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Falando ao leitor

A

inda vivendo em tempos de pandemia da
Covid-19, a revista digital Dirigente Espírita é meio de
comunicação com os dirigentes das instituições
espíritas e dos órgãos de unificação, mesmo
considerando as muitas possibilidades apresentadas
pela atual tecnologia do mundo digital. Para eles e para
os espíritas, trazemos mais uma edição.
No livro III, capítulo X, de O livro dos espíritos, os
Espíritos da Codificação respondem, na pergunta 844,
feita por Kardec que o homem “tem a liberdade de
agir, desde que tenha a vontade de o fazer. Nas
primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula; ela se
desenvolve e muda de objeto com as faculdades”. Para
dar seguimento a este conceito apresentado em Lei de
liberdade, José Lázaro Boberg nos traz seu pensamento
sobre o livre-arbítrio, que é o tema da capa desta
edição.
Dirigente Espírita também participa das
comemorações dos 160 anos de lançamento da
primeira edição de O livro dos médiuns, lembrado por
Herculano Pires que “Kardec lançou, em 58, um
livrinho intitulado Instruções práticas sobre as
manifestações espíritas”. Era apenas um ensaio para
elaboração do segundo livro da Codificação,
apresentando o aspecto prático e experimental da
Ciência Espírita, sendo considerado o maior tratado de
mediunidade já escrito.
Outro tema de grande importância, é o texto de
Alessandro Viana Vieira de Paula sobre sexualidade e a
relação entre pais e filhos. Vieira de Paula nos
apresenta o tema, sempre de acordo com a visão
espírita, construindo ideias para ações e práticas de
relacionamento, pela compreensão do ser encarnado e
sua liberdade e responsabilidade decorrente.
Jader Sampaio nos lembra de Dolores Bacelar,
médium pernambucana, pelos seus livros psicografados
e publicados pela Correio Fraterno, de prosa e de poesia.
Além de muitas outras informações, incluindo
notícias sobre o movimento espírita no estado e no
Brasil, trazemos os espaços dos Departamentos
relacionados às diferentes atividades de Centros e Casas
Espíritas. Apresentam eles, características e conceitos
dos trabalhos desenvolvidos com o objetivo de estudo,
prática e difusão da Doutrina Espírita. Da mesma
forma que o Dirigente Espírita, nestes espaços, também
se realiza a comunicação com os dirigentes e
trabalhadores responsáveis pelas práticas e o modo de
ser e fazer o Espiritismo nas instituições.
Agora é com você. Boa leitura !
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Construção coletiva. Decisão colegiada

A

llan Kardec se preocupou com o
futuro do Espiritismo. Havia necessidade de ações
que deveriam ser implementadas pelos
continuadores ou aqueles que desenvolveriam as
atividades ligadas ao movimento espírita.
Na constituição do Espiritismo, Kardec
considera que “a doutrina é imperecível, porque
repousa em leis naturais e, melhor que qualquer
outra, corresponde às legítimas aspirações da
humanidade. Entretanto, a sua difusão e instalação
podem ser adiantadas ou retardadas por
circunstâncias, algumas das quais dependem da
evolução geral das coisas e outras são inerentes à
própria doutrina, à sua constituição e
organização”.
Entendeu e praticou a consolidação da
Doutrina sob seus próprios ombros pois caso isto
fosse feito por outros mais, haveria a possibilidade
das divergências e não se teria um corpo coeso de
conhecimento e diretrizes doutrinárias.
“Para garantir a unidade no futuro, é
indispensável que todas as partes do corpo de
Doutrina sejam determinadas com precisão e
clareza, sem que nenhuma fique mal definida.
Neste sentido temos feito todo o esforço para que
os nossos escritos não se prestem a interpretações
contraditórias e esforçar-nos-emos por manter
essa regra”, lembra ainda na constituição do
Espiritismo.
Por isto, não descentralizou seu trabalho e
elaboração dos livros que dariam a abrangência da
Doutrina a nenhum outro. Apenas ele foi o
responsável por trazer, por analisar as coerências e
as concordâncias dos ensinamentos do Espíritos, e
apresentados todos eles em livros, como temos nas
obras consideradas básicas.
Sobre a Sociedade Parisiense de Estudos
Espíritas, lembrava que “não é uma
individualidade, mas um foco de atividade coletiva,
agindo no interesse geral, sem vislumbre de
autoridade pessoal”.
Na divulgação da Doutrina Espírita, Kardec
considerava a necessidade de se praticar o trabalho
de forma coletiva, ou seja, muitos deveriam ser
responsáveis pelos trabalhos e iniciativas dos
espíritas e das organizações.
4

Por outro lado, após a constituição da
Doutrina, entendia Kardec que não deveria ficar
restrito suas decisões e responsabilidades sob os
ombros de apenas uma única pessoa. Pensava e
considerava que um grupo de pessoas deveria ser o
meio mais adequado para esta organização e
administração.
Este conceito, buscamos sempre empregar
nas ações federativas e de união e unificação de
espíritas e de instituições espíritas. Nada como o
trabalho coletivo para reunir ideias, às vezes
diferentes, mas voltadas a um mesmo ideal. Do
trabalho coletivo surge as melhores ações, para
todos aqueles que têm o mesmo ideal.
No entanto, mesmo com a construção
coletiva para nossas ações, é também importante
que as decisões de suas práticas estejam pautadas
no formato colegiado, ou seja, que a decisão não
fique restrita a uma pessoa ou a poucas pessoas
mas que o conjunto de indivíduos que procuram a
prática da Doutrina Espírita seja o responsável
pela escolha e melhor decisão do que fazer, e para
onde caminhar.
Eis a dupla função para ação perene dos
dirigentes espíritas: construção coletiva e decisão
colegiada, quer seja praticada no centro espírita ou
em qualquer órgão de unificação no estado de São
Paulo. E é o que procuramos ver, cada vez mais,
compreendida, concordada e praticada na
organização do movimento federativa no estado e
ampliando para o movimento espírita brasileiro.

CA

Conselho de Administração
Reunião Virtual Ordinária
06 de Março – 13h30

Google Meet
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Heleína Luíza Madeira Carrion

perfil

Heleína, 72 anos, é natural de Bastos e hoje vive em Tupã.
Trabalhou como professora de português e diretora de
escola. É casada há cinquenta anos com José Carrion
Sierra; tem três filhos e sete netos. Frequenta a União
Espírita Antônio da Rocha Marmo da qual é presidente.
Também é a atual presidente da USE Intermunicipal de
Tupã e secretária da USE Regional de Marília.

DE-Como se tornou espírita?
HLMC-Tornei-me espírita após
a desencarnação de minha mãe,
em 1976. Até essa época era
católica, contudo esta religião
não me proporcionou o consolo
de que precisava nesse momento
difícil de minha vida e, por
indicação de uma amiga, procurei o Espiritismo, encontrando
nele o apoio espiritual necessário.
DE-Conte-nos como foi seu
envolvimento com a USE e o
movimento de unificação.
HLMC-Meu envolvimento com
a USE deu-se por volta de 2010,
ocasião em que fui convidada
para participar do Programa
Momento Espírita, numa rádio
de Tupã, programa esse produzido pela USE Intermunicipal de
Tupã. A partir dessa época,
passei a participar de Congressos
Espíritas e do movimento de
unificação, inspirando-me no
grande baluarte da divulgação do
Espiritismo no Brasil, Dr.
Bezerra de Menezes.
DE-Como analisa o papel do
Espiritismo em sua vida?
HLMC-O Espiritismo tem um
papel preponderante em minha
vida, uma vez que, após atender
as minhas obrigações familiares,
todo o tempo que me resta é
dedicado ao Espiritismo.

DE-Quais as atividades que
exerce
no
movimento
espírita?
HLMC-Atualmente, sou presidente da União Espírita Antônio
da Rocha Marmo e da USE
Intermunicipal de Tupã. Participo também de um programa
radiofônico semanal e do Clube
do Livro Espírita.
DE-Pela vivência e experiência, como você verifica e
analisa o movimento espírita
no estado de São Paulo?
HLMC-O movimento espírita
no estado é bem organizado e
robusto, já que a USE Estadual
conta com uma grande rede de
comunicação que abrange quase
todas as cidades e Centros Espíritas do Estado de São Paulo.
DE-Como você analisa o
Centro
Espírita
póspandemia?
HLMC-As Diretorias das Casas
Espíritas estão demasiadamente
temerosas com relação ao retorno das atividades normais; acho
que já deveriam ter retornado às
atividades, seguindo, é claro,
todos os protocolos exigidos pelas autoridades públicas e sanitarias.
DE-Acredita que os jovens
estão tendo espaço para atuar
nos centros espíritas ?

HLMC-Os jovens têm tido
espaço para atuar nos centros
espíritas; o que falta a eles é
interesse e perseverança com
relação às atividades desenvolvidas nas casas espíritas.
DE-Conte-nos sobre sua
participação no movimento
espírita.
HLMC-Tenho participado do
movimento espírita com muito
amor e dedicação, dentro da minha disponibilidade de tempo e
da minha capacidade intelectual.
DE-Por que lhe é importante
o trabalho da USE?
HLMC-O trabalho da USE é
importante para incentivar a participação das Casas Espíritas no
movimento espírita em geral; para manter os Centros atualizados
e bem informados sobre a legislação vigente e sobre os Congressos e outros eventos espíritas, além de trabalhar pela unificação e divulgação Espiritismo.

DE-União e unificação?
HLMC-Sim! União e unificação
sempre! Juntos somos mais
fortes!
DE-Suas considerações finais.
HLMC-Agradeço o convite e
desejo a todos um ano de 2021
com saúde, paz e crescimento
espiritual.
5
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Livre-arbítrio
José Lázaro Boberg *

A

ncoremo-nos, primeiro, no conceito
exposto pelos Espíritos que, sintetizado por
Kardec, oferece-nos base para reflexão. Todos
nascem simples e ignorantes, com a liberdade de
escolhas para o bem ou para o mal. São dotados de
um potencial para vir a ser, que será atualizado por si
mesmos, sem qualquer interferência de um Deus
externo. É assim que
“O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o
Espírito adquire a consciência de si mesmo. Não
haveria mais liberdade, se a escolha fosse provocada por uma causa ‘independente’ da
vontade do Espírito. A causa não está nele, é
exterior a ele, nas influências às quais cede em
virtude de sua livre vontade”.1

Os Espíritos, em sua origem, se
assemelhariam a crianças ignorantes e sem experiências, adquirindo, só pouco a pouco, a maturidade, rumo à ascese evolutiva. Iniciam, assim, em
relação ao livre-arbítrio, da estaca zero e, num
crescendo, ampliam a maturidade de escolha.
Atente que a vontade é sempre pessoal, senão
não haveria mérito na construção do patrimônio
6

espiritual. Não há um monitoramento de um Deus
externo – embora, por força de crenças, muitos
pensem assim – caso contrário, não teríamos
responsabilidade alguma de nossos atos. Perguntase, então, como crescer se temos um arbítrio que não
é livre? Seríamos dependentes de uma vontade
externa que daria as ordens para fazer ou não fazer.
Ora, a maior prerrogativa que a filosofia espírita
nos oferece é que o ser alcance, gradativamente, a
própria liberdade, tornando-se independente...
Aprender é um processo ‘personalíssimo’ que não
pode ser terceirizado a ninguém. Ademais, o
desenvolvimento do livre-arbítrio é um processo
infinito, razão pela qual, quanto mais adquirimos
experiência, erramos menos e, por essa razão,
fazemos escolhas mais inteligentes.
Para conceituarmos o livre-arbítrio, é
preciso posicionar-nos a respeito da ideia de que
fazemos de Deus. De um modo geral, ainda grassa
em nossos meios, a interpretação dada pelas
religiões Abraâmicas (Judaísmo, Cristianismo e
Islamismo) que se assenta no conceito do Deus
antropomórfico – um Deus pessoal – que, de
algum lugar do paraíso, comanda tudo. O
Espiritismo, tão somente religioso, segue nessa
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esteira de entendimento de que “Deus está no
comando”. Desperte! Na verdade, quem está no
comando é você mesmo! Esse Deus exterior é
uma utopia!
Temos questionado em nossos livros, o que
é mais racional: Ser dotado do livre-arbítrio, ou
ser governado por um Deus pessoal interventor?
Dependendo de sua resposta, é a crença que você
expressa sobre Deus. De nossa parte, adotamos o
livre-arbítrio, como jurisdição da lei natural,
presente na própria consciência. Atente que ou
aceitamos o livre-arbítrio, prerrogativa de
independência no processo evolutivo, ou cremos
na dependência de um Deus intercessor. Você
escolhe! Não se pode falar em livre-arbítrio, se
existe um Deus externo decidindo por nós. Então,
precisamos nos posicionar quanto a essa ideia.
Caso contrário, haverá choque de interpretação,
como sói acontecer nos meios religiosos, no
sentido de sermos ‘livres’ para fazer escolhas, e, ao
mesmo tempo, temos um arbítrio que não é livre. Esse
conceito não fecha com a proposta do
Espiritismo, embora muitos no Movimento
espírita façam essa confusão.
Precisamos parar de ver o paraíso como
“um lugar”, e entendê-lo como um “estado
mental”, pois “o Reino de Deus está dentro de
nós”. Atentemos para o detalhe: Se Deus
escolhesse por nós, não teríamos responsabilidade
alguma por nossos atos e, então, seria válido dizer
que “Deus quis assim”. Seríamos então, meros
marionetes... Essa fantasia, no entanto, é a que
prospera na maioria dos meios religiosos
tradicionais. Nunca somos responsáveis por nada;
afinal Deus comanda tudo... Essa imagem de Deus
‘apartado’ de nós é alegórica, naturalmente; não faz
mal, no entanto, que muitos pensem assim, se é
desse modo que O compreendem. Afinal, Deus
tem a forma que cada um lhe dá...
De nossa parte, não aceitamos a ideia
judaica do Deus-pessoa, do Velho Testamento, uma
entidade colérica, vingativa e malevolente, que
comanda externamente a vida de cada criatura,
válida naquele momento histórico, para aquele
povo ainda embrutecido. Aceitamo-lo como uma
“Inteligência suprema, causa primeira de todas as
coisas”
Entendamos que erros não acarretam
castigos de Deus, como comumente se ouve nas
pregações
religiosas,
mas
tão-somente
consequências dos nossos enganos ao longo dos
anos... Então, escolher certo ou errado é prerrogativa

do Espírito, a caminho da aprendizagem, sem
qualquer interferência de Deus.2 Por isso, os
coadjutores disseram a Kardec, em O livro dos
espíritos, na Questão 123:
“Já não haveria liberdade se a escolha fosse
determinada por uma causa independente da
vontade do Espírito. A sabedoria de Deus
está na liberdade de escolha que deixa a cada
um, pois cada um tem o mérito de suas
obras”.

Temos insistido que duas são as teorias que
se contrapõem quanto à ideia de Deus:3 o Teísmo
e o Deísmo. A primeira nos conduz à crença de
um Deus no comando; na segunda, Você está
no comando. Numa, um arbítrio que não é livre
e na outra, você é o autor do arbítrio. É comum
diante de situações difíceis, na impotência da
solução de um desafio, entregar tudo, de acordo
com fé religiosa, nas mãos de Deus, dos Espíritos,
dos santos, dos anjos, de Jesus, do Espírito Santo,
entre outros. Nesse caso, adeus livre-arbítrio!
Veja, então, o ‘porquê’ de nossa insistência
quanto ao posicionamento da ideia que fazemos de
Deus, para que entendamos o conceito de livrearbítrio.
Concordamos,
nessa
linha
de
entendimento, com Rohden em seu livro
Cosmoterapia, p. 45, quando afirma:
“a concepção teológica dualista de que Deus
seja alguma entidade justaposta ao Universo,
algo fora do cosmo, algum indivíduo, alguma
pessoa, é certamente a mais primitiva e infantil
de todo as ideologias da Humanidade”.4

Entenda, pois, sem qualquer sentido
ideológico, quem está no comando é você
mesmo, quando aciona o livre-arbítrio. Você é,
potencialmente, a própria expressão de Deus em
evolução! Entenda que as escolhas certas ou erradas
fazem parte do mecanismo da aprendizagem.
Tem-se, assim, a prerrogativa do livrearbítrio, que independe de qualquer fé religiosa, de
escolher o que melhor lhe aprouver, quer sejam
escolhas certas, quer sejam erradas. Entenda-se,
pois, que o livre-arbítrio não nasce pronto. Ele
surge de forma embrionária, desenvolvendo-se,
gradativamente, à medida que o Espírito adquire
consciência de si mesmo.
“Quando o espírito (princípio inteligente),
após ensaios nos seres anteriores da criação,
7
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alcança a condição de Espírito, como
‘individualização’ do princípio inteligente, com o
surgimento da razão e do livre-arbítrio, está ainda
em estado infantil. Buscará, no entanto, a
construção seu crescimento, tornando-se cada vez
mais maduro, num processo sempre progressivo.
É tal como o símbolo da espiral, que nunca
fecha”.5
Então, o livre-arbítrio, sendo conquista
pessoal, não pode estar sob o comando de um
Deus-pessoa, externo. Errar ou acertar são
consequências das opções felizes e infelizes, fazem
parte da pedagogia cósmica, em que criatura é
responsável pela sua própria evolução. Podemos
afirmar, nesse recorte, que todas as ações humanas
são legítimas, sem qualquer premiação ou castigo,
pois derivam do livre-arbítrio. Repetindo: não
existe um Deus-pessoa no comando; aquilo que
chamamos de Deus se manifesta através de leis
eternas e imutáveis que não mudam. Nós é que
devemos nos adaptar a elas, pois, como diz
Kardec, na Questão 614, de O Livro dos Espíritos “o
homem só é infeliz quando delas se afasta”.
Vale aqui o conceito que expendemos em
nosso livro O código penal dos Espíritos, alertando que

o julgamento de nossos equívocos, por conta do
livre-arbítrio, não está sujeito a castigo divino, uma
vez tratar-se de mecanismo de aprendizagem,
através da própria consciência, onde está inscrita a
Lei de Deus (Lei Natural).
Bibliografia:
Kardec Allan. O livro dos espíritos, Progressão dos
Espíritos, cap. 1.
2 Leia nosso livro Para falar com Deus, lição 15, o
sentido de “A Deus tudo é possível”, Editora
EME.
3 Ler de nossa autoria: Leis de Deus eterna e imutáveis
– Peça e receba, o universo conspira a seu favor e Seja feita
a sua vontade, a força do querer, todos editados pela
EME.
4
ROHDEN, Huberto. Cosmoterapia, p. 45.
Editora Alvorada.
5 BOBERG, José Lázaro. Seja feita a sua vontade, 2.ª
Parte, cap. 12, Editora EME.
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* José Lázaro Boberg é formado em Pedagogia e em Direito
É advogado e mestre em Direito. É escritor e palestrante
espírita.

