espiritismo como 
uma religião. A coordenação da mesa ficou 
a cargo de Andréa Laporte, assessora do 
Departamento de Doutrina da USE.

O filósofo Silvio Chibeni, coordenador 
do Grupo de Estudos Espíritas da UNICAMP, 
destacou trechos da Revista Espírita e da 
obra O que é o Espiritismo, em que Allan 
Kardec responde às críticas de um repre‑
sentante da Igreja (abade François Ches‑
nel) e de um jornalista (Emile Deschanel) 
sobre o espiritismo ser mais uma religião. 
Kardec descaracteriza o espiritismo como 
uma religião tradicional, por não ser vincu‑
lada a culto, sacerdócio e outras práticas e 
símbolos das religiões institucionalizadas.

Chibeni sinalizou que somente no dis‑
curso feito por Kardec na Sociedade Pa‑

ples convenção, mas sobre as mais sólidas 
bases: as próprias leis da Natureza.” (RE, 
dez/1868)

Milani citou também Herculano Pires, 
o qual escreveu, na apresentação da obra 
que ele traduziu para o português, O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo, que esse li‑
vro representava um manual de aplicação 
moral do espiritismo, assim como seria a 
base e o roteiro da religião espírita.

Com uma fala mais pontual, o terceiro 
debatedor, o filósofo Tristan Torriani dis‑
correu sobre os aspectos semânticos dos 
termos, alertando que a mesma palavra 
pode, por exemplo, possuir diferentes sig‑
nificados e essas variações fazem com que 
os diálogos não sejam produtivos quando 
todos os interlocutores não compreendem 
e seguem as mesmas regras gramaticais e 
conteúdos presentes. “É o caso das pala‑
vras “éter”, “etéreo” e “etérico”, cuja 
origem remonta há vários séculos e com 
significados que variaram no tempo e com 
influência geográfica entre Ocidente e 
Oriente”, exemplificou.

Andréa Laporte organizou e direcio‑
nou as questões do público aos exposito‑
res e Alexandre Fonseca proferiu a prece 
de encerramento.

Campinas discute se o espiritismo é religião
ACONTECEU

Os debatedores Tristan Torriani, Marco 
Milani e Silvio Chibeni
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