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Falando ao leitor

A

edição #184 da revista Dirigente Espírita
traz o registro da Assembleia Geral Ordinária que
deu posse aos membros do Conselho Deliberativo
Estadual, aos do Conselho de Administração e a
eleição da nova Diretoria Executiva para a gestão de
junho de 2021 a 2024 e entrevista com a presidente
eleita Rosana Amado Gaspar para que possam
conhecê-la.
Marco Milani traz um estudo sobre as
hipóteses do desaparecimento do corpo de Jesus.
Entrevistamos o presidente da USE Intermunicipal
do Circuito das Águas que vem realizando um
excelente trabalho de unificação.
No circuito aberto encontramos importantes
artigos como o estudo do Diretor do Departamento
de Doutrina Marco Milani sobre coerência
doutrinária. Ana Maria de Souza, diretora do
Departamento de Estudos Sistematizados traz
reflexões sobre o estudo espírita.
A diretora do Departamento de Família
Angela Bianco traz importantes reflexões sobre a
vida em família – para valer, tem que trazer para o
coração. Vale a pena a leitura do tema União que se
concretiza que é uma vivência da equipe do
departamento de Infância.
A história adaptada e ilustrada da Revista
Espírita, de Allan Kardec, de junho de 1868, traz
este mês o tema: a morte não existe – o suicídio da
Samaritana. Kardec relata a história de um homem
que tira a própria vida e o evoca em sessão
mediúnica na Sociedade Parisiense de Estudos
Espírita e na referida Revista Espírita encontramos
o diálogo com esse Espírito.
Assistência Espiritual, o idoso e os direitos humanos
é artigo do Departamento de Atendimento
Espiritual no Centro Espírita assinado por
Fernando Porto.
Concepções sobre Ciência e Ciência Espírita é artigo
do Assessor de Ciência e Pesquisa Alexandre Fontes
da Fonseca que trouxe a terceira parte do tema e
analisa uma importante questão em torno do status
do espiritismo como conhecimento. Filósofos da
antiguidade já se deparavam com a questão sobre
como determinar se uma dada crença ou proposição
é verdadeira ou não.
Acompanhe, também, a agenda dos eventos
nacionais e da União das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo.
Boa leitura!
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Vencendo os novos desafios

U

m dos últimos trabalhos que participei
na gestão anterior foi o “Formação de Líderes
Espíritas”, alinhado ao cargo que agora ocupo,
inspirando com as lições aprendidas. A principal
delas é sobre o “Líder Servidor”, que atua na
organização, seja ela a pequena casa espírita, ou
grandes instituições como a USE. O Líder
Servidor está para servir. Não há espaço para
personalismos, o líder coordena um grupo de
pessoas, seus iguais, que chamo de “gestão
horizontal”, (mas descobri que já existia este
termo), pois todos estão na mesma linha de ação.
Outro ponto é a confiança na equipe. Não há
união que perdure sem confiar um no outro,
valorizando as ideias, contribuições, oferecendo
espaço para que isso realmente aconteça.
Há também o desafio da comunicação.
Estamos numa pandemia que perdura há mais de
um ano, a USE se adiantou e abriu canais de
comunicações digitais, meios que sempre tive
expectativa de serem utilizados na USE, que
beneficiou muito o Movimento Espírita. Apesar
de toda tecnologia ainda há ajustes a serem feitos,
principalmente nas diversas reuniões.
Não é por muito falar que sereis ouvidos. ¹
Mas, como ter objetividade sem perder a
produtividade e não ser superficial? Ainda não atingimos a maturidade dos Espíritos superiores,
que se utilizam de linguagem nobre, com vocábulos corretos para cada situação, são objetivos,
claros e concisos, mas temos mídias dinâmicas,
como podcast (áudios curtos de notícias), TEDx
(apresentações de 18 minutos) ou vídeos com no
máximo três minutos. Talvez seja possível.