ENLIHPE vai acontecer em São Paulo. Aberta
chamada de trabalhos
O Encontro Nacional da Liga de
Pesquisadores do Espiritismo (ENLIHPE) é um
espaço para apresentação e discussão de propostas
e trabalhos de investigação científica sobre a
temática espírita. O sucesso alcançado nos anos
anteriores tem atraído pesquisadores de todo o
Brasil, interessados a divulgação e análise de seus
estudos. Pelo seu formato, o ENLIHPE incentiva
a formação de redes de pesquisa e promove a
aproximação de estudiosos de diferentes áreas do
conhecimento.
Neste ano de 2021, no último final de
semana de agosto, dias 28 e 29, na sede da União
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo,
acontece a edição 16 do Encontro Nacional. O
ENLIHPE retorna a São Paulo, depois de ter sido
realizado presencialmente em Fortaleza, Ceará, e
2019. Planejava-se realizar o encontro de 2020 em
Vitória, Espírito Santo, mas a pandemia alterou tal
planejamento.
Inscrição de trabalhos
A data final para submissão de trabalhos é
8

Da Redação

30 de abril de 2021, sendo que a confirmação do
recebimento e o parecer da Comissão Científica
sobre o artigo serão enviados eletronicamente pelo
ao e-mail do remetente.
A avaliação será feita pelo sistema duplocego (double blind review), no qual o trabalho é
avaliado anonimamente por dois membros da
referida Comissão do encontro.
Os trabalhos devem ser, prioritariamente,
relacionados à temática central do evento, que
neste ano será os 160 anos de O livro dos médiuns, em
forma de artigo científico.
Os interessantes devem enviar dois arquivos
[um contendo o nome do(s) autor(es), o título do
trabalho e o resumo; outro, contendo título e o
texto integral do artigo, sem qualquer identificação
de autoria].
Mais informações sobre o formato do
trabalho, quanto a número de caracteres, fontes
utilizadas, espaçamento, margens, parágrafos,
figuras, tabelas e gráficos, podem ser obtidas pelo
e-mail 16enlihpe@lihpe.net.
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Projeto Valorizar Kardec – X

2ª Opinião de Bezerra de Menezes
Alexandre Fontes da Fonseca*

N

a matéria anterior, apresentamos e
analisamos algumas afirmativas de Bezerra de
Menezes que convidam o leitor à valorização da
Doutrina Espírita (DA FONSECA, 2020). Vimos
que Bezerra aconselha que em todas as atividades
espíritas, “a base kardequiana permaneça em tudo e
todos”. Ele também sugeriu que a Doutrina se torne
prioridade em nossas vidas a ponto de Kardec ser
“suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em
nossas próprias vidas.” (XAVIER, 1975).
Nesta edição, continuaremos a abordar a
questão da valorização da Doutrina Espírita sob o
aspecto do argumento de autoridade de Bezerra de
Menezes. Serão transcritos alguns trechos de uma
mensagem de Bezerra recebida pela psicofonia do
médium Divaldo P. Franco em 1975, publicada na
íntegra 20 anos depois no Reformador (FRANCO,
1995). O trecho que nos interessa aqui aparece
logo depois da seguinte exposição a respeito da
importância da vida de Jesus:
“Jesus, meus amigos, é mais do que um
símbolo. É uma realidade em nossa existência.
Não é apenas um ser que transitou da
manjedoura à cruz, mas o exemplo, cuja vida

se transformou num Evangelho de feitos,
chamando por nós.” (FRANCO, 1995).

E seguida, arremata:
“Necessário, em razão disso, aprofundar o
pensamento na Obra de Allan Kardec para
poder viver Jesus em toda a plenitude.”
(FRANCO, 1995, grifos em negrito, meus).

A afirmativa acima é muito clara e
significativa. Bezerra não afirma que devemos
aprofundar o pensamento, digamos, na obra dele
mesmo, de Bezerra, ou na obra de outros autores
espirituais; de determinados médiuns; ou de outros
autores encarnados. Ele recomenda aprofundar o

“ ... aprofundar o
pensamento na obra de
Kardec ...”
9
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pensamento na obra de Kardec, que é a Doutrina
Espírita. E frisa que isso é necessário para
podermos “viver Jesus em toda a plenitude”.
A afirmativa de Bezerra é digna de estudo.
Ele confirma que um caminho que certamente nos
levará a viver o Evangelho de Jesus é o
aprofundamento na obra de Kardec. Mas o que
significa aprofundar e que obras são de Allan
Kardec?
Aprofundar significa, em alguns dicionários,
“tornar(-se) mais fundo ou profundo.” 1 Porém, o
sentido é figurado, qual seja o de “examinar, estudar,
pensar ou observar minuciosamente; investigar a fundo.”
No mesmo dicionário, encontramos que examinar é
“efetuar observação ou investigação minuciosa; sondar.”
Então o primeiro passo no aprofundamento da
obra de Kardec é observá-la de modo minucioso
para sondar-lhe o conteúdo. Em seguida, estudar a
obra, o que significa ler e interpretar o seu texto
visando conhecer os seus ensinamentos. Depois,
pensar a obra. Isto é, meditar e refletir o significado
desses ensinamentos em comparação com o
conhecimento humano e os valores da vida. E
permanecer estudando a obra para investigar a fundo a
sua mensagem, a sua orientação e a sua
interpretação dos conceitos em torno do seu
principal objeto de estudo (no caso, o Espírito, a
sobrevivência da alma, a mediunidade, etc.). Em
particular, Bezerra destaca que é necessário realizar
esse aprofundamento para poder vivenciar Jesus
em toda plenitude. Ou seja, examinar, estudar, pensar
e investigar a fundo a Doutrina Espírita nos ajuda a
descobrir como vivenciar os ensinamentos de
Jesus.
É importante comentar sobre o que
podemos entender por “viver Jesus em toda a
plenitude”. Viver Jesus é vivenciar seus
ensinamentos. Viver Jesus em toda plenitude é
vivenciar de todas as formas possíveis, e a todo
momento, todos os ensinamentos do Evangelho.
Não caberia aqui, um estudo aprofundado de O
evangelho segundo o espiritismo, mas o lema da
Doutrina Espírita é bem conhecido do movimento
espírita: “Fora da caridade que não há salvação.” As
inúmeras formas pelas quais podemos realizar a
caridade estão presentes, descritas e explicadas em

“ ... para poder viver
Jesus...”
10

toda a obra de Kardec (não apenas em O evangelho
segundo o espiritismo). Aprofundar o pensamento na
obra de Kardec, será descobrir, portanto, e de
modo cada vez mais profundo, as inúmeras formas
de praticar a caridade. Praticando a caridade em
todas as suas formas, nos aproximaremos da
vivência de Jesus em toda plenitude.
Nossa próxima questão, dentro do nosso
Projeto Valorizar Kardec, é a seguinte.
Segundo o Espiritismo, o duplo etérico (ou
duplo etéreo) é:
( ) é um corpo fluídico mais material da alma;
( ) é uma camada do perispírito;
( ) é o conjunto de fluidos vitais do ser
encarnado;
( ) nenhuma resposta anterior.
Não perca, então, a próxima edição da
revista Dirigente Espírita. Se desejar tirar dúvidas ou
sugerir temas para analisar, escreva para
dirigenteespirita@usesp.org.br.
Nota:
exemplo, ver
https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=aprofundar
1 Por

Bibliografia:
DA FONSECA, A. F. 2020. “Projeto Valorizar
Kardec – IX, 1ª Opinião de Bezerra de Menezes”
revista digital Dirigente Espírita # 180, p. 10, link de
acesso
https://usesp.org.br/wpcontent/uploads/2020/11/DE180-1.pdf
Franco, D. P. 1995. “Unificação paulatina, união
imediata, trabalho incessante ...”, Reformador,
Outubro, p. 31.
Kardec, A. 1996. O evangelho segundo o espiritismo,
Editora FEB, 112ª Edição, Rio de Janeiro, RJ.

Xavier, F. C. 1975. Pelo Espírito de Bezerra de
Menezes, “Unificação”, Reformador, Dezembro, p.
275.
*Alexandre Fontes da Fonseca é físico e professor da
Unicamp, escritor e palestrante espírita. Ocupa a
coordenação da Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita
da USE.
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A psicografia de Dolores Bacelar
Jáder dos Reis Sampaio *

C

onversamos sobre a médium Dolores
Bacelar em agosto de 2020 com Izabel Vitusso,
editora do Correio Fraterno1. Dolores Bacelar é
uma médium pernambucana, aparentemente
mecânica (na classificação de Allan Kardec), que
psicografou um bom número de livros de diversos
autores espirituais.
Criada para ser dona de casa e mãe de
família, na cultura católica, Dolores iniciou sua
prática mediúnica ainda católica, segundo seu filho,
Rômulo Bacelar. Seu primeiro livro foi A Mansão
Renoir, ditado pelo Espírito Alfredo, possivelmente
o escritor Alfredo Maria Adriano d’Escragnolle
Taunay (Visconde de Taunay), um militar, político
e professor abolicionista brasileiro, defensor do
casamento civil, da imigração e da naturalização
dos estrangeiros.
A médium não gostava de divulgação e
doou os direitos autorais de seus livros para a
editora Correio Fraterno, que mantém o Lar da
Criança Emmanuel.
Os livros ditados a Dolores são diferenciados. A
começar da série Às margens do Eufrates, que tratam
de três períodos da história hebraica. O romance
que ficou com o nome de Mesopotâmia, luz na noite
do tempo tem personagens da época da invasão
assíria do reino de Israel. Além de uma descrição
muito rica da sociedade assíria, Josepho, o autor
espiritual, faz incursões na cultura persa e hebraica.
A riqueza dos detalhes e dos personagens, como o
profeta Isaías e os reis assírios Salmanazar e
Sargon impressionam. 2
O Alvorecer da Espiritualidade deve ser lido
antes, porque trata de uma encarnação anterior à

de Sargon, e Jonathan, o pastor encerra a série. Fico
pensando se Josepho seria uma referência a Flávio
Josefo, escravo judeu emancipado que escreveu a
história de seu povo em meio aos romanos. 3
A versatilidade da faculdade mediúnica de
Dolores Bacelar pode ser vista em dois gêneros
literários: o conto e a poesia. O livro de contos,
hoje esgotado, A Canção do Destino é um dos mais
belos do gênero que já li. Autores como Monteiro
Lobato, Medeiros de Albuquerque e Coelho Neto
voltam do túmulo e reapresentam seu talento ao
leitor. O conto que mais me toca, atribuído ao
Irmão Herculano (seria Alexandre Herculano?) é
Igor, o bolchevista que se passa na Rússia da
revolução e entremeia personagens que, ao mesmo
tempo, são típicos de diferentes segmentos da
sociedade russa. A narrativa é ao mesmo tempo
psicológica e cristã, porque trata do homem com
sua luta íntima em uma sociedade que se dissolve e
se reconstrói. Ele emociona quem lê com atenção
e intriga pelos detalhes tipicamente russos, difíceis
de se localizar até mesmo em época de internet,
que já explorei em um texto do Espiritismo
Comentado. 4 “Joaninha”, de Coelho Neto, é
emocionante, e troca as paisagens russas pelo
interior entre Minas Gerais e São Paulo. Os contos
variam de estilo, de abordagem de técnica
narrativa, coisas que sugerem uma capacidade
literária imensa ou uma faculdade mediúnica extraordinária. Utilizo os textos desse livro em palestras, porque ilustram conceitos espíritas e como
têm uma narrativa bem traçada, geralmente atraem
a atenção do público, quando não o emocionam.
O preferido da médium é À sombra do
11
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olmeiro: a sabedoria da virtude, ditado por um Espírito
que se apresenta como Um Jardineiro, mas que a
mediunidade de Divaldo Franco identificou como
sendo Rabindranath Tagore, um autor que pugnou
pela aproximação cultural entre nações. Ele pode
ser considerado um precursor do diálogo interreligioso defendido hoje pelo Vaticano. No livro,
ele utiliza imagens simples da natureza para falar
da alma humana. Na minha opinião, de seus textos
mais marcantes, é O Rouxinol e a lágrima, que trata
da tristeza e humaniza Jesus. 5
Um Jardineiro ditou também o livro A rosa
imortal. Em textos curtos, às vezes curtíssimos, o
jardineiro encadeia suas imagens da natureza e da
alma com elementos do islamismo (Muezzin e
Mahmud), da tradição persa (Bel, o deus babilônico), do hinduísmo (Pastoras Gopis), do judaísmo
(Tishri, o mês outonal), e do cristianismo (o próprio Jesus se torna personagem dele) O Jardineiro
cita a região de Balkh, do Afeganistão, antigo centro de budismo, islamismo e zoroastrismo, fundado entre 1.500 e 2.000 a.C. Nesse pequeno livro,
ele parece encadear o que há de comum nas virtudes propostas pelas grandes tradições religiosas.
Com relação ao uso desses livros nos
centros espíritas, confesso que não sei como fazêlo. Alguns dos textos de Tagore podem ser
contados em meio a palestras. Outros estão muito
próximos de uma reflexão íntima, servem muito
bem para lermos em casa e refletirmos. A experiência de ler Tagore é marcante, não foi à toa que
ele ganhou o prêmio Nobel de literatura de 1913.
O próximo gênero é o das poesias. Não tenho conhecimento suficiente para analisar os poetas psicografados, isso é trabalho para o Dr. Alexandre Caroli, que já analisou o Parnaso de Além
Túmulo em dissertação de mestrado, mas minha
impressão de leitor é que os versos são diferentes
entre si, com relação à forma e ao conteúdo. Na
minha opinião, o livro não é uma mera sombra do
Parnaso. O meio espírita não lê muito a poesia e
poucos livros são impressos. Neste, há quarenta
poetas das mais diferentes escolas literárias.
Avalie o leitor por si mesmo, começando
com a primeira estrofe de uma poesia de Castro
Alves através da mão de Dolores Bacelar:

Agora uma estrofe de Arthur Azevedo
“Doutor Raposo, célebre advogado,
Meio escondido por trás de um postigo,
Dizia à cara esposa, melindrado,
Que sorrira inocente a certo amigo:”
Agora outra estrofe, de Auta de Souza
“Curva-te humildemente, ó alma irmã
E em toda mão que a ti se estende, aflita,
Mão que não sonha mais com o amanhã,
Uma flor de esperança deposita.”
Mais um (decassílabo?), de Cruz e Souza:
“A dor, a construtora nos Empíreos,
Que os seres que inda incultos permanecem
Faz florir e brilhar como áureos círios,
Desfaz paixões e o mal que a alma enegrecem. ”
Como usar as poesias? Elas podem ser lidas
ou declamadas em palestras, de acordo com o
tema, mas podem também ser empregadas como
atividade inicial em um estudo, de preparação do
ambiente ou à guisa de prece, todas essas propôstas, claro, dependem de seu conteúdo e forma e da
capacidade de prender a atenção do público.
Talvez a discrição de Dolores Bacelar, talvez
a estrutura do mercado literário espírita da época,
tenham contribuído para que a obra da médium
pernambucana não fosse amplamente conhecida
pelos espíritas. Ainda há tempo de modificar esse
quadro e homenagear Dolores, lendo e conversando
sobre seus livros.

