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Falando ao leitor

2

ara Boberg, “duas visões se contrapõem
quanto ao conceito que fazemos de Deus: o teísta e o
deísta, cada um defende seus pontos de vista e,
certamente, um deles, ou mesmo, uma mistura dos
dois, faz parte de sua visão de Deus. Por conta da
forma de se ‘ver’ Deus é que se pode verificar porque
você ‘acredita’ ou ‘não’ que “Deus está no comando”.
Nada de crítica, pois cada um expressa, em seu estágio
evolutivo, aquilo que crê. Tudo está relacionado à sua
crença, neste momento...”. Você vai refletir na pergunta
título do texto de Boberg: Deus está no comando?,
apresentando ambos os conceitos de deísmo e teísmo.
Veja nas páginas 11 a 13.

Jáder dos Reis Sampaio, mais uma vez, nos traz
suas reflexões, agora quanto ao livro O porquê da vida, de
Léon Denis, no ano em que comemoramos os 175
anos de seu nascimento, em Foug, na França.

A pandemia nos trouxe novas formas de
divulgação da Doutrina. Rapidamente, o movimento
espírita se deu conta das possibilidades que poderíamos
ter com o emprego da tecnologia para cursos, estudos,
palestras e, mesmo, atendimento fraterno. Solicitamos
ao Orson Peter Carrara, divulgador na rede mundial,
para analisar o conteúdo das chamadas lives e considerar
a divulgação com critérios adequados e coerentes.

A evocação da senhorita Clary Delyon, história
apresentada na Revista Espírita, de 1858, em que Allan
Kardec e seus companheiros de estudos obtiveram de
amigos e conhecidos uma indicação de caso
interessante: a menina que havia falecido com a idade
de 13 anos. Após seu desencarne, ela passou a ser o
Espírito protetor da família, por quem era evocada com
frequência, trazendo comunicações do mais alto
interesse. Confira a história e as sugestões de trabalho
com a Infância a partir da página 37.

Continuamos com nossos Departamentos no
Circuito Aberto trazendo informações para os
dirigentes e trabalhadores de centros espíritas. Neste
número, textos dos departamentos de APSE,
Atendimento Espiritual, Comunicação, Doutrina,
Estudos Sistematizados, Família e Mediunidade. Veja
tudo isso, a partir da página 21, com as informações da
Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita.

Na seção de divulgação dos órgãos de unificação
da USE, trazemos nesta edição, a USE Regional de
Ribeirão Preto constituída de oito órgãos locais: Alta
Mogiana, Araraquara, Barretos, Bebedouro, Jaboticabal,
Matão, São Carlos e Ribeirão Preto.

Boa leitura!
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proxima-se a Assembleia Geral
Ordinária, que acontece no dia 6 de junho. No
mesmo dia, após as prestações de contas e da
apresentação do relatório da gestão 2018 – 2021,
teremos a primeira reunião do novo Conselho
Deliberativo Estadual, o CDE, e nela, a eleição da
nova Diretoria Executiva, agora para o triênio
2021 – 2023.

Para chegar até lá, sabemos das muitas
reuniões que vão acontecer no estado, com eleição
de Comissões Executivas e indicação de
representantes para o Conselho Estadual. Tudo se
inicia, na realidade, com as novas eleições nos
centros espíritas e as indicações de seus represen-
tantes nos diferentes Conselhos Deliberativos dos
órgãos locais.

Pensando nos novos dirigentes que serão
indicados, a Diretoria Executiva desenvolveu e
inicia em meados de março, o curso de Liderança
Espírita, visando dar condições a estes dirigentes
de conhecimento sobre o movimento de
unificação e também do tipo de liderança que está
se buscando no movimento espírita.

Não foi planejado apenas para os novos
dirigentes, mas também permite reciclagem a
todos os que se encontram em atividade, nos
órgãos de unificação ou nas casas espíritas do
nosso estado.

Os elementos da grande rede da USE, nos
próximos meses, principalmente, de abril a maio,
vão sendo identificados. Todos eles, com o mesmo
ideal dos primeiros trabalhadores do movimento
conhecido como União Social Espírita que,
posteriormente, em 1952, no terceiro Congresso,
passaria a constituir a União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo.

Lembrando as palavras da tese vencedora
em 1947, “se não houver esse desejo de viver
unidos e esse esforço de cooperação em torno de
objetivos comuns muito pouco se conseguirá, por
mais que se trabalhe, nesse terreno da unificação,
porque de muito mais transcendência que as
resoluções deste Congresso serão a repercussão e a
boa acolhida que elas tiverem na massa espírita que
deve torna-las realidade”.

Estejamos unidos e, aí sim, construiremos.

mensagem da presidência
presidência@usesp.org.br

A
Construindo a rede integrada da USE

março/abril – 2021 – edição 182

CDE
Conselho Deliberativo 

Estadual
Reunião Virtual Extraordinária

28 de Março – 8h30
Zoom

CA
Conselho de Administração

Reunião Virtual Ordinária
06 de Março – 13h30

Google Meet

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na Rua Dr. Gabriel
Piza, 433 - Santana, São Paulo - SP, CEP 02036-011, inscrita no CNPJ sob nº 43.305.762/0001-09,
por seu presidente Aparecido José Orlando, convoca nos termos dos artigos 37 e 38 e parágrafos,
do Estatuto Social, os representantes das instituições espíritas associadas, as inicialmente
patrocinadoras e as especializadas de âmbito estadual, a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 28 de março de 2021, pela plataforma digital Zoom, com início
às 9h30 em 1ª convocação, com metade mais um de seus representantes, ou em 2ª e última
convocação, às 10h30 horas, com qualquer número, com a seguinte pauta: a) alteração
estatutária para inclusão de reuniões no formato eletrônico (plataformas digitais). São Paulo, 26
de fevereiro de 2021. Aparecido José Orlando - Presidente.

4



DE- Conte-nos sobre a sua
participação na Mocidade.
LSF- Eu tive a alegria de reen-
contrar a Doutrina Espírita na
Mocidade. O Espiritismo fez
tanto sentido pra mim, que nada
me parecia surpresa, mas sim,
uma explicação lógica e amorosa
das situações da vida! Sinto real-
mente que seja um reencontro!
Isso aconteceu em 1989, quando
fui levada pela minha mãe ao
Centro Espírita Seara do Mestre
– Vila Rubi-SP, eu tinha 14 anos.
A MESME – Mocidade Espírita
Seara do Mestre - tinha cerca de
20 jovens.
Ainda hoje tenho muitos amigos
desse tempo e conto com eles
para trabalharem conosco nas
atividades do NAUFÉ e da USE
Distrital de Santo Amaro.
Nossa Mocidade se tornou um
grupo de amigos que estudava o
Espiritismo. Passeávamos jun-
tos, fazíamos visitas a hospitais,
asilos e orfanatos. Estávamos
sempre um na casa do outro. Foi
um período muito feliz!

DE- Foi na Mocidade que
conheceu o seu marido?
Participaram das Conjesp
(Confraternização da Juven-
tude Espírita do Estado de
São Paulo) e outros encontros
da Mocidade Espírita?
LSF- Foi na Mocidade que
conheci o Júnior. Fomos amigos

por muito tempo, elaboramos
aula para Mocidade juntos e
acabamos casando!
Foi ele que me levou para as
atividades da USE e também
para conhecer e trabalhar em
outros centros da região de
Santo Amaro. Foi assim que
conheci o NAUFÉ, fui lá dar um
apoio na Mocidade, comecei a
participar da evangelização
infantil e ainda hoje estou por lá.
Acompanhei as atividades do
Departamento de Mocidade da
USE Regional SP, no período
que o Júnior foi dirigente,
participamos da Comecap,
Edmec, Uemesp, EECDME,
Comelesp e Conjesp.
Tenho um carinho especial pela
Mocidade Espírita e pela Evan-
gelização Infantil. Sim, as crian-
ças e os jovens são fundamentais
no centro espírita! Eles trazem
alegria, leveza, movimento e um
novo gás para o entendimento
da Doutrina.

DE- Com filhos, casa,
trabalho, etc. é um desafio
presidir um órgão da USE
que é de Santo Amaro. Como
concilia?
LSF- O nascimento dos meninos
foi um dos motivos que nos
afastaram dessa atividade, no
período de 2007 até 2017.
Além do trabalho, da casa e dos
meninos, administrar o NAUFÉ

também impacta nessa conta.
Como temos poucos trabalhado-
res, somos presidente, mas
também, evangelizador, pales-
trante, faxineiro, e o que mais
precisar.
Para dar conta de tudo, nos
dividimos, um vai para USE e
outro vai para o centro. Conta-
mos com tios e avós, para
cuidarem dos meninos, enquanto
participamos de reuniões ou
encontros. Quando trabalhamos
com boa-vontade, achamos
soluções para as dificuldades e
tudo dá certo! E voltamos pra
casa felizes, dando o exemplo do
trabalho, inclusive pros meninos.

DE- Quais são as principais
atividades pela distrital no
calendário anual e como estão
estruturadas.
LSF- Com a reativação da
Distrital há cerca de três anos,

Tenho um 
carinho especial 

pela Mocidade 
Espírita e pela 
Evangelização 

Infantil.

Luciana dos Santos Freitas, 45 anos, natural de São 
Paulo, formada em Administração, Presidente da USE 
Distrital de Santo Amaro e também da Sociedade Espírita 
NAUFÉ – Núcleo Assistencial União e Fé. Casada com 
Edilson Carmim de Freitas Júnior com quem tem os 
filhos Pedro de 13 anos e do André de 9 anos.

Entrevistada por Julia Nezu.

perfilLuciana dos Santos Freitas
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ainda estamos nos reaproxi-
mando dos centros e dos diri-
gentes. Os eventos objetivam
estudar e divulgar a Doutrina,
além de aproximar os Centros
Espíritas de Santo Amaro.
Nossas principais atividades são:
CONJESA: Confraternização
de Jovens Espíritas de Santo
Amaro
Nasceu na década de 1990.
Mesmo com a suspensão das
atividades da Distrital, foi manti-
da por Mocidades da região.
Nelas, sempre procuramos divi-
dir a tarefa com os jovens. O es-
tudo é leve, participativo, incen-
tivando a galerinha a participar e
se apropriar desta atividade.
Mês de Kardec
Acontece em outubro. O objeti-
vo é estreitar os laços da Distrital
com os centros espíritas da re-
gião. Dessa forma, selecionamos

Começamos a 
convidar os 
amigos e 
formamos uma 
boa equipe de 
trabalho!

um livro de Kardec e visitamos
os centros, levando as palestras.
Em 2020, devido à pandemia, o
Mês de Kardec foi transformado
em Painéis Virtuais, nos quais
trouxemos convidados para
conversar sobre: Mocidade,
Mediunidade, Atendimento Fra-
terno e a Comunicação dentro
do Centro Espírita.
Simpósio Doutrinário
Em 2019 realizamos nosso 34º
Simpósio Doutrinário, possível
porque no período que a Distri-
tal ficou inativa, o C.E. Seara do
Mestre realizou o Simpósio. Em
2018, retomamos esta atividade.
Realizado com muita partici-
pação. Divididos em salas com
monitores, analisam o tema e
depois apresentam as conclus-
ões. Finalizamos o evento com
um palestrante convidado.

DE- A distrital retomou as
atividades após alguns anos
inativa. Como aconteceu esse
retorno?
LSF- O trabalho da USE
Distrital de Santo Amaro sempre
esteve no nosso “radar”, mas
seguimos nos dedicando ao
Centro Espírita. Em 2011 o
Sidney Batista nos procurou, nos
chamando para o trabalho, mas
ainda não era a hora. O Paulo
Francisco também nos sondou,
até que em 2018, fomos convi-

dados para uma reunião sobre a
USE. Nesse dia tivemos a feliz
surpresa de reencontrar a Júlia
Nezu, depois de tantos anos, e
não tivemos outra opção além
de retomar o trabalho.
A partir daí, começamos a

convidar os amigos ao trabalho e
formamos uma boa equipe de
trabalho! Inicialmente nosso
Presidente foi William Santiago e
eu Vice. Por motivos pessoais,
ele precisou se afastar e eu
assumi a Presidência. Unimos a
energia do Pedro Pereira Leite
Júnior, a organização da Daniela
Figueiredo, a boa-vontade da
Valdirene Carvalho e da Denise
Gumiero, a disposição do
Edilson Júnior e da Itaci Ribeiro,
o conhecimento do João
Roberto, a experiência do Silvio
Costa e o olhar atento do
Eduardo Aparecido. Além da
equipe oficial, temos a equipe
extraoficial, que não nos deixam
na mão, e que um dia... quem
sabe(?), consigo colocar o nome
deles no papel.
Como vocês viram nossa equipe
ainda é pequena, precisamos de
pessoas para vários departamen-
tos, como: Mocidade, Comuni-
cação e outros. Estamos naquele
modelo “todo mundo faz tudo”,
sabe? Mas, aos poucos, chega-
remos lá. Se você for de Santo
Amaro e estiver disposto ao
trabalho, pode me procurar!
Uma questão aqui é que a região
de Santo Amaro é muito grande
e temos muitos centros espíritas.
Atualmente já temos contato
com cerca de 25 casas espíritas,
mas temos apenas 5 casas
unidas. O campo de trabalho é
muito grande.

DE- Como podemos melhorar
na realização da proposta de
união e unificação da USE?

perfil

Luciana, Júnior e filhos
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Penso que, uma 
parte 
importante do 
trabalho da 
Distrital é ser 
ponte. 

LSF- Precisamos vencer os pre-
conceitos e mostrar trabalho: “a
palavra convence, mas o exem-
plo arrasta”. Mostrar um traba-
lho de qualidade, utilizando os
meios digitais, porque os centros
precisam de orientação, de infor-
mação. Precisamos simplificar
processos, realizar reuniões mais
assertivas, conhecer os centros e
suas necessidades. Tudo isso
para entregar o que o centro pre-
cisa. Outra necessidade é desen-
volver ações para que os centros
e os dirigentes compreendam
melhor o papel da USE.

DE- A pandemia pela Covid
trouxe inovações na forma de
atuação com o uso de tecno-
logias, como está sendo essa
experiência? E na casa espíri-
ta que você participa?
LSF-Sim, a pandemia nos
obrigou a aprender a usar a
tecnologia. E aprender sempre é
muito bom! Já pensou se
pandemia tivesse vindo alguns
anos antes? Sem a internet
ficaríamos totalmente isolados.
Assim que o isolamento social
foi decretado, nos reunimos para
definir o que poderíamos fazer
nesse contexto para continuar
trabalhando e apoiando as casas
espíritas, saímos da reunião com
um novo projeto: Minutos de
Evangelho.

Esse projeto nos permitiu gravar
56 vídeos de estudo do
Evangelho, publicados semanal-
mente, com a participação de 18
casas espíritas e 38 palestrantes.
Além do estudo e da divulgação
da Doutrina, o projeto nos aju-
dou nesse processo de aproxi-
mação com os centros espíritas
da região e dos seus frequen-
tadores. Para realização deste
projeto, tivemos o apoio de um
amigo que foi o Ronaldo Que-
rino – C. E. Dr. Ailton Nogueira
– que editou os vídeos e nos deu
as orientações necessárias.
Nesse período também criamos
um grupo de Whatsapp com
dirigente de centros da região.
Usamos esse grupo para divulgar
nossas ações e trocar experiên-
cias.
Com relação às atividades do
NAUFÉ, nós utilizamos o
Whatsapp para manter a comuni-
cação com os frequentadores,
mantivemos as palestras sema-
nais com publicação de vídeos
no Youtube e realizado nosso
Evangelho semanalmente, pelo
Meet disponibilizado pela USE.

DE- Algo mais que queira
acrescentar?
LSF- A situação da pandemia

foi novidade para todos e não
sabíamos o que fazer. A decisão
de fechar os centros foi difícil
para todos, e contamos com a
orientação da USE para tomar-
mos nossas decisões.
A disponibilização dos recursos
do USE Conecte aos centros
espíritas também foi muito
bacana! Vários centros de Santo
Amaro estão utilizando essa
ferramenta para manter suas
atividades.
Penso que, uma parte importan-
te do trabalho da Distrital é ser
ponte, e trazer os conteúdos
produzidos pela Regional e a
experiência das outras Distritais
para Santo Amaro. Sonho com o
dia que Santo Amaro seja tão
grande e estruturada como
outras Distritais, e para isso,
seguimos trabalhando.

DE- Suas considerações
finais.
LSF- Parabéns pessoal! Nessa
equipe só tem gente boa, com-
prometida com o trabalho,
fornecendo material de qualida-
de, estudos sérios e aprofun-
dados, discussões necessárias ao
movimento espírita.
Tenho orgulho de fazer parte!

perfil

Luciana e seus amigos do Movimento Espírita
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tema deste número é um conceito que
embora anterior ao Espiritismo, é muito usado por
autores espíritas, encarnados e desencarnados: o
duplo etéreo ou duplo etérico. Perguntamos se o duplo
etérico, segundo o Espiritismo:

(     ) é um corpo fluídico mais material da alma;
(     ) é uma camada do perispírito; 
(     ) é o conjunto de fluidos vitais do ser encarnado;
( X ) nenhuma resposta anterior.

Costumam dizer que o duplo etéreo é uma
espécie de filtro de fluidos ou energias; um corpo
“vital”; a aura; que é responsável pela “vitalidade”
da matéria ou administrar as energias vitais do
corpo, etc. (DA FONSECA, 2015). Porém, esses
conceitos de duplo etéreo não existem na
Doutrina.

Curiosamente, Kardec tinha uma concepção
sobre “duplo etéreo” que veremos ser bem diferente
das concepções acima. Ela se revela na forma
como ele faz a 4ª pergunta do item 128 do capítulo
VIII da 2ª parte de O Livro dos Médiuns:

4ª Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre? Ou

que haja no mundo invisível uma matéria essencial,
capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa
palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo
invisível como os homens são nele representados
pelos Espíritos? (Grifos meus).

Para Kardec, portanto, “duplo etéreo”
significava, apenas, a ideia de existir uma versão
fluídica dos objetos materiais que os represen-
tassem no mundo espiritual em analogia ao Es-
pírito que representa o homem no mesmo. O
“duplo etéreo” para ele era a ideia de possuir dois
corpos, o físico e o espiritual e, por isso, ser duplo.
É o que ele explica na Revista Espírita (KARDEC,
1864). Veja, agora, a resposta dada por São Luís à
questão:

Os objetos com os 
quais os Espíritos se 

apresentam são
criações fluídicas

Duplo etéreo é conceito doutrinário?
Alexandre Fontes da Fonseca*

O

ce
ef
a.
or
g.
br

Projeto Valorizar Kardec – XI
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Não é assim que as coisas se passam. Sobre os
elementos materiais disseminados por todos os pontos do
espaço, na vossa atmosfera, têm os Espíritos um
poder que estais longe de suspeitar. Podem, pois, eles
concentrar à sua vontade esses elementos e dar-lhes a
forma aparente que corresponda à dos objetos
materiais. (Grifos meus.).

Primeiro ele diz: “Não é assim que as coisas se
passam.” Isto é, não é como Kardec pensou, que
cada objeto tinha um “duplo”. Daí ele explica que
os Espíritos tem um poder “sobre os elementos
materiais disseminados por todos os pontos do espaço”, que
é “concentrar à sua vontade esses elementos e dar-lhes a
forma aparente que corresponda à dos objetos materiais.”
Isso é uma forma resumida de explicar a ação dos
Espíritos sobre os fluidos através do pensamento e
da vontade (capítulo XIV de A Gênese). Portanto,
não existem “duplos” de objetos materiais. Os
objetos com os quais os Espíritos se apresentam
são criações fluídicas.

A análise acima mostra que Kardec não
imaginava o conceito de “duplo etéreo” como
sendo uma camada do perispírito ou um corpo espiritual
ou vital à parte. Esse conceito e interpretação
são de outras pessoas e outras doutrinas
espiritualistas. Sua circulação no meio espírita
decorre apenas da repetição e opinião de autores
encarnados e desencarnados. Alguns justificam o
uso desse conceito alegando que ele é “milenar”,
dando a entender que aquilo que é “milenar” é
automaticamente correto. Será? Por exemplo, a
ideia de que tudo no universo é formado por 4
elementos, terra, água, ar e fogo, é “milenar”. Mas
nem por isso consideramos, na atualidade, os 4
elementos na descrição da matéria e dos
fenômenos da natureza. Sobre a validade de se
aceitar algo apenas por “ser milenar”, veja a
orientação dos Espíritos na resposta à questão 628
de O Livro dos Espíritos:

628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance
de toda gente?
(...) Jamais permitiu Deus que o homem
recebesse comunicações tão completas e
instrutivas como as que hoje lhe são dadas.
Havia, (...), na antiguidade alguns indivíduos
possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência
sagrada e da qual faziam mistério (...). Pelo que
conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis
compreender que esses indivíduos apenas
recebiam algumas verdades esparsas, dentro de

Kardec não imaginava o 
conceito de “duplo 

etéreo” como sendo 
uma camada do 

perispírito ou um corpo 
espiritual ou vital à parte. 

um conjunto equívoco e, na maioria dos casos,
emblemático. Entretanto, (...), não há nenhum
sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma
religião que seja desprezível, pois em tudo há germens de
grandes verdades que, se bem pareçam
contraditórias entre si, dispersas que se acham em
meio de acessórios sem fundamento, facilmente
coordenáveis se vos apresentam, graças à
explicação que o Espiritismo dá de uma
imensidade de coisas que até agora se vos
afiguraram sem razão alguma e cuja realidade
está hoje irrecusavelmente demonstrada. (...). (Grifos
meus.)

A resposta acima é muito clara: é a Doutrina
Espírita que deve ser usada para explicar e
interpretar conceitos ditos “milenares”, e não o
contrário.

Mas pode-se perguntar se o conceito de
“duplo etéreo” como um corpo ou camada do
perispírito não poderia ser aceito já que o
espiritismo nunca se considerou uma doutrina
fechada, completa ou a verdade final sobre todas
as coisas. Diante disso, vejamos como proceder
conforme KARDEC (1868):

Se é certo que a utopia da véspera se torna muitas vezes a
verdade do dia seguinte, deixemos que o dia
seguinte realize a utopia da véspera, porém não
atravanquemos a Doutrina de princípios que possam ser
considerados quiméricos e fazer que a repilam os homens
positivos. (Grifos meus).

Kardec é muito claro na afirmação acima. O
Espiritismo é aberto a novas verdades, mas só
depois de serem comprovadas como tais.

A próxima questão do Projeto Valorizar
Kardec é: qual afirmativa está correta (só pode
escolher uma)?
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( ) matéria é energia
( ) matéria não é energia
( ) fluido espiritual é energia
( ) luz é energia

Não perca a resposta e a explicação na
próxima edição da revista digital Dirigente Espírita.
Se desejar tirar dúvidas ou sugerir temas para
analisar, escreva para a USE.

Bibliografia
DA FONSECA, A. F. 2015. “Duplo etérico: 
conceito espírita ou não?”, O Consolador 416, link:
http://www.oconsolador.com.br/ano9/416/alexa

ndre_fonseca.html

KARDEC, A. 1864. “Resumo da Lei dos
Fenômenos Espíritas”, Revista Espírita Jornal de
Estudos Psicológicos Abril, 147; FEB: Tradução de
Evandro Noleto Bezerra.
KARDEC, A. 1868. “Constituição Transitória do
Espiritismo”, Revista Espírita Jornal de Estudos
Psicológicos Dezembro, 504; FEB: Tradução de
Evandro Noleto Bezerra.

*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.

Conforme decidido em sua reunião de
2020, o Conselho Federativo Nacional realizou
a sua primeira reunião extraordinária no último
dia 23 de fevereiro, das 20 às 23 horas.

A reunião coordenada pelo presidente da
FEB, Jorge Godinho Barreto Nery, contou com
vários temas de interesse do movimento espírita
brasileiro.

As pautas das próximas reuniões das
Comissões Regionais foram aprovadas, bem
como as datas de realização. A Comissão
Regional Sul, envolvendo as federativas do Mato
Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, tem
reuniões agendadas para os dias 16 a 18 de abril.
Além das reuniões com os dirigentes, também
acontecem as reuniões das Áreas: Atendimento
Espiritual, APSE, Comunicação Social Espírita,
Família, Infância e Juventude e Mediunidade.

O tema da sustentabilidade do movi-
mento espírita conta, agora, com ações de
continuidade pela constituição da Comissão de
Sustentabilidade, desde novembro do ano
passado, com representantes de todas as 27
federativas do Brasil.

Esta Comissão dará seguimento às ações
contidas no documento elaborado e aprovado
no ano de 2019: O livro espírita e a sustentabilidade
do movimento espírita.

As próximas reuniões extraordinárias do
Conselho Federativo Nacional serão realizadas
nos dias 25 de maio e 24 de agosto. A ordinária
continuará a acontecer no primeiro final de
semana de novembro de cada ano.

Campanha Comece pelo Começo
Foram apresentados e aprovados materiais

de divulgação da Campanha Comece pelo
Começo, a partir de peças trabalhadas em
conjunto pelas Áreas de Comunicação Social
Espírita e do Estudo do Espiritismo.

A campanha teve início após a presença de
Chico Xavier no programa Pinga-Fogo, em julho de
1971, da antiga TV Tupi. Considerando o sucesso
da apresentação do médium mineiro, a USE, por
meio do CME – Conselho Metropolitano
Espírita, então órgão regional na Capital, detectou
uma janela estratégica para popularizar as Obras
da Codificação Espírita ao grande público, em
função do interesse dos temas mencionados por
Chico Xavier na TV.

Aprovada em nível estadual pela USE-SP,
em 1975, e, no ano de 2014 pelo Conselho
Federativo da FEB.

Atualmente a campanha tem visibilidade
em todas as entidades federativas e em alguns
países no exterior.

A Campanha está completando 49 anos.

CFN realiza a primeira reunião 
extraordinária do ano
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ocê já deve ter ouvido à exaustão essa ex-
pressão, vazada da boca de religiosos e, atual-
mente, até mesmo nos meios políticos, ‘acredi-
tando’ que tudo que ocorre no Universo está sob a
égide de um “Deus Todo Poderoso”, que controla
tudo, nada Lhe escapando aos “olhos”. Se você,
assim ‘pensa’ tudo bem, nada contra! Todos nós,
afinal, somos na vida, movidos por crenças; aliás,
todas as religiões, sem exceção, são crenças.
Enquanto elas lhe preenchem a alma, funcionam
como um processo de autoajuda. É a chamada “fé
que crê”, na expressão de Emmanuel. Afinal, Você
é placebo, na afirmação do Dr. Joe Dispenza, no
livro com o mesmo título. Nesse sentido, podemos
afirmar que “Quer o objeto de sua fé seja
verdadeiro ou falso, os efeitos obtidos serão os
mesmos” 1. Só que, como seres em evolução, um
dia começamos a questionar as coisas que serviram
de crença (ou placebo), até agora... Em
determinado momento da vida, por conta da
maturidade espiritual, você já não aceita mais
certas crenças... Será que é verdade, isso mesmo?
Por que ajo assim? Então, é mudar ou estacionar?
Tal questionamento foi feito pelo poeta, Carlos
Drummond de Andrade: E agora, José?

Entendemos que, antes de qualquer critica a
essa afirmação, em epígrafe, que tanta polêmica
espalha, é de bom alvitre, logo de início,
refletirmos sobre “a ideia que fazemos de Deus”.
Nossas atitudes são consequências da imagem que
fazemos d’Ele. Fomos formatados, de um modo
geral, desde a infância, pela concepção de Deus
antropomórfico, um Deus-pessoa, que, de algum
lugar do ‘Paraíso’, comanda tudo, desde os nossos
mínimos atos. Aliás, as religiões Abraâmicas
(Judaísmo, Cristianismo e Islamismo) fixaram a
ideia do Deus único e antropomórfico, e que até
hoje está aí, influenciando a Humanidade. E
acredito que a grande maioria, principalmente, no
mundo cristão, ao qual estamos inseridos, continua
aceitando como verdade, essa afirmação. É a figura
do “Papai do céu”, do Deus único que está no
comando!

Os teólogos tanto quiseram definir Deus,
que acabaram transformando-O, num ser antropo-
mórfico, ao Lhe atribuírem características humanas
imperfeitas. Podemos garantir, no entanto, que a
visão que se tem da divindade é relativa à evolução
espiritual de cada um. Dependendo do estágio
evolutivo e da cultura de cada povo, tem-se a

José Lázaro Boberg *

V

Deus está no comando ?
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forma como ‘Ele’ é imaginado e sua influência sobre
a vida das criaturas. Assim, para a tradição bíblica,
“Deus criou o homem à sua imagem e
semelhança” 2. No entanto, todo conceito e atri-
butos que se fazem d’Ele são sempre humanos,
pois, na verdade, ao longo dos milênios, o homem
criou Deus à sua imagem e semelhança e, não o
contrário.

Assim, para o Espiritismo, na interpretação
de Kardec, os atributos de Deus são: é eterno,
infinito, imutável, imaterial, único, todo-
poderoso, soberanamente justo e bom. Nesse
caso, é como o criador do Espiritismo
‘entendia’ Deus. Você, certamente, tem
pautado sua vida por atributos que lhe
‘passaram’ desde a infância, ou, por ‘imagem’
que você mesmo criou da figura de Deus, não
é mesmo? Assim é que, com ancoragem nesse
entendimento, no decorrer dos tempos, a
História registrou várias manifestações para
cultuar Deus: montanhas, árvores, vegetais,
animais, Sol, Lua, o fogo, passando, no
decorrer dos tempos, do Deus antropomórfico
e uno para se chegar, hoje, à ideia do Deus
cósmico.

Duas visões se contrapõem quanto ao
conceito que fazemos de Deus: o teísta e o deísta,
cada um defende seus pontos de vista e,
certamente, um deles, ou mesmo, uma mistura dos
dois, faz parte de sua visão de Deus. Por conta da
forma de se ‘ver’ Deus é que se pode verificar
porque você ‘acredita’ ou ‘não’ que “Deus está no
comando”. Nada de crítica, pois cada um expressa,
em seu estágio evolutivo, aquilo que crê. Tudo
está relacionado à sua crença, neste momento...

Vejamos, pois, para que possamos nos
localizar, as duas teorias 3:

Teísmo – As ideias teístas (do
grego Théos, com o significado de ‘deus’), são a
base do Deus antropomórfico, ou Deus pessoa das
religiões, em geral. Esta linha filosófica entende
que Deus é a única entidade responsável pela
criação do Universo, onipotente e onisciente. O
Teísmo se contrapõe ao ateísmo, que não crê na
existência de uma divindade suprema. Diz-se,
neste caso, que o cidadão é ateu.

Assim, se você imagina que Deus é uma
‘pessoa’ que está em algum lugar exterior,
geralmente chamado de ‘céu’, de onde monitora
tudo, pode ser enquadrado nesta tese, ou seja, você
é um teísta. Nesta, concebe-se que Deus, além de
estruturar o Universo, continua a influenciar e a

Duas visões se contrapõem 
quanto ao conceito que 

fazemos de Deus: o teísta e 
o deísta, 

supervisionar a obra, após a sua criação. Em
muitos sistemas teístas de fé, a divindade está
intimamente envolvida com as questões humanas.
Este Deus pessoal intervém constantemente no
mundo, monitorando tudo, atendendo às súplicas
(preces) das criaturas, ora permitindo, ora não
permitindo, ora perdoando, ora punindo os pecadores,
derrogando suas Leis, com a realização de
‘milagres’, julgando as criaturas pelas suas ações ou
mesmo pelos pensamentos. Nada é feito sem a
autorização direta de Deus. Sua onisciência é total:
sabe de tudo, participa de tudo. Retrata basicamente o
perfil do Deus bíblico com sua onipotência e
vontade arbitrária. É um verdadeiro super-homem,
uma verdadeira inteligência sobrenatural.

Você, certamente, já usou, e/ou ainda usa,
expressões teístas, demonstrando sua total depen-
dência a um utópico ‘Deus humano’. Vejamos
algumas delas:

Como viver sem Ele? – O que eu faço, meu
Deus? – Entregar para Ele é a solução... – Dê-me
paciência, Senhor! – Ele sabe o que faz! – Tenha
certeza de que a vontade de Deus é sempre a
melhor... – Entregue sua vida nas ‘mãos’ d´Ele. –
Não tente se esconder de Deus. – Os planos de
Deus – Deus tem sempre o melhor para nós. –
Desistir? Não. Entregar-me para Deus? Sim.

– Deus sabe o que é melhor para mim! –
Aguardar para ver o que ele ‘reserva’ para mim. –
Deus está no comando... – Só Jesus na causa!
(aqui, Jesus é Deus).

Embora, o Espiritismo tenha nascido
deísta, conforme Q. n.º 1, de O Livro dos Espíritos:
“Inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas”,
por forte influência religiosa dos colaboradores
espirituais de Kardec, na época, que eram Espíritos
vinculados à Igreja, no decorrer de sua elaboração,
mesclou-se com o teísmo. Vejamos algumas
questões: 4

“(...) Deus castiga a Humanidade por meios de
flagelos destruidores para fazê-la progredir mais
depressa” (L.E, Questão 737).
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“(...) Deus desculpa o assassino em caso de
legítima defesa?” (L.E. Q. 748).

“(...) Por que Deus concedeu a um a riqueza e o
poder e a outros a miséria?” (L.E. Questão 814)

“(...) cada um é punido por aquilo que pecou
(...)” (L.E, Questão 309).

“(...) as doenças, as enfermidades, a própria
morte, que são as consequências de abusos, ao
mesmo tempo são punição à transgressão à Lei
de Deus”. (LE, Livro III, cap. V, comentário à
Questão 714).

“(...) É que o homem não aproveita; é preciso
castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua
fraqueza. (...)”. (LE, Livro III, cap. VI, Questão
738).

Deísmo
É uma postura filosófica não religiosa,

semelhante ao deísmo dos philosophes iluministas, na
qual Kardec se inspirou na organização do
espiritismo, que acredita na criação do Universo
por uma inteligência superior (que pode ser
chamada de Deus, ou não), através da razão, do
livre-pensamento e da experiência pessoal, em vez
dos elementos comuns das religiões teístas como a
‘revelação’ direta. Tem-se assim, a crença em um
ser supremo que permanece incognoscível e intocável,
visto como a "primeira causa", um deus da
natureza – um criador não intervencionista –
que permite que o universo corra o seu próprio
curso de acordo com as leis naturais. Como um
"deus relojoeiro", iniciando o processo cósmico, o
universo segue adiante sem necessitar de sua
supervisão. O deísmo acredita que as leis precisas e
invariáveis definem o universo como possuidor de
auto funcionamento e sendo autoexplicativo. Estas
leis revelam-se através da "luz da razão e da
natureza". Confiança no poder da razão troca a fé
pela lógica humana.

O que você adota sobre 
Deus ?
Você é deísta ou teísta ?

Daí Kardec propor a fé raciocinada, embasada na
razão. E também, é importante frisar que, embora
chamado de codificador – mero instrumento dos
Espíritos – ele foi, na realidade, o fundador ou o
organizador do Espiritismo.

Como pensa um deísta?
– Admite uma existência divina, mas com
características distintas de religiões.
– Aceita que a “palavra” de Deus são as leis da
natureza e do Universo, não os livros ditos
“sagrados”, escritos por homens em condições
duvidosas.
– Usa apenas a razão para pensar na
possibilidade de existência de outras dimensões,
não aceitando doutrinas elaboradas por homens.
– Crê que se pode encontrar Deus mais
facilmente ‘fora’ do que ‘dentro’ de alguma
religião.
– Desfruta da liberdade de procurar uma
espiritualidade que lhe satisfaça.
– Prefere elaborar princípios e valores pessoais
pelo raciocínio lógico, a aceitar as imposições
escritas em livros ditos “sagrados” ou
“autoridades” religiosas.
– Defende um livre-pensador individual, cujas
convicções não se formaram por força de uma
tradição ou por “autoridade” de outros.
– Acredita que religião e Estado devem ser
separados;
– Prefere considerar-se um ser racional, a
considerar-se um religioso.
– O raciocínio lógico é o único método por
meio do qual se pode ter certeza sobre algo.
– Não aceita “revelações”, conforme ensinam as
religiões constituídas; tudo deve ser calcado na
razão.

Então, para responder à pergunta,
depende da teoria que você adota sobre Deus. Em
outras palavras, você é deísta ou teísta?

Bibliografia:
1 BOBERG, José Lázaro. O poder da fé, cap. 7, 
Editora EME
2 Gênesis, 1:26.
3 BOBERG, José Lázaro. Seja feita a sua vontade, 
Cap. 1, Editora EME.
4 Idem, ibidem, cap. 1, Editora EME.
* José Lázaro Boberg é formado em Pedagogia e em Direito
É advogado e mestre em Direito. É escritor e palestrante
espírita.
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empre que o escritor espírita Léon Denis
é citado, recordo-me do expositor fluminense Raul
Teixeira contando a história da descoberta dos
escritos de Allan Kardec pelo jovem de Tours, na
França. Denis era o que chamaríamos aqui de
“arrimo de família”, auxiliando desde a infância
com seu trabalho o orçamento da casa. Aos 18
anos, em 1864, ele encontrou e comprou O livro dos
espíritos em uma livraria da cidade. Henri Regnault1

diz que ele ocultou o livro da mãe, temeroso que
ela não o aprovasse.

Romanceando o evento, Raul dizia que
Denis escondera o livro embaixo da cama, e que o
lia à luz de velas à noite, após recolher-se aos seus
aposentos. A mãe de Denis, contudo teria desco-
berto o livro enquanto arrumava o quarto do filho,
e receosa que ele não aprovasse, interessou-se pelo
título e passou a ler o livro enquanto o jovem
Léon trabalhava. E durante muitos dias, O livro dos
espíritos era lido durante o dia pela mãe e à noite
pelo filho.

Diz Raul que um dia Léon se encheu de
coragem e resolveu contar à mãe sobre a doutrina
que o encantara. Ele teria dito:

- Mãe, preciso confessar-lhe.

Ao que ela redarguiu, serena:
- Diga, meu filho.
Ele, temendo uma reação lhe disse direta-

mente:
- Tornei-me espírita!
Para a surpresa do jovem francês, a mãe lhe

respondeu:
- Eu também!
Como bibliotecário voluntário, apresentar

Denis é falar de um universo à parte na literatura
espírita. Juntamente com Gabriel Delanne, Léon
trouxe à luz o pensamento de Allan Kardec, vinte
anos após sua desencarnação.

Léon fez também a interlocução com os
autores de sua época, muito usualmente adotando
um texto que era dissertativo, mas “temperado”
com imagens poéticas.

Não pretendo apresentar o conjunto dos
livros de Denis, por correr o risco de não
conseguir ser justo com o autor em tão pouco
espaço. Então, gostaria de tecer comentários sobre
o livro O porquê da vida (1885) publicado pela
Federação Espírita Brasileira. Débora Z. Vitorino,
em sua biografia de Léon Denis, nos informa que
teve várias edições na França e na Bélgica, e que

Jader dos Reis Sampaio*

S

Uma linha originária de 
argumentação de Léon Denis no 
livro O porquê da vida
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Denis se dirige a Deus, “o 
foco de que emana toda 
ideia de justiça, de 
solidariedade, de amor. 

trata do problema da existência “de forma fácil e
agradável”. A tradução foi feita por João Lourenço
de Souza, que segundo Canuto Abreu2, foi
tradutor e organizou a editora e a livraria da FEB.

De fato, a leitura constitui-se em uma
espécie de diálogo do autor com o leitor, o que a
torna agradável de se ler, ao mesmo tempo, é
bastante profunda. Da primeira vez que o li, era
muito jovem, sem qualquer conhecimento
sistemático de filosofia. Relendo o livro para
escrever esse artigo, fiquei bastante surpreso com
o alcance do livro de Denis, porque como todos o
sabem, ele foi autodidata.

Além do texto original do livro, a
publicação da Federação Espírita Brasileira incluiu
a correspondência de Lavater (teólogo suíço,
pastor, autor da fisiognomia e mesmerista) sem
maiores explicações. Não nos parece ser produção
de Léon Denis, nem ter sido comentada por ele.
João Lourenço inseriu também o ensaio A
reencarnação e a Igreja Católica (também publicado
pela CELD com o título O espiritismo e o clero católico
(1923) e a novela Giovana (possivelmente,
publicada em 1880), ambos escritos pelo discípulo
de Kardec.

O porquê da vida começa com uma avaliação
da época que Denis vivia. Ele constata que o
materialismo, especialmente na França, era cada
vez mais influente na sociedade. No livro Socialismo
e espiritismo (1927) ele se queixaria dos socialistas se
tornarem cada vez mais materialistas3, e critica o
conceito de “luta de classes” argumentando a
partir da mobilidade social dos operários e da
burguesia (que ele parece empregar como uma
espécie de mistura de classe média e classes altas
em um regime republicano e não com o sentido
classe dominante) que se conseguiu a partir da
revolução francesa. Outra mudança foi a escola
pública francesa4 que no final do na década de
1880 promoveu a laicização do ensino. Denis
aponta o objetivo dos reformadores: a “solidarie-
dade pela difusão da educação” e a “participação

de todos na obra comum”. Ele mostra que aos
poucos o idealismo de Paul Bert foi abandonado e
o ensino se tornou materialista, que o autor con-
dena por “desenvolver o sentimento pessoal”, ou
seja, um individualismo que “não faz senão
superexcitar os apetites, os desejos de gozos e se
traduz por um egoísmo desenfreado”.

O porquê da vida foi escrito no início dessas
transformações e tem por finalidade explicar de
forma simples, porém fundamentada, a contribui-
ção das ideias espíritas para a questão da existên-
cia.

Sua primeira questão acompanha Kardec: a
liberdade face à justiça, que ele condiciona ao
conhecimento das leis morais. Denis dialoga com
o idealismo filosófico, ao dizer “conforme for o ideal,
assim é o homem”5. Com isso ele afirma que o
homem se constrói a partir do seu pensamento,
suas intenções, seus esforços. Da esfera individual
ele passa à esfera coletiva, dizendo que as coletivi-
dades se formam a partir de suas concepções de
mundo e da vida, porque elas mostram “o cami-
nho a seguir”.

Ele parte da dualidade espírito – matéria,
afirmando o primado do espírito. E vai dizer que
existem forças, “potências”, que não podem ser
consideradas materiais. É talvez o primeiro rascu-
nho da parte três do livro O problema do ser, do
destino e da dor, no qual ele irá dedicar-se a temas
entre a psicologia e o espiritualismo, como a von-
tade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento,
o caráter (e sua reforma), o amor e a dor, que
merece uma análise mais detida em outro texto.

Do espírito, Denis se dirige a Deus, “o foco
de que emana toda ideia de justiça, de
solidariedade, de amor, “o alvo comum para o
qual todos os seres se encaminham”6 (o grifo é
meu), ou seja, os seres em progresso buscam a
justiça, o amor, que se compreendem a partir da
sua mais alta expressão, a partir do divino.

Como, então, chegar a esse futuro, já que
vivemos em um mundo de sofrimento,
desigualdades, ignorância no qual inúmeros de
nossos irmãos em Deus desencarnarão sem
compreender sua predestinação? Nesse momento

Conforme for o ideal,
assim é o homem.
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Denis desenvolve a questão das vidas sucessivas,
chave importante para a compreensão da justiça
divina, capaz de apontar para o progresso
incessante dos homens e mulheres. Ele elabora a
teleologia do homem com uma frase de impacto:
“Engrandecer-te de vida em vida, esclarecer-te
pelo estudo, purificar-te pela dor, adquirir uma
ciência cada vez mais vasta, qualidades sempre
mais nobres: eis o que te está reservado” 7.

Essa elaboração lógica e filha da filosofia
idealista, além de presente nas contribuições de
gênios da humanidade, contudo, foi amplamente
questionada por gerações anteriores e pelos
contemporâneos de Denis, o que ele não ignora. O
que poderia provar que a vida é realmente assim?
Qual a prova do ser-espírito e de seu futuro? Por
que iniciar esse trabalho de transformação interior?

Em busca da solução dessas questões ele
escreve o capítulo Provas experimentais, no qual irá
apresentar muito sucintamente as transformações
da França de sua época com relação à pesquisa
experimental da mediunidade. Concluindo, a
comunicabilidade dos espíritos, e o entendimento
do seu relato sobre a vida após a morte, é uma
evidência do progresso do homem.

O porquê da vida é uma espécie de leitura
introdutória de Denis, e facilita a compreensão de
outros livros nos quais ele irá desenvolver de
forma mais extensa suas ideias nucleares. Seu
primeiro livro publicado, O progresso (1880), fruto
de uma conferência, antecipa o emprego desse
conceito em O porquê da vida. O livro mais próximo
deste último é Depois da Morte (1890) , cuja
estrutura se assemelha muito ao primeiro, mas
mais aprofundado no pensamento de Kardec e nos
conceitos espíritas. Ainda ligado a essa estrutura,
ele escreveu um livro em forma de perguntas e
respostas: Síntese doutrinária e prática do espiritismo
(1920), ao qual acrescenta preces. A questão de
Deus foi desenvolvida em O Grande Enigma (1911).
Em O problema do ser, do destino e da dor (1905), ele
agrega os estudos da psicologia e das pesquisas
psíquicas de seu tempo, e desenvolve, como já
dito, as forças ou potências da alma. A parte do
espiritismo experimental e de sua prática é
desenvolvida no livro No invisível (1903), O além e a

O porquê da vida é uma 
espécie de leitura 
introdutória de Denis.

sobrevivência do ser (1913) e Espíritos e médiuns (1921).
Dos livros que fogem à temática de O porquê da dor,
temos Cristianismo e espiritismo (1898), Joana D’Arc,
médium (1912), O espiritismo na arte (compilação de
publicações feitas sobre o tema em 1922), O mundo
invisível e a guerra (1919), O gênio céltico e o mundo
invisível (1927) e Socialismo e espiritismo (1927).

Notas:

1 Regnault, Henri. Léon Denis e a experiência espírita. 
(s.n.) 1928.
2 Abreu, Canuto. Bezerra de Menezes: subsídios para a 
história do espiritismo. 4 ed. São Paulo: FEESP, 1991.
3 Denis, Léon. Socialismo e espiritismo. Matão-SP: O 
Clarim, 1982. p. 38-42.
4 Denis, Léon. Socialismo e espiritismo. Matão-SP: O 
Clarim, 1982. p. 49.
5 Denis, Léon. O porquê da vida. 12 ed. Rio de 
Janeiro: FEB, 1981. p. 17 
6 Denis, Léon. O porquê da vida. 12 ed. Rio de 
Janeiro: FEB, 1981.
7 Denis, Léon. O porquê da vida. 12 ed. Rio de 
Janeiro: FEB, 1981
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Baumard, Claire. Léon Denis na intimidade. Matão-
SP: O Clarim, 1982 [Tradução e notas de Wallace 
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Denis, Léon. Socialismo e espiritismo. Matão-SP: O 
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[...] porque sempre nos preocupamos com o
futuro do Espiritismo”, Allan Kardec (Revista
Espírita. Dezembro, 1868. Constituição transitória do
Espiritismo).

Introdução
Numa análise sistêmica do trabalho de Allan

Kardec é inegável que ele se preocupou tanto com
aspectos doutrinários e práticos do Espiritismo
como, também, com a administração das
instituições espíritas. Neste escopo, fez sugestões
quanto à manutenção das organizações, o custeio e
a própria gestão. Veja-se, a propósito o seu
Constituição Transitória do Espiritismo, publicada na
Revista Espírita, de Dezembro de 1868.

A gestão organizacional, então, pertence em
essência à Ciência da Administração, em que se
encontra teorias e experimentos que são ferra-
mentas importantes para a gestão (pública ou pri-
vada) das organizações coletivas humanas. Varia-
dos instrumentos, então, podem ser adaptados
conforme o cenário e os objetivos, permitindo
uma variação incomensurável de opções e apli-
cações.

Vale dizer que as Ciências em geral são con-

cebidas e desenvolvidas a partir do binômio teoria-
prática, com os fatos e acontecimentos do
empirismo motivando o surgimento de teorias e,
também, se permitindo teorizar, previamente,
sobre atos ainda não realizados, mas desejados.

É sobre um destes instrumentos que iremos
tratar neste ensaio, assim como sua aplicabilidade
às instituições e grupos espíritas.

A Matriz FOFA
Concebida em sede de Planejamento

Estratégico, a Matriz FOFA (ou, no inglês,
SWOT), Forças, Fraquezas, Oportunidades e
Ameaças, considera dois ambientes organiza-
cionais (o Interno e o Externo). O Interno é o
composto pela própria organização, seus dirigentes
e colaboradores, isto é, aqueles que fazem parte da
estrutura de pessoal (recursos humanos) da
instituição. O Externo, por sua vez, é integrado
por pessoas que não participam da gestão
organizacional, mas que mantém, com ela, alguma
relação ou vínculo, pela proximidade de interesses.

Todo e qualquer grupo ou entidade espírita
possui estes dois ambientes (cenários), devendo
estar atenta para ambos, não podendo desmerecer

Marcelo Henrique *

“

Aperfeiçoando grupos e instituições 
espíritas: aplicação da análise FOFA
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ou subdimensionar os elementos externos, baseada
na ideia da sazonalidade ou da raridade de
participação ou envolvimento, nem pode super
dimensionar sua própria estrutura, por não estar
atenta para variáveis que podem lhe permitir a
necessária oxigenação das ideias (por meio de
sugestões de terceiros). Como estamos falando de
planejamento e execução, o desempenho organiza-
cional pode ter ganhos qualitativos a partir da inte-
ração entre os dois ambientes e para a (necessária)
filtragem das contribuições vindas de atores que
pertencem a um ou a outro.

A composição entre pontos positivos e
negativos, virtudes e defeitos, acertos e erros é,
assim, importantíssima para o constante processo
de aperfeiçoamento (individual e coletivo). Em ter-
mos práticos, se a instituição não valoriza os
positivos, deixa de investir no reconhecimento da
contribuição que cada participante pode ofertar a
projetos e ações, desmotivando seja seus membros
seja os colaboradores ou os interessados. E se dei-
xa de avaliar os negativos, incorre na infeliz diag-
nose de “já ser” o que poderia ser, impedindo
avanços e o crescimento (novamente, individual e
coletivo).

Conclusão:
Para quê aplicar o FOFA ao meu

grupo/instituição espírita?
Há uma recomendação contida em

membros ou frequentadores?
O FOFA, então, é recomendado para

melhorar o desempenho, aperfeiçoar métodos,
alcançar mais interessados, proporcionar mais
bem-estar e prazer na convivência coletiva,
proporcionar maior conhecimento, atender mais
pessoas, contribuir para a transformação social,
etc. Portanto, ao concluir a análise, é necessário
listar: 1) Quais ações (individuais/coletivas) podem
ser melhoradas; 2) Que atividades ou compor-
tamentos devem ser suprimidos; 3) Que aporte de
recursos (humanos, financeiros, materiais-instru-
mentais) seria necessário para o aperfeiçoamento
do grupo/instituição; 4) Que público se pretende
atingir; 5) Que equipes de trabalho podem /
precisam ser compostas ou melhoradas; 6) Como
melhorar o ambiente organizacional do grupo /
instituição; e, 7) Quando se fará, novamente, uma
análise similar à realizada.

Fica, aqui, a sugestão da aplicabilidade do
método FOFA aos grupos/instituições espíritas.
Nós já aplicamos, com excelentes resultados. E a
prova disto é o constante aperfeiçoamento cole-
tivo, que contribui para a manutenção dos mem-
bros, a agregação de novos participantes e a quali-
ficação dos resultados obtidos.

Mãos à obra, com o FOFA, então!
* Marcelo Henrique Coordenador-Geral do Grupo
Espiritismo Com Kardec, assim como do Centro Cultural
Espírita Herculano Pires, em São José (SC).

Orientação ao centro espí-
rita, assim redigida:
“deve o Centro Espíri-
ta planejar as suas
ações, estabelecendo
metas para as suas
diversas áreas de tra-
balho e avaliando os
resultados das ativida-
des desenvolvidas”
(Capítulo IX, item 5).
De forma coordenada
e planejada, convém
sempre estar se per-
guntando e avaliando,
individual e coletiva-
mente: - Como vai o
seu grupo ou a sua
entidade espírita? Que
resultados ela vem
obtendo? Qual o grau
de satisfação dos
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m dos grandes benefícios da pandemia
foi a explosão da virtualidade, fato que se espalhou
por todos os segmentos, inclusive utilizada em
consultas médicas e reuniões de trabalho,
chegando ao ponto da própria comunicação
televisiva utilizar-se desse recurso em suas
reportagens e entrevistas, culminando por tornar-
se um novo modelo aceito que dispensou estúdios
e estruturas antes inimagináveis de serem
substituídos. Uma nova realidade tomou assento
no cotidiano da comunicação.

Dos desdobramentos variados dessa
significativa e benéfica alteração, um destaque
ficou com a flexibilidade de horário, que permite
“entrar ao vivo” em qualquer dia e horário, não
mais importando o local de origem e mesmo
dispensando estrutura e logística antes essenciais,
que sempre haverá público, normalmente externo
ao ponto originário, com expansão impossível de
ser dimensionada, geograficamente e mesmo de
público alcançado, dada a versatilidade do sistema.

Com o movimento espírita não foi
diferente, que se adaptou rapidamente às novas
ferramentas, percebendo o alcance que a estrutura
digital proporciona e também ocasionou “outra

explosão”, a das chamadas lives. Essas
surgiram de todos os lados, especialmente nos
primeiros meses, com centenas delas no horário
nobre, resultantes também da multiplicação de
canais de transmissão, em páginas das redes
sociais, fruto mesmo até do entusiasmo inicial,
apesar do recurso já existir antes da pandemia, cujo
alcance não havia sido sentido antes da
necessidade do isolamento social.

Essa quantidade inumerável de transmissões
ao vivo, se por um lado muito positivo houve
grande expansão do pensamento espírita
alcançando público antes inatingível, por outro, de
diminuta expressão, levou também diálogos e
abordagens distorcidas, sem comprometimento
genuinamente espírita, num desserviço ao
Espiritismo. Mas isso é normal, lembra-nos o “joio
e o trigo”, da expressão de Jesus. Todavia, o
número delas é pequeno – face à quantidade de
apresentações sérias e com fidelidade doutrinária –
, embora não deixam de trazer algum prejuízo a
seguidores inexperientes ou novatos,
especialmente àqueles que agora se aproximam do
Espiritismo e encontram tais abordagens
incoerentes. O espírita estudioso saberá identificar

Orson Peter Carrara *

U
Das lives: divulgação com critério
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tais distorções, mas quem chega ainda não
desenvolveu tal discernimento doutrinário.

Nesse contexto todo de divulgação espírita
pela internet – nas transmissões gravadas ou ao
vivo, em canais ou páginas das instituições –, a
aderência plena aos princípios doutrinários do
Espiritismo, na codificação de Allan Kardec, há
que ser respeitada, justamente pela fundamentação
racional e, portanto, coerente, no investimento da
qualidade nas transmissões, tanto do ponto de
vista técnico como e especialmente do ponto de
vista de conteúdo, onde se incluem, todos os
preceitos apresentados pela clareza doutrinária do
Espiritismo, para não nos tornarmos instrumentos
de desserviço ao Espiritismo, com a veiculação
distorcida de seus princípios e de suas práticas.

Falando abertamente não combina com
uma live espírita, não cabe em seu contexto,
qualquer tipo de vulgaridade e de agressividade a
quem quer que seja. Não é do contexto espírita
ataques a religiões ou pessoas, posições extremistas
a pontos de vista, nem sempre compatíveis com a
fraternidade e o bom senso.

Infelizmente há se visto ataques indiretos,
críticas abertas a trabalhos alheios, exigindo-se
perfeição alheia que nenhum de nós detemos.
Quem de nós, convenhamos imparcialmente e
com sinceridade, tem alguma autoridade para
desmerecer esforços alheios? Para denegrir
reflexões que alguém esteja fazendo, ainda que
distorcidas? Temos alguma autoridade? –
Convenhamos e respondamos com imparcialidade
e sinceridade, repito.

A democracia é um progresso na civilização,
mas deveremos cuidar simultaneamente do
desenvolvimento do bom senso, do discernimento,
para não ferirmos, para não sermos pedras de tropeço
de pessoas e grupos e mesmo de grandes
coletividades com as distorções e prejuízos

O dever é transmitir com 
conteúdo, com qualidade, 
para que o Espiritismo seja 
conhecido como ele é, 
sem as distorções, opiniões 
pessoais.

decorrentes de pontos de vista egoístas,
personalistas, arraigados a condicionamentos
lamentáveis, onde se caracterizam imposições,
tentativas de domínio e seus conhecidos prejuízos.

Mas voltemos ao foco. Nosso objetivo é
mesmo destacar a importância da vinculação
coerente do que já sabemos, já disponível, para
bem cumprir os objetivos do Espiritismo, que não
é outro senão nosso aprimoramento moral.

Durante a pandemia entrevistei muitos
amigos em toda parte, trazendo suas experiências e
esforços para serem conhecidos, para fortalecer e
motivar outras iniciativas do gênero. Entre elas
está aquela feita com Raul Franzolim, de
Pirassununga-SP, abordando sobre os benefícios
da internet na divulgação do Espiritismo. O leitor
encontrará pesquisando no Google dessa forma:
“Ação espírita na Internet – Entr com Raul
Franzolim Neto”. Em determinado ponto, ele
afirmou, com outras palavras, que a internet será o
grande diferencial para expansão da ideia espírita
junto à mentalidade popular. E hoje vemos isso
acontecer de forma real com expansão
exponencial, alcançando todas as classes e culturas,
pelo menos no Brasil, apesar das limitações do
movimento espírita e das nossas próprias
fragilidades individuais.

Então, o dever é transmitir com conteúdo,
com qualidade, para que o Espiritismo seja
conhecido como ele é, sem as distorções, opiniões
pessoais e mesmo não sofrendo nossas sofridas e
dispensáveis disputas de opiniões, que a nada
levam, a não ser barrar a plena expansão junto às
massas, cuja difusão chega agora “também pelos
telhados”, em feliz comparação muito conhecida,
simbolizando a era digital.

Na edição de 2012 do EAC – Encontro
Anual Cairbar Schutel, realizado em Matão,
afirmou o espírito Schutel, pela psicografia de
Célia Xavier de Camargo: “(...) nossa maior vitória
é a da própria elevação moral (...)”, que se deve
aplicar, é claro, também no uso das lives – seja pelo
comportamento ao vivo ou gravado das trans-
missões, seja pela coerência com os postulados que
abraçamos –, o que vai significar o contínuo
esforço na direção do bem, dispensando vaidades
e opiniões meramente pessoais, já que o
pensamento do Cristo é que deve prevalecer.

* Orson Peter Carrara é escritor, jornalista e orador
espírita, atualmente residindo em Matão/SP.
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o dia 25 de janeiro até 10 de fevereiro de
2021, a ACPE Assessoria de Ciência e Pesquisa
Espírita da USE aplicou o questionário Concepções
sobre Ciência e Ciência Espírita. O objetivo da realiza-
ção deste questionário foi conhecer um pouco a
respeito das opiniões e concepções que os espíritas
interessados no assunto têm a respeito do que é
ciência; do que é um trabalho de pesquisa científica; de
como se dá a relação entre a Ciência e o Espiritismo; ou
ainda como definir ou entender o conceito de ciência espírita.
A informação colhida através do questionário será
usada na preparação do conteúdo de um curso
sobre ciência e espiritismo, a ser realizado em dois
períodos ao longo de 2021, em abril e em
setembro. Esse curso será em nível introdutório e
será dado em 4 sábados, 2 horas cada.

O questionário foi um pouco longo e, para
alguns, cansativo. Mas a intenção foi abranger uma
série de conceitos sobre o tema e sugerir reflexões
aos amigos espíritas que se interessam pelo aspecto
científico do espiritismo. Embora a dificuldade, o

retorno de muitos amigos espíritas foi positivo, junto
com pedidos de divulgação das respostas “corretas”
do questionário. Decidimos, então, fazer isso de duas
formas.

Uma é preparar um ou mais artigos descre-
vendo os resultados da pesquisa de um modo
completo, analisando as questões buscando identi-
ficar as possíveis correlações entre elas, bem como
interpretá-las com base em fundamentos da Filosofia
da Ciência, da Doutrina Espírita, e na prática e
experiência em pesquisa no meio acadêmico.

A outra forma é divulgar alguns resultados da
pesquisa por partes, através de matérias publicadas na
Revista Digital Dirigente Espírita e/ou no site da USE.
Análises pontuais de uma ou algumas questões serão
feitas, iniciando a seguir.

Vamos analisar a primeira questão que foi:
“Marque, abaixo, as alternativas que, na sua opinião,
descrevem o que é ciência (pode marcar quantas alternativas
desejar).” As alternativas e as respostas obtidas até o
dia 05/02/2020 são apresentadas na figura abaixo.

D

assessoria de ciência
e pesquisa espírita

acpe@usesp.org.br

Alexandre Fontes da Fonseca *

Concepções sobre Ciência e Ciência Espírita
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cimento, que é o que diz a afirmação 9. Aqui
destacamos a curiosidade número 1: nem todos que
escolheram a afirmação 10, escolheram a 9, embora ela
transmita a mesma ideia.

A ciência é, também, uma atividade de
desenvolvimento de aplicações. Isto é, o trabalho
de alguns cientistas é descobrir como combinar os
diversos fundamentos científicos, muitas vezes de
várias disciplinas diferentes, para desenvolver
aplicações.

Curiosidade 2: os respondentes hesitaram em
escolher a afirmação 8, embora tenham marcado a 1. Se a
Ciência é o conhecimento a respeito do universo e
das leis da natureza, e a explicação dos
mecanismos de funcionamento do universo é um
conhecimento, portanto o item 8 deveria ter sido
amplamente escolhido, o que não ocorreu.

As afirmações que foram menos escolhidas
foram feitas de uma forma para sugerir reflexões
aos respondentes. As duas primeiras afirmações, 5
e 6, estão corretas, embora de modo relativo.
Ambas dizem que aquilo que o cientista
profissionalmente diz e faz, respectivamente, são
ou representam a ciência. Isso está correto desde
que se refira ao trabalho de pesquisa científica do
cientista. O fato de terem sido pouco escolhidas
pode indicar uma confusão com relação a
ambiguidades na interpretação das mesmas.

A afirmação 7 está correta. É natural que
ela não tenha sido muito escolhida pelos
respondentes porque ela exige um conhecimento
aprofundado sobre ciência. Ter conhecimento
sobre o grau de incertezas a respeito do que se
sabe da natureza é, também, uma forma de
conhecimento. As ciências ditas exatas não o são
porque elas determinam com 100% de certeza uma
medida científica qualquer. Elas são exatas porque
elas determinam com 100% de certeza aquilo que
não é uma medida científica. Quando se mede,
por exemplo, o tamanho de um livro com uma
régua, não se determina o tamanho exato do livro,
mas sim que valores de tamanho o livro não tem.
Exemplo: quando a ciência diz: “tal livro mede 15 ±
0.2 cm”, ela quer dizer que, com certeza, o livro é
maior que 14.8 cm e menor que 15.2 cm. Mas ela não
sabe dizer qual o valor exato do tamanho do livro
nesse intervalo. Esse tipo de nuances na ciência e
na pesquisa serão discutidas no curso de ciência e
espiritismo.

* Alexandre Fontes da Fonseca é responsável pela
Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita da USE.

As respostas que tiveram maior número de
escolhas, em ordem decrescente, foram: 1 (com
74.5% das escolhas), 4 (com 71% das escolhas) e 2
(com 65.9% das escolhas).

As respostas que tiveram menor número de
escolhas, em ordem crescente, foram: 5 (com 6.6%
das escolhas), 6 (com 18.2% das escolhas) e 7
(com 20.2% as escolhas).

As respostas que dividiram as opiniões
mais ou menos ao meio, foram: 10 (com 38% das
escolhas), 3 (com 44.8% das escolhas) 9 (com
45.5% das escolhas) e 8 (com 50.6% das escolhas).

A definição do conceito de ciência não é
trivial. O entendimento sobre o que é e como se
trabalha em ciência mereceu, no último século, o
desenvolvimento de várias teorias filosóficas. Mas,
infelizmente, isso não é ensinado na escola. As
pessoas aprendem mais ou menos de acordo com
a visão e opinião dos seus professores ou por si
mesmas. Assim, as escolhas das respostas a essa
questão revelam um pouco das concepções
espontâneas que os adeptos espíritas que puderam
responder ao questionário, têm sobre o assunto.

As respostas que tiveram maior número de
escolhas estão corretas. A ciência é não somente o
conhecimento adquirido sobre o universo e as leis
da natureza, mas também o que pode ser
comprovado experimentalmente e uma atividade
metódica de pesquisa.

Mas o que pode surpreender os
participantes é que, de certa forma ou, sob certo
ponto de vista, todas as respostas estão corretas. Isto é
as respostas que dividiram as opiniões ao meio, e
que tiveram poucas escolhas também estão
corretas. Vejamos. A ciência é uma forma de
distinguir o que é válido do que não é (por
exemplo, o uso de determinado medicamento para
determinada doença pode ser ou não válido). Isso
se dá através do uso adequado de um método científico
(no curso discutiremos melhor sobre a questão do
método). Nisso, justamente por usar métodos que
permitem averiguar a validade de diferentes
hipóteses, a ciência permite distinguir crença de conhe-

Mas o que pode 
surpreender os 
participantes é que todas 
as respostas estão corretas.
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Programa de Qualificação do
Trabalhador da Assistência e Promoção Social
Espírita – APSE será iniciado em 12 de março,
com realização das federativas componentes da
Comissão Regional Sul do Conselho Federativo
Nacional da Federação Espírita Brasileira.

Oportunizar a formação continuada aos
trabalhadores da área de Assistência e Promoção
Social das Federativas participantes, a fim de que
os trabalhos estejam pautados pelos princípios e
diretrizes contidos nos documentos orientadores
do Movimento Espírita e em consonância
legislação vigente; apresentar as diretrizes para
organização e funcionamento da APSE; provocar
reflexão sobre os conceitos de Caridade e
Espiritismo; apresentar a Política Nacional de
Assistência Social (PNAS) e a sua relação com a
APSE; estimular a integração da APSE com as
diversas atividades da casa espírita; estimular o
trabalho em Rede; orientar a elaboração de
projetos e captação de recursos; provocar reflexão
sobre os conceitos de vulnerabilidade, risco social
e cidadania; promover a formação continuada dos
trabalhadores da área de Assistência e Promoção
Social Espírita das Federativas participantes, pro-

porcionando o conhecimento de procedimentos
de atendimento atualizados da área, conjugando a
legislação brasileira vigente e os princípios
doutrinários do Espiritismo são seus principais
objetivos.

Este programa será desenvolvido em
ambiente virtual, em módulos com assuntos
específicos, em vídeo aulas, acompanhados de
apostila e material de apoio – vídeos, referências
bibliográficas, sites - de cada assunto a ser
apresentado, disponibilizados mensalmente nos
canais de divulgação da USE e das federativas
participantes. As vídeo aulas terão a duração de 30
minutos.

O programa está dividido em 10 módulos, a
serem disponibilizados em ambiente virtual. A
disponibilização e utilização do material produzido
será feita pelas federativas envolvidas no
programa.

* Pascoal Antonio Bovino é o segundo Vice-Presidente da 
Diretoria Executiva da USE e Diretor do Departamento 
de Assistência e Promoção Social Espírita.

O
Pascoal Antonio Bovino *

departamento de assistência
e promoção social espírita

apse@usesp.org.br

Qualificação do trabalhador do APSE
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memória de uma instituição é
fundamental, pois propicia aos seus membros
conhecerem o passado, entendendo como as
praticas atuais surgiram e tenham a partir daí
condições de avaliar o seu comportamento no
decorrer do tempo e proporem melhorias para o
futuro, respeitando os princípios que nortearam o
seu surgimento.

Considerando que o Departamento de
Atendimento Espiritual, na reunião realizada no
dia 30 de janeiro, propôs aos representantes dos
órgãos locais a intensificação da campanha
Evangelho no Lar e no Coração, queremos trazer no
artigo deste mês um pouco da história que envolve
a criação desta campanha iniciada no ano de 2005
na USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, cujo
projeto teve a coordenação de Merhy Seba e
depois, em dezembro do mesmo ano, em todo o
estado de São Paulo.

Na gestão da Diretoria presidida por José
Antonio Luiz Balieiro, no mês de agosto de 2008,
a campanha foi proposta para a pauta da reunião
do CFN - Conselho Federativo Nacional da
Federação Espírita Brasileira que a aprovou, in-
cluindo-a nas campanhas permanentes e alcan-
çando projeção nacional.

Foi desenvolvida uma peça de comunicação
institucional para divulgar a campanha, todavia ela
é mais do que a simples distribuição de folhetos e
cartazes, pois tem como objetivo precípuo resgatar
a prática da reunião de estudo do Evangelho de
Jesus, nos lares, na expectativa de favorecer a
orientação moral aos seus membros, com vistas à
vivência dos ensinamentos cristãos.

Tendo em vista que as bases continuam as
mesmas, a titulo de informação aos novos
Dirigentes de órgãos locais e recapitulação para os
veteranos, a seguir, vamos transcrever alguns
trechos da fundamentação da campanha perma-
nente Evangelho no Lar e no Coração.

Finalidade: Reunir a família uma vez por
semana para o estudo e a reflexão dos ensinamentos morais,
emanados do livro O evangelho segundo o
espiritismo e de outras obras, cujo fundo moral seja
compatível com os ensinamentos evangélicos à luz da
Doutrina Espírita.

Justificativas: Uma breve análise do cenário
social nos dá conta de inúmeros sinais de inquietação no
campo familiar, por motivos de toda ordem: moral, ético,
psicológico, espiritual, econômico e outros, que geram, na

A
Mauro Antonio dos Santos *

departamento de
atendimento espiritual

aece@usesp.org.br

A importância da Campanha 
Evangelho no Lar e no CoraçãoPaz no lar,

paz
na Humanidade

Paz no lar,
paz

na Humanidade
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vida moderna, conflitos e, por consequência, desarmonia,
chegando à desagregação da família. E as famílias também
fazem parte deste contexto. Na condição de espíritos
reencarnados em fase de evolução, não há quem não tenha
problemas a resolver, neste ou naquele campo, e tenha que
recorrer a forças superiores para encontrar um caminho que
conduza à paz, serenidade e edificação cristã.

Paralelamente, pode-se afirmar que esta campanha
tem estreita relação com todas as campanhas permanentes
do CFN, bem como com as áreas de trabalho das
Comissões Regionais do CFN, considerando que o seu
conteúdo permeia os programas que visam envolver a família
no processo educativo.

Justificativa do Título: A história do
movimento espirita no Brasil, registra várias iniciativas de
federações espiritas estaduais em relação à campanha do
evangelho no lar, porém, foram iniciativas isoladas e que
não deixaram lembranças marcantes. Diante desse cenário
é importante resgatar o conteúdo e a finalidade dessa
campanha, de tal forma que ela represente um fator de
motivação ao estudo e à vivência dos postulados morais dos
ensinos cristãos, sob a ótica do Espiritismo. Dois itens
merecem atenção:

O termo “culto” foi abolido, em função da conotação
atual da palavra (significa: ritual religioso, veneração,
segundo Houaiss, em Dicionário da Língua Portuguesa,
p.117).

A expressão “no coração” é um complemento que
gera um diferencial, em relação às demais campanhas e
carrega em seu bojo um apelo afetivo, sentimental, próprio
para a finalidade da reunião em família.

Público alvo:
Preferencial: dirigentes, colaboradores e toda uma

gama de frequentadores dos centros espíritas;
Secundário: simpatizantes que manifestem interesse

pela atividade (frequentadores esporádicos da casa espírita);
Terciário: grande público (potencial) que é atingido

pela mensagem espírita, através da mídia espírita, sobre os
objetivos e benefícios da campanha.

As justificativas que sustentam a campanha
reforçam a importância do imenso trabalho a
realizar até que a prática do Evangelho no Lar e no
Coração esteja presente em cada família de
dirigentes, trabalhadores e frequentadores dos
centros espíritas.

Ainda podemos destacar que a prática
habitual do momento reservado ao Evangelho no
Lar e no Coração possibilita ainda:

Reunir a família uma vez 
por semana para o estudo 

e a reflexão dos 
ensinamentos morais 

1. Compreender os ensinamentos cristãos, cuja
prática nos conduz ao aprimoramento moral.
2. Criar em todos os lares o hábito de se reunir
em família, para despertar e acentuar nos
familiares o sentimento de afetividade e
fraternidade.
3. Higienizar o Lar por pensamentos e
sentimentos elevados e favorecer a influência
dos Mensageiros do Bem, favorecendo a
harmonia e o equilíbrio para os participantes.
4. Facilitar no Lar e fora dele o amparo
necessário diante das dificuldades materiais e
espirituais, mantendo operantes os princípios
da vigilância e da oração.
5. Elevar o padrão vibratório dos componentes
do Lar e contribuir com o Plano Espiritual na
obtenção de um mundo melhor.
6. Tornar o Evangelho conhecido,
compreendido, sentido e exemplificado em
todos os ambientes.

A Campanha Evangelho no Lar e no Coração,
vinculada ao departamento de Atendimento
Espiritual, é uma iniciativa da USE SP, com a
finalidade de divulgar, incentivar e orientar a sua
implantação, no movimento espírita. Para que a
Campanha obtenha os resultados, porém, os
órgãos de unificação devem dar suporte às
instituições na implantação, na sustentação e na
divulgação da Campanha, para tanto a USE coloca
à disposição dos interessados todo o material
necessário (folhetos; apresentações; palestras em
PowerPoint e o Livro Orientação ao Atendimento
Espiritual – versão pdf) para que cada órgão local
possa disseminar esta verdadeira luz na sua área de
atuação.

Para isso nos encontramos à disposição
pelo e-mail:

aece@usesp.org.br.

* Mauro Antônio dos Santos é Diretor do Departamento 
de Atendimento Espiritual da USE SP.
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e fizermos uma retrospectiva do
desenvolvimento da Doutrina Espírita, vamos
facilmente perceber que a filosofia dos espíritos se
vulgarizou pela Europa e pelo Mundo de maneira
muito rápida. Por mais incrível que pareça para
nós que temos tantos recursos, no século 19 a
forma mais eficiente de comunicação entre as
pessoas comuns eram as cartas, que muitas vezes
poderiam demorar semanas e até meses para
chegar até o seu destino. Ainda não existia o rádio
e nem muito menos o telefone. Diante desse
cenário, Allan Kardec, segundo o que ele mesmo
escreveu em O evangelho segundo o espiritismo,
recebia comunicação de mais de mil centros e
grupos espíritas, espalhados por todos os pontos
da Terra:

Na posição em que nos encontramos, a receber
comunicações de perto de mil centros espíritas
sérios, disseminados pelos mais diversos pontos
da Terra, achamo-nos em condições de observar sobre
que princípio se estabelece a concordância. [...]”

Nota-se, portanto, o importante papel que o

ato de comunicar teve no desenvolvimento do
Espiritismo. Sua construção só foi possível a ponto
de se tornar o que conhecemos hoje (ou deveríamos
conhecer), por justamente conectar pessoas de vários
lugares. Foi por meio do diálogo, do relacionamento
e da união de ideias vindas de todas as partes, que
Allan Kardec pôde separar o verdadeiro do falso,
fundamentando os princípios que todos buscamos
nos aprofundar e vivenciar.

Voltando ainda mais no história, lembramos
de Paulo de Tarso, que num momento em que o
cristianismo sofria as influências do judaísmo,
correndo o risco de ser totalmente distorcido pelos
dogmas e rituais que não pertenciam aos
ensinamentos simples e puros, decide buscar os
gentios, a fim de espalhar a palavra do cristo aos
povos mais distanciados, onde os corações pudessem
estar abertos a semente da verdade. Paulo não
poupou esforços para entrar em contato com as
regiões distantes. Foi por meio das epístolas, que
eram cartas dirigidas às primeiras comunidades
cristãs, que o apóstolo dos gentios fortaleceu os
companheiros, trocou recomendações e conselhos
úteis, promovendo a continuidade do cristianismo no

S Renato César Caetano *

departamento de
comunicação

comunicacao@usesp.org.br

A importância da comunicação
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trabalhos e ações que não poderiam ser realizadas
de forma isolada. O que é feito de bom em um
centro espírita, pode ser levado para outro, se
existir um espaço onde essas ideias possam ser
compartilhadas e disseminadas.

Para comunicar-se, primeiro é preciso
relacionar-se. É preciso que haja uma conexão
entre o emissor da mensagem e o interlocutor. A
comunicação espírita é o componente que facilita
esse processo tão importante, propiciando as
condições necessárias ao diálogo. Citamos a seguir,
um pequeno trecho retirado do documento de
orientação à comunicação social espírita, desenvol-
vido pela Área de Comunicação Social Espírita do
Conselho Federativo Nacional da Federação
Espírita Brasileira:

A Comunicação Social Espírita tem por
finalidade propiciar condições para o diálogo
fraterno entre aquele que emite a mensagem (emissor) e
o interlocutor (receptor), tornar comuns as notícias e
dados de interesse do Movimento Espírita às pessoas, às
instituições e ao público, de modo geral. Paralelamente,
facilitar, pela interação, o conhecimento doutrinário
espírita a esses mesmos públicos, de tal forma que a
mensagem esclarecedora e consoladora do Espiritismo
esteja ao alcance e a serviço de todos, no campo moral e
espiritual.

Se estamos em um momento de
transformação social onde o Espiritismo deve ter
um papel essencial na renovação dos indivíduos,
precisamos dedicar os nossos esforços para ir além
de nós mesmos, estabelecendo laços e vínculos
com os nossos irmãos espíritas e porque não dizer
também, os que não são espíritas? Falar com
aqueles que estão próximos assim como os que
estão mais distantes. Trocar experiências sobre as
práticas que deram certo e também sobre o que
não deu certo. Levar o conteúdo espírita em todos
os meios e mídias, físicos e digitais, permitindo
com que pessoas que antes não tinham acesso,
passem a conhecer o Espiritismo, estudá-lo e
praticá-lo. Fazer enfim, o que os grandes espíritos
Allan Kardec e Paulo de Tarso fizeram no
passado, vencer as dificuldades, o cansaço e
sacrificar a vida pela vitória do bem.

Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. 
(Jesus — Marcos, 16:15).

* Renato César Caetano é Diretor do Departamento de
Comunicação da USE.

Como espíritas, é uma 
oportunidade para 

divulgarmos a doutrina 
espírita da maneira clara e 

objetiva 

mundo. Eis novamente a comunicação colocada a
favor do bem, do amor e da verdade.

O que esses dois fatos da história podem
ensinar para nós, espíritas do século 21? Temos
conexão de alta velocidade, computadores e todos
os meios e recursos possíveis para nos comuni-
carmos de maneira direta com qualquer pessoa do
planeta. O poder de vulgarização de ideias que
antes levavam anos, agora podem acontecer em
dias, ou até mesmo em horas. E infelizmente, nem
sempre são as boas ideias e os valores corretos que
prevalecem.

O período que vivemos agora é único na
nossa história. Como espíritas, é uma
oportunidade para divulgarmos a doutrina espírita
da maneira clara e objetiva, criando uma rede de
apoio e trabalho, onde o diálogo e a fraternidade
sejam a base. Os centros espíritas, que durante
muito tempo talvez estivessem se desenvolvendo
de forma isolada, agora veem a necessidade de
expandir o campo de ação para além das paredes
do ambiente físico, passando a olhar com mais
atenção para os lados, para as outras casas espíritas
da sua região. É hora de criar vínculos, favorecer o
compartilhamento de ideias e a troca de expe-
riências, a fim de que unidos, possamos fazer um
trabalho mais eficiente e profundo na vulgarização
das ideias espíritas. Na cidade onde atuo, é a
primeira vez que vejo dirigentes e trabalhadores de
centros espíritas diferentes se reunirem para dis-
cutir os seus desafios, compartilhar boas práticas e
trocar experiências. Embora o fechamento dos
centros espíritas tenha sido prejudicial em muitos
sentidos, foi muito importante para a união e para
o relacionamento.

Como trabalhadores dos órgãos da USE, o
processo de comunicação é algo também de muita
importância, pois é por meio do diálogo e da
integração que são criados os vínculos com os
centros da região, permitindo a realização de
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m nota oficial emitida em maio de 2020,
a União das Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo veio a público esclarecer que não ratificava
ou reconhecia como válidas supostas comunica-
ções mediúnicas alarmistas, independentemente da
autoria ou do médium, no que se referia aos
últimos acontecimentos envolvendo a pandemia
da Covid-19.

Na ocasião, a perplexidade sobre os graves
efeitos provocados na saúde humana e nas con-
dições de vida da população em geral favoreceu a
proliferação de inúmeras notícias, muitas delas
falsas, sobre a situação experimentada e demandou
da USE um posicionamento objetivo e embasado
doutrinariamente.

Ainda que os esclarecimentos sejam claros e
versem sobre a naturalidade do flagelo enfrentado,
conforme comentado nas questões 737 a 740, em
O livro dos espíritos, alguns adeptos não muito afeitos
ao estudo doutrinário aprofundado ainda deixam-
se levar por informações sensacionalistas e de
caráter supersticioso.

Passado quase um ano do posicionamento
da USE, a maioria dos dirigentes e colaboradores

vinculados a essa instituição, a qual reúne pouco
menos de 1.400 centros espíritas paulistas, já se
conscientizou da necessidade de prudência e bom
senso na divulgação de notícias supostamente
mediúnicas sobre a pandemia.

Destaca-se o fato de que qualquer
comunicação mediúnica é, apenas, a expressão de
uma opinião do Espírito comunicante, acrescida
da influência anímica do próprio médium. Esse
fato faz com que opiniões divergentes originadas
em comunicantes desencarnados sejam observá-
veis e necessitem de criteriosa análise antes de
serem aceitas como válidas.

A pandemia atual é um 
desafio a ser enfrentado, 

certamente, porém não se 
trata de fenômeno que fuja 

às leis naturais.

E

departamento de
doutrina

doutrina@usesp.org.br

Marco Milani *

Mensagens supostamente 
mediúnicas sobre a pandemia
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Conforme encontra-se no item 97, Capítulo
II, na obra O que é espiritismo:

“As contradições que frequentemente se notam,
na linguagem dos Espíritos, não podem causar
admiração senão àqueles que só possuem da
ciência espírita um conhecimento incompleto,
pois são a consequência da natureza mesma dos
Espíritos, que, como já dissemos, não sabem as
coisas senão na razão do seu adiantamento,
sendo que muitos podem saber menos que
certos homens”.

A pandemia atual é um desafio a ser enfren-
tado, certamente, porém não se trata de fenômeno
que fuja às leis naturais e, muito menos, não é um
acontecimento isolado na história da humanidade.

Toda crise tem seu início e seu término e
essa não é diferente de muitas outras que já
ocorreram no passado. A peste negra dizimou
mais de 75 milhões de pessoas entre os anos 1347
e 1350, o que significou mais de 30% da população
mundial da época. A gripe espanhola ceifou a vida
de milhões de pessoas, após a Primeira Guerra
Mundial.

Mesmo surtos causados por vírus não são
acontecimentos raros. Nas últimas duas décadas,
tivemos o SARS-CoV, na China, em 2002 e o
MERSCoV, síndrome respiratória do Oriente
Médio, em 2012, ambos da família do coronavírus.

O chamado período de regeneração,
quando o aprimoramento moral dos indivíduos
promoverá uma nova fase no planeta em que a
prática da verdadeira caridade superará o mal
gerado pelo orgulho e vaidade, já foi relatado a
Kardec no século XIX. Não será uma epidemia no
século XXI que marcará essa transição, pois a
mesma já está ocorrendo, ainda que a efemeridade
de uma encarnação impeça a sua plena percepção.

Segundo destacado no Capítulo XVIII da
obra A gênese, a transição moral da humanidade
não depende de cataclismos e muito menos de
crendices supersticiosas ligadas a conjunções dos
astros ou a chuva de meteoros.

Toda crise tem seu início e 
seu término e essa não é 
diferente de muitas outras 
que já ocorreram.

Mensagens supostamente mediúnicas que
associam a atual pandemia ao início dessa fase de
regeneração colidem com as informações que os
Espíritos já ofereceram há mais de um século e
meio.

Sobre as mensagens que afirmam haver uma
demanda extraordinária de atendimentos de
recém-desencarnados, como se fosse uma multi-
dão inesperada, o bom senso exige uma análise cri-
teriosa sobre o fato. No Brasil, por exemplo, os
registros de óbitos totais nos últimos anos foram
os seguintes:

Fonte: Associação Nacional dos Registradores de Pessoas 
Naturais - ARPREN

Sem dúvida, o aumento de óbitos atribuídos
à Covid-19 impactou positivamente a quantidade
de registros. Segundo a ARPREN, o ano de 2020
apresentou uma quantidade média de óbitos
diários igual a 880 indivíduos, dos quais a maioria
referente a pessoas idosas ou com comorbidades.
É completamente especulativa, entretanto, qual-
quer afirmação de que o aumento de mortes
atribuídas à Covid-19 seja um sinal de transição
planetária, bem como qualquer outra causa natural
ou violenta de óbito.

Como já recomendado, quaisquer inter-
pretações dos fatos sem fundamento, conside-
rando a limitação de nossa percepção espiritual, é
prematura, assim como a aquiescência perante
supostas revelações extravagantes, segundo as
orientações que o próprio Codificador nos ofertou
sobre o cuidado diante de revelações isoladas, que
não atendem aos critérios da razão e nem da
concordância do ensino dos Espíritos.

Superaremos os desafios atuais como
fizemos com os outros flagelos registrados na
história, com coragem, fé raciocinada, confiança
nas próprias forças e na Justiça Divina.
* Marco Milani é Diretor do Departamento de Doutrina e
Presidente da USE Regional de Campinas.
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m dos receios de alguns coordenadores
de grupos de estudo diante dos encontros virtuais
é justamente não estar próximo o suficiente dos
participantes. Como acolhê-los numa situação
desta? Como interagir se parece que estamos todos
dentro de máquinas?

Uma reflexão sobre acolhimento e interação
pode nos ajudar a lidar melhor com os recursos
que temos disponíveis hoje para trabalhar com
grupos de estudo.

Numa busca em dicionários sobre o
significado da palavra acolhimento, nos
deparamos com recepção, atenção, consideração,
refúgio, abrigo, agasalho. É o ato ou efeito de
acolher, que por sua vez, significa dar acolhida,
agasalho, acesso, receber, hospedar, atender, dar
crédito, dar ouvidos, admitir, aceitar, amparar,
abrigar, recolher, tomar em consideração.

Essas palavras nos trazem a ideia de
receber o outro, envolvê-lo numa vibração de
aceitação, amizade e querer bem. Os significados
de abrigar, hospedar, amparar e recolher
demonstram ainda que o processo de acolhimento
implica em trazer o outro para mais perto de nós,

como trazê-lo para dentro da nossa casa, o que
aponta para a aproximação das pessoas.

Acolher é estar mais atento ao que ocorre à
nossa volta, é perceber o outro em suas neces-
sidades e anseios, e abrir-se para estar com ele.

Na Doutrina Espírita isso não é novidade,
em relação às lições de Jesus tão bem exploradas
por Kardec em O evangelho segundo o espiritismo, em
forma de mensagens ou comentários, como essas
apresentadas a seguir:

“Resumindo: todos estais na Terra para expiar;
mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por
abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de
acordo com a lei de amor e caridade.” (cap. V)
“Em verdade vos digo: os que carregam seus
fardos e assistem os seus irmãos são bem-
amados meus.” (cap. VI)
“Sede bons e caridosos: essa a chave dos céus,
chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna
felicidade se contém neste preceito: ‘Amai-vos
uns aos outros.’ Não pode a alma elevar-se às
altas regiões espirituais, senão pelo devotamento
ao próximo; somente nos arroubos da caridade

U
Marlene Carvalho Fagundes Gonçalves *

departamento de estudos
sistematizados

esde@usesp.org.br

Acolhimento e interação em grupos
de estudos virtuais ou presenciais

março/abril – 2021 – edição 182

30



e conhecimentos. Não se trata de um monte de falas
que não se articulam, mas de ideias que se fundem,
transformando-se e criando novas possibilidades.
Assim, acolhimento e interação mostram-se como
processo, que não se restringe só ao espaço físico ou
virtual, nem só às pessoas que recebem, mas também
a toda a situação do grupo de estudo, desde a
chegada das pessoas - no grupo presencial ou na
plataforma virtual - à participação no estudo com
tempo e oportunidades reais de expressão, à escuta
dos monitores/coordenadores do grupo, bem como
dos outros participantes, à organização e preparação
dos recursos, até a despedida na hora de ir embora.

Também outros cuidados podem ajudar a
constituir o acolhimento: chamar pelo nome - que
nos meios virtuais fica até mais fácil, devido ao
recurso do nome aparecer na tela - cumprimentar,
dirigir perguntas, escutar as respostas, propor deba-
tes, propiciar a relação dos temas propostos com as
vivências, retomar as referências – obras da Codifi-
cação – dando sustentação para o direcionamento do
estudo, valorizar a presença e importância dos
participantes.

Tais cuidados vão impulsionar e promover o
aprendizado dos participantes e dos coordenadores
dos grupos. Todos aprendem muito nesse espaço de
discussão e encontro, tanto sobre os temas propos-
tos, quanto sobre relacionar-se com o outro.

Esse também é um ponto de destaque no
Espiritismo: precisamos uns dos outros para crescer:
“Meu Pai quer que ajudando-vos uns aos outros
sejais socorridos.” (O evangelho segundo o espiritismo,
cap. VI); “O homem tem que progredir. Insulado,
não lhe é isso possível, por não dispor de todas as
faculdades. Falta-lhe o contato com os outros
homens. No insulamento, ele se embrutece e
estiola.” (O livro dos espíritos, pergunta 768).

Acolhimento e interação, em contextos
presenciais ou virtuais, representam diretrizes impor-
tantes para o aprendizado e vivência do Espiritismo
e, consequentemente, para o engrandecimento na
vida eterna.

Referências:
Allan Kardec, O evangelho segundo o espiritismo.
Capítulos V, VI e XIII.
Allan Kardec, O livro dos espíritos, pergunta 768.

* Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves é membro da 3a

Assessoria, em Ribeirão Preto, do Departamento de Estudos
Sistematizados.

encontra ela ventura e consolação. Sede bons,
amparai os vossos irmãos.” (cap. XIII)

As lições são muito claras: precisamos olhar
para o outro! Para as necessidades do outro. Para
além de nós mesmos. E os grupos de estudo são
verdadeiros laboratórios para isso, pois
proporcionam esse encontro, mais que só estudos
teóricos a serem desenvolvidos. Mas é possível que
haja grupos sem que as pessoas se aproximem e se
envolvam... Como reverter isso? Como transformar
esse encontro como algo realmente significativo
para todas as pessoas envolvidas?

Aí entra o acolhimento que implica, então,
na aproximação entre pessoas. Assim, é preciso
olhar para as pessoas envolvidas, buscar saber
quem são, em que situação se encontram... tanto
presencial como virtualmente. O que nos direciona
para aspectos como: acessibilidade (virtualmente
seria: o som está bom o suficiente para que ouçam?
O tamanho das letras ou imagens da tela são
adequadas? Consigo explicar o funcionamento
desse recurso tecnológico?), cuidado (Estou atenta
às necessidades das pessoas, elas estão se sentindo
bem ali?), solidariedade (Estamos criando uma rede
de boas relações? Um está ajudando ao outro?),
respeito (Entendo as contribuições que trazem
como importantes? Valorizo o conhecimento de
cada um? Tenho paciência com o tempo de cada
um?), estabelecimento de vínculos (Abro-me para
ouvir? Estou atento às pessoas com quem partilho
as reuniões?). Esses são alguns pequenos exemplos
que podem nos fazer pensar e encontrar meios de
exercitar esse acolhimento.

Então acolhimento remete a um encontro, a
uma relação que se estabelece numa dada
circunstância, para determinados fins. Chega-se
assim à interação do grupo, pois não é possível
acolhimento sem interação. Para falar e ser ouvido,
tem que ouvir também. A interação aponta para a
reciprocidade, para a construção conjunta de ideias

Tais cuidados vão 

impulsionar e promover o 

aprendizado.
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ano de 2021 começou com grandes
expectativas para o Departamento da Família.

O II Encontro da Família Espírita reforçou
a importância de termos mais atividades, colabo-
rando assim no fortalecimento do Departamento e
na nossa atuação dentro do movimento espírita do
Estado de São Paulo.

Tivemos a presença de Alberto Almeida,
que nos trouxe grandes reflexões sobre os desafios
que as Casas Espíritas terão ao acolher as famílias,
nesse momento de grande complexidade do
planeta.

Para aqueles que não tiveram oportunidade
de assistir, vale a pena conferir. Podemos acessar
esse evento na página do canal oficial da USE no
Youtube.

Tivemos também a participação dos
diretores dos diversos departamentos da USE,
cada um deles nos apresentando possibilidades de
trabalho em conjunto com o Departamento da
Família.

Dirigentes de vários órgãos do Estado de
São Paulo trouxeram a importância do Depar-
tamento da Família, visto necessitar o trabalhador

de instrumentos para acolher de forma assertiva os
que procuram as casas espíritas em busca de
auxílio.

A Casa Espírita é um hospital de almas,
uma escola e um espaço de convivência, devendo,
portanto, estar devidamente preparada para lidar
com as diversas carências que neste momento
assolam as famílias, principalmente no que que diz
respeito à saúde mental. O isolamento, o
afastamento do convívio, que principalmente os
idosos atravessam, podem levar à ansiedade,
angústia e, muitas vezes, à depressão.

Buscando inspiração nas obras de Allan
Kardec, nos livros subsidiários fiéis à base
doutrinária e nos ensinos de Jesus registrados no
Evangelho, sentirá o trabalhador segurança para
acolher a todos que procuram nossas Casas em
busca de consolo e da confiança trazida pela fé
raciocinada.

Inúmeras palestras podem ser acessadas na
internet, onde pelas redes sociais os trabalhadores,
assim como os assistidos encontrarão precioso
instrumento para alicerçar o fortalecimento na
oração e no conhecimento.

O

departamento da
família

familia@usesp.org.br

Ângela Bianco *

Departamento da Família 
ampliando seus horizontes

Ângela Bianco *
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Infelizmente também encontramos material
sem fundamentação doutrinária, pautado no
“achismo”, em opiniões pessoais que se afastam
dos ensinamentos racionais que encontramos na
Codificação.

Nunca é demais ressaltar a dirigentes e
trabalhadores sobre a importância da vigilância na
qualidade do material de estudo ou reflexão. Na
fundamentação de Kardec, nas considerações de
diversos autores, encarnados e desencarnados,
teremos embasamento seguro para atuar em
nossos grupos.

A importância do sentimento do perdão
merece também ser levada como reflexão às
atividades da Assistência Espiritual junto às
famílias, pelo acolhimento no Atendimento
Fraterno, nas preleções durante a evangelho-
terapia, lembrando sempre dos ensinamentos do
Cristo.

Em Jesus no lar, capítulo um, Néio
Lúcio, através da psicografia de Francisco Cândido
Xavier, relembra Jesus orientando-nos:

“O berço doméstico é a primeira escola e o
primeiro templo da alma. A casa do homem é a
legítima exportadora de caracteres para a vida
comum... A paz do mundo começa sob as telhas
a que nos acolhemos. Se não aprendermos a
viver em paz, entre quatro paredes, como
aguardar a harmonia das nações? Se não nos
habituarmos a amar o irmão mais próximo,
associado à nossa luta de cada dia, como
respeitar o Eterno Pai que nos parece distante?”

Nas dificuldades diversas com as quais se
depararão dirigentes e trabalhadores, também se
encontram o “peso” do intenso convívio familiar a
que muitos estão submetidos.

A Casa Espírita, em seu propósito de
divulgadora da Doutrina dos Espíritos, deve
também reforçar a importância dos ensinamentos
de Jesus no compromisso de esclarecer aos que
buscam seu auxilio, reforçar a importância e
finalidade da família, onde o Entender para Acolher
demonstra a força do serviço ao próximo.

Encontramos em O livro dos espíritos –
pergunta 775:

Qual seria para a sociedade o resultado do
relaxamento dos laços familiares?
Uma recrudescência do egoísmo.

No livro Constelação familiar, de Joanna de

Ângelis, a autora espiritual faz a seguinte reflexão:

“A família é a base fundamental sobre a qual se
ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez
que a família se enfraquece a sociedade
experimenta conflitos, abalada nas suas
estruturas”

Ressaltando também a compreensão de
diferentes sentimentos entre os membros de uma
mesma família, a Casa Espírita auxilia na
resignação daquele que, através do conhecimento e
despertar da amorosidade consegue olhar com
fraternidade para seus pares.

Mesmo para as diretrizes que são levadas
através das reuniões virtuais, buscamos reflexões
no amplo material disponível à atuação do
trabalhador do Departamento da Família, ou ainda
aos departamentos pelos quais ele pode atuar
nessa, que é a célula máter da sociedade, para a
qual, muito tem se exigido nesse momento
complexo que nosso planeta atravessa.

Neste ano em que a Área da Família do
Conselho Federativo Nacional completa 5 anos,
presenteia a todos nós, trabalhadores da lide
espírita com diversas atividades, levando auxiliar as
Casas a cumprir o seu papel na formação de seus
dirigentes e trabalhadores.

Marquem em suas agendas os eventos da
Área da Família - 5 anos de existência: em 28 de
março: Família, uma escola de amor com Alberto
Almeida e Família com Jesus, com Jorge Elarrat; em
15 de maio teremos Marcel Mariano e Sandra
Borba; em 04 de julho nossos convidados serão
Haroldo Dutra e Dalva Silva Souza e em 26 de
setembro contaremos com Cíntia Vieira e Gabriel
Salum.

Cada um de nós, dirigentes, trabalhadores
somos elos dessa corrente de luz, que visa iluminar
o planeta Terra com amor e fraternidade. Pelo
exercício que o trabalho no Bem nos possibilita
aprendermos a cada dia a importância da vivência
do Evangelho, que nos permite que o Cristo
caminhe entre nós. A cada ação no Bem, a cada
gesto de consolo ao próximo nos aproximamos
mais do Criador, objetivo que nos une nessa
jornada renovadora. Assim nos tornaremos um dia
a família universal que Jesus nos exemplificou
quando disse:

“Um só rebanho, um só pastor”.

* Ângela Bianco é Diretora do Departamento da Família
e do Departamento de Eventos da USE.
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dolatria
1.culto que se presta a ídolos.
2.amor excessivo, admiração exagerada.
Fonte: Oxford Languages
Fascinação
1.forte atração por alguém ou por algo
2.olhar a que se atribui o poder de causar

malefícios, encantamento.
Fonte: Oxford Languages
Com o desenvolvimento e a disseminação

do sistema de comunicação por meio das mídias
sociais, algumas ações, pensamentos e exageros
ficaram mais evidentes a todos nós em uma escala
global.

Ouvimos até espíritas usando expressões do
tipo “no meu tempo...” ou “essa nova geração...”.
Entretanto, o mundo é o mesmo, assim como os
espíritos que aqui habitaram e habitam.

Essa situação escancara comportamentos e
práticas que poderiam já não mais fazer parte
destes dias do movimento espírita.

Somos soterrados todos os dias por
mensagens apocalípticas que citam datas, as quais
são atribuídas a Espíritos ou médiuns que, em
muitos casos, não são os donos destes dizeres.

Podemos começar nossa reflexão pelo
aspecto “por que isso ocorre no meio espírita?”

“Em resumo: o perigo não está no Espiritismo
em si, mesmo, pois que este pode, ao contrário,
servir-nos de governo e preservar-nos do risco
que corremos incessantemente, à revelia nossa.
O perigo está na orgulhosa propensão de certos
médiuns, para, muito levianamente, se julgarem
instrumentos exclusivos de Espíritos superiores
e nessa espécie de fascinação, não compreender
as tolices de que são intérpretes. Mesmo os que
não são médiuns podem deixar-se apanhar.”

O livro dos médiuns - 2ª Parte – Capítulo XXIII

Nos últimos anos, vimos diversos
lançamentos de livros, embasados em bons
materiais de pesquisa, que buscam, através da

I
Equipe do Departamento de Mediunidade *

departamento de
mediunidade

mediunidade@usesp.org.br

Idolatria a médiuns e Espíritos: em 
que Espiritismo vivemos?
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Na Codificação Espírita, 
temos o reforço deste 

entendimento, de 
Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade. 

adeptos das práticas espíritas (que podemos definir
como movimento espírita e das atividades nas
instituições), criem porta vozes ou pessoas que
falem em nome da Doutrina.

Afinal, todos somos livres e temos o direito
de pensar criticamente, o que não nos dá o direito
de criticarmos a tudo e a todos, destruindo o
trabalho dos outros. Somos livres para vivermos
nossa individualidade em evolução, com pontos de
vista e pensamentos diferentes, mas sempre com
respeito.

Nessa época de mídias sociais, em que as
pessoas conseguem uma maravilhosa oportunidade
de liberdade para se expressarem, vemos que
muitos, mesmo com todas as possíveis boas
intenções, se sentem maravilhados em receber, ler,
aceitar e automaticamente divulgar conteúdos
tidos como acalentadores, inovadores ou
sensacionais. Entretanto, muitos desses conteúdos
se revestem de palavras, termos e expressões
supostamente espíritas. Essas mensagens ganham
veracidade, principalmente quando são ditos por
médiuns ou mesmo Espíritos cultuados, por
falarem com ótima oratória, terem carisma ou
mesmo saberem de forma precisa envolver o
público.

Assim, criam-se os mitos e criaturas acima
do bem e do mal, fechando todas as portas do
bom senso doutrinário. Reforçamos aqui que não
afirmamos que estes companheiros não atendem
um público específico ou, ainda mais, estejam
agindo deliberadamente de má fé. A
responsabilidade maior não é deles, mas de quem
os cultua.

Como acontece com possíveis nomes que
se tornam famosos na oratória, da mesma forma
acontece no Centro Espírita. Locais onde há o
“médium principal”, em que suas ideias estão
acima de todos ou que Espíritos tidos como

história, resgatar a origem de comportamentos dos
indivíduos e da sociedade em que vivemos.

Obviamente, um dos temas mais inte-
ressantes e intrigantes é a forma como o homem
desenvolve a ideia do divino ou da religiosidade.

Homero (928 a.C. a 898 a.C.) já afirmava
que “todo homem tem necessidade de deuses”.
Assim como as ideias de moralidade, morte e vida
após a morte são também milenares.

Com a evolução do planeta nas questões
sociais, culturais e espirituais, muitas religiões
primitivas, mesmo com números e influência,
desapareceram. Por outro lado, muitas outras sur-
giram, juntando elementos, ritos e entendimentos
de uma globalização que é uma constante em
nosso planeta, mesmo que em velocidade diferente
do que vimos nos últimos 100 anos.

São muitas as teorias sobre o aparecimento
da crença e da dependência de ídolos, sejam eles
considerados divindades ou seu oposto.

No advento de Jesus em nosso planeta, nos
seus ensinamentos e passagens, tirando o olhar
místico e religioso, vemos um homem que em
todos os relatos históricos e no Evangelho,
cumpre seu papel, primeiramente, de cidadão. Não
usa de supostos poderes para divulgação de um
personagem ou para tirar proveito individual,
buscando em sua mensagem sempre reforçar
posturas e ações que demonstram o amor, a
igualdade e o respeito entre todos. Em nenhum
momento Jesus se coloca como um ídolo ou como
um mito, mas como nosso irmão e que somos
todos filhos de um Pai Maior. Mesmo como
espíritas, muitos acreditam num Jesus “Salvador”
ou num Deus que “precisa perdoar” ou mesmo
“que nós precisamos ser bons para não irmos para
o Umbral”.

Na Codificação Espírita, temos o reforço
deste entendimento, de Liberdade, Igualdade e
Fraternidade. Assim, vemos que a liberdade exem-
plificada e trazida nos ensinamentos espíritas é
totalmente contrária à ideia ou postura idólatra.
Entretanto, ainda pelos laços reminiscentes de
outras religiões e, principalmente, pelo fato da falta
de entendimento do Espiritismo, nos deixamos
levar por ideias que nos dão certo “conforto” e, de
certa forma, “terceirizamos” nossas responsabi-
lidades.

Os ensinamentos espíritas destoam
totalmente de práticas de idolatria a qualquer
médium ou Espírito, seja esse encarnado ou
desencarnado. Não seria possível aceitar que os
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mesma forma, a visão dos Espíritos que trazem
suas contribuições deve ser respeitada, mas não
podem nos servir de base doutrinária. São histórias
como todos nós também temos em nossa
trajetória espiritual. Muitos possuem essa suposta
missão de contribuir, porém, precisamos ter
discernimento para filtrar e não confundir.

A própria obra de Kardec não é pessoal,
mas sim de um conjunto de Espíritos Superiores,
enquanto as demais são experiências individuais
dos autores, em sua maioria.

José Herculano Pires, na obra A Pedra e o
Joio, utiliza-se de uma expressão extraordinária,
fazendo um comparativo da pedra de toque
(material lítico rico em compostos silicosos,
escuro, usado para testar ligas de metais preciosos)
com a Codificação Espírita. Sim, precisamos usar a
doutrina espírita como pedra de toque para as
nossas instituições, para as ações da prática espírita
e para a divulgação dos seus conteúdos.

Portanto, faz-se necessário ter um olhar
mais apurado sobre o que lemos e o que ouvimos,
revendo também a dependência e idolatria a um
médium conhecido ou não, assim como ao aceitar
uma mensagem como verdadeira, sendo de um
Espírito conhecido ou não. Estamos neste mundo
e realizamos nossas tarefas espiritas para
alcançarmos a liberdade, sendo, para isso,
necessário deixar de lado comportamentos que
ainda nos prendem à imperfeição.

* Equipe do Departamento de Mediunidade da USE.

“mentores” da Instituição, colocam suas ideias, até
se envolvendo em questões administrativas e
financeiras das casas. Sim, em muitos momentos
isso é desastroso, podendo afastar pessoas com
senso crítico ou simples bom senso. Essa idolatria
não permite que as instituições avancem, pois
todos devem seguir as orientações de um suposto
líder encarnado ou desencarnado, ou em alguns
casos, a ambos. Lembramos que as instituições
espiritas avançam a partir do momento que seus
tarefeiros evoluem em entendimento moral e
intelectual.

Numa reunião mediúnica, independente-
mente dos médiuns ou dos supostos Espíritos que
se manifestam, a opinião soberana é do grupo, da
avaliação que este grupo faz das mensagens e dos
momentos que estiveram reunidos em atividade.
Obviamente, sabemos que o plano espiritual se faz
presente em todos os momentos para auxiliar nos
trabalhos e os tarefeiros; porém, nós encarnados
que somos invigilantes e, assim, precisamos pautar
nossas atividades na coerência, a qual, neste caso,
está na Codificação Espírita.

Nos estudos e na literatura, o mesmo
precisa ocorrer: termos o crivo da razão. Muito
falamos que o espírita precisa estudar. Entretanto,
estudamos o quê e como? Como exemplo, vemos
a leitura do próprio O evangelho segundo o espiritismo
(ESE), a obra que nos dá base para vários
entendimentos. Entretanto, será suficiente lermos
apenas o ESE sem as outras obras da Codificação?
Não temos uma mudança de visão quando
fazemos este estudo com a amplitude do
conhecimento das demais obras?

Da mesma forma, no movimento
espírita se questiona muito o entendi-
mento dos termos de obras básicas e
obras complementares, sendo essa
segunda muitas vezes adotadas como tal
por serem trazidas por médiuns
reconhecidos. Entretanto, não existem
obras complementares às Obras Básicas
da Codificação Espírita. Outros tantos
Espíritos bondosos e dedicados trouxe-
ram muito conteúdo a partir de vivências
para reflexão. Não pode ser assumida
como obra de formação doutrinária, mas
como experiências que precisam ser lidas
com o olhar espírita, na sua base, mesmo
ainda com as nossas dificuldades
evolutivas e por conseguinte, de
capacidade intelectual e espiritual. Da
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ao mesmo. Algumas pessoas, entre eles jovens do
Departamento de Mocidades assumiram a
coordenação do programa, em agosto de 1975,
entre eles André Luiz Bertan, Antonio Carlos
Amorim e Suzete Maria Andreotti Amorim.

Hoje, o programa é estruturado em 4
módulos: Campanha de incentivo à leitura, trazendo
sempre um novo título a cada semana; Espiritismo
hoje, falando sobre a história do Espiritismo e de
temas atuais; Falando de união, com as notícias da
USE, seus eventos e suas realizações; e o Estudo e
Viva, neste ano, com o estudo de O livro dos
médiuns, em comemoração aos seus 160 anos de
lançamento.

O programa levado ao ar no dia 7 de março
apresenta vários dos seus voluntários falando
sobre a importância do rádio na divulgação do
Espiritismo, além das lembranças dos momentos
vivenciados nestes 49 anos de divulgação da
Doutrina Espírita.

Estamos no início da década de 70. Era o
dia 5 de março de 1972. Nas ondas da Rádio Boa
Nova, a mensagem espírita começava a ir ao ar
transmitindo o programa Momento Espírita, da
União das Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo. Desde o primeiro, já foram produzidos
mais de 2.550 programas, com transmissão aos
domingos, a partir das 11h50. São 45 minutos de
programa levando informações e conhecimento
sobre a Doutrina Espírita e sobre o movimento
espírita paulista de unificação.

Neste ano, o programa comemora 49 anos,
com um detalhe muito importante: é o programa
espírita de rádio há mais tempo no ar, no Brasil e
no mundo. Quase cinquentenário, o que vai
acontecer em 2022.

O programa começou em 1972, quando
Ignácio Giovine, na ocasião presidente do
Conselho Metropolitano Espírita, hoje USE
Regional de São Paulo, juntamente com outros.

34

companheiros do
movimento espírita
receberam um con-
vite do diretor da
Rádio, Osmar Mar-
silli, para apresenta-
rem um programa
espírita na Rádio Boa
Nova, de Guarulhos.

O programa
começou com ape-
nas 25 minutos de
duração, e era trans-
mitido nas manhãs de
domingo, a partir das
6 e meia.

Durante três
anos o programa es-
teve sob a direção de
Zulmiro Santos Silva,
que por problemas de
saúde ficou impedido
de dar continuidade

Programa Momento Espírita 
comemora 49 anos

Da Redação
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FEP realiza sua 23ª 
Conferência Espírita

A Federação Espírita do Paraná realiza, no
formato virtual, nos dias 12, 13 e 14 de março, a
sua 23ª Conferência Espírita, evento que se tornou
tradicional, levando a Curitiba, quando presencial,
diferentes caravanas de espíritas dos estados do sul
e sudeste do Brasil.

Neste ano, considerando a atual situação,
acontece a primeira versão totalmente digital.
Alberto Almeida, Alexandre Viana Vieira de Paula,
Divaldo Pereira Franco, Jorge Godinho Barreto
Nery, Sanda Borba, Sandra Della Pola e Suely
Caldas Schubert serão os palestrantes convidados e
confirmados para o evento.

O tema deste ano é parte das
comemorações dos 160 anos de O livro dos médiuns.

A Conferência Espírita da FEP foi criada
pelo Movimento Espírita Paranaense para celebrar
a união de suas regiões federativas, mas principal-
mente como forma de divulgação da Doutrina
Espírita ao maior número de participantes
possível.

A última edição contou com mais de 40.000
participantes, incluindo caravanas de 117 cidades
brasileiras e participantes vindos da Inglaterra,
Paraguai e Uruguai.

Amigos da Conferência
São pessoas que auxiliam a instituição de diferentes
maneiras: seja colaboração pontual ou recorrente,
cada participação é muito importante. Toda a
ajuda recebida é direcionada para a realização do
evento.

Fergs lança Memorial em 
seu centenário

No último dia 20 de fevereiro, a Federação
Espírita do Rio Grande do Sul, a Fergs, fez o
lançamento de seu memorial virtual. Considerando
o que foi desenvolvido pelo seu antigo presidente,
o espaço recebeu o nome de Memorial Francisco
Spinelli.

O Memorial Francisco Spinelli é um espaço
construído para comemorar o centenário da
Federação Espírita do Rio Grande do Sul.
Objetiva preservar, conservar e fomentar a
memória histórica e cultural dessa entidade que há
100 anos promove a união dos espíritas gaúchos.

Foi elaborado e desenvolvido pela equipe da
Área da Gestão e Preservação da Memória, a partir
da consulta e organização dos arquivos
digitalizados da Revista A Reencarnação, do Diálogo
Espírita, de periódicos, fotos e demais documentos
do Acervo da Fergs.

Para tomar conhecimento do Memorial,
acesse

https://www.fergs.org.br/memorial-fergs

Painel Espírita Nacional
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Painel Espírita Estadual
Departamento de Mediunidade

Com o início das
atividades em várias instituições
espíritas, o Departamento de
Mediunidade da USE aproveitou
este momento e no último dia 21
de fevereiro, apresentou o
Seminário Preparação para
Monitores de Cursos de Mediunidade.

Estavam presentes
dirigentes e monitores de
diversas cidades do estado e do
país, além de participação de
pessoas de outros países. O
número ultrapassou 150 pessoas
e passava de 640 visualizações na
primeira semana no canal do
Youtube da USE.

Contando com grande
participação do público, através
de perguntas e comentários,
foram abordados os seguintes
tópicos: Breve apresentação do
Departamento e dos trabalhos
desenvolvidos; a importância do
estudo da doutrina Espírita; o
aspecto doutrinário; organização
dos cursos e papel do monitor.
O aspecto da pandemia e das
aulas virtuais também foram
abordados.

Além da coordenação e
apresentação dos componentes
do Departamento de Mediunida-
de, o seminário também teve a
participação de Andréa Laporte,
do Departamento de Doutrina
da USE SP.

Jabaquara
O Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo realiza
de 2 de março a 6 de abril, às terças-feiras, das 19h30 às 21 horas, o
curso Introdução à Filosofia Espírita – Os Precursores.

As seis aulas serão conduzidas por Astrid Sayed, do IEEF,
Instituto Espírita de Estudos Filosóficos. A administração do curso é
de responsabilidade da Diretoria de Cultura e Estudos Espíritas do
CCDPE. O curso tem o apoio da USE Distrital do Jabaquara.

Circuito das Águas
Aconteceu em 27 de fevereiro, das
14 às 17 horas, com a participação
de representantes dos Departamen-
tos de Estudos Sistematizados e de
Doutrina da USE SP, o Seminário
on-line com o tema “Afinal, como
devemos estudar o Espiritismo?”.

O objetivo do seminário foi
oferecer elementos conceituais e
favorecer o debate sobre o Ensino
e a Aprendizagem Espírita, apon-
tando os principais métodos e
programas de estudos disponíveis.

A realização foi da USE In-
termunicipal do Circuito das Águas,
e apoio da Regional de Campinas.
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Assessoria de Ciência e Pesquisa
Espírita
No dia 6 de fevereiro, a

Assessoria de Ciência e Pesquisa
Espírita, sob a responsabilidade
de Alexandre da Fonseca,
desenvolveu o seu primeiro
evento. Foram apresentados os
principais estudos e pesquisas
realizadas por grupos de pesquisa
profissionais e não-profissionais,
em 2020.
“Buscamos divulgar grupos e

trabalhos de pesquisa de
interesse espírita do estado de
São Paulo, de fora do estado, e
mesmo de fora do Brasil”,
comenta Fonseca sobre o
primeiro evento da Assessoria.
Um dos trabalhos apresen-

tados por Fonseca foi a tese de
doutorado de Katy Andrade
Monteiro Zacaron, com o título
de Efeitos da imposição de mãos com
ou sem componente espiritual como
terapia complementar à cinesiotera-
pianador e funcionalidade de idosas
com osteoartrite de joelhos: ensaio clíni-
co controlado randomizado, na área
de Ciências da Saúde, da Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora.

Carapicuíba
A nova Lei Geral de Proteção de
Dados, que entrou em vigor em agosto
do ano passado, foi tema de seminário
virtual, organizado e promovido pela
USE Intermunicipal de Carapicuíba,
no dia 28 de fevereiro, das 10 às
12h30.
O objetivo do evento foi o do

entendimento a quem se aplica, de que
forma e o que ela pode influenciar nos
trabalhos do movimento espírita. Julia
Nezu e Walteno Bento da Silva foram
os facilitadores, sendo o evento trans-
mitido pelos canais do Facebook e
Youtube da USE Regional de São
Paulo.
A Diretoria Executiva, em parceria

com a Fergs Federação Espírita do Rio
Grande do Sul está desenvolvendo
guia para esta lei.

Atendimento Espiritual
O Departamento de

Atendimento Espiritual, em
parceria com a USE Regional de
São Paulo, realizaram uma roda
de conversa com o tema O Aten-
dimento Espiritual e a Sexualidade,
no último dia 27 de fevereiro. Os
expositores e respectivos temas
foram: Ângela Bianco, Diretora
do Departamento da Família ,
Sexualidade e relacionamentos:
família carnal e família espiri-
tual; Walteno Santos Bento da
Silva, do Departamento de
Infância, Sexualidade e pensa-
mento: viciações mentais; Mauro
Antônio dos Santos, Diretor do
Departamento de Atendimento
Espiritual, A Assistência Espiri-
tual perante a sexualidade; e
Fernando Porto, do Departa-
mento de Atendimento Espiri-
tual, Jesus e a terapêutica do
amor; sendo realizado das 17h às
19h30, sendo reservado momen-
to para perguntas e respostas;
tendo até o momento mais de
cem visualizações .
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Agenda

Encontro Fraterno de Unificação
Iniciando os encontros fraternos da

Diretoria Executiva da USE e seus
departamentos com trabalhadores e
dirigentes dos centros espíritas dos
órgãos regionais de unificação,
acontece no dia 21 de março, das 15 às
18h30, o Encontro Fraterno de
Unificação envolvendo as Regionais de
Campinas, Ribeirão Preto e São José do
Rio Preto.

A qualidade do ensino e da prática
espírita é o tema a ser desenvolvido na
oportunidade.

Comunicação
Nos dias 20 de março, 3 de abril e

15 de maio, o Departamento de
Comunicação realiza Capacitação para
Comunicação Social Espírita –
Fundamentação e prática, das 15 às
17h30, com módulos relacionados com
ferramentas para palestras, estudos e
eventos on-line; identidade visual e
construção de banners/cartazes e
gerenciamento de canais digitais.

São José dos Campos
A 68ª Semana Kardeciana, promovida pela USE

Intermunicipal de São José dos Campos vai acontecer de 29 de
março a 3 de abril, com palestras on-line. A Semana neste ano,
comemora os 160 anos de O livro dos médiuns. Para isto, André
Sobreiro, Jáder Sampaio, Silvio Costa, Selmara Isabel Bento,
Andréa Laporte e Jorge Reis são os expositores convidados. A
transmissão das palestras serão feitas pelo canais da USE São
José dos Campos no Facebook e no Youtube.
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APSE
O trabalho assistencial em harmonia com as
necessidades da época é o seminário virtual que o
Departamento de APSE organiza para o dia 27 de
março, sábado, das 15 às 18 horas, com a
participação de João Luiz do Nascimento Ramos,
da cidade de Cachoeira Paulista, transmissão pelos
canais do Youtube e Facebook da USE.

Sorocaba
A evolução do princípio espiritual do átomo ao
Arcanjo é o tema de palestra realizada pela USE
Intermunicipal de Sorocaba, no dia 3 de março, às
19 horas, com transmissão pelo canal do Youtube
daquele órgão de unificação.

Circuito das Águas
De 12 a 18 de abril, a USE Intermunicipal do
Circuito das Águas realiza a 5ª Semana Espírita
Herculano Pires, com o tema Transição planetária:
para onde estamos indo ?. Heloísa Pires, Jáder dos Reis
Sampaio, Marco Milani, Aparecido José Orlando,
Jussara Pretti Korngold, Charles Kempf e Álvaro
Chrispino são os expositores convidados. As
inscrições podem ser feitas pelo site
usecircuitodasaguas.org. e serão transmitidas pelo
Facebook do órgão, com apresentação artística em
todos os dias, trinta minutos antes das palestras.

Campinas
O Departamento de Mocidade da USE
Intermunicipal de Campinas realiza no dia 20 de
março, das 15 às 17 horas, pela plataforma Zoom, o
evento Reflexões com a Mocidade, para dirigentes
espíritas, com o objetivo de possibilitar o
conhecimento dos jovens, suas dificuldades e
desafios, bem como o trabalho que desenvolvem.
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m 1993, a Comissão Executiva do
Conselho Regional de Espiritismo (CRE) de
Ribeirão Preto passou a ser chamada de USE
Regional de Ribeirão Preto.

A chapa vigente, eleita em 1992, tornou- se
a primeira Diretoria da Regional. Ela era
constituída por José Argemiro da Silveira, de
Ribeirão Preto, como Presidente; Vanderlei Bispo,
de Bebedouro, como Vice-presidente; Aparecido
Augusto Silva, de Jaboticabal, como 1º Secretário;
Ayrton Vicente Pereira, de Matão, como 2º
Secretário; Mônica Pinheiro da Silva, de São
Joaquim da Barra, como 1ª Tesoureira e Celso
Leite, de Araraquara, como 2º Tesoureiro.

Para conhecer um pouco mais da
trajetória da Regional, conversamos com José
Argemiro da Silveira, que foi presidente da USE
Regional de Ribeirão Preto por dois períodos,
fazendo parte da primeira chapa.

Atividades atuais
A 39ª edição da CONRESPI aconteceu de

forma virtual devido à pandemia de Covid-19.
Em 2021, a USE Regional de Ribeirão Preto

chega ao seu 28º ano de trabalho com a diretoria
composta por Pascoal Antônio Bovino, de
Ribeirão Preto, Presidente; Edmir Garcia, de

Bebedouro, Vice-Presidente; Adilson dos Santos
Araújo, de Serrana, Secretário; Silvia Mara da Silva,
de Ipuã, Tesoureira.

Atualmente, o trabalho da USE Regional de
Ribeirão Preto abrange 68 cidades, distribuídas em
8 Intermunicipais.

Ao todo são 175 Centros Espíritas unidos,
distribuídos nas Intermunicipais da Alta Mogiana,
com 28; de Araraquara, com 23; de Barretos, com
14; de Bebedouro, com 9; de Jaboticabal, com 20;
de Matão, com 3; de Ribeirão Preto, com 65 e de
São Carlos, com 13 centros espíritas.

E

A USE Regional de Ribeirão Preto

Adilson dos Santos Araújo, Pascoal Antônio Bovino 
e Edmir Garcia

Colaboração de Marina Colli
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Quando você começou a participar da USE?
Quando eu me aposentei, em 1985 é que comecei a me
dedicar mais ao movimento. Antes eu passava muito tempo
fora por causa do trabalho. Então, foi depois de 1985 que
eu passei a fazer parte da diretoria da USE. Na Regional
eu fiquei por dois períodos.
Como era a aceitação da ideia de Unificação?
O pessoal aceitava bem o conceito da Unificação. Essa
definição de atividade-meio, com o objetivo de fortalecer e
facilitar a ação do Movimento Espírita na sua atividade
fim, que é promover o estudo, a difusão e a prática da
Doutrina Espírita. O Movimento Espírita é o conjunto
das atividades que têm por objetivo colocar a Doutrina
Espírita ao alcance e a serviço de toda a humanidade,
através do seu estudo, da sua prática e da sua divulgação.
É claro que enfrentamos os mesmos problemas enfrentados
por Kardec: a especulação material, a especulação moral, o
ciúme, os médiuns fascinados, os espíritas suscetíveis ao
excesso, os que jamais estão contentes, as aproximações
interesseiras… São problemas da humanidade.
Qual a importância do trabalho das 
Intermunicipais?
Precisam ter órgãos de unificação porque, por exemplo,
quem não é espírita, a imprensa, se precisa entrevistar
alguém do Movimento Espírita para falar sobre um
determinado assunto, tem que saber com quem falar. Essa
pessoa tem que ser alguém que realmente represente o
Movimento Espírita. O trabalho de Unificação é muito
importante. Eu hoje não estou mais atuante, mas eu
continuo entendendo. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto,
é a USE que faz cursos, estudos, evangelização infantil,
que orienta os Centros. Se não tiver isso, cada Centro
começa a fazer as coisas do seu jeito. Era assim no começo e
os espíritas reconheceram e procuraram se organizar.
O que é a Confraternização Regional da
Família Espírita (CONRESPI)?
A CONRESPI é uma iniciativa da nossa Regional, não
foi uma coisa que veio da Estadual. Teve sua fundação em
uma reunião da USE Regional que aconteceu em Matão.
A ideia dela é unir a família espírita. Foi pensada para
acontecer no Carnaval por ficar uma época mais parada em
atividades do Movimento. No triângulo mineiro eles
criaram a COMETRIM, a ideia era mais ou menos a
mesma, a de confraternizar. Aqui, a COMENESP já
acontecia na Semana Santa, reunindo os jovens, então a
CONRESPI veio com a ideia de reunir a família espírita.
A integração já começava na preparação, a gente fazia
várias reuniões preparando, convidava oradores de fora para
participar, visitava a cidade sede, ajudava a resolver os

problemas... Aquilo contribuía para a gente se entrosar
bem. Era uma convivência gostosa.
Como era o evento na época que você 
participava?
A CONRESPI começava no sábado à noite e terminava
na terça de carnaval na hora do almoço. Nós convidávamos
oradores para fazerem as palestras no sábado no e domingo
à noite. A segunda à noite ficava para a noite artística,
tinha gente que cantava, declamava poesia, apresentava
teatro... Durante o dia era a confraternização da família.
Iam famílias, com crianças. Tinham uns que jogavam
futebol. Tinha a evangelização infantil e nós fazíamos
estudos nas salas, então já combinava antes e cada cidade
ficava responsável por um estudo em um período com
determinado tema. Os estudos eram feitos pelo pessoal da
região mesmo.
A gente ficava sempre hospedado em escolas, ficavam as
mulheres em uma parte da escola, os homens na outra. A
gente levava roupa de cama e a cidade sede arrumava a
escola e os colchões. Era uma confraternização gostosa. Eu
ia com a minha esposa e mais gente da Sociedade que nós
participamos, então teve CONRESPI que fomos em 3, 4
carros.
Uns 10 anos atrás as coisas mudaram um pouco. Foi dada
a ideia das hospedagens serem feitas em hotéis porque as
pessoas de mais idade tinham dificuldade, era sem conforto.
Teve alguma edição ou fato marcante?
“Teve uma vez que nós realizamos uma CONRESPI em
Ribeirão na E. E. Dom Alberto José Gonçalves que foi
marcante; em Luís Antônio também... Era um sucesso,
compareciam 400, 500 pessoas. Também teve a primeira
edição do jornal espírita Verdade e Luz. O jornal foi feito
na IV CONRESPI, em Bebedouro. O Merhy Seba tinha
vindo pra cá e eu me lembro que eles ficavam reunidos
preparando o jornal, durante a CONRESPI.

Balieiro e Argemiro, dois trabalhadores de Ribeirão Preto

Uma entrevista com José Argemiro da Silveira,
presidente por dois períodos
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Araraquara
No dia 12 de maio de 1996, a entidade que

tinha por denominação União Intermunicipal
Espírita de Araraquara, regularmente constituída
em 23 de novembro de 1952, passou a denominar-
se, com a reforma estatutária, USE Intermunicipal
de Araraquara

A Diretoria atual está assim composta: Braz
Almeida Neves - Presidente; Márcia Antonia
Toledo Pinto - Vice-presidente; Cecília V. Alonso
Caracho - 1ª Secretária; Sandra Regina Zanin - 2ª
Secretária; Fátima Fávero Satilio - 1ª Tesoureira;
Silvia Helena S. Beccari Ciciliati - 2ª Tesoureira;
Tomás Alonso - Diretor de Patrimônio.

A Intermunicipal é atualmente composta
pelos municípios de Américo Brasiliense,
Araraquara, Nova Europa, Santa Lucia, Boa
Esperança do Sul, Gavião Peixoto, Motuca, Rincão
e Tabatinga.

Em dezembro de 2003 foi publicada a
primeira edição do informativo O Mensageiro, ideia
proposta inicialmente por Laurindo de Lazari,
concretizando como mais um importante veículo
de divulgação das atividades das casas unidas e da
Doutrina Espírita.

A sede própria da USE Intermunicipal de
Araraquara foi inaugurada sob a presidência de
Claudia Navarro, em 27 de novembro de 2011. As
reuniões do Conselho Deliberativo passaram a ser
realizadas na sede todo último domingo de cada
mês, com representantes das Casas unidas.

Trabalhadores em destaque
Nos dias 22 e 23 de novembro de 2002, a USE
Intermunicipal de Araraquara comemorou seu
cinquentenário. Neste período, muitos colaboraram
para que ela continuasse fiel aos seus propósitos de
órgão unificador e divulgador da Doutrina Espírita
e dentre eles, alguns que já se encontram no plano
espiritual e que representarão todos os demais:
Celestino Bosquiero, João Mantoanelli, Ângelo
Lorenzetti e Léa Waldivia Canutti Fazan.

Alta Mogiana
A antiga UNIME de São Joaquim da Barra,

foi criada no ano 1978 e teve como primeiro
presidente Paulo César Scanavez. No dia 29 de
julho de 2017, a fundação foi registrada, com a
presidência de Sílvia Mara da Silva.

As cidades de Aramina, Buritizal, Guará,
Igarapava, Ipuã, Ituverava, Miguelópolis, Morro
Agudo, Nuporanga, Orlândia, Sales de Oliveira e
São Joaquim da Barra fazem parte da USE
Intermunicipal da Alta Mogiana.

A diretoria é formada por: Giovani Dias
Guimarães - Presidente; Eurípedes Lourenço
Meira - Vice-presidente; Silvia Mara Da Silva - 1ª
Secretária; Aderico Covas de Medeiros - 2º Secre-
tário; Glaucia Gollino - 1ª Tesoureira; Antônio
Carlos Carvalho - 2º Tesoureiro; Boaventura Lima
Bonadio - Diretor de Patrimônio.

Trabalhadores de destaque
Dentre muitos colaboradores espíritas, se
destacam. Santo Aleixo, já desencarnado, senhor
respeitável em todos as cidades que compõem a
Intermunicipal e Paulo Cesar Scanavez, divulgador
e que ajudou a organizar várias casas espíritas na
região.

Instituições de Destaque
Nas cidades da Intermunicipal da Alta Mogiana,
várias instituições merecem menção, como a
Escola Francisco de Assis e o Vicente de Paula
Projeto de musicais para Jovens, em Ituverava; o
Lar Eurípedes Barsanulfo, em Guará; a Creche
Bitencourt Sampaio e Albergue , em São Joaquim
da Barra; o Albergue João Martins e a Sopa
Fraterna CEAL, em Ipuã; o Albergue Allan
Kardec e Nucleal, em Morro Agudo; o C.
Emmanuel - projeto de musicais para Jovens, em
Orlândia; a Mansão do Vovô e o Lar Escola
Alvorada Nova, em Igarapava, surgido a partir do
trabalho do Instituto Eurípedes Barsanulfo e
levando como missão oferecer educação transformadora,
interiorizando valores éticos e nobres sob a égide do amor.

O Lar Escola Alvorada Nova iniciou suas
atividades em 5 de janeiro 2008, com Educação
Infantil. Com o tempo expandiu suas atividades e
hoje atende, em período integral, crianças da
Educação Infantil e Ensino Fundamental. Além da
educação formal, são ministradas aulas de
informática, inglês, dança, música, teatro, kung fu,
artesanato, valores humanos e projetos
extracurriculares.

Trabalhadores da USE Intermunicipal de Araraquara

Colaboração de Giovani Dias Guimarães
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douro. O trabalho espírita é constante nos 77 anos
de Celso. Ele foi presidente do Grêmio Infantil
Nosso Lar, membro ativo e Presidente da
Mocidade Espírita de Bebedouro, entre 1960 e
1961. Foi por vários anos apresentador do
programa Em torno do Mestre, pela Rádio Bebe-
douro e continua ativo frequentador do Centro
Espírita do Calvário ao Céu, onde foi Presidente
nos anos de 1970, 1971 e 1977, tendo sido também
varias vezes vice presidente e secretário.

Instituição em destaque
A primeira Casa Espírita de Bebedouro é o Centro
Espírita do Calvário ao Céu, fundado em seis de
agosto de 1908. Ele tem mocidade espírita mais
antiga do Brasil, a Mocidade Espírita de Bebedouro
(MEB), fundada em 20 de maio de 1931.

Integrado ao movimento espírita local, o
Centro exerce papel fundamental na divulgação da
Doutrina Espírita, atividades religiosas e
filantrópicas junto à família espírita bebedourense
levando ao público os ensinos de Jesus à luz da
Doutrina Espírita.

Centro Espírita do Calvário ao Céu

Jaboticabal
No dia 13 de maio de 1908 foi inaugurado a

primeira Casa Espírita de Jaboticabal, o Centro
Espírita Caridade e Fé. Em 24 de março de 1946
foi fundada a Juventude Espírita de Jaboticabal.

No ano seguinte, em junho de 1947,
representantes espíritas da cidade foram
incentivados a participar do 1º Congresso Espírita
Estadual. Como resultado, o grupo de Jaboticabal
resolveu dar início ao movimento de unificação na
cidade. No dia 12 de outubro de 1947 ocorreu a
primeira reunião da UME de Jaboticabal.

Barretos
A Confraternização Espírita de Barretos foi

fundada em 7 de maio de 1945, tendo a Diretoria
formada por Clodomiro Garcez como Presidente;
Wilson Ferreira de Melo, como Secretário; José
Martins Fernandes como tesoureiro; e Ester
Araujo Reis, Antônio Ferreira Amorim e Antenor
de Oliveira formando o Conselho Consultivo. No
dia 15 do mesmo mês, houve a oficialização com a
presença de Leopoldo Machado.

Após o I Congresso Espírita Paulista,
Wilson Ferreira de Mello sugeriu a fundação da
União Municipal Espírita (UME) de Barretos,
modificando o nome da Confraternização já
existente. Posteriormente passou a ser USE
Intermunicipal de Barretos.

O atual presidente da Intermunicipal é
Silvio Roberto Bampa.

Trabalhador em destaque
Milton Ferreira é o trabalhador que se destaca na
Intermunicipal de Barretos. Foi dirigente da
Sociedade Espírita Vinte e Cinco de Dezembro na
cidade de Barretos e teve um notável trabalho
tanto na Intermunicipal, quanto na Regional.
Realizou feiras de livros, participou de todas as
Semanas Espíritas da região.

Bebedouro
As primeiras atividades de unificação em

Bebedouro são do início da década de 1940,
quando três casas já realizavam atividades em
conjunto. Com a fundação da USE em 1947 houve
a união das casas que passaram a compor a UME,
UNIME e atualmente a USE Intermunicipal de
Barretos.

Hoje, a Intermunicipal é composta pelas
cidades de Bebedouro, Monte Azul Paulista,
Pitangueiras, Taiúva, Taiaçu, Terra Roxa e
Viradouro.

As principais atividades da Intermunicipal
são a realização de cursos e seminários para
preparação de trabalhadores, organizar promoções
financeiras que auxiliam as instituições adesas, dar
orientações administrativas e jurídicas, promover
anualmente a Semana Cultural Espírita e a Feira do
Livro Espírita.

Trabalhadores em destaque
Celso Teixeira Romero, é quem se destaca no
movimento espírita da Intermunicipal de Bebe-
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Outra importante atuação na região foi 1ª
Feira do Livro Espírita de São Carlos, em 1978. A
ideia foi trazida pela Mocidade Espírita da
Sociedade Espírita Obreiros do Bem (SEOB) e
realizada com o apoio da Mocidade Espírita da
Casa do Caminho. Posteriormente, e em pequeno
número, trabalhadores “adultos” apoiaram a
empreitada, mas foram os jovens universitários, que
acreditaram na proposta e a colocaram em prática.

O programa de rádio Momento Espírita tem
grande colaboração na divulgação da Doutrina. Ele
é veiculado desde o ano 2000 sem interrupções,
completando 21 anos.

A Intermunicipal de São Carlos realizou até
agora quatro edições da CONRESPI. A primeira
em 1984 realizada nas dependências do Nosso Lar,
com a participação de Divaldo Pereira Franco. Na
década de 1990 foi realizada nas dependências da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) com
público estimado em 800 pessoas; no início dos
anos 2000 uma nova Conrespi no E.E. Sebastião de
Oliveira Rocha com número de participantes
superior a 500 pessoas e a última em 2015,
novamente no Nosso Lar com participação de
cerca de 300 pessoas.

A de 1996, teve público recorde de mais de
800 pessoas com resultado que surpreendeu a
todos. Com tantas inscrições foi preciso recorrer às
instalações da UFSCar, único espaço na época com
capacidade para atender tantas pessoas.

Feira do Livro Espírita em São Carlos

Trabalhador de destaque
Destacamos José Antônio Castilho,

palestrante e expoente nacional no trabalho da
divulgação da literatura espírita. Ele chegou a São
Carlos em 1978, e passou a frequentar a SEOB. Foi
dirigente de reuniões mediúnicas, assumiu a
coordenação do Clube do Livro e envolveu-se com

A Intermunicipal também atua na
divulgação da Doutrina Espírita na região. Entre
1955 e 1973, a comunidade espírita da cidade
manteve o programa “Espiritismo no Lar", na
PRG-4 Rádio Clube de Jaboticabal, que era
transmitido aos domingos.

Outro trabalho importante é a 1ª Exposição
do Livro Espírita, que aconteceu em abril de 1957.
No dia 14 de maio de 1978, foi inaugurada a
Livraria Espírita Monteiro Lobato, sediada na
Praça 9 de Julho.

Em 3 de outubro de 1981, foi realizada a 1ª
Feira do Livro Espírita de Jaboticabal, sendo
escolhida a data do aniversário de 177 anos de
Allan Kardec.

Matão
A USE Intermunicipal de Matão iniciou

suas atividades no começo da década de 70, com
nome de União Municipal Espírita (UME) de
Matão, e manteve-se em atividade seguindo as
regras e fundamentos do Estatuto da USE SP.
Não obstante, em maio de 2015 teve seu estatuto
social aprovado.

Atualmente compõem a Intermunicipal as
cidades de Matão, Borborema, Dobrada, Ibitinga,
Itápolis e Santa Ernestina.

A Diretoria atual é composta por
representantes das Casas Espíritas que a integram,
a saber: Gustavo Marchesan Marischen, como
Presidente; Marcos Gabriel Bassoli, como Vice-
presidente; Rui Camilo Pontes, como 1º
Tesoureiro; Cristiano Tamanini, como 2º
Tesoureiro; Sayuri Sandra Takigahira, como 1º
Secretária; Marcelo Fregnan, como 2º Secretário; e
José Luiz Alberto Marchesan, como Diretor de
Patrimônio.

São Carlos
No início dos anos 1960 surgiu a União

Municipal Espírita (UME) de São Carlos. Em 29
de maio de 1982, passou a se chamar União
Municipal Espírita (UNIME) e em abril de 1995,
USE Intermunicipal de São Carlos.

Atualmente correspondem à Intermunicipal
os municípios de São Carlos, Ibaté, Descalvado,
Analândia, Ribeirão Bonito, Dourado, Itirapina e
Porto Ferreira.

Algumas atividades marcantes na trajetória
da Intermunicipal são o Clube do Livro Espírita
Cairbar Schutel e a Banca do Livro Espírita,
criados em 1975 com grande sucesso.
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Espírita Pequeninos de Jesus, foi aprovada a sua
nova denominação para USE Intermunicipal de
Ribeirão Preto, tendo como sigla USE – Ribeirão
Preto, critério adotado para todas demais USEs,
identificando-a como sendo a da cidade de origem.

Atualmente, a Intermunicipal é formada por
67 instituições espíritas da cidade e região. Entre
elas estão centros espíritas, entidades prestadoras
de serviços, lares, creches, escolas, casas de
atendimento aos idosos e portadores de
transtornos mentais. Elas estão distribuídas em 17
municípios: Brodowski, Cajuru, Cravinhos,
Dumont, Guatapará, Jardinópolis, Luís Antônio,
Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Cruz da
Esperança, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa
de Viterbo, São Simão, Serra Azul, Serrana e
Sertãozinho.

A atual diretoria é composta por: Mário
Gonçalves Filho, Presidente; Ana Maria de Souza,
1ª Vice-presidente; Pascoal Antônio Bovino, 2º
Vice-presidente; Adilson dos Santos Araújo,
Secretário Geral; Ana Rita Roque Fernandes, 1ª
Secretária; Priscila Helena de Andrade, 2ª
Secretária; Antônio Malvestio, Tesoureiro Geral;
Ivanir Fernandes Passos, 1ª Tesoureira; Abraão
Guevara Weigert Cleto, 2ª Tesoureira; e Gilmar de
Jesus Persona, Diretor de Patrimônio.

a realização da Feira do Livro da cidade.
Em setembro de 1982, participou da criação

do Boletim Divulgador Espírita, impresso pelo
IDE de Araras, e distribuído no Estado para a
divulgação das feiras do livro espírita, do clube do
livro e das bancas. Após 4 anos de circulação do
Divulgador, a Feira do Livro Espírita passou a ser
realizada em 500 cidades em todo o país.

Castilho foi um dos fundadores da
ADELER – Associação de Editores e
Distribuidores e Divulgadores do Livro Espírita,
nos anos 1990. Dizia que “nenhuma atividade
social pode fazer tão bem a uma pessoa como o
livro espírita. O livro é o melhor caminho para
ajudar uma pessoa”.

Instituição de destaque
Em São Carlos, a Associação Espírita

Francisco Thiesen é uma organização não-
governamental, fundada em 2003 com o objetivo
de levar oportunidades a pessoas residentes em
locais onde o Poder Público ainda tem dificuldades
de atuar. Dela faz parte a Escola Espírita Anália
Franco, única unidade educacional confessional
espírita da cidade. A Escola se dedica à formação
integral de crianças, sob uma ética espírita-cristã.
Atende hoje cerca de 45 crianças da Educação
Infantil, em período integral.

Ribeirão Preto
Em primeiro de abril de 1945, em um

encontro para estudo da Doutrina Espírita, Jaime
Monteiro de Barros sugeriu, aos participantes, que
essas reuniões se transformassem em “uma
unificação harmônica, para maior êxito e brilho na
campanha de cristianização das almas”, sendo a
ideia bem recebida. Em 22 de setembro de 1945,
no Centro Espírita Apóstolo Paulo, tem início,
oficialmente, a “Confraternização dos Espíritas de
Ribeirão Preto”.

No dia 27 de abril de 1946, foi eleita a
primeira diretoria da Confraternização dos
Espíritas de Ribeirão Preto, que tomou posse em
25 de maio de 1946, sendo assim constituída:
Jaime Monteiro de Barros, como Presidente;
Theodoro José Papa, como Secretário; e José
Delibo, como Tesoureiro.

Em 27 de julho de 1947 foi criada a União
Municipal Espírita (UME) de Ribeirão Preto. No
dia 27 de fevereiro de 1993, para adaptar-se à nova
estrutura da USE, em Assembleia Geral
Extraordinária realizada na sede da Sociedade

População e espíritas nas cidades da
USE Intermunicipal de Ribeirão Preto

Colaboração de Mário Gonçalves Filho
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José Antônio Luiz Balieiro se destacou no
trabalho no Movimento Espírita na Intermuni-
cipal, mas também em âmbito estadual e nacional.
Nascido em família espírita, frequentava o Centro
Espírita Amor e Caridade. Foi irmão de Joana
Balieiro Scouro e marido de Adalgiza Campos
Balieiro, com quem teve cinco filhos: Adriana,
Mauro, Geraldo, José Antônio Júnior e Luciana.

Para falar de sua atuação no Movimento
Espírita, trazemos um trecho do livro “Para Nunca
Esquecer”, de Fernanda Ripamonte, que foi
companheira de trabalho espírita de Balieiro.

“O trabalho no Movimento Espírita esteve presente
em sua vida desde muito jovem, tanto na divulgação da
doutrina como na organização, em nível municipal, estadual
e federal. Seu nome figura desde o Município de Ribeirão
Preto e região, até Brasília, com reflexos no exterior. Teve
como incentivador e mentor para todas essas tarefas o Dr.
Jaime Monteiro de Barros.

Em Ribeirão Preto foi um dos diretores do
Sanatório Espírita Vicente de Paulo, do Centro Espírita
Amor e Caridade, Unificação Kardecista de Ribeirão Preto
e de órgãos de Unificação. (...)

No Sanatório Espírita Vicente de Paulo na rua
Pará, 1280 no Ipiranga, foi membro do Conselho Fiscal.
O Sanatório, trabalho da inesquecível Estephânia
Servidone Carneiro, atua na área de atendimento a pessoas
com distúrbios mentais e também no Núcleo de Assistência
Psicossocial e as Residências Terapêuticas, além de receber
nas atividades de Casa Espírita, semanalmente, aproxima-
damente seiscentas pessoas.

Participou da Sociedade Espírita Cinco de Setem-
bro, mantenedora da Casa do Vovô, na rua Tapajós,
2881, desde sua idealização, sendo que esteve presente à
inauguração em 26 de março de 1976, com a participação
de Divaldo Pereira Franco.

Em 1967 Balieiro foi o coordenador local em
Ribeirão Preto da 1ª Confraternização de Mocidades e

Trabalhador em destaque

Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo promovida
pela USE-SP. Anteriormente, em 1963, fez um trabalho
intenso para a realização da 1ª COMENESP a Confra-
ternização de Mocidades Espíritas de nossa região, com a
sede em Ribeirão Preto, quando tivemos os primeiros conta-
tos com Divaldo Pereira Franco e Jacob Holzmann
Neto.(...)

Balieiro foi Presidente da USE de 2006 a 2012.
Foi também assessor do Conselho Federativo Nacional da
Federação Espírita Brasileira, órgão que representa o
movimento espírita brasileiro. É formado pelas federativas
representativas dos estados e do Distrito Federal. Ocupou o
cargo de assessor do Presidente, Membro do Conselho
Superior da FEB, coordenando com maestria, no ano de
2014, o histórico 4º Congresso Espírita Brasileiro,
promovido pelo CFN da FEB, que comemorou os 150
anos de O Evangelho segundo o Espiritismo, que ocorreu de
maneira simultânea em quatro capitais brasileiras.

Em 2008, sob sua presidência, a USE fortaleceu a
campanha “O Evangelho no Lar e no Coração”, fazendo
dela, junto ao CFN, uma campanha nacional, sendo que
no ano de 2009, relançou a campanha “Comece pelo
Começo”, com o ESDE - Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita e em 2010, o foco era fortalecer a
campanha “Viver em Família”. (...)

Instituições de Destaque
Na divulgação doutrinária o Centro Espírita

Batuíra, mantenedor da BELE – Batuíra Editora e
Livraria Espírita; a Sociedade Espírita Allan
Kardec, mantenedora do programa Visão Espírita e
a Sociedade Espírita Distribuidora de Pão aos
Pobres,Sanatório Espírita Vicente de Paulo, de
Ribeirão Preto.

Na assistência e promoção social a Associação
Espírita Casas de Betânia, a Unificação Kardecista,
mantenedora da Creche Vovó Meca, a Sociedade
Espírita Benedito Rosa de Jesus, a Creche Pingo

de Leite, a Casa de Emmanuel Benção e Paz, a
Sociedade Beneficente Vinte e Cinco de
Dezembro, a Sociedade Espírita Obreiros do Bem,
a Sociedade Espírita Mariano Nascimento, a
Sociedade Espírita Cinco de Setembro – Casa do
Vovô (Ribeirão Preto); Centro Educar Meimei e o
Lar Escola Espírita Prof. Eurípedes Barsanulfo
(Sertãozinho); a Sociedade Espírita Dr. Bezerra de
Menezes (Jardinópolis)

No atendimento fraterno por telefone, o
Diskardec, que se destaca por oferecer um
trabalho diferente.
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