Rosana Amado Gaspar

Essa questão, da comunicação, esbarra em
outra que é a evasão do jovem da casa espírita,
consequentemente do Movimento Espírita. Não
sou expert no assunto, mas os jovens são céleres,
práticos,
objetivos,
principalmente
nos
relacionamentos, sejam sociais ou profissionais.
Instiga a nova gestão a conhecer suas as causas e
procurar saná-las.
Outro meio de divulgação é a Arte. Todos os
grandes Espíritos espíritas valorizaram a arte,
inclusive Kardec. Por que não desenvolver e
promover a arte como meio de divulgação, ter um
local para isso? A USE tem, o Centro Cultural
USE, que deverá ser reativado.
Temos um caminho longo a percorrer, que foi
aberto, sedimentado, pavimentado por diferentes
gestões ao longo de 74 anos de história de
inovação, num trabalho contínuo, que desafiou o
tempo, sem perder a qualidade. Dar continuidade
ao trabalho de desenvolvimento do Movimento
Espírita, qualificando as casas e dirigentes espíritas
através de seus órgãos, colaborando para o estudo,
difusão e prática do Espiritismo em todo Estado
de São Paulo é a tarefa principal da USE.
Para isso, esta gestão, conta com o enorme
patrimônio que a USE possui, que é o patrimônio
humano. Dirigentes de todo estado, presentes em
centenas de cidades, cada qual doando o seu
trabalho em prol do Movimento Espírita.
Aproximar as Regionais, incentivar ações nos
órgãos, treinar lideranças, implementar meios para
que isso aconteça, já é uma realidade crescente.
A hora é de por a mão na charrua, agradecer a
oportunidade do trabalho de servir, porque
“Juntos podemos fazer mais! (¹)Mt6:7
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Caio Marcus Rebello Mello

perfil

Caio Marcus Rebello Mello, 47 anos, natural de Niterói/RJ,
casado com Norma Ribeiro Coutinho, com quem tem um enteado e
uma filha, Jeferson Coutinho dos Santos e Camille Coutinho Rebello.
Formado em Administração de Empresas com pós-graduação em
Administração Financeira, trabalha atualmente como Assessor
Comercial. Tem como hobby, a leitura, onde o autor preferido é José
Herculano Pires. Atualmente preside a USE Intermunicipal do
Circuito das Águas e também é assessor de unificação na USE
Regional de Campinas.
Entrevistado por Julia Nezu.
Dirigente Espírita - Conte-nos
como chegou ao Espiritismo e as
instituições espíritas que
participou.
Caio Marcus Rebello Mello Muito novo, eu já havia sido
apresentado aos fenômenos
mediúnicos, já que venho de
uma família umbandista, mas
antes de chegar ao Espiritismo,
passei também pelo Catolicismo
e pelo Protestantismo, na busca
por conhecimentos espirituais
que sempre foi um grande
questionamento íntimo. Me
encantava com a vida de Chico
Xavier, mas sem nenhuma noção
do que era realmente o
Espiritismo e sem nunca ter
ouvido (pelo menos que eu me
lembre) do nome de Allan
Kardec. Em 2003, andando por
uma rua da cidade de São José
do Vale do Rio Preto, no RJ,
vizinha à cidade em que morava
na época, Teresópolis. Parei em
frente a uma faixa que anunciava
uma tal de Semana Espírita e
com a foto de Allan Kardec.
Imediatamente me identifiquei
com aquela imagem e hoje,
relembrando esse fato, tenho
certeza que estudei sobre o
Espiritismo antes de reencarnar.
Voltando à cidade em que
morava, procurei logo um
“centro espírita” para saber do
que se tratava aquela Semana
Espírita, achando que em todas

as cidades teriam o mesmo
evento. Participei da minha
primeira reunião espírita na
semana seguinte, em uma
instituição chamada “Centro
Espírita São Geraldo”, onde
todos que chegavam, já se
sentavam em volta de uma mesa
para
receber
orientações
espirituais.
Interessante
mencionar que a casa tinha duas
reuniões por semana, uma
“kardecista” e a outra uma
sessão de Umbanda. Participava
das duas. Achava que estava
realmente
estudando
o
Espiritismo, pois a Umbanda
não era novidade para mim.
DE – Assumiu alguma atividade
nesse centro espírita?
Caio Mello - Fui designado para
organizar a biblioteca da
instituição, na qual pude então
ter acesso a dezenas de livros, os
quais eu lia com muito interesse,
pois
minha
sede
de
conhecimento
era
grande.
Percebia então que algo ainda
não estava de acordo com o que
eu realmente procurava, pois em
nenhum momento eu visualizava
nas obras da Codificação, aquela
forma de trabalho. Não vai aqui
nenhuma crítica, pois fiz muitos
amigos e aprendi muito nessa
casa. Mas busquei algo mais
condizente com o que eu
aprendia nos livros e conheci um