“Século dezenove... A França anseia
Livrar-se do Vesúvio que a incendeia
Matando o Ideal que Rousseau sonhara
E em sangue, Robespierre após, plantara...
Booz diz a Ruth, que de fome geme:
- “Não há nenhuma espiga para Noemi...”

5 Falo um pouco mais do livro no blog
https://espiritismocomentado.blogspot.com/2017/0
2/dolores-bacelar-e-o-rishi.html
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* Jáder dos Reis Sampaio é psicólogo e membro da LIHPE –
Liga de Pesquisadores do Espiritismo.

janeiro/fevereiro – 2021 – edição 181

Sexualidade, relação pais e filhos
Alessandro Viana Vieira de Paula *

O

instinto sexual é um dos mais vigorosos
na criatura humana porque associado à
preservação da espécie, vinculado que está à lei de
reprodução (vide O livro dos espíritos, 3ª parte,
capítulo IV), razão pela qual o sexo também é
fonte de prazer, a fim de que o indivíduo se sinta
estimulado a buscá-lo, promovendo a perpetuação
da espécie humana.
Além do seu caráter biológico e reprodutivo, os bons Espíritos nos revelam que no ato
sexual permeado pelo respeito, responsabilidade e
amor, também há permuta de energias de qualidade superior, com o escopo de reposição dos
desgastes energéticos do períspirito.
O sexo ainda é um tema marcado por
muitos tabus, castrações, condenações, desvios
etc., de forma que deve ser abordado nas Casas
Espíritas por pessoas devidamente preparadas e
com conhecimento doutrinário, evitando-se
abordagens pautadas por falas e ideias meramente
pessoais, pois há vasta literatura espírita nessa área.
Os tempos atuais trazem desafios adicionais, haja vista que saímos da castração de
outrora, quando o sexo era visto como algo imun-

do, pecaminoso, e migramos para a excessiva
liberalidade, movida apenas pelo desejo sexual em
descontrole, onde tudo é válido na busca do
prazer, ainda que de forma irresponsável e lesando
emoções alheias.
Ademais, vivemos a era da tecnologia e das
redes sociais, que fomentam e facilitam o exercício
inadequado da função sexual, havendo, inclusive,
aplicativos que promovem encontros com a
finalidade do conúbio sexual pautado apenas pela
busca do prazer, sem a adição do sentimento, o
que torna o ato repreensível do ponto de vista dos
valores nobres.
As estatísticas revelam que a pornografia é
uma das principais buscas pelos usuários na
internet, inclusive por jovens e crianças, estas
talvez movidas pela mera curiosidade ou pela
precocidade como esses assuntos chegam ao seu
cotidiano.
Os benfeitores espirituais ainda informam
que são raros os Espíritos, na Terra, que não
trazem algumas complicações, conflitos ou
desarmonias na área do sexo, o que torna a
abordagem desse tema realmente necessária.
13
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Todas essas questões apontadas tornam a
tarefa dos pais, educadores e trabalhadores espíritas mais desafiadora, exigindo equilíbrio, conhecimento e amorosidade.
Há urgente necessidade de mostrarmos a
importância da disciplina mental e comportamental nessa área, realçando os valores do Evangelho,
que preconizam o amor e o respeito.
Jesus, o sublime Mestre, orienta que aquele
que cobiçasse a mulher do próximo já estaria
cometendo adultério em seu coração (Mateus 5:2728).
Sabemos que as tormentas do sexo se
iniciam na mente e, mesmo que não convertidas
em atitudes, atraem vínculos obsessivos de difícil
trato, e revelam que os portadores desses pensamentos necessitam de orientação e elevação
mental para que não permaneçam em tormentos e
conflitos, piorando, paulatinamente, a sua saúde
mental e espiritual.
Não se trata de castração ou repressão, mas
do uso adequado do sexo, atendendo sua
finalidade superior, divina, pois dele dimanam
forças criativas, e, como elucida o Espírito
Emmanuel,
“Não proibição, mas educação. Não abstinência
imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos
outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle.
Não impulso livre, mas responsabilidade[...]” (Vida
sexo – Introdução).

Diante da apologia ao prazer da atualidade,
que dá ênfase ao sexo, os pais e os educadores
necessitam estar atentos e dispostos ao diálogo
fraternal, até porque, vivemos um momento em
que os jovens e as crianças estão lidando com
excessos de informações por conta da era digital,
nem todas de boa procedência.
É bom frisar que as tarefas do diálogo e da
educação cabem aos pais ou responsáveis legais,
norteando moralmente os filhos e esclarecendo
suas dúvidas acerca do sexo e da sexualidade,
cabendo aos educadores da escola a função de
uma orientação mais técnica, conceitual e biológica
acerca da função reprodutiva do ser humano e da
anatomia dos órgãos sexuais.
Claro que é de bom alvitre que os pais, os
responsáveis legais e os educadores, inclusive os
Coordenadores da evangelização e da mocidade na
Casa Espírita, ofertem um bom exemplo nessa
área, com condutas equilibradas, porque as
14

crianças e os jovens se espelham muito neles, mas
não podemos desconsiderar que a responsabilidade maior é dos pais e responsáveis legais (vide a
questão 208 de O livro dos espíritos).
A educação a ser ministrada pelos pais deve
ser aquela que habilita os seus filhos a viverem no
mundo, até porque, nesta era digital não conseguimos monitorá-los a todo momento, cabendo
a estes, a partir da boa ou má educação que receberam, e das bagagens, equilibradas ou desequilibradas, que ostentam do seu passado espiritual,
fazerem as escolhas, dizendo “sim” ou “não” para
as situações que lhes são apresentadas, exercitando
seu livre-arbítrio, que faz parte do seu amadurecimento espiritual.
Para se ter mais sucesso nessas questões
educacionais, cabe frisar que se deve cultivar o hábito do diálogo, de saber ouvir, de expressar nossos sentimentos de amor e cuidado pelos filhos,
criando “tempos” e “oportunidades” para que a
amizade e a convivência se estabeleçam na relação
pais/filhos.
Na atualidade, temos que tomar cuidado
com os modismos e modernidades que ganham
status de normalidade, que acabam invadindo os
lares e contam, infelizmente, com o consentimento
dos pais ou responsáveis.
Sabemos que o exemplo é o meio mais
eficaz de educar os filhos, portanto, cabe aos pais e
responsáveis adotarem condutas equilibradas na
área da sexualidade, não que isso deva ser
integralmente do conhecimento dos filhos, mas o
equilíbrio nessa área fortalece a fibra moral que
ajuda na relação pais/filhos.
Em sentido inverso, se os pais ou
responsáveis adotam comportamentos esdrúxulos
e irresponsáveis na área da sexualidade, com
hábitos nada recomendáveis do ponto de vista
espiritual e moral, tais como, assistir a filmes
pornográficos, ostentar relações extraconjugais,
frequência a motéis, fatos estes que podem chegar
ao conhecimento dos filhos adolescentes,
certamente poderá haver desajustes, atritos e
desarmonias nos diálogos atinentes a esse assunto
que se estabeleçam na família.
Ademais, toda conduta equilibrada, pautada
pelos valores do Evangelho, cria uma sintonia
elevada, permitindo aos pais estabelecerem
vínculos psíquicos com a Espiritualidade superior,
onde poderão receber inspiração e energias de boa
qualidade que os fortalecerão para os desafios da
educação.

janeiro/fevereiro – 2021 – edição 181

Quando os pais perceberem, na própria
conduta, desvios, viciações, desequilíbrios na área
da sexualidade, é importante buscar ajuda espiritual
e médica, a fim de se fortalecerem para o “bom
combate”, superando as más inclinações e
edificando na intimidade o “homem novo”.
Outro assunto crucial para o tema é a
incidência da influência espiritual, a obsessão, pois
havendo desajustes da sexualidade na área da
vivência e dos padrões mentais, dos desejos
íntimos, naturalmente que haverá sintonia com
Espíritos que também trazem as mesmas
problemáticas, os quais tentarão, a todo custo,
desequilibrar o indivíduo, levando-o às quedas
morais nessa área, infelicitando-o e criando novos
débitos em razão da lei de causa e efeito.
Para se libertar desses vínculos obsessivos,
deve-se buscar as ajudas já citadas, e ainda temos
as reuniões de desobsessão nas Casas Espíritas que
prestarão ajuda valiosa, cujo efeito positivo
também dependerá da mudança de conduta do
obsediado.
Diante das diversas questões que surgem
sobre a relação pais/filhos envolvendo o tema em
foco, mostra-se prudente que as venerandas lições
do Espiritismo possam iluminar as mentes e os
corações dos pais e dos filhos, cabendo àqueles
frequentarem os grupos de estudo e a estes a
evangelização infantil e a mocidade espírita, o que
lhes ajudarão vigorosamente.
Assim sendo, vemos a grandeza do
Espiritismo que nos apresenta soluções e
caminhos serenos para os desafios que a vida nos
apresenta, inclusive para os dilemas do sexo e da
sexualidade.
Por derradeiro, além das obras básicas e a
Revista Espírita, todas de Allan Kardec, indico, a
título de sugestão e complementação doutrinária,
os seguintes livros: Vida e Sexo e Sexo e destino, de
Chico Xavier; Vereda Familiar, Desafios da Educação,
Minha família, o mundo e eu, Desafios da Vida Familiar
e Cânticos da Juventude, de Jose Raul Teixeira;
Encontro com a paz e a saúde”, S.O.S. Família, Sexo e
obsessão e Adolescência e Vida, de Divaldo Pereira
Franco.
*Alessandro Viana Vieira de Paula é juiz de
direito, escritor e palestrante espírita. Articulista da revista
Reformador, da FEB, e de Mundo Espírita, da FEP –
Federação Espírita do Paraná.

Grupo Espírita Paulista
formaliza parceria

Após aprovação dos seus respectivos
Conselhos, a Aliança Espírita Evangélica, a
Federação Espírita do Estado de São Paulo e a
União das Sociedades Espíritas do Estado de
São Paulo, firmaram termo formal de parceria no
último dia 16 de dezembro.
O propósito da parceria é a divulgação do
Espiritismo por todos os meios disponíveis e o
estudo conjunto, visando a consolidação do seu
corpo doutrinário.
A parceria se fundamenta no fortalecimento
do movimento espírita, na inspiração da
convocação pelo Espírito Erasto, capítulo XX,
item 4, em O evangelho segundo o espiritismo: “Oh,
verdadeiro adepto o Espiritismo! Ide e pregai a palavra
divina: os Espíritos elevados estão convosco” e pelo
alinhamento com a recomendação de Allan
Kardec, em seu Projeto 1868: “Dois elementos
devem contribuir para o progresso do Espiritismo: o
estabelecimento teórico da doutrina e os meios de
popularizá-la”.
O Grupo Espírita Paulista – GEP não terá
existência jurídica, de tal forma que as três
instituições signatárias manterão a sua
autonomia
jurídica
e
independência
administrativa e financeira, sem que qualquer
uma responda por encargos e responsabilidades
das outras.
Todo e qualquer documento e atividades,
como eventos e outros, deverão ter sua
formalização através de documento próprio,
assinado pelas três entidades, através de seus
representantes legais.
Qualquer uma das entidades pode deixar de
fazer parte da parceria por decisão do respectivo
Conselho.
Independentemente de suas iniciativas
individuais, as três entidades envidarão todos os
esforços para, em conjunto, levarem a cabo a
concretização do propósito que norteia o Termo
de Parceria.
Os participantes do GEP, também,
decidiram que outras instituições podem fazer
parte do Grupo, havendo o mesmo alinhamento
de objetivos de divulgação e de coerência dos
princípios doutrinários do Espiritismo.
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Silvio Costa *

K

ardec, logo na capa de O livro dos médiuns,
apresenta a obra:
“Contém o ensino especial dos Espíritos
sobre a teoria de todos os gêneros de
manifestações, os meios de comunicação com
o Mundo Invisível, o desenvolvimento da
mediunidade, as dificuldades e os escolhos
que se podem encontrar na prática do Espiritismo. (continuação de O livro dos espíritos)”. 1

Herculano Pires, em sua tradução, destina a
abertura da obra com um capítulo que se intitula
EXPLICAÇÃO, iniciando com os seguintes
parágrafos:
“Este é o segundo volume da Codificação do
Espiritismo. Logo após a publicação de O livro
dos espíritos, obra básica da doutrina, em 1857,
Kardec lançou, em 58, um livrinho intitulado

Instruções práticas sobre as manifestações
espíritas. Era um ensaio para elaboração de
O livro dos médiuns, que só pode aparecer
em 1861.

16

Publicado este, Kardec suprimiu aquele.
Apesar disso, 62 anos mais tarde, em 1923,
Jean Meyer, então diretor da Casa dos
Espíritas, resolveu reeditar o Instruções, para
circular juntamente com este livro, por
considerar aquele livrinho útil à iniciação nas
questões mediúnicas. No Brasil, Cairbar
Schutel, em sua gráfica de Matão, lançou
também o Instruções em nossa língua.
A finalidade deste livro é desenvolver a parte
prática da doutrina, em sequência à exposição
teórica do livro básico. Por isso Kardec o
considerou "continuação de O livro dos
espíritos", como se vê no frontispício.
Mesmo porque, segundo declara na Introdução,
este livro também pertence aos Espíritos.
Foram eles que o orientaram na sua
elaboração, eles que o reviram e modificaram
inteiramente para a segunda edição de 1862,
que ficou sendo a definitiva e que serviu para
esta tradução. “ 2

Como espíritas, essa obra fundamental não
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necessitaria de maiores apresentações. Entretanto,
mesmo o maior conhecedor do tema mediunidade
e, consequentemente, da própria obra, surpreendese em vários momentos com informações contidas
nas suas entrelinhas, linhas, parágrafos e temas de
seu conteúdo.
Repetir que é um livro para ser estudado e
não apenas lido, parece óbvio, mas sabemos que
Kardec foi além das supostas obviedades. Sim,
podemos dizer que O livro dos médiuns, assim como
Herculano Pires afirma, é um “tratado superior de
fenomenologia paranormal”. Disponibiliza ainda,
de maneira basilar, a necessidade de voltarmos o
“instruí-vos” para as conquistas de ordem moral.
Verificando o índice e ordem da organização, vemos como é ampla a sua abordagem.
Podemos entender que falar ou ver os Espíritos
não é um simples roteiro ou uma sensação física. É
um compêndio que se inicia no entendimento do
que são os Espíritos, ou além, da pergunta
“Existem Espíritos?” até a formação das instituições, fechando com o Vocabulário Espírita, no
capítulo XXXII.
Um ponto importante a ser destacado da
obra é o conhecimento que ela agrega no sentido
que o desenvolvimento é um estágio de evolução,
mas que esta evolução só se dará efetivamente a
partir da aplicação desses conceitos na prática do
bem. Em seus capítulos, a obra evidencia ainda
que a prática da mediunidade (no emprego de suas
possibilidades e potencialidades) tem os objetivos
da transformação moral do médium e o auxílio ao
próximo.
Então, qual o maior presente ou celebração
que podemos proporcionar nesse aniversário de
160 anos de O livro dos médiuns? Com toda a
certeza, como dirigentes e divulgadores da Doutrina Espírita, a sua divulgação. Não somente a
venda do livro, mas principalmente o seu uso e
aplicação.
“Dissemos que o Espiritismo é toda uma
Ciência, toda uma Filosofia. Quem desejar
conhecê-lo seriamente deve, pois, como primeira
condição, submeter-se a um estudo sério e
persuadir-se de que, mais do que qualquer outra
ciência, não se pode aprendê-lo brincando. O
Espiritismo, já o dissemos, se relaciona com todos
os problemas da Humanidade. Seu campo é
imenso e devemos encará-lo sobretudo quanto às
suas consequências. A crença nos Espíritos
constitui sem dúvida a sua base, mas não basta

para fazer um espírita esclarecido, como a
crença em Deus não basta para fazer um teólogo.
Vejamos, pois, de que maneira convém proceder
no seu ensino, para levar-se com mais segurança à
convicção.
Que os adeptos não se assustem com a
palavra ensino. Não se ensina apenas do alto da
cátedra ou da tribuna, mas também na simples
conversação. Toda pessoa que procura persuadir
outra por meio de explicações ou de experiências,
ensina. O que desejamos é que esse esforço dê
resultados. Por isso julgamos nosso dever dar
alguns conselhos, que poderão ser aproveitados
pelos que desejam instruir-se a si mesmos e que
terão aqui o meio e chegar mais segura e
prontamente ao alvo”. 3
Na nossa condição de aprendizes, se faz
necessário sempre repetir: “o óbvio precisa ser
dito”. Com isso, sigamos o que de melhor temos à
nossa disposição para as nossas atividades
espíritas, que é a Codificação!
Bibliografia:
Allan Kardec, O livro dos médiuns, (1861),
Explicação, tradução de José Herculano Pires,
LAKE Editora, 23° Edição, 2004
1

2

Allan Kardec, O livro dos médiuns, (1861),
Introdução, tradução de José Herculano Pires,
LAKE Editora, 23° Edição, 2004
3

Allan Kardec, O livro dos médiuns, (1861), Capítulo
III – Método, Item 18, tradução de José Herculano
Pires, LAKE Editora, 23° Edição, 2004
* Silvio Costa é Diretor do Departamento de Mediunidade
da USE.
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Forma científica e doutrinária de reportar
descobertas e revelações
Quem se alimenta de leite ainda é criança ... (Hebreus 5:13).

S

egundo Kardec,

1 – O espiritismo é progressivo (Kardec,
item 55 do capítulo I de A Gênese (GE)):
Uma última característica da revelação espírita,
(...) é que, (...) ela é, (...) essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. (Grifos em negrito, meus).

2 – Esse progresso não ocorrerá sem
critérios (idem):
O Espiritismo, assim, só estabelece como
princípio absoluto o que está demonstrado
com evidência, ou o que resulta logicamente da observação. (Grifos em negrito,
meus).

3 – O meio de elaboração do espiritismo foi
o mesmo das ciências positivas (item 14, idem):
O Espiritismo, como meio de elaboração,
procede exatamente da mesma maneira que as
ciências positivas, quer dizer, aplica o método
experimental.

4 – Sem a experiência de como proceder
no avanço do conhecimento da Ciência, o espiritismo não conseguiria se justificar: (item 16, idem):
18

Alexandre Fontes da Fonseca *

... que o Espiritismo sem a ciência careceria
de apoio e de controle e poderia equivocar-se. Se
o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas
científicas, teria fracassado, como tudo quanto surge
antes do tempo, ... (grifos em negrito, meus).

5 – A Revista Espírita (RE) foi criada para
apresentação de novas ideias e princípios, antes de
se considerá-los parte da Doutrina:
(...) A Revista é, frequentemente, para nós, um
campo de experiência destinado a sondar
a opinião dos homens e dos Espíritos sobre
certos princípios, antes de admiti-los como
partes constituintes da Doutrina. (Kardec,
prefácio da GE. Grifos em itálico, originais,
em negrito, meus).
Sendo a Revista um terreno de estudo e de
elaboração dos princípios, e nela dando sem
rodeios a nossa opinião, não tememos
empenhar a responsabilidade da Doutrina,
porque a Doutrina a adotará, se for justa, e a
rejeitará, se for falsa. (Kardec, RE de Julho
de 1868, Grifos em negrito, meus).

6 – A Doutrina foi desenvolvida em caráter
solidário e democrático, como se faz na Ciência
(item 54 do cap. I da GE):
Não há nenhuma ciência que tenha saído
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pronta do cérebro humano. Todas, sem
exceção, são fruto de observações sucessivas,
apoiadas em observações precedentes,
como de um ponto conhecido para chegar
ao desconhecido. (...) Não confiou Deus a
um único Espírito a responsabilidade de
promulgar a doutrina, quis Deus, também,
que o mais pequenino, como o maior,
tanto entre os Espíritos, como entre os
homens, trouxesse sua pedra para o edifício, a
fim de estabelecer entre eles um elo de
solidariedade cooperativa, que faltou a
todas as doutrinas decorrentes de uma única
fonte. (...) não podia a doutrina ser obra nem
de um Espírito só, nem de um só médium.
Tinha que emergir da coletividade dos
trabalhos, comprovados uns pelos outros.”
(Grifos meus).

Com base nos itens de 1 a 6, acima,
descobertas ou revelações espíritas de qualquer grau,
pouco ou muito importantes, independente de
pessoalmente concordarmos ou não com elas:
i) não devem, ainda, ser consideradas definitivas,
mesmo se forem apresentadas em forma de
livros. Elas não passaram por todos os critérios
de um avanço do conhecimento (item 2);
ii)devem ser apresentadas, primeiro, na forma de
relatórios ou artigos de pesquisa (item 5) e, de
preferência, em periódicos que adotam o método
de análise por pares. Embora seja um método
imperfeito1, ele ainda é considerado o “padrão
de ouro” na forma como a ciência lida com as
descobertas.2, 3, 4, 5
iii)só devem ser aceitas como avanços do
conhecimento espírita e publicadas em livros,
após passarem por todos os critérios de
validade científica e doutrinária (itens 2 e 4) e
terem sido analisadas e confirmadas por muitos
pares espíritas através de publicações em artigos
(itens 5 e 6);
iv)devem estimular a participação da comunidade
espírita no estudo e análise dessas descobertas
visando confirmação ou refutação (itens 5 e 6);
v)devem ser analisadas e aprofundadas com base
na Doutrina Espírita e na Ciência. Todos os
argumentos e consequências dessas descobertas
devem ser analisadas com base na coerência
das mesmas com o conteúdo das principais
obras de Kardec e com premissas científicas e
filosóficas (itens 2, 3 e 4).

É natural que quem faz descobertas e
revelações, sinta-se estimulado a divulgá-las prontamente. Mas, como diz a epístola “Quem se
alimenta de leite ainda é criança ...” (Hebreus 5:13), isto
é, está na hora do movimento espírita amadurecer
a forma como recebe e desenvolve descobertas,
revelações e novidades. O avanço do conhecimento não ocorre através de publicações iniciais de
livros. Ele ocorre através de artigos de pesquisa,
que permitem a realização dos itens de 1 a 6.
Kardec agiu conforme o que havia de melhor na
ciência de sua época (itens 1 a 6). Nós, portanto,
podemos agir com o que há de melhor na
atualidade da ciência, no tocante à metodologia de
publicação e divulgação de descobertas.
Isso não tirará o mérito de quem faz
descobertas. Mas é importante nos conscientizarmos de que quem decide se uma descoberta é boa,
correta e válida não é aquele que a faz, mas a
comunidade da respectiva área do conhecimento.
Isso torna o trabalho de progresso do conhecimento espírita uma atividade solidária e democrática (item 6). Aceitar de pronto as descobertas e
revelações, é equivalente à postura comumente
criticada como “excessivamente religiosa”, de “fé
cega”, de aceitar sem análise mensagens mediúnicas por exemplo. Kardec, no item 7 do cap. XIX
do ESE, afirmou que “A fé necessita de uma base, base
que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve
crer.” Esse é o sentido da fé raciocinada. Para ter
inteligência perfeita de uma coisa, é preciso analisá-la
de modo profundo e sob muitos aspectos. É assim
que o progresso do espiritismo ocorrerá.
Bibliografia:
1 Veja discussão aqui:
https://en.wikipedia.org/wiki/Peer_review
2 S. N. Goodman et al., Annals of Internal Medicine
121, 11 (1994). DOI: 10.7326/0003-4819-121-1199407010-00003
3 J. Moore, Peer Review blog, Nature.com blogs,
http://blogs.nature.com/peer-topeer/2006/06/perspective_does_peer_review_m.
html
4 K. Siler et al., PNAS 112, 360 (2015). DOI:
10.1073/pnas.1418218112
5 R. K. Caputo, Families in Society: The Journal of
Contemporary Social Services 100, (2018). DOI:
10.1177/1044389418808155
* Alexandre Fontes da Fonseca é responsável pela
Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita da USE.
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As dificuldades da comunicação

O

ano de 2020 foi um período de
aprendizado e adaptação a toda Humanidade, em
virtude da pandemia que se instalou, levando a
uma mudança de hábitos e de como nos relacionamos com aqueles que convivemos na vida
social e familiar. A necessidade do distanciamento
físico, para se evitar o contágio da doença, fez com
que buscássemos meios de comunicação com
segurança, condição que deve perdurar ao longo
deste novo ano até termos um meio eficaz de
imunização.
Assim, todos voltaram seu olhar às
ferramentas de comunicação existentes, em
particular às eletrônicas e digitais. Estas se referem
ao ambiente da internet principalmente, sendo as
redes sociais e a utilização de terminais móveis
(tablets, celulares), exemplos deste meio de se
comunicar.
Nos artigos anteriores falamos das diversas
ferramentas existentes e como podemos utilizá-las
na divulgação de nossas atividades. Neste faremos
uma reflexão sobre o nosso papel na Comunicação
Social Espírita.
Qual sua finalidade?
20
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“propiciar condições para o diálogo fraterno entre
aquele que emite a mensagem (emissor) e o interlocutor
(receptor); tornar comum as notícias e dados de
interesse do Movimento Espírita às pessoas, às
instituições e ao público, de modo geral.”. 1

E como realizar esta tarefa? Vamos
observar, por exemplo, uma situação que
costumamos ver e ouvir e que ocorre
rotineiramente:
“Sou trabalhador de comunicação do Centro Espírita
e tenho muitas atividades, as quais absorvem todo o
tempo que tenho disponível, não há como dedicar-me a
outras casas espíritas e ao Movimento Espírita que
desconheço como funciona.”.

Esta ocorrência é muito comum, os
dirigentes e colaboradores das instituições espíritas, geralmente têm muitas tarefas e trabalham
isoladamente por desconhecerem o Movimento
Espírita e os órgãos de unificação, e participando
deles possam ser auxiliados e auxiliarem por sua
vez, aos outros integrantes desta “rede fraterna”.
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Como assim “rede fraterna”? Temos que
entender que rede é o entrelaçamento de diversos
pontos de recepção e transmissão de informações
e que quando fazemos parte, como um, destes
pontos, somos capazes de receber o conteúdo e
somos “responsáveis” pela sua transmissão.
A responsabilidade se refere não só à
divulgação, mas à qualidade e procedência do
material, cujo conteúdo deve respeitar os
princípios e fundamentos espíritas adotados, pois
devemos lembrar que estamos refletindo sobre o
papel da Comunicação Social Espírita.
E nesta rede, qual o papel dos dirigentes?
Orientar e esclarecer aqueles que têm sob sua
liderança, de como realizar a análise das
informações recebidas e o cuidado que se deve ter
com aquelas que forem geradas, sempre com a
coerência doutrinária necessária.
O dirigente dos órgãos de Unificação tem
um papel estratégico a desempenhar:
Primeiro é de aclarar o que é o Movimento
Espírita, o que é unificação e qual sua importância
para a Sociedade.
Segundo demonstrar que a casa espírita ao
integrar-se ao Movimento Espírita de Unificação
não perderá sua identidade e soberania no
desempenho de suas ações, que não há subordinação ou imposição, mas colaboração entre as diversas instituições que fazem parte desta “rede
fraterna”, cuja troca de experiências e conhecimentos propiciam o crescimento e o fortalecimento da
Doutrina Espírita e de todos os envolvidos.
Há muitas outras atitudes que o dirigente,
em seu relacionamento com os seus pares, órgãos
e instituições, perceberá que deverá adotar, atendendo as particularidades e necessidades dos grupos aos quais está ligado.
No Projeto – 1868, texto contido em Obras
Póstumas, Allan Kardec expõe seus pensamentos
referentes à propagação da Doutrina Espírita:
“Um dos maiores obstáculos que podem entravar a
propagação da Doutrina, seria a falta de unidade; o
único meio de evitá-la, senão para o presente, pelo
menos para o futuro, é de formulá-la em todas as suas
partes, e até nos mais minuciosos detalhes, com tanto
de precisão e de clareza, que toda interpretação
divergente seja impossível.”.

Em outro trecho:
(...) “Só o Espiritismo, bem entendido e bem
compreendido, pode remediar esse estado de coisas

(Kardec se refere às influências negativas
sofridas pelo Cristianismo ao longo da
História), e se tornar, assim como disseram os
Espíritos, a grande alavanca da transformação da
Humanidade. A experiência deve nos esclarecer sobre
a marcha a seguir; mostrando-nos os inconvenientes do
passado, diz-nos claramente que o único meio de evitálos para o futuro, é assentar o Espiritismo sobre as
bases sólidas de uma doutrina positiva, nada deixando
ao arbítrio das interpretações.” (...).

E mais adiante no mesmo texto:
“(...) Dois elementos devem concorrer para o progresso
do Espiritismo; estes são: o estabelecimento teórico da
Doutrina e os meios de popularizá-la. O
desenvolvimento que ela toma, cada dia, multiplica as
nossas relações que não podem senão aumentar pelo
impulso que dará a nova edição de O Livro dos
Espíritos, e a publicidade que será feita a esse respeito.
(...)”. 2

Como vimos, Kardec traz como ações de
suma importância para a manutenção e o progresso do Espiritismo a fundamentação da base doutrinária e sua divulgação. Papel a ser desempenhado pelo Movimento Espírita e os órgãos de unificação.
Daí a necessidade de os dirigentes levarem
aos seus colaboradores, não só o conhecimento do
que é o Movimento e sua finalidade, porém a
importância que cada um de nós tem para sua
perenidade e como podemos contribuir para sua
expansão.
Quando as instituições e os espíritas
entenderem como é fundamental essa união de
esforços, não haverá isolamento e o trabalho de
divulgação do Espiritismo se ampliará e se tornará
de difusão: que a propagação internalizada por nós e
irradiada ao nosso redor.
A tarefa é árdua e necessita da contribuição
de todos para alcançarmos o objetivo da Doutrina
Espírita que é da transformação da Humanidade
para o Bem.
O Espírito da Verdade em “O evangelho
segundo o espiritismo” no capítulo VI – item 5 nos
diz:
“Espíritas: amai-vos, eis o primeiro ensinamento;
instruí-vos, eis segundo. Todas as verdades se
encontram no Cristianismo; os erros que nele se
enraizaram são de origem humana; (...)”.
21
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A Comunicação Social Espírita tem como
finalidade realizar a divulgação dos princípios
espíritas, evitando todo o personalismo e o
“achismo”, preservando suas bases e coerência.
Relembrando e transcrevendo uma frase de
Bezerra de Menezes, muito conhecida no
Movimento Espírita, despedimo-nos e nos colocamos à disposição a de todos os dirigentes que
necessitam de auxílio nesta importante tarefa da
comunicação.
“(...) solidários, seremos união. Separados uns dos
outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a
realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós,
continuaremos à procura do trabalho com que já nos

encontramos honrados pela Divina Providência. (...)”. 3

Bibliografia:
1 Orientação à Comunicação Social Espírita – Conselho
Federativo Nacional/FEB – Ed. FEB.
2 Obras Póstumas – 2ª Parte – Ed. LAKE.
3 Mensagem de União – psicografia de Francisco
Cândido Xavier – Espírito Adolfo Bezerra de
Menezes – extraída de Unificação. USE. Ano
XXVII. No. 309. São Paulo. Novembro-Dezembro
de 1980.
*Marco Antonio Soares de Oliveira é o 2° Secretário do
Departamento de Comunicação da USE.

Chegou a nova
Livraria Virtual da USE
Conheça a nova Livraria da USE.
Agora o nosso acervo de obras espíritas está
disponível no site www.livrariause.com.
Autores clássicos, lançamentos das melhores
editoras espíritas e mais 3.000 títulos.
Peça online e receba em casa.
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A atividade de irradiação / vibração
Equipe do Departamento de Assistência Espiritual

A

atividade de Irradiação/vibração é uma
das propostas de trabalho ligadas ao Atendimento
Espiritual no Centro Espírita.
As demais atividades do AECE são:
a. Recepção e Grupo de Acolhimento;
b. Atendimento Fraterno;
c. Explanação do Evangelho à Luz da Doutrina
Espírita;
d. Passes (e magnetização da água);
e. Evangelho no Lar e
f.Implantação do Evangelho no Lar.
A área do Atendimento Espiritual no
Centro Espírita interage com todas as demais
propostas de trabalho sugeridas pelo opúsculo
Orientação ao Centro Espírita:
a. Palestras públicas;
b. Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita;
c. Estudo e Educação da Mediunidade;
d. Reunião Mediúnica;
e. Evangelização Espírita da Infância e da
Juventude;
f. Divulgação da Doutrina Espírita;

g. Serviço de Assistência e Promoção Social
Espírita;
h. Atividades Administrativas;
i. Participação do Centro Espírita nas Atividades
de Unificação do Movimento Espírita;
j. Administrativo e Institucional.
A irradiação é um benefício proveniente da
oração. Segundo Jesus, “Onde quer que se encontrem
duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas
estarei.” (Mateus, cap. XVIII, v.20)
A tarefa de irradiação acontece em dia,
horário e local previamente determinados. No caso
de Centros Espíritas com grande fluxo de pessoas
e de trabalhadores, nada impede que ocorra em
mais que um dia da semana (aliás, isso seria
excelente). Cada Centro Espírita tem suas
particularidades quanto ao número de trabalhadores e condições físicas para a execução das suas
atividades. Há Centros com 10, 20, trabalhadores e
há centros com centenas de voluntários. As
adequações seguem por conta dessas diferenças, o
que permitirá a ocorrência de atividades em apenas
um dia da semana ou em vários dias, conforme as
necessidades, a oferta de trabalhadores e as
23
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disponibilidades de espaço.
O importante é que haja, para efeitos de
organização e administração, apenas um coordenador da tarefa da irradiação e este assessore,
com o carinho que a tarefa requer.
No atual momento em que estamos
vivendo, onde as reuniões presenciais devem se
evitadas a reunião para as irradiações pode ser
realizada virtualmente utilizando as plataformas de
reuniões disponíveis, para isso basta organizar o
grupo composto por:
a) Um coordenador.
b) Colaboradores – treinados na irradiação e
disciplina mental, para a sustentação vibratória.

Evangelho na USE

Desde o início do mês de julho do ano
passado, representantes da Diretoria Executiva,
dos Departamentos e do Conselho Deliberativo
Estadual têm participado de reuniões de estudo de
O evangelho segundo o espiritismo.
Nestas reuniões, além do estudo e de
comentários sobre o Evangelho, também são
realizadas vibrações em todas as oportunidades.
As reuniões acontecem, pelo Google Meet,
semanalmente, aos domingos, a partir das 18
horas.

O desenvolvimento das atividades não deve
ultrapassar uma hora e compreendem:
a) Leitura preparatória.
b) Prece inicial.
c) Vibrações (Irradiação mental com
propósitos e finalidades definidas previamente)
d) Prece final.

Recomenda-se aos participantes sejam
portadores do habito da oração e meditação,
tenham conhecimento das formas pensamento e
vigilância mental.
No
capitulo
XXVII de O evangelho
segundo o espiritismo
entre os itens 9 a 15
vamos encontrar a
fundamentação
da
ação da prece sobre o
pensamento que é a
base da irradiação /
vibração. Esta conexão com os bons
Espíritos tem sido
fundamental
para
toda a humanidade
nestes dias intranquilos
provocados
pelos efeitos da pandemia da Covid-19.
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Nota:

Informações
extraídas
de
material
proveniente das reuniões da Área de Atendimento
Espiritual da Comissão Regional Sul do Conselho
Federativo Nacional da Federação Espírita
Brasileira e compiladas pelo Departamento de
Atendimento Espiritual da USE.

Equipe do Departamento de Atendimento Espiritual no
Centro Espírita da USE.
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departamento de
doutrina
doutrina@usesp.org.br

Quanto menor o conhecimento,
maior a imprudência
Marco Milani *

E

m 1999, os pesquisadores americanos da
área de psicologia, David Dunning e Justin Kruger,
publicaram um interessante estudo1 em que procuraram explicar um padrão de comportamento
peculiar. Em síntese, quanto menos uma pessoa
conhece sobre determinando assunto, mais ela
acredita conhecer sobre ele. Em homenagem aos
autores, essa relação foi denominada Efeito
Dunning-Kruger (EDK).
Segundo os autores, as pessoas tendem a ter
visões excessivamente favoráveis de suas habilidades em muitos domínios sociais e intelectuais.
Essa superestimação do próprio saber decorre, em
parte, porque as pessoas não qualificadas nesses
domínios desconhecem a real complexidade dos
objetos que se propõem a discutir. Nesse sentido,
elas chegam a conclusões errôneas e fazem escolhas infelizes. Inversamente, pessoas mais versadas
e que até possuem um pleno domínio sobre determinados objetos tendem a reconhecer seus próprios limites e assumem uma postura mais prudente e modesta sobre o próprio saber.
O EDK explica, por exemplo, a vasta gama
de pseudoespecialistas sobre os mais variados as-

suntos, inclusive com relação àqueles de alta
complexidade teórica. Basta uma rápida visita nas
redes sociais virtuais para se deparar com comentários, geralmente infundados e sem respaldo
técnico-científico, mas que se propõem a revelar à
humanidade a verdade de como as coisas são e
funcionam.
Certamente, é direito de todos opinar e
expressar-se sobre a realidade. É esse impulso
questionador e argumentativo que faz o conhecimento humano progredir. O reconhecimento das
próprias limitações, entretanto, é essencial para se
evitar deslizes e prejuízos conceituais e práticos.
Não é diferente com relação à temática
espírita. Aquele mais familiarizado com as diretrizes claras e seguras presentes no ensino dos
Espíritos, apresentado por Allan Kardec, reconhece as próprias deficiências e limites cognitivos.

“

... versadas tendem a
reconhecer
seus próprios limites.”
25
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Concomitantemente, procura se aprofundar
nos princípios e valores que estruturam o corpo
teórico do Espiritismo e exemplificar as próprias
convicções lastreadas na fé raciocinada.
O EDK se manifesta, todavia, em maior ou
menor grau durante discussões doutrinárias.
Alguém que construiu o seu saber sobre o
Espiritismo em fontes outras que não seja nas
obras de Allan Kardec assume o risco de defender
conceitos e práticas que se afastam do ensino dos
Espíritos e, tragicamente, distorcem ou deturpam
esses conceitos.
O intercâmbio fraterno e embasado de
ideias e opiniões sobre a temática espírita é sempre
bem-vindo, pois colabora para se identificar e
analisar eventuais divergências interpretativas e se
apontar caminhos para a reflexão sobre os tópicos
discutidos. Deve existir, porém, uma referência
doutrinária segura para se afastar das
consequências deletérias do relativismo, o qual
supõe que tudo seja lícito e válido.
Allan Kardec, educador por excelência,
sempre insistiu na clareza e objetividade das ideias
para se reduzir os problemas do relativismo e se
chegar a um denominador comum pela observação
dos fatos e pelo uso da razão.
Interessantemente,
mesmo
com
a
preocupação didática de Kardec para que o
conteúdo espírita fosse plenamente conhecido,
não há como se negar os diferentes graus de
maturidade cultural e doutrinária de cada um.
Quanto menos sólido for o conhecimento
doutrinário, graças ao EDK, mais supostas
certezas e verdades desconectadas da realidade
tendem a ser apresentadas com convicção pelo
adepto, o qual pode se sentir confortável e
confiante em defender tais suposições porque não
vislumbrou a complexidade dos assuntos
envolvidos.

Reunião geral do
Departamento de
Mocidade

No dia 12 de dezembro, o DM realizou,
virtualmente, a Reunião Geral, que encerrou as
atividades de 2020, com a presença de 12
representantes de órgãos regionais e 13 representantes de órgãos locais, além de diretores,
assessores e convidados.
Foram realizadas vivências reflexivas sobre o
momento, a unificação e o fortalecimento íntimo
para o trabalho.
Troca de gestão em 2021, atualização do
regimento interno, PGA 2021, uso adequado de
logos da USE e treinamento de dirigentes foram os
assuntos da pauta da reunião com envolvimento
efetivo de todos os participantes.

Bibliografia:
J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and
unaware of it: How difficulties in recognizing one's
own incompetence lead to inflated selfassessments. Journal of Personality and Social
Psychology, 77(6), 1121–1134.
https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1121
1 Kruger,

* Marco Milani é Diretor do Departamento de Doutrina e
Reunião geral do Departamento de Mocidade pelo Meet.
Presidente da USE Regional de Campinas.
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departamento de estudos
sistematizados
esde@usesp.org.br

Por que estudar a Doutrina
Espírita ?

Tania Regina Ramalho *

Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro ensinamento.
Instruí-vos, eis o segundo”.
(Espírito da Verdade, Paris 1860, em O evangelho
segundo o espiritismo – capítulo VI)

A

epígrafe acima, do Espírito da Verdade,
ainda hoje nos soa como um alerta, no momento
pelo qual passa nosso planeta Terra, do quanto
ainda nos encontramos distantes do amor, que é a
máxima expressão da vida, e sentimento, este, que
é fruto de nossas conquistas. Nos primórdios de
nossas existências ele oscila fracamente, como um
pequeno ponto de luz, depois esta luz vai aumentando conforme crescemos espiritual e moralmente.
Portanto, somos seres humanos em
constante processo de evolução, exercitando e
aprendendo a nos amar, pois assim haveremos de
amar o nosso próximo. Dispomos de vários potenciais a serem desenvolvidos, necessário buscá-los
para estruturar os alicerces que nos sustentam no
mundo que vivemos.
Como fazer isso? Como encontrar este
caminho?

A frase do Espírito da Verdade nos leva à
reflexão: Amor e Instrução! São as asas que nos
ajudarão alcançar nossa emancipação moral e espiritual. ‘Instrução’ significa, segundo o dicionário,
formar o espírito com lições e conhecimento.
Podemos concluir que as duas orientações comtidas na frase, dependem uma da outra, ou seja, o
uso da razão, fundamentada nos conhecimentos
doutrinários, irá nos conduzir à verdadeira expressão do amor, de maneira segura e plena.
Amor sem conhecimento é como um foco
de luz sem direção. O amor com entendimento, ao
contrário, poderá iluminar caminhos da ignorância
e nos conduzir à educação, autonomia e desenvolvimento.
Por outro lado, conhecimento sem amor
pode levar a inteligência a se perder no caminho da
vaidade e do egoísmo.
Pois bem, a epígrafe citada está no bojo da
Doutrina Espírita, que nasceu no século XIX com
a tarefa de esclarecer, consolar e lembrar aos
homens o que já havia sido ensinado por Jesus, e
explicar as coisas que na época a humanidade não
foi capaz de compreender.
27

janeiro/fevereiro – 2021 – edição 181

Para alcançar estes objetivos, a Doutrina
Espírita convida seus adeptos a estudarem as obras
codificadas por Allan Kardec, que constituem a
base da Doutrina dos Espíritos.
A proposta destes estudos, sob o tríplice
aspecto da ciência, filosofia e religião, destaca os
ensinamentos morais e a fé raciocinada, que
conduzem os estudiosos do Espiritismo ao esclarecimento, equilíbrio e busca do aperfeiçoamento.
Através da Doutrina é possível compreender as situações e conflitos que vivenciamos a
cada nova reencarnação, assumir as responsabilidades de nossas próprios ações e atitudes, ou seja,
exercer nosso livre-arbítrio.
Assim, o estudo proporciona o aprimoramento humano, sua integração aos objetivos ao
qual se vincula, sendo indispensável para sua
própria iluminação, segurança e libertação íntima.
Muitas pessoas se aproximam das
instituições espíritas movidas pelos mais variados
motivos, e quando convidadas a estudarem os
fundamentos da Doutrina, nem todas perseveram,
ficando à margem de sua compreensão. Outras,
ficam deslumbradas por alguns de seus aspectos e
com muitas dúvidas sobre tantos outros. Algumas
pessoas são movidas por soluções imediatistas,
ainda não buscam na Doutrina uma filosofia de
vida, que possa vir ao encontro de muitas de suas
indagações, dos porquês do ser, do destino e da
dor. O Espiritismo ainda continua um
“desconhecido” para muitos ...
Há muito para ler e estudar, é necessário
organização por parte de quem vai estudar o
Espiritismo, para não empregar o tempo de
maneira equivocada, não começando pelo começo,
ou lendo obras sem coerência doutrinária.
Kardec nos aconselha uma ordem de estudo,
que muito poderá contribuir com todos que
desejam conhecer o Espiritismo:
Todo o estudo deve começar pelo princípio,
isto é, partindo das ideias mais básicas e simples,
seguindo, progressivamente, para as ideias mais
complexas e desconhecidas.
[...] Falar-lhe dos Espíritos, antes que esteja
convencido de que tem uma alma, é começar por
onde se deve acabar, pois não será possível aceitar a
conclusão, sem que admita as premissas. Eis aí a
regra. [...] (O livro dos médiuns, cap. III, item 19).
Assim, O livro dos espíritos mostra-se como um
caminho seguro e ponto de referência fundamental
da Doutrina Espírita.
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Chegamos à questão que guia essa
reflexão: Por que estudar a Doutrina Espírita?
Talvez a resposta seja simples, porém nos traz
a oportunidade para uma reflexão mais profunda.
Devemos estudar o Espiritismo porque ele
nos esclarece e proporciona aperfeiçoamento
espiritual e moral. Propiciando-nos o entendimento
das causas das nossas aflições, que podem estar nesta
vida ou nas pregressas, o Espiritismo nos ajuda na
compreensão da vida, da família, das dificuldades e
nos ensina que amor e instrução são elementos
fundamentais para o nosso progresso.
Isso nos leva a outra pergunta: O que isso tem
a ver com o mundo no qual eu vivo? E mais ainda, o
que eu, uma pessoa comum, posso fazer para ajudar
a transformar o mundo, que ainda não aprendeu a
lição maior do “amai-vos e instruí-vos”?
Se somos parte de uma coletividade, nossas
ações individuais e pensamentos se somam ao todo,
influenciando em maior ou menor escala, nossa
família, vizinhança, as redes sociais, o ambiente de
trabalho, a comunidade religiosa, enfim, a sociedade
a qual pertencemos.
Significa dizer, em outras palavras, que meu
desenvolvimento intelectual e moral, torna melhor
nosso planeta também.
Então, mais do que nunca, é preciso rever
alguns conceitos sobre o “estudar”.
Não considerar o estudo como algo imposto,
mas uma porta que se abre a grandes possibilidades a
serem descobertas, de conceitos a serem
desconstruídos e reerguidos sobre um outro olhar.
Não basta apenas ler um bom livro espírita ou
fazer parte de grupos de estudo na instituição
espírita se não meditar, refletir, analisar, apreender o
conhecimento, praticar e vivenciar cotidianamente.
Para tanto, será necessário desenvolver
esforço próprio, vontade, persistência e se dedicar ao
estudo constante, que irá, sem dúvida, nos abrir
novos caminhos de conhecimento e desenvolvimento espiritual.
Sem dúvida este é um trabalho contínuo e
necessário no Movimento Espírita, pois desta forma
quem estuda, aprende e pratica, também promove e
divulga, com coerência e pureza, a Doutrina Espírita.
Torna-se melhor assim. E muda o mundo para
melhor.
* Tania Regina Ramalho é coordenadora da 1ª Assessoria do
Departamento de Estudos Sistematizados da USE.
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departamento da
família
familia@usesp.org.br

Departamento da Família:
desafios para 2021

N

ovos desafios estiveram presentes em
2020, seja em nossa vida pessoal, profissional
como também em nossas atividades dentro do
Movimento Espírita.
O Departamento da Família, assim como os
outros Departamentos da USE, buscaram novas
soluções para enfrentar o isolamento social necessário à pandemia.
A Semana Espírita da Família foi adaptada
ao modo virtual, conseguimos assim cumprir o
nosso objetivo de proporcionar reflexões diversas,
aos que atuam junto a família. Realizamos o
evento da Comissão Regional Sul, propiciando
troca de experiências com momentos de muita
fraternidade e companheirismo!
Ampliamos as ações do nosso Departamento em Jacareí, Baixada Santista, Regional São
Paulo; portanto, em 2021 contaremos com o
auxílio desses companheiros para nos auxiliar em
novas ações.
Dentro do objetivo do Departamento da
Família em auxiliar na capacitação de dirigentes e
trabalhadores das diversas regionais do estado,
teremos algumas atividades já no início do ano.

Ângela Bianco *

No dia 30 de janeiro, teremos nosso II
Encontro da Família Espírita ainda no modelo
virtual
Também no decorrer do primeiro semestre,
acontecerá o lançamento do livro Família e
Espiritismo, segunda edição, e no mês de setembro,
a II Semana Espírita da Família.
Assim como aconteceu em 2020, teremos
oportunidade no nosso Encontro de janeiro, de
realizar ampla troca de experiências, conhecendo
as ações e propostas das regionais que estão se
estruturando junto ao Departamento da Família.
Encontraremos material que muito irá fortalecer o
nosso trabalho.
Cientes que devemos orientar nossas ações
nas diretrizes kardequianas, temos inúmeros subsídios através dos ensinamentos de Jesus, seja na
preparação de um trabalho, onde a leitura preliminar do Evangelho nos auxilia a ampliar nossas
percepções, pois a família está intimamente
conectada aos sentimentos, seja nas atividades
propostas, onde o conhecimento nos auxiliará na
busca do homem de Bem, que deve nortear nossas
atividades.
29
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Como sabemos, o Departamento da
Família, interagindo com os outros departamentos,
tem como um de seus objetivos, trazer a luz do
entendimento sobre os laços que unem os seres,
porque através da superação das diferenças, na
aceitação do outro, os equívocos do pretérito
poderão ser superados. No Atendimento Fraterno,
nas palestras, como em outros trabalhos da Casa
Espírita, teremos oportunidade de trazer essas
reflexões aos assistidos que, muitas vezes em
grandes conflitos familiares, se esquecem de
entender os seus pares.
Com a compreensão da pluralidade de
existências, encontramos amplo material para
acolher aqueles que buscam a doutrina espírita
como lenitivo para as desavenças que encontram
no seio familiar.
No capítulo XIV de O evangelho segundo o
espiritismo, item 8, encontramos: A Parentela
Corporal e a Parentela Espiritual “Os laços do
sangue não criam forçosamente os liames entre os
Espíritos. O corpo procede do corpo, mas o
Espírito não procede do Espírito, porquanto o
Espírito já existia antes da formação do corpo.
Não é o pai quem cria o Espírito de seu filho; ele
mais não faz do que lhe fornecer o invólucro
corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o
desenvolvimento intelectual e moral do filho, para
fazê-lo progredir”.
Ao entender que, família vem de laços
espirituais e parente se caracteriza por laços
consanguíneos, pode o trabalhador levar essas
reflexões à seu grupo de atuação, reflexões sobre a
oportunidade da aceitação, do aprendizado e do
aprimoramento das relações, a fim de que
treinemos a fraternidade, nos impulsionando ao
crescimento íntimo.
Quando, sob a luz da razão conseguimos
levar à reflexão de que o filho de hoje não iniciou
sua trajetória nesta vida, que defeitos e virtudes são
adquiridas no decorrer das diversas existências,
pode o indivíduo romper os grilhões da culpa e se
preparar para o exercício do perdão, por mais
difícil que ele pareça ser.
Para auxiliar na compreensão das leis
Divinas que regem nossa trajetória, muitos autores
que se encontram na espiritualidade, ditam obras
primorosas. Muitos pesquisadores encarnados se
debruçam sobre a ciência, a filosofia, a psicologia,
nos fornecendo verdadeiro “arsenal” para o
trabalho de acolhimento nos grupos de atuação
junto a família.
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Levar a fé raciocinada que possibilita a
compreensão dos desafios, dos desiquilíbrios em
nossa relação com o outro, traz o balsamo da
segurança proporcionado pela Justiça Divina.
Dessa maneira conseguirá o trabalhador
prosseguir em seu objetivo de acolher aos que
buscam o auxílio em nossas Casas!
Vamos organizar nosso material de trabalho,
na bibliografia que iremos usar e que iremos indicar
àqueles que assistimos. Organizar, planejar trará
segurança às nossas ações.
No plantio de hoje está a colheita abundante
do amanhã, trabalhando em prol da paz estaremos
auxiliando para um mundo pacificado
Em O livro dos espíritos, na pergunta 774,
encontramos a seguinte reflexão: “Os liames
sociais são necessários ao progresso e os laços de
família resumem os liames sociais: eis porque eles
constituem uma lei natural. Deus quis que os
homens, assim, aprendessem a amar-se como
irmãos. ”
Confirmamos assim que a Codificação tem
vasto material para fortalecer a estrutura do
Departamento da Família.
No desafio que encontraremos em 2021,
quando as Casas irão receber novamente os
assistidos em seus mais diversos trabalhos, nossa
preparação deve estar pautada nas bases kardequianas e pela ampla bibliografia que encontramos
dentro do Movimento Espirita.
Cabe a cada trabalhador, auxiliar a alicerçar
esse Departamento. Dúvidas, sugestões, serão bemvindas pois esse momento novo, no pós pandemia
onde a família muitas vezes foi duramente testada,
pede segurança e agilidade, nas muitas perguntas
que ouviremos, a racionalidade da Doutrina
Espírita será verdadeira bussola a nos guiar.
Por outro lado, este é um momento em que
a sociedade se encontra mais receptiva à vida
espiritual e, na amorosidade dos ensinamentos de
Jesus, com a racionalidade trazida por Kardec
podemos transformar nossas Casas em “porto
seguro” aos que sem esperança, buscam o auxílio
de Jesus; assim procurando Entender para Acolher
estaremos
ampliando
a
atuação
desse
Departamento
que
procura
através
da
compreensão e exercício da fraternidade, trabalhar
em prol de uma sociedade mais justa, que tem
como objetivo o homem de bem!
* Angela Bianco é Diretora do Departamento da Família
da USE.
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departamento de
infância
infância@usesp.org.br

Paulo de Tarso:
exemplo de
evangelizador
Equipe do Departamento de Infância

O

ano de 2020 com certeza foi um ano de
provação para todos nós. Dificuldades exteriores
se avolumaram e desafios íntimos ficaram ainda
mais evidentes, dentro de um contexto de
isolamento capaz de testar as nossas conquistas
morais e espirituais. Além disso, o fechamento das
casas espíritas e a possível paralisação dos estudos
e trabalhos de muitos núcleos espirituais foram
decisões complexas para os companheiros da seara
espírita.
Sabemos que a passagem do ano não
representa o fim dos desafios. Na realidade
estaremos faceando a cada palmo do caminho as
consequências do ano que vivemos. O trabalho
online se apresentará enquanto necessidade, provavelmente por um longo período, mesmo que de
forma híbrida. Teremos de nos reinventar, nos
reerguer e reestruturar as nossas atividades sobre
bases mais sólidas. Avistando tamanho desafio à
frente, podemos ficar paralisados, alegar cansaço e
deixar que o desânimo, sutilmente, abafe as nossas
mais nobres intenções.
Mas, irmãos, a hora não é de soltar a
charrua e olhar para trás. Mais do que nunca, o

campo do mundo necessita de mãos abnegadas
para ofertar o alimento espiritual do amor e da
verdade aos corações de todas as idades. Não
sejamos aqueles a desertarem de seus compromissos na hora extrema, Deus conta conosco. É
chegada a hora do trabalho de fôlego, o qual irá
testar a nossa abnegação e devotamento, divisas do
espírita segundo o Espírito da Verdade (Cap. VI,
item 8).
Podemos observar tais qualidades na
personalidade de Paulo de Tarso, retratada de
forma detalhada no livro Paulo e Estêvão, pelo
Espírito Emmanuel, psicografado pelo médium
Francisco Cândido Xavier. O devotamento era
demonstrado pelo seu espírito de sacrifício, seu

“... estaremos faceando ... as
consequências do ano que
vivemos.”
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dinamismo em favor da obra cristã, sua disposição
inabalável para servir. Sua abnegação se expressava
no combate a qualquer tipo de personalismo no
trabalho do Cristo, na rejeição dos louvores
indébitos e elogios que alimentassem a sua
vaidade. Paulo de Tarso não era um santo, mas um
homem em luta constante contra os espinhos que
ainda o habitavam. Em lugar de exaltá-lo,
tomemo-lo como exemplo para nós evangelizadores, igualmente em luta para cumprir os
deveres que nos cabem, por amor a Jesus.
Com espírito de sacrifício, não há obstáculo
externo que nos paralise e impeça de realizar a
nossa tarefa. Em meio à pandemia, é inegável que
novos obstáculos surgiram, mas com criatividade e
boa vontade, paramos para refletir sobre as
possibilidades que existem? Estamos nos
empenhando em fazer o possível, ou estamos utilizando a nossa energia para justificar a nossa
inação? Diante de pedradas e açoites, em lugar de
descansar, Paulo insiste em prosseguir as viagens e
diz aos companheiros: "O serviço é de Jesus e não
nosso. Se cuidarmos muito de nós mesmos, nesse
capítulo de sofrimentos, não daremos conta do
recado; e se paralisarmos a marcha nos lances
difíceis, ficaremos com os tropeços e não com o
Cristo” (Xavier, Francisco Cândido. Paulo e Estêvão,
p. 322, FEB)
Já com a humildade, evitamos que dentro da
própria tarefa maculemos as responsabilidades que
nos foram confiadas, utilizando o trabalho espírita
como um meio para a promoção da nossa
personalidade. Quantas cisões não ocorreram
devido a essa erva daninha que penetra os
trabalhos mais valorosos, inclusive o da
evangelização? Quantos colegas abandonam os
deveres por não se sentirem reconhecidos dentro
da Casa Espírita em que trabalham, ou dentro de
sua equipe? Quantas vezes não desanimamos face
à tarefa porque a nossa ideia não foi vitoriosa?
O combate à vaidade exige grande
vigilância, como Paulo exemplifica. Ao justificar
sua severidade para com os elogios de uma
pitonisa após uma pregação, ele afirma: “aquele
Espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de
Deus”. Diz que estava em constante luta contra as
imperfeições de sua alma e por isso não seria justo
aceitar títulos imerecidos, quando o próprio Cristo
rejeitara o qualificativo de “bom”. Finaliza
argumentando que se aquele Espírito fosse um
mensageiro divino, “estimularia nosso esforço,
compreendendo nossas fraquezas” (Xavier,
Francisco Cândido. Paulo e Estêvão, p. 364, FEB).
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Tais lições são igualmente valiosas para
refletirmos sobre a nossa ação com as crianças.
Ofertar aos pequeninos oportunidades de trabalho
e participação dentro de suas possibilidades, é
habituá-las a servir e a tomar gosto pelo trabalho
que traz tanta alegria ao coração.
Ao mesmo tempo, é necessário ter
coerência e evitar excitar a vaidade das crianças.
Quem nunca ouviu ou disse frases como: “Vocês
são muito mais avançados do que a gente! São
Espíritos de Luz!”. É verdade que as crianças estão
revestidas da capa da inocência e da ternura, e que
podem trazer qualidades adquiridas em existências
anteriores superiores às nossas, mas ficar
evidenciando a criança e exaltando suas qualidades
pode ser pedra de tropeço no caminho dos
pequenos. O elogio excessivo tem efeitos
colaterais que a própria ciência já identifica. Pode
conduzir ao relaxamento, ao medo de enfrentar
riscos e mesmo ao retraimento da criança, que
teme expor conflitos e demonstrar dificuldades
pessoais porque não quer perder a imagem de
“boa” ou “evoluída” que os outros possuem dela.
Como diz Paulo, o melhor incentivo não é
o elogio, mas a valorização do esforço e o
incentivo à continuidade do trabalho. É preciso
desde cedo compreender que nas obras do Cristo
não devemos buscar o destaque pessoal, mas
realizar uma boa contribuição em favor do bem
comum, mesmo que anônima. Dessa forma, o dia
em que os elogios não vierem, a nossa ação no
bem não será paralisada, porque a aprovação da
nossa consciência será a motivação suficiente de
que necessitamos.
Esperamos que o exemplo de Paulo de
Tarso seja o combustível de que precisávamos para
avançar sem temor nas tarefas no ano de 2021!
Com espírito de sacrifício e humildade, teremos os
pés ligeiros e evitaremos tropeçar nas pedras do
caminho.
Equipe do Departamento de Infância.

“O combate à vaidade exige
grande vigilância, como
Paulo exemplifica.”
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departamento de
mocidade
mocidade@usesp.org.br

Casa Espírita, lugar de ser Jovem!

A

pesar de ainda não podermos
restabelecer de forma plena as relações presenciais
dentro de nossos centros, decidimos nos debruçar
na reflexão da relação do Jovem e a Casa Espírita.
Essa relação passa, desde o início do século
passado, por aproximações e afastamentos, sendo
preocupante para muitos presidentes de instituições espíritas a percepção empírica de um
envelhecimento no movimento. Em contrapartida
a esta constatação, possuímos no DM/USE um
trabalho com mocidades por todo o estado de São
Paulo, com participação de centenas de jovens, inclusive na coordenação da maioria das atividades.
Diante de tais reflexões e outras mais,
apresentaremos nesta edição duas ações do
Departamento de Mocidade da USE para o 1º
semestre de 2021, que visam um reconhecimento
do panorama atual, a busca de ferramentas para
lidar com essa realidade e encontrar caminhos para
uma maior integração do Jovem com a Casa
Espírita.
Em 2020, a Diretoria Executiva da USE
criou um grupo de trabalho com alguns de seus
integrantes e de diversos departamentos para
buscar a compreensão dessa relação, Jovem e Casa

Filipe Felix *

Espírita, e contextualizar essa relação no presente
para sugerir melhorias para o futuro.
Neste intuito, desenvolvemos um formulário com enfoque nos diversos atores dessa relação: Presidentes de casa espírita; Dirigentes de
mocidade; Pais ou Responsáveis; Jovens frequentadores de casas espíritas e os que deixaram de
frequentar. Acreditamos que, ao compilar as
respostas de todos os elementos dessa equação,
teremos condições de fazer um diagnóstico mais
preciso do que ocorre entre os jovens e Casa
Espírita, bem como, encontrar caminhos mais
adequados para estreitar esses laços.
Nosso formulário será disponibilizado a
partir de 15 de janeiro. Contamos com a sua
colaboração para que ele chegue ao máximo
possível de respondentes e assim possamos,
juntos, contribuir para esse grande encontro intergeracional em nossas casas espíritas.
A segunda ação para 2021 será
desencadeada entre fevereiro e março. Realizaremos um treinamento para dirigentes e trabalhadores de mocidades espíritas. Nosso objetivo é
apresentar algumas reflexões, ferramentas, exemplos, estruturas, etc., para que esses coordenadores
33

janeiro/fevereiro – 2021 – edição 181

de mocidade consigam desempenhar suas funções
e aprimorar seu trabalho junto aos jovens espíritas.
Buscaremos compreender qual ou quais
espaços podem ser utilizados para o crescimento
do conhecimento e da vivência espírita de nossos
jovens; quais qualidades precisamos desenvolver
para a realização mais efetiva do trabalho com
mocidades; quais ferramentas podemos utilizar
nesse grande objetivo de apresentar a doutrina
espírita para que nossos jovens possam utilizar em
suas reflexões, escolhas e ações.
Este treinamento também visa encorajar os
coordenadores de mocidade, e os que pretendem
sê-lo, a aceitar esse presente que é ser ponte entre
o conhecimento espírita e a vivência da juventude,
encontro fundamental para um saudável
desenvolvimento do espírito encarnado.

Assim, com a apresentação destas duas
ações distintas, mas que dialogam profundamente,
solicitamos a colaboração e engajamento de todos
os companheiros e companheiras, leitores desta
revista digital, na participação e difusão destas
iniciativas, idealizadas para que possamos, mais
consciente, estruturada e amorosamente, tornar
nossas Casas Espíritas um ambiente de relacionamentos fraternais entre as diversas gerações
encarnadas. Neste sentido, com o crescimento que
essa relação estreita e compassiva permite, que
possamos encontrar no espaço espírita já estabelecido, um ‘Lugar de Ser Jovem’, para acolhermos
nossos jovens espíritas e para recebermos o bom e
o belo que a juventude pode oferecer a todos.
* Filipe Felix é Diretor do Departamento de Mocidade da
USE.

Programa

Momento Espírita
desde 1972 falando de

Doutrina e Movimento Espírita
com você !

Programas gravados e disponibilizados
no site da USE (usesp.org.br/momentoespirita)
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Aos domingos, 12 h
Rádio Boa Nova AM
1450 kHz – Guarulhos
1080 kHz – Sorocaba
radioboanova.com.br
aplicativo no celular
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departamento de
mediunidade
mediunidade@usesp.org.br

A prática mediúnica
no
Centro Espírita

N

o último mês de dezembro, o
Departamento de Mediunidade finalizou uma
pesquisa iniciada em junho, cujo objetivo principal
foi o levantamento de informações sobre o
entendimento e a prática da mediunidade em suas
atividades nas Casas Espiritas.
Foi realizada uma grande campanha para
coletar e compilar as informações obtidas, de
modo a chegar a um resultado consistente. Para
isso, contou-se com os representantes do CDE –
Conselho Deliberativo Estadual e do CA –
Conselho de Administração, bem como com os
representantes locais da área da mediunidade.
O período de realização da pesquisa foi
interessante, uma vez que, devido à pandemia de
Covid-19, também pode-se analisar o impacto da
quarentena sobre as atividades mediúnicas.
Como informado no envio do questionário,
foi preservada a confidencialidade das respostas,
lembrando que o objetivo dessa pesquisa também
é melhorar as atividades da USE, com a
aproximação da realidade e das necessidades das
Casas.
A seguir, apresentam-se alguns resultados e

Equipe do Departamento de Mediunidade

conclusões. Na próxima edição do Dirigente
Espírita, serão conduzidas reflexões sobre os
resultados desta pesquisa.
1. Participação:
Ao todo, 266 Casas Espíritas participaram, das
quais a maioria concentra-se na cidade de São
Paulo (31). Não foi possível fazer a divisão das
Casas por órgão distrital na Capital.
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2. Questões relacionadas à reunião
mediúnica:
Noventa e seis por cento das Casas
Espíritas responderam que promovem reuniões
mediúnicas regulares. Das que responderam
negativamente, a maioria informou que está em
processo de preparação das equipes ou em fase de
reorganização da Casa. Destas que realizam, 72%
realizam de uma a três reuniões por semana, com
média aproximada de até 10 pessoas.
A grande maioria das reuniões não é aberta
ao público (82%), sendo realizadas em caráter
privativo, sendo que a grande maioria das reuniões
mediúnicas são seguidas de uma sessão de
avaliação ao seu término (73%).
A maioria dos participantes julga que as
reuniões mediúnicas ocorrem de maneira adequada
(73%). Outros 22% afirmam que problemas
esporádicos ocorrem, enquanto apenas 2% relatam
problemas frequentes, mostrando que a grande
maioria das reuniões ocorre de forma satisfatória.
Em relação aos problemas mais comuns nas
Reuniões Mediúnicas, em 80% dos casos se referem à
falta de médiuns (24,3%), médiuns deseducados
(14%), falta de dialogadores (12,6%), obsessões
espirituais nos participantes (7,7%), falta de
passistas ou suporte (5,9%), dialogadores
despreparados (5,9%) e comunicações repetitivas e
sistemáticas (5,9%).
Sobre os tipos de mediunidade que normalmente
ocorrem nas Reuniões Mediúnicas, em quase 85% das
respostas apresentando mediunidade do tipo
psicofonia e psicografia esporadicamente (32,3%),
somente psicofonia (26,6%), ou outros tipos de
mediunidade de efeitos inteligentes (25,5%).
Dentre as dificuldades enfrentadas pelas casas
espíritas nas reuniões mediúnicas, 27% delas apontaram
que o principal problema é lidar com o melindre
dos tarefeiros. Outros 24% na reposição de
trabalhadores, dirigentes, dialogadores ou médiuns.
Também foram citadas a manutenção da afinidade
entre os participantes e assistência espiritual para
os médiuns em desequilíbrio, com 8% cada.
Sobre a formação de novos tarefeiros, houve mais
de 60 respostas diferentes à metodologia utilizada
para estudo da Mediunidade, destacando-se o uso
de O livro dos médiuns (LM; 37,8%) com mais que o
dobro da segunda opção que é o método MEP –
Mediunidade, Estudo e Prática do CFN/FEB
(14,6%) e, em terceiro lugar, 13% disseram que
não é utilizado nenhum curso.
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Os que responderam que não estudam a
questão “a”, justificaram que já possuem
conhecimento na área (31%) ou que realizam
cursos em outras casas (15%). Outros 21%
disseram que não existe condição de promover
cursos dessa natureza na Casa.
Em quase 90% das respostas, o ingressante
precisa participar de 2 a 4 anos de estudos para
poder participar das reuniões mediúnicas.
Contudo, 7% dos participantes afirmaram não
exigir curso. Assim, basta que o indivíduo
demonstre vontade de participar.
3. Pandemia e Reuniões Mediúnicas
A grande maioria das casas espíritas
interrompeu suas atividades presenciais durante a
quarentena imposta pela pandemia de Covid-19,
demonstrando o quanto as reuniões mediúnicas
foram afetadas durante esse período.
Das Casas Espíritas que interromperam os
trabalhos presenciais, 54% têm realizado contatos
virtuais.
Apenas uma pequena parcela (6%) relatou a
ocorrência de manifestações mediúnicas nestes
encontros.
Em breve, será enviado aos representantes
dos órgãos locais a pesquisa completa. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos que
participaram da pesquisa e da sua divulgação!
Equipe do Departamento de Mediunidade da USE.
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Osmar Marsilli retorna ao mundo espiritual

T

odos nós, espíritas, sabemos da
transitoriedade da existência física, e que a
verdadeira vida é no ambiente espiritual. E
sabemos também que esta existência é uma
oportunidade de desenvolvimento, estando frente
a desafios que, vencidos, nos colocam progressivamente em melhor situação espiritual.
A dedicação ao trabalho, especialmente o
trabalho em favor do próximo, uma postura ética
nos relacionamentos, a difusão de ideias e comportamentos espiritualmente produtivos, são características que proporcionam o desejado progresso.
Um amigo nosso que se encaixa nessa
descrição em sua última passagem pelo planeta
deixou a matéria no último dia 16 de novembro,
aos 91 anos de vida terrena. É sobre ele que
falaremos.
Osmar Marsilli, reencarnado em fevereiro
de 1929, participava do Centro Espírita Nosso Lar
desde 1949, e desde 1952, atuava efetivamente na
instituição. Acompanhou a ampliação das atividades espíritas e assistenciais, inclusive a instalação
das Casas André Luiz, de atendimento a portadores de deficiências físicas e mentais, a partir de
1958.
Em 1963, a instituição adquiriu a Rádio
Clube de Sorocaba, e em 1964 a Rádio Difusora
Hora Certa de Guarulhos, depois renomeada
Rádio Boa Nova. Osmar foi um dos iniciadores
das atividades de rádio na instituição, sendo
responsável pela condução da Boa Nova desde sua
aquisição até 2016.
Nos finais de 1971, sendo procurado por
Ignácio Giovine, então presidente do Conselho
Metropolitano Espírita (atual USE Regional de São
Paulo) e Milton Felipeli (da área de Comunicação)

para dar divulgação pela emissora das atividades
promovidas pela USE, fez a eles um desafio – por
que a USE não assume um programa na Rádio
para fazer a divulgação do Movimento Espírita? A
essa provocação, a USE respondeu com o
programa Momento Espírita, iniciado em 5 de
março de 1972 e até hoje no ar. E está no ar graças
ao apoio que Osmar nunca negou.
Osmar foi também um dos responsáveis
pela implantação do sistema de transmissão por
satélite do sinal da Rádio e com isso criando a
Rede Boa Nova de Rádio, incorporando à
programação a Rádio Clube de Sorocaba, rede
com alcance nacional e até nas áreas vizinhas às
fronteiras do Brasil por captação via antena
parabólica. As emissoras depois foram agregadas à
Fundação Espírita André Luiz (de cuja
estruturação ele participou), e também esteve ativo
na criação da TV Mundo Maior. Iniciou também o
acesso à rádio pela Internet, dando alcance
mundial à sua programação.
Sua desencarnação foi registrada não apenas
no meio espírita. Os jornais da região deram a
notícia, salientando sempre sua dedicação à causa
espírita e à difusão do Espiritismo, e a Prefeitura
Municipal de Guarulhos rendeu suas homenagens.
Uma de suas frases, ao se referir ao trabalho
no meio espírita: "os espíritos diziam: primeiro a
causa espírita, segunda a Casa André Luiz e em
terceiro vocês, e assim, unidos nós levamos os
projetos espirituais até aqui."
Fica nosso agradecimento pelo trabalho
realizado, pelo apoio prestado ao movimento
espírita e à USE em particular, e nosso desejo de
iluminação espiritual ao amigo que parte em busca
de novos desafios.
37

janeiro/fevereiro – 2021 – edição 181
Da Redação

Realizada em novembro, reunião ordinária
do Conselho Federativo Nacional

A

reunião ordinária do CFN - Conselho
Federativo Nacional da Federação Espírita
Brasileira ocorreu, em 2020, durante os dias 6 a 8
de novembro, no formato virtual, utilizando-se da
plataforma Zoom.
Participaram durante todo o evento, vinte e
seis federativas estaduais. A USE esteve representada por seu presidente, Aparecido José Orlando, e
pelos seus vice-presidentes, Rosana Amado Gaspar e Pascoal Antônio Bovino.
Como aconteceu nos eventos presenciais de
anos anteriores, muitos assuntos e deliberações
constaram da pauta da reunião deste ano.

CFN terá reuniões
extraordinárias em 2021

Considerando o volume e a diversidade de
temas constantes das pautas das reuniões do CFN,
foi decidida a realizações de reuniões trimestrais,
extraordinárias, durante o ano de 2021, com
realização prevista para fevereiro (23), maio (25) e
agosto (24). Com isto, procura-se deixar a reunião
ordinária apenas para deliberações sobre temas de
interesse do movimento espírita brasileiro.
As reuniões vão acontecer às terças-feiras,
das quartas semanas destes meses, com duração de
três horas e início às 19 horas.

Proposta de criação da Área de
Artes

Aprovação de

Orientação ao Centro Espírita

Iniciada em novembro de 2019, a revisão e
atualização do documento Orientação ao Centro
Espírita foi finalizada na reunião ordinária do CFN,
com sua aprovação pelos presidentes das entidades
federativas.
A Comissão de Redação, que fez seu
trabalho final em reuniões durante o mês de
outubro, apresentou a minuta final do referido
documento que, além de atualização do seu
conteúdo, apresenta dois novos itens: a dimensão
virtual do centro espírita e o livro espírita.
O livro segue para a fase de padronização e
atualização das citações e referências bibliográficas,
revisão ortográfica e gramatical a cargo da FEB
Editora. Procura-se disponibilizar o material em
PDF, para a segunda quinzena de dezembro, no
site da FEB. Quanto à sua impressão, a previsão é
para o final de janeiro de 2021.
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Com base em trabalho desenvolvido pela
Comissão Regional Centro, a Federação Espírita
do Estado do Espírito Santo apresentou proposta
para a criação de mais uma Área Nacional para o
CFN, a Área de Artes.
O objetivo desta nova Área atende à
necessidade de incluir e implementar ações,
relacionadas à arte, em atividades e na divulgação
da Doutrina Espírita.
A criação, implantação e sustentação de
Área de Artes em todas as esferas do movimento
espírita brasileiro se deve à “(…) importância da
Arte como veículo de educação do espírito imortal
e de divulgação da Doutrina Espírita”. [Resolução
CFN no 05/2014, FEB, p. 1].
A proposta foi aprovada por unanimidade
sendo designada Comissão Especial, formada por
representantes das federativas, para elaboração de
documento e estruturação da Área. A decisão está
alinhada com o que foi desenvolvido quando da
criação da Área da Família.
A USE fez indicação de representantes para
a Comissão Especial, considerando a experiência e
o trabalho desenvolvido na área nos últimos anos,
com a criação do Departamento de Arte da
Diretoria Executiva.
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Projeto de Assistência e
Promoção Social Espírita

Diante da situação de emergência sanitária
vivida em nosso país e no mundo, com a
pandemia de coronavírus causadora da Covid-19,
os vários trabalhos realizados pela Área de
Assistência e Promoção Social Espírita se
adaptaram às necessidades de proteção da saúde
de todos e de atendimento das pessoas e famílias
em situação de vulnerabilidade e risco social.
Foram percebidos, de maneira geral, os
seguintes aspectos:
• a necessidade de manter as atividades de
assistência e promoção social espírita;
• o potencial crescimento da demanda do
trabalho na área da APSE, muitas vezes acima da
capacidade de atendimento das instituições;
• a suspensão dos atendimentos presenciais na
área da APSE e nas demais áreas das casas
espíritas;
• o agravamento dos problemas psicológicos
decorrentes do isolamento e distanciamento
social;
• a possibilidade do uso de tecnologias virtuais
para desenvolvimento de atividades;
• a necessidade de compartilhamento de
experiências e aprendizados desse momento que
atravessamos.
Nesse cenário, a Coordenação Nacional da
Área da Assistência e Promoção Social Espírita
propôs e foi aprovado projeto para a reunião de
relatos de experiências da área ocorridas no
período da pandemia de coronavírus e as
perspectivas pós-pandemia, a serem publicados em
um livro, digital ou físico, pelo Conselho
Federativo Nacional da Federação Espírita
Brasileira.

Plano de trabalho 2020-2025
para a Área de Estudo do
Espiritismo

Desenvolvido quando da realização do II
Encontro Nacional de Trabalhadores da Área de
Estudo do Espiritismo, o plano de trabalho 20202025 foi aprovado pelo CFN/FEB.

As ações, projetos e atividades previstas
consideraram três eixos temáticos com base nas
diretrizes do Plano de Trabalho do Movimento
Espírita: (1) Difusão da Doutrina Espírita; (2)
Preservação da unidade e universalidade dos
princípios da Doutrina Espírita e (7) Formação
continuada do trabalhador e das lideranças
espíritas.
Para projeto dos eixos temáticos, a Área
Nacional vai trabalhar em conjunto com as
federativas ao longo do ano e nas reuniões das
Comissões Regionais (Norte, Nordeste, Centro e
Sul) para desenvolver de forma coletiva as ações
pertinentes, todas elas voltadas para o estudo das
obras do Espiritismo.
Exemplos de alguns projetos: Metodologias
de estudo individual, materiais em ambiente digital,
construção do conhecimento, facilitadores para
surdos e deficientes auditivos e integração dos
jovens na AEE.

Aprovado o documento sobre
evangelização de bebês

Desenvolvido pela Área de Infância e
Juventude, os representantes das federativas
estaduais no Conselho Federativo Nacional
aprovaram o documento Estudo pra concepções e
diretrizes da evangelização de bebês.
A proposta foi fundamentada tendo como
base resultados obtidos com a implementação do
estudo em instituições espíritas no território
brasileiro. Alguns dos resultados são:
• favorece ao bebê e à família uma ambiência
harmonizadora e espiritualmente favorável ao
fortalecimento de vínculos e melhor convivência
familiar;
• fortalece o sentimento de pertencimento
institucional do bebê e da família, favorecendo a
identificação e o engajamento nas atividades;
• promove o acolhimento das mães, pais e
famílias na instituição, garantindo-lhes um espaço
de convivência, aprendizado e compartilhamento
de experiências;
• proporciona aos pais/responsáveis/familiares
melhor compreensão dos objetivos da
Evangelização Espírita e consequente valorização
da tarefa;
• favorece maior comprometimento dos pais /
responsáveis / familiares com a evangelização,
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inclusive após o crescimento dos bebês para
outros ciclos da infância;
A viabilidade de sua implantação nas
instituições espíritas deve ser estudada e analisada
pelos evangelizadores e a equipe gestora da
instituição, considerando as potencialidades e
singularidades locais, em conformidade com as
diretrizes doutrinárias que fundamentam a ação
evangelizadora.

Projeto Mediunidade e

Juventude

Foi aprovado pelo CFN/FEB o projeto
Mediunidade e Juventude que consiste na edição de
documento contendo respostas a perguntas. Estas
serão feitas por jovens. As respostas serão
desenvolvidas por trabalho integrado das Áreas de
Infância e Juventude, Atendimento Espiritual e de
Mediunidade, com a Área da Família para uma
melhor compreensão do tema e a convergência de
ações em prol da orientação e acompanhamento
dos jovens, família, evangelizadores e dirigentes
referente à temática da mediunidade.
O projeto destina-se prioritariamente aos
jovens, prevendo-se um campo voltado à
orientação aos familiares, evangelizadores e
dirigentes espíritas.
A publicação será disponibilizada para os
interessados e Movimento Espírita em geral, pelo
site da FEB e pela revista Reformador.
Planeja-se para que o documento final esteja
pronto no segundo semestre do próximo ano.

Eleições para o Conselho
Diretor

O Conselho Federativo Nacional indicou
dez representantes efetivos e cinco suplentes para
o Conselho Superior da Federação Espírita
Brasileira.
O Conselho Superior, cujo mandato dura
cinco anos e cujos membros podem ser reeleitos,
compõe-se de quarenta associados efetivos –
sendo dez indicados pelo Conselho Federativo
Nacional –, eleitos nos termos do artigo 18,
parágrafo 2º, do Estatuto da FEB, e de todos os
membros do Conselho Diretor, da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal, além dos expresidentes.
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USE distribui livros
para penitenciárias

A Secretaria da USE organizou durante este
mês de dezembro, a separação de livros recebidos
de diferentes doadores para as 87 unidades
penitenciárias do estado de São Paulo.
A distribuição dos livros para as unidades faz
parte de parceria que a USE fez com a Secretaria
de Administração Penitenciária, formalizada ao
final do ano passado.
Duas das penitenciárias, como apresentam
grande população de detentos de nacionalidades
de países da América do Sul, vão receber mais de
300 exemplares de livros espíritas em espanhol.
No total, serão encaminhados mais de 3.000
livros espíritas, incluindo O livro dos espíritos, O livro
dos médiuns e O evangelho segundo o espiritismo, com
doações do IDE Instituto de Difusão Espírita,
USE Intermunicipal de Piracicaba e da USE
Regional de Assis, além de doações de voluntários.
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100 anos de luz da Fergs
UEM Play – Unindo
Corações divulga o
espiritismo

A UEM - União Espírita Mineira visando
promover o estudo, a divulgação e a difusão da
Doutrina Espírita, bem como as atividades do seu
Conselho Federativo Espírita inicia a partir de 10
de janeiro, o UEM Play – Unindo Corações.
Sempre aos domingos, as 19 às 21 horas,
acontecem as reuniões semanais.
A entidade federativa mineira ainda fez
parceria com o Grupo de Estudos Surdos Espíritas
visando acessibilidade e diminuir as distâncias,
contando com interpretação em LIBRAS.
O UEM Play tem como objetivo colocar à
disposição dos espíritas “o conhecimento de forma
clara e simples sobre o movimento espírita,
fazendo-os compreender que existem órgãos de
orientação que poderão auxiliá-los nas suas
necessidades, assim como a forma correta de
implantar e conduzir tarefas que envolvem um
Centro Espírita, no caso de trabalhador voluntário,
de acordo com. Especificidade de cada área de
trabalho do COFEMG”.
O pré-lançamento da nova iniciativa foi
realizado em dezembro, quando Simão Pedro de
Lima desenvolveu o tema Natal hoje, contando
ainda com a participação de Alisson Pontes,
presidente da UEM.

Material de auxílio para
reuniões virtuais

Materiais de auxílio para a organização,
condução e postura nas reuniões virtuais foram
desenvolvidos pela Federação Espírita Brasileira
(www.febnet.org.br). Além disso, conta com recomendações no uso de ferramentas e um guia
norteador para aspectos de segurança das ferramentas utilizadas nas atividades virtuais, quer sejam aulas, palestras, cursos e reuniões dos centros
e dos órgãos de unificação.

No dia 17 de fevereiro de 2021, a Federação
Espírita do Rio Grande do Sul, a Fergs, completa
seu centenário de contínuo trabalho nas fileiras da
união e da unificação, quer seja dos gaúchos, quer
seja dos espíritas brasileiros, pela participação no
Conselho federativo Nacional da Federação
Espírita Brasileira.
Em 1921, um grupo de espíritas idealistas,
tendo à frente Angel Aguarod Torrero, Frederico
Augusto Gomes da Silva, Ildefonso da Silva Dias,
Vital Lanza, Mário Mattos Santos, Félix de Abreu
e Silva e Ernesto Müzzel, e mais vinte instituições,
além de dois órgãos de imprensa espírita, reunidos
na sede da Sociedade Espírita Allan Kardec de
Porto Alegre tomam a histórica deliberação de
fundar uma entidade federativa.
Ernani Carlos Falcão Müzzel (1921-1922),
natural de Santa Cruz do Sul, foi seu primeiro
presidente.
A Fergs e seus representantes tiveram
efetiva participação nas decisões do Congresso
Brasileiro de Unificação Espírita, realizado de 31
de outubro a 5 de novembro de 1948 na cidade de
São Paulo, de iniciativa e organização da USE. A
Fergs foi designada para dar seguimento às ações
decididas naquele Congresso, que buscavam um
maior dinamismo e ampliação do movimento
espírita nos estados do Brasil.

Mediunidade – o sexto
sentido

A 23ª edição da Conferência Espírita da
Federação Espírita do Paraná (FEP) acontece nos
dias 12 a 14 de março de 2021, no formato virtual,
contando com as participações de Alberto
Almeida, Divaldo Pereira Franco, Jorge Godinho,
Sandra Borba, Sandra Della Pola. A transmissão
será ao vivo pelo canal do Youtube da FEP com o
tema Mediunidade – o sexto sentido.
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Reconhecimento e gratidão ao amigo
Sérgio Leite
No último dia 8 de dezembro,
recebemos com tristeza a notícia
da desencarnação do querido
amigo e trabalhador da seara
espírita, Sérgio Leite.
Sérgio era dirigente do Centro
Espírita Irmã Carolina, do Brás, e
membro do Conselho Deliberativo da USE Distrital do
Brás/Mooca.
De família espírita, amigos
contam que na casa de sua tia,
Edméia Leite, filha do também
Sérgio Leite (homônimo), foi
fundada a Sociedade Espírita
Beneficente Mínimos, em 1º de
maio de 1942, hoje em outro
endereço, localiza-se também a
USE Distrital do Tatuapé.
Colaborador da causa espírita
de muitos anos, Sérgio Leite era
também um entusiasta do
Movimento de Unificação da
USE. Foi o responsável pela
intermediação da cessão em
comodato assinado em 31 de
março de 2012, na presidência de
Julia Nezu, do prédio da União
Espírita
Cristã
Beneficente
Laudelino Novaes de Brito,
localizado no Brás, futuras
instalações do Centro Cultural
USE. Não mediu esforços para
apresentar,
na
época,
o
presidente da USE, José Antônio
Luiz Balieiro, aos dirigentes do
Laudelino (como chamamos
carinhosamente), fomos testemunha deste encontro. Ficava feliz,
sem nenhuma ponta de orgulho
pelo grande feito.
Aliás, essa era uma caracterestica do nosso companheiro,
mesmo participando há muitos
anos de Centro Espírita, não se
esquivava em sentar como aluno
nas aulas de estudo da Doutrina
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Espírita, quando iniciou-se um
curso no Laudelino.
Tinha
tanto
entusiasmo
quanto os iniciantes.
Exibia sempre um sorriso
fraterno, mas de caráter franco,
sabia ser firme frente aos
desafios. Apesar de não poder
ser homenageado pessoalmente,
recebeu várias manifestações de
carinho dos amigos do Movimento Espírita da USE.
Sérgio estará
sempre vivo em
nossas lembranças. Prossegue o
seu caminho de
aprimoramento,
deixamos um até
breve cheio de
vibrações de paz,
com reconhecimento e gratidão
ao amigo que
deixou-nos um
legado de exemplo e dedicação.
Muito obrigado, Sérgio!

Da Redação

Reflexões sobre o
centro espírita
A USE Distrital do Jabaquara,
em parceria com o Centro de
Documentação e Pesquisa do
Espiritismo – Eduardo Carvalho
Monteiro, (CCDPE-ECM), de 12
de janeiro a 23 de fevereiro,
desenvolve o curso Reflexões sobre
o centro espírita.
O curso vai relacionar o
regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e o
Projeto 1868, de Allan Kardec,
com o livro O Centro Espírita, de
José Herculano Pires.
A meta é, ao longo de sete
reuniões, levar os participantes a
refletir sobre a casa espírita e seu
papel na sociedade, bem como
para
seus
dirigentes,
trabalhadores e frequentadores.
O curso tem como públicoalvo dirigentes, tarefeiros e
dirigentes de casas espíritas e as
reuniões acontecem todas as
terças-feiras, naquele período,
das 19h30 às 21h30, pela
plataforma Google Meet.

janeiro/fevereiro – 2021 – edição 181

Painel Espírita Estadual
Peruíbe
O Departamento de Mocidade
da USE Intermunicipal de
Peruíbe organizou a 1º Semana
do Jovem Espírita, iniciado em
6 de dezembro, com o tema A
alegria de ser jovem com Jesus. Além
de Peruíbe, envolve, também, as
cidades de Itariri e Pedro de
Toledo.
Santo André
Com início no dia 4 de janeiro e
até o dia 8 de fevereiro, a USE
Municipal de Santo André realiza
a Reciclagem para Expositores, das 19h30 às 21 horas,
com coordenação e participação
de Manolo Quesada.

São José dos Campos
Aconteceu de 27 de novembro a
6 de dezembro de 2020, a 49ª
Feira do Livro Espírita e a 26ª
Feira do Livro Espírita
Infantil, promoção da USE
Intermunicipal de São José dos
Campos, no formato virtual.
Foram vendidos pouco mais de
1.000 livros nesta primeira
iniciativa, utilizando-se deste
novo formato. O evento contou
com palestras, contação de
histórias e rodas de conversa
virtuais. Os livros vendidos
foram entregues nos dias
seguintes à realização das FLEs.

Departamento de Doutrina

No dia 30 de novembro, às 20
horas. o Departamento de Doutrina da USE realizou live
contando com as participações
de Artur Ferreira, Eric Pacheco e
Marcelo Henrique, e coordenação de Marco Milani, desenvolvendo o tema O problema do
“Chicomedissimo”, qual a
validade e legitimidade de se usar como
argumento a frase ‘Chico me disse’?.O
evento faz parte das Conversas
Doutrinárias, sempre levando temas de interesse e reflexão para
os espíritas e os dirigentes de
centros espíritas.
Jaú
De 5 a 20 de dezembro, a USE
Intermunicipal de Jaú realizou a
44ª Feira do Livro Espírita,
Espiritualista e de Autoajuda de
Jaú. O evento aconteceu, no
formato presencial, no Jaú
Shopping.

Da Redação

Itanhaém
A USE Intermunicipal de
Itanhaém realizou em novembro
o 28º Mês Espírita de
Itanhaém, com realização de
palestras e transmissão pelas
mídias sociais de diferentes
órgãos de unificação da USE
Regional da Baixada Santista e
Vale do Ribeira.
Encontro Fraterno
A Diretoria Executiva da USE
realizou no dia 22 de novembro,
o último Encontro Fraterno de
Unificação do ano, desta vez
envolvendo as USEs Regionais
de Araçatuba, São Paulo e
Sorocaba. O tema do encontro
foi Construindo o centro espírita
do amanhã. Os Encontros
Fraternos retornam em 2021.

Departamento de Mocidade
No dia 12 de dezembro, o DM
realizou, virtualmente, a Reunião
Geral, que encerrou as atividades
de 2020, com a presença de 12
representantes de órgãos regionais e 13 representantes de órgãos locais, além de diretores,
assessores e convidados. Foram
realizadas vivências reflexivas
sobre o momento, a unificação e
o fortalecimento para o trabalho.
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São José dos Campos
Com o tema 120 anos de
desencarnação de Bezerra de Menezes,
a USE Intermunicipal de São
José dos Campos realizou a 8ª
Semana de Estudos Espíritas
homenageando Bezerra, com
palestras desenvolvidas por
Luciano Klein (CE), Jorge Godinho (DF), Eduardo Miyashiro
e Roberto Watanabe (SP), nos
finais de semana de novembro.
O evento terminou com o
programa de rádio, Vivência
Espírita, no dia 29, domingo.
São Miguel Paulista
Em homenagem aos 160 anos

Departamentos de Doutrina e de Estudos Sistematizados

de lançamento de O livro dos
médiuns, a USE Distrital de São

Miguel Paulista realizou em
novembro palestras com o tema
central O livro dos médiuns, roteiro
seguro, sendo transmitidas ao vivo
pelo seu canal do Youtube e
página do Facebook.
São Paulo
Formação de trabalhadores do
Departamento de Estudos do
Espiritismo, com o tema
Monitor ou Multiplicador, foi o
seminário realizado pela 1ª
Assessoria do Departamento de
Estudos Sistematizados da USE
SP. Aconteceu dia 5 de
dezembro, a partir das 15 horas,
em encontro virtual pelo Google
Meet.
Cantareira
Nas terças-feiras, 12 de janeiro a
23 de fevereiro, a USE
Intermunicipal da Cantareira
realiza o curso Introdução à
Filosofia
Espírita,
com
coordenação de Astrid Sayegh.
Os encontros acontecem das 20
às 21h30, pela plataforma Google
Meet.
44

No dia 17 de dezembro aconteceu o último encontro das Conversas
introdutórias, desenvolvido em conjunto pelos Departamentos de
Doutrina e de Estudos Sistematizados, voltadas a pessoas iniciantes
no conhecimento da Doutrina Espírita.
Os encontros aconteceram, às quintas-feiras, às 20 hora, sempre
com a participação de representantes dos dois departamentos e
convidados especiais.
Os temas abordados em dezembro foram: Reencarnação e justiça
Divina, Mediunidade e Aspectos científicos, filosóficos e morais do Espiritismo.
Essa atividade terá sequência em 2021.
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A USE Regional de Assis

Diretoria da USE Regional de Assis

A

A USE Regional de Assis tem uma história
peculiar. Esteve inativa por muito e muito tempo,
de sorte que as Casas Espíritas de sua jurisdição
estiveram unidas à USE por meio da Regional de
Presidente Prudente, à época nominada 25º
Conselho Regional Espírita. Assis seria o 10º.
Reuniam-se, então, representantes das Casas
Espíritas dos municípios de Fartura a Presidente
Epitácio. Era uma extensão significativa, mas a
alegria das reuniões, sempre num clima de muita
fraternidade, motivava as presenças.
Vivi este tempo e a memória nos faz
emocionar. Lembranças dos companheiros, com
imenso carinho e respeito, obriga-me a
homenageá-los referenciando, em nome de todos,
algumas lideranças que emprestaram com seus
conhecimentos e trabalhos a dignidade com que o
Movimento Espírita passou a ser observado nesta
vasta região. Abstraindo-me dos trabalhos locais
em suas Casas e cidades de atuação não faço
alusão a muitos. Focando somente o Movimento
de Unificação cito Percy Rubens Mello, de Presi56

Guaracy Nascimento *

dente Venceslau; Sérgio Lourenço, de Assis,
depois Presidente Prudente; Heitor de Miranda
Silva, de Presidente Prudente; Walter Haddad, de
Rancharia; Miguel Benedito Marques e Danton
Ubaldo Stengel, de Assis; e Sebastião Moreira do
Nascimento Filho, Capitão Nascimento, de
Ourinhos. O trabalho destes companheiros nos
liderando motivou a ativação do 10º CRE,
Conselho Regional Espírita de Assis, o que se deu
no dia 20 de Junho de 1980, sob a presidência de
Aristides Cirino Ferreira.
Hoje, USE Regional de Assis, configura-se
com a união de 4 Intermunicipais, quais sejam, de
Assis, de Rancharia, de Paraguaçu Paulista e de
Ourinhos, presididas respectivamente pelos companheiros-irmãos Ary Esteves Filho, Alexandre
Nunes, Egídio Paulo Garrossini e Roberto Ramos
Domingues, sempre presentes nas atividades
desenvolvidas pelas Casas Espíritas de suas
jurisdições, quando não eles mesmos e suas
diretorias, promotores de eventos envolvendo as
Casas de suas Intermunicipais.
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Não diferente das outras Regionais, a de
Assis também testifica o trabalho das Casas
Espíritas de sua jurisdição, seja na assistência social com fornecimento de alimentos na forma de
sopa fraterna ou de cestas básicas, no fornecimento de roupas nos bazares beneficentes, no atendimento a gestantes, na assistência espiritual com
seus trabalhos doutrinários onde se destaca a
preocupação com a evangelização dos Espíritos,
com palestras e passes periódicos e rotineiros.
Também, com o atendimento fraterno, os
programas de rádio, as entregas de mensagens, em
especial no dia de finados, e jornais, ou com a
evangelização infantil, as reuniões da mocidade e
as muitas reuniões de estudo.
Nossos companheiros-irmãos têm suas
funções nas Casas Espíritas que frequentam e
também muitas vezes nas Intermunicipais a que
estão jurisdicionados, mas imbuídos de grande
compromisso doutrinário, concorrem conosco nas
atividades da USE Regional de Assis. Estando nos
derradeiros dias de nossa gestão, gostaria de deixar
aqui consignado meus cumprimentos e anunciar
seus nomes para fins de registro histórico: Guaracy
Nascimento, presidente; Alexandre Nunes, vicepresidente; Jair Pereira de Souza, 1º secretário;
Lúcia Nápole Grangeiro Gregório, 2ª secretária;
Vanderlei Pires de Oliveira, 1º tesoureiro; Ary
Esteves Filho, 2º
tesoureiro; diretores
do Departamento de
Doutrina (Atendimento Espiritual no
Centro Espírita e
Mediunidade), Valci
Silva; Departamento
de Assistência e
Promoção
Social,
Marcos de Almeida
Barbosa; Departamento de Comunicação Social Espírita
e Arte, Francisco
Atílio
Arcoleze;
Departamento
do
Livro e Estudo,
Elisete
Lourenço
Yoshida; Departamento da Infância
(Evangelização),
Márcia Hopp Silva;
Departamento
da

Sede da USE Regional e Intermunicipal de Assis
Mocidade, Mirely Morais Carvalho; Jurídico,
Roberto Ramos Domingues.
Estes tempos findos tem servido para
impulsionar o Movimento Espírita para sua
destinação de popularizar o conhecimento dos
princípios da Doutrina Espírita que não lhe são,
absolutamente, exclusivos, são da natureza,
pertencem à humanidade.
Este ano que se inicia e os vindouros
apelam pelo concurso dos espíritas para o
progresso da humanidade. Juntos podemos fazer
mais e melhor. O Movimento Espírita precisa da
união de todos. Unir para ficar, já diziam os
antigos; este é o caminho: unificação.
* Guaracy Nascimento é presidente da USE Regional de
Assis.
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Congresso da USE será em junho de 2021
O 18º Congresso Estadual de Espiritismo
acontece de 25 a 27 de junho de 2021, no Tauá Hotel,
em Atibaia. Inicialmente previsto para 2020, houve
cancelamento devido à pandemia.
A Comissão Organizadora, observando as
necessidades de prevenção da Covid-19 e o cumprimento dos requisitos de saúde, implementados pelo
hotel, alterou a estrutura do Congresso. Agora, todos
os eventos serão desenvolvidos em sequência. Também foi modificado o salão em que o Congresso será
realizado, agora com ocupação máxima de 30% de sua
capacidade de 3.000 pessoas.
De acordo com a nova estrutura, Haroldo
Dutra Dias faz a palestra de abertura, com o tema

central, Evolução do Ser, consciência e livre-arbítrio. Na noite
de sábado, Rossandro Klinjey fala sobre A consciência
do trabalho na vinha do Senhor. No domingo, é a vez de
Humberto Schubert Coelho apresentar o tema O livrearbítrio na evolução do ser, no encerramento do
Congresso. Haverá ainda a realização de cinco rodas
de conversa especiais, cada uma com dois expositores
e moderador, no sábado e no domingo.
As inscrições para o Congresso estão reabertas
devendo ser feito contato com a secretaria da USE,
pelo telefone (11) 2950-6554 ou pelo e-mail
use@usesp.org.br. Estão sendo feitas atualizações no
site e no aplicativo do Congresso Estadual, para as
inscrições online.

PALESTRAS ESPECIAIS
RODAS DE CONVERSA

PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA ESPECIAIS

25, 26 e 27 JUN 2021

Inscrições reabertas
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11-2950-6554