grupo de pessoas que estava para
fundar um Centro Espírita
baseado nas obras de Kardec.
Participei então da fundação da
Sociedade Espírita Amor e
Caridade, em 2004, sob a
coordenação do amigo Juarez
Miller. Nessa casa, eu participei
de várias atividades e cursos,
sendo convidado então a
responder pelo Departamento
de
Patrimônio
e
pelo
agendamento de palestrantes.
Em 2007, fui designado como
representante
da
casa,
juntamente com o companheiro
Ricardo Aguiar, no 13º CEU,
órgão local de unificação do
CEERJ, Conselho Espírita do
Estado do Rio de Janeiro, onde
pude conhecer as atividades de
unificação
do
movimento
espírita nacional.

Parei em frente
a uma faixa que
anunciava uma tal
de Semana
Espírita e com a
foto de Allan
Kardec
5
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perfil

Reunião de reativação da USE Intermunicipal do Circuito das Águas

RDE – O que motivou a sua
mudança para o estado de SP?
Caio Mello - Por motivos
profissionais, em 2010 me mudei
para a cidade de Monte
Sião/MG, vizinha ao Circuito
das Águas, onde participei da
Sociedade de Estudos Espíritas
Paulo e Estevão, sendo logo
convidado a organizar o estudo
básico de Doutrina Espírita para
os companheiros da casa. Mudei
novamente em 2011 para a
cidade de Lindoia, onde resido
atualmente. Participei da Frater-

Visitei praticamente todas as
casas da região,
conversando com
seus presidentes
6

nidade Espírita de Estudos
Kardecistas Amor e Luz
(Lindoia) e do Lar Espírita
Bezerra de Menezes (Águas de
Lindoia).
DE - Como se integrou em
órgão da USE?
Caio Mello - Devido a minha
atuação anterior no movimento
espírita de unificação no CEERJ,
percebi que não se ouvia falar
muito desse trabalho em nossa
região. E buscando informações
sobre o assunto, me indicaram
então o companheiro Luiz
Roberto Invernizzi, então presidente da USE Intermunicipal do
Circuito das Águas, o qual me
informou que as casas estavam
muito dispersas, se limitando a
poucas atividades, com reuniões
esporádicas. Coloquei-me à disposição para trabalharmos juntos
pela causa de unificação do
movimento espírita local.

Visitei praticamente todas as
casas da região, conversando
com seus presidentes e falando
sobre a importância de estarmos
unidos em um mesmo ideal.
Anotei os contatos e falamos
que em pouco tempo, estaríamos
reunindo todas as casas para
uma conversa fraterna sobre a
reativação da USE local. Foi
quando conheci os companheiros Allan Kardec Pitta Veloso,
Marco Milani e Newton Guirau,
que sempre nos incentivaram
nessa reaproximação das casas.
Marcamos então a reunião e no
dia 23/07/2016, uma nova
diretoria foi eleita, onde com
muita alegria, fui convidado a
assumir a presidência do órgão.
Toda essa estória pode ser
conferida em detalhes no nosso
site:
https://usecircuitodasaguas.org/
historico.
7
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perfil
DE – Qual instituição espírita
você participa na atualidade?
Conte-nos sobre essa
instituição.
Caio Mello - No final de 2019,
uma casa da região nos procurou, solicitando ajuda para não
fechar as portas, devido à
dificuldade de trabalhadores para
manter a casa com as suas
atividades. Como a USE não
tem como princípio concorrer
com as Instituições Espíritas, foi
explicado que não poderíamos
realizar,
como
órgão
de
unificação,
atividades
que
competem às casas espíritas,
mas, para que a casa não
fechasse, alguns companheiros
se colocaram à disposição para
participar como trabalhadores da
instituição. Estava próxima a
data de eleição de uma nova
diretoria para a instituição, e, não
havendo
quem
quisesse
continuar à frente da diretoria da
casa, uma companheira da
diretoria da USE se colocou à
disposição, sendo eu então convidado à vice-presidência. Pouco
tempo depois, por motivos
particulares, essa companheira
renunciou, cabendo a mim então
assumir a presidência do Grupo
Espírita Luz e Caridade, na
cidade de Serra Negra.
DE – E na USE Intermunicipal
do Circuito das Águas? Quais as
propostas de trabalho de união e
unificação junto às casas espíritas
de sua jurisdição? Quantas casas
compõem a Intermunicipal?
Caio Mello - Desde 2016, com
a responsabilidade de unificar as
casas espíritas do Circuito das
Águas, realizamos, com a ajuda
de muitos companheiros, diversos eventos onde pudemos reunir as casas e hoje, das 26 casas
espíritas da região, pelo menos
20 estão totalmente integradas

ao movimento. Realizamos continuamente, a Semana Espírita,
Seminários, Rodas de Conversas,
Sarau, Teatro Espírita e retornamos com o tradicional CONEC
– Congresso Espírita do Circuito
das Águas, que só não houve
continuidade, devido à pandemia. Organizamos os departamentos como o de Doutrina, o
de Evangelização, o de Artes e o
de Unificação. Lançamos agora
o Projeto EvangelizArte em
parceria com o Canal DuBem e o
Departamento de Arte da USESP, visando a divulgação da arte
espírita, mas principalmente pela
utilização da arte na evangelização das instituições, onde
convidaremos os jovens a participarem desse projeto, incentivando assim, uma maior
participação desses jovens no
movimento espírita local.
DE – Como vê o futuro das
casas espíritas? Suas atividades?
Caio Mello - Acredito que com
a facilidade que temos hoje,
através da internet, muitas
pessoas conhecerão a Doutrina
Espírita de uma forma muito
mais rápida que antes da
pandemia. Nossa doutrina será
levada a todos os recantos do
planeta e isso fará com que mais
trabalhadores cheguem às nossas
casas, para a prática da caridade
e da convivência fraterna. Nesse
momento, acredito ser imprescindível o recolhimento, para uma análise e mudança de
atitudes. Mas, ao retornarmos às
atividades normais, muitos trabalhadores surgirão para colocar
em prática essas reflexões e as
casas espíritas precisarão estar
preparadas para receberem esses
novos companheiros. O estudo
sério e persistente será primordial aos nossos dirigentes e
tenho certeza que o planeta

estará entrando em uma nova
fase, com as pessoas muito mais
fraternas e desejando trabalhar
no bem.
DE – Alguma experiência bem
sucedida no seu órgão que possa
ser compartilhado com os
demais?
Caio Mello - A persistência.
Sabemos
das
dificuldades
individuais de cada pessoa, com
seus compromissos familiares,
profissionais, das instituições
espíritas, etc. Mas estar sempre à
disposição para ajudar quando
preciso for, é o melhor caminho
para mostrar que vale à pena
estarmos juntos. As dificuldades
se tornam menores quando
trabalhamos unidos por um
mesmo ideal.
DE – Suas considerações finais.
Caio Mello - Gostaria de
agradecer
a
todos
os
companheiros
da
USE
Intermunicipal do Circuito das
Águas que acreditaram na
proposta
e
que
estão
trabalhando arduamente para
conseguirmos a tão sonhada
união
dos
espíritas.
São
companheiros queridos que
levaremos para toda a eternidade
na mente e no coração. E
agradecer aos companheiros da
USE, como um todo, que
sempre se esforçaram, desde as
primeiras horas, de forma
voluntária,
muitas
vezes
anonimamente,
para
que
pudéssemos
chegar
ao
Movimento Espírita que temos
hoje. Jesus está sempre nos
auxiliando, através de seus
emissários divinos, na busca pela
evolução espiritual do planeta e
essa evolução só se dará quando
nos pusermos à serviço de
irmãos carentes do corpo e do
espírito.
7
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desaparecimento
AHipóteses
pandemiapara
à luzoda
Doutrina Espírita do corpo de Jesus
Marco Milani *

C

onsiderado um mistério ou milagre pelas
religiões tradicionais, o desaparecimento do corpo
de Jesus após a sua morte suscita diversas
indagações, não somente pela maioria dos cristãos,
mas também pelos historiadores em geral.
Os registros bíblicos não apontam explicações
para o fato, permitindo variadas especulações,
dentre elas, a simples retirada discreta do corpo do
sepulcro por uma ou mais pessoas em momento
indeterminado ou, ainda, pela suposição de que
seu corpo não seria carnal, mas fluídico e assim
teria sumido.
Muitas correntes de pensamento que se
formaram nos primeiros séculos depois de Cristo,
como o docetismo e o nestorianismo, estruturaram
linhas explicativas para a concepção de que Jesus
seria o próprio Deus ou estivesse a ele unido,
sendo necessária a diferenciação de sua natureza
divina da simples criatura humana. Os docetas,
nesse sentido, abraçavam essa suposição de que o
corpo de Jesus Cristo seria uma ilusão, e que sua
crucificação teria sido apenas aparente. Ainda que
nos primeiros concílios católicos se tenha
anatemizada a proposta de corpo aparente,
lastreando-se no Evangelho de João, em que no
8

primeiro capítulo se afirma que "o Verbo se fez
carne", a concepção de que Jesus seria Deus foi
reforçada.
Allan Kardec analisa essa situação no capítulo
XV da obra A Gênese, em que discorre sobre as
possíveis explicações sob a perspectiva espírita.
No item 66 do referido capítulo, ao destacar
que o corpo de Jesus era carnal, assim como
qualquer homem, rejeita-se a suposição de um
corpo fluídico e de que sua estada na Terra teria
sido um simulacro, iludindo a todos quanto à sua
verdadeira condição. Ainda nesse item, Kardec
afirma que Jesus também teve um corpo fluídico

Os docetas, nesse sentido,
abraçavam essa suposição
de que o corpo de Jesus
Cristo seria uma ilusão e
que sua crucificação seria
aparente
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enquanto estava encarnado, como todos também
possuem, pois se trata do perispírito, que é o
envoltório fluídico que o Espírito sempre terá,
esteja encarnado ou desencarnado (ver O livro dos
médiuns, item 55).
No item 67 da edição original de A Gênese (na
5ª edição este item foi eliminado e o item 68 foi
renumerado como 67), Kardec destaca que o
esclarecimento do caso ainda permanece em
aberto, porém apresenta hipóteses plausíveis para
explicar o desaparecimento do corpo de Jesus.
Como explicação provável, caso não tenha sido
decorrente de um rapto clandestino, cogita-se a
ocorrência do duplo fenômeno de transporte e da
invisibilidade (ver O livro dos médiuns, itens 72 a 99).
Destaca-se que a construção das hipóteses
plausíveis naturalmente desenvolve a discussão do
assunto e oferece elementos lógicos para a análise
doutrinária do fenômeno, além de reiterar a
refutação de que Jesus teria um corpo fluídico,
uma vez que a hipótese de simulacro de Jesus nem
foi considerada.
Kardec contribuía, dessa maneira, para a
reflexão de alguns supostos adeptos que na ocasião
tentavam reavivar as propostas docetistas
apresentadas como novas revelações por Jean
Baptiste Roustaing, na obra Os Quatro
Evangelhos. Tal obra, por sinal, contém diversas
contradições com os ensinamentos espíritas, como
retrogradação espiritual e metempsicose, além de
forte conotação teísta-igrejeira que distorcem o
caráter libertador do Espiritismo às antigas
concepções dogmáticas de Deus.
Esse tipo de deturpação doutrinária, assim
como outras de caráter místico e supersticioso, já
foram motivos de cisão em alguns grupos no
movimento espírita francês após a desencarnação
de Kardec e, como as ideias são disseminadas,
também repercutiu no nascente movimento
espírita brasileiro no final do século 19. Até hoje,
pode-se perceber os reflexos de ideias
doutrinariamente incoerentes originadas no
passado.
Se, por um lado, é possível opinar que a
supressão das hipóteses para o desaparecimento
do corpo carnal de Jesus não comprometeria a
discussão do tema, por outro, certamente, o
conhecimento das hipóteses propostas por Kardec
enriquecem e contribuem para o desenvolvimento
do conteúdo (ver revista Dirigente Espírita, ed. 180,
nov/dez 2020, p. 6).

Destaca-se que a
construção das hipóteses
plausíveis naturalmente
desenvolve a discussão do
assunto e oferece elementos
lógicos para a análise
doutrinária do fenômeno.
Recomenda-se, assim, a todos os estudiosos e
interessados em geral a leitura integral dos itens 64
a 68 do capítulo XV, presentes na edição original
de A Gênese, destacando-se que as quatro primeiras
edições são idênticas.
* Marco Milani é diretor do Departamento de Doutrina
da USE SP e presidente da USE Regional de Campinas.
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Eleição da nova Diretoria Executiva,
gestão 2021-2024
No dia 6 de junho de 2021, com início às 9 horas, os representantes das instituições espíritas associadas à USE
compareceram para a Assembleia Geral Ordinária que deu posse aos membros do Conselho de Administração e do
Conselho Deliberativo Estadual. Do novo Conselho Deliberativo Estadual, composto pelos representantes dos
órgãos locais – Distrital, Municipal e Intermunicipal – de todo o Estado, a chapa liderada por Rosana Amado
Gaspar foi eleita para coordenar as atividades da USE para o triênio 2021 a 2024.

O

então Presidente da USE A. J. Orlando
instalou a AGO que elegeu dentre os
representantes das Instituições Espíritas presentes
a mesa diretora para a coordenação da Assembleia
formada por: Edmar Galves de Lima, como
Presidente da Mesa; a Esterlita Moreira, como
Primeira Vice-Presidente; Roberto Watanabe
representante da Feesp (Federação Espírita do
Estado de São Paulo), como Segundo Vicepresidente; Mário Gonçalves Filho, como Primeiro
Secretário; Ângela Maria Franco Rodrigues como
Segunda Secretária e, Mauro Antonio dos Santos,
como Terceiro Secretário.
Com a mesa diretora da AGO constituída o
Presidente da DE em final de mandato fez a
prestação de contas da sua gestão, cujo relatório
apresentado poderá ser baixado ou lido no site da
USE (www.usesp.org.br).
10

Prestação de contas do triênio
2018-2021

Orlando, entre outros relatos de sua gestão,
destacou a comemoração de 70 anos do 1º
Congresso Espírita Brasileiro de Unificação, com
um significativo evento que teve a participação de
companheiros do RS, PR, RJ, SC e SP.
Informou que atas da USE desde a sua
fundação tanto da Diretoria Executiva como as
do Conselho Deliberativo Estadual foram
digitadas e digitalizadas das atas manuscritas, com
colaboração de 35 voluntários de todo o Estado.
Além das atas, toda a documentação existente da
USE foi organizada em ordem cronológica e está
disponível na sede da USE.
Foram criados os departamentos: JurídicoAdministrativo, que anteriormente era uma
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Assessoria, coordenado por Julia Nezu Oliveira,
Família - coordenado por Ângela Bianco, o de
Tecnologia da Informação - coordenado por
Walteno Santos Bento da Silva e a Assessoria de
Ciência e Pesquisa Espírita, coordenada por
Alexandre Fontes da Fonseca.
Esclareceu que desde o início da pandemia a
USE emitiu comunicados às Casas Espíritas com
orientações sobre as suas atividades, bem como foi
disponibilizada a plataforma Google Meet pela
Campanha USE Conecte e outras ferramentas do
G Suite, gratuitamente a todos os centros, unidos
ou não, interessados. Hoje 352 instituições
possuem uma conta com acesso a essas
ferramentas.
Destacou a utilização das mídias sociais de
maneira mais efetiva para divulgação da Doutrina
Espírita. Também relatou sobre um trabalho com
as penitenciárias do Estado de São Paulo, que com
apoio de Órgãos da USE, foram entregues 3.492
livros espíritas.
Foram criados e-mails institucionais para
todos Órgãos facilitando a comunicação permanente, e de dados cadastrais.
Informou que durante esta gestão finda, 34
novos Centros Espíritas associaram-se à USE.
Foi implementado o guia de comunicação
visual. Realizada a tradução da 4ª edição do livro A
Gênese, de Allan Kardec, e também os cursos de
Gestão de Centros Espíritas e de Formação de
Lideranças Espíritas.
Discorreu sobre o recebimento de dois
terrenos em Guarani D’Oeste e Novo Horizonte e
doados pela USE a instituições daquelas
localidades.
Informou que a USE possui no Estado 135
sendo 112 órgãos locais e 23 regionais, sendo entre
os órgãos locais 96 encontram-se ativos e entre os
órgãos Regionais 21 estão ativos.

Ele explanou sobre a participação nas
reuniões do CRS (Comissão Regional Sul) e nas do
CFN (Conselho Federativo Nacional).
Orlando agradeceu a parceria com Roberto
Watanabe, presidente da Feesp - Federação
Espírita do Estado de São Paulo, e os trabalhos de
união no GEP (Grupo Espírita Paulista - grupo
este que também inclui a Aliança Espírita
Evangélica). Tais ações são muito fraternas e estão
em ação diversos projetos relevantes para
divulgação do Espiritismo. Roberto Watanabe
agradeceu e destacou a iniciativa de Orlando
dentro desse projeto de união.
Convidado, o primeiro tesoureiro Maurício
Ferreira A. Romão que fez a apresentação dos
Relatórios Financeiros, correspondentes ao
período de junho de 2018 a maio de 2021.
Explicou que houve uma queda nas receitas
de contribuição das instituições, em função da
pandemia.
Entretanto teve receitas significativas com o
Programa USE + de contribuições individuais. Ele
declarou que o faturamento com livros também
caiu, mas em contrapartida as despesas também
diminuíram significativamente, devido principalmente a transição do jornal para a versão digital e
redução de custos com viagens. Assim, a tendência
foi termos um equilíbrio entre receitas e despesas.
Foram mostrados os custos do congresso
desde 2019 e valores reservados para sua realização
em 2022.
Sob a coordenação da mesa diretora os
membros da AGO deram posse aos membros do
Conselho de Administração formado pelos
representantes dos órgãos regionais e igualmente
foram empossados os membros do Conselho
Deliberativo Estadual formado pelos órgãos locais
que são as Distritais, Municipais e Intermunicipais.
11
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Após os membros do CDE terem sido
empossados foi dado início a 1ª reunião dos
membros do referido Conselho para os assuntos
constantes da convocação antes da realização da
eleição dos novos membros da Diretoria
Executiva.
Assim, o presidente Orlando, em final de
gestão trouxe considerações sobre o 18º
Congresso Estadual de Espiritismo da USE que
não pode realizar-se em junho de 2021, em virtude
da pandemia e informou que de acordo com a
legislação pertinente que disciplinou a realização
de eventos, a alternativa foi a de adiar o referido
congresso para junho de 2022, proposta que foi
aprovada por unanimidade dos conselheiros
presentes.
Com respeito a comissão formada pelo
CDE para análise de temas do Movimento
Espírita, Orlando, informou que os temas foram
selecionados para análise, estudo e reflexão dos
conselheiros juntamente com as instituições
espíritas e que naquele momento fazia a entrega do
andamento do trabalho da comissão para que o
CDE pudesse dar continuidade a esse trabalho.
Esclareceu que os temas foram sintetizados em 5
mais votados. Os temas sintetizados são:
1. Qualidade doutrinária da literatura espírita;
2. Entendimento da USE e o senso de
pertencimento do dirigente. Como estimular
a participação dos representantes nas
reuniões do CDE;
3. Incipiência de estudos e práticas sobre os
aspectos científicos do Espiritismo;
4. Religiosismo (e igrejismo) no MEB; e
5. Militância político-ideológico no MEB.
São membros da comissão formada pelos
membros do CDE e da Diretoria Executiva:
Antonio Carlos Amorim, Julia Nezu, Luiz Salvador
Cacacci, Marco Milani, Paulo Roberto Francisco,
Sílvio Costa e A. J. Orlando, esse último
coordenador. Com o término da gestão o CDE
deverá decidir pela continuidade desses membros
ou outros.
A comissão da reforma estatutária formada
também por membros do CDE, do CA e da
Diretoria Executiva, sob a coordenação da então
1ª Vice-Presidente Rosana Amado Gaspar,
informou que as alterações não foram finalizadas e
os Conselheiros decidiram que o trabalho já
realizado deverá ser encaminhado à nova Diretoria
para dar andamento.
12

Eleição da nova Diretoria
Executiva gestão 2021-2024

Os membros do Conselho Deliberativo
Estadual elegeram a chapa denominada “Trabalho
e Fraternidade”, encabeçada pela Rosana Amado
Gaspar, por unanimidade, menos um voto
contrário. A Diretoria Executiva ficou assim
constituída:
Presidente

Rosana Amado Gaspar

USE Distrital da Freguesia do Ó
1ª Vice Presidente

Julia Nezu Oliveira

USE Distrital do Jabaquara
2º Vice Presidente

Pascoal Antonio Bovino

USE Intermunicipal de Ribeirão Preto
Secretário Geral

Walteno Santos Bento da Silva

USE Intermunicipal de São Bernardo do
Campo
1ª Secretária

Andréa Laporte Milani

USE Intermunicipal de Circuito das Águas
2ª Secretária

Eronilza Souza da Silva

USE Distrital de São Miguel Paulista
3º Secretário

João Lúcio Cruz de Campos

USE Intermunicipal de S J do Rio Preto
1ª Tesoureira

Elisabete Márcia Figueiredo
USE Distrital da Casa Verde
2º Tesoureiro

Luiz Eduardo Ribeiro

USE Intermunicipal de S J dos Campos
Patrimônio

Silvio César Carnaúba da Costa
USE Distrital do Jabaquara
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Rosana Amado Gaspar

presidente da USE gestão junho 2021 a junho de 2024
Entrevistada por Julia Nezu

Foi uma tarefa árdua, mas nunca desanimei, segui
contribuindo, mas recebendo muitos ensinamentos da convivência com todos useanos. Trabalhei
com os últimos quatro presidentes da USE: Attílio
Campanini, José Antonio Luiz Balieiro, Julia Nezu
e Aparecido Jose Orlando.

Rosana Amado Gaspar, 59 anos, contadora e
técnica em edificações. Casada com Silvio Gaspar
há 35 anos, com quem tem três filhos Felipe,
Beatriz, Octávio, também, dois sobrinhos-filhos
Vinícius e Camila, e o neto Lorenzo, filho de
Felipe. Frequentou centro espírita desde criança
quando iniciou a evangelização apesar da sua
família não ser espírita e juntamente com Gaspar
participou, desde a época do namoro, do
movimento espírita.
Dirigente Espírita – Como foi a sua trajetória no
movimento espírita, como e quando começou a
participar da Diretoria da USE?
Rosana Amado Gaspar - Comecei a participar de
reuniões do DM ainda adolescente na 6ª UDE,
atualmente USE Distrital da Lapa e
posteriormente, no DM da 7ª UDE, atual USE
Distrital da Freguesia do Ó.
Nesta última
participei ativamente ocupando todos os cargos,
inclusive o de presidente.
Por indicação de Suzete Amorim, fui convidada
em 2003, pelo sr. Attílio Campanini a participar da
diretoria da USE como segunda tesoureira. Aceitei
como um desafio, pois naquela época a USE
apresentava muitas dificuldades, principalmente
financeira.

DE - Você representa a Distrital da Freguesia do
Ó. Fale-nos sobre o seu trabalho na Distrital e na
instituição espírita que representa.
Rosana - A USE Distrital Freguesia do Ó é uma
das primeiras que foram organizadas logo após a
fundação da USE. Teve e tem uma atuação
importante na região, organizando o trabalho das
casas, auxiliando na regularização de documentos,
uma das primeiras a realizar o Encontro da
Família, antes mesmo da Campanha da Família.
Trabalhei em Feiras do livro, seminários, palestras,
fóruns, encontros de mocidade, em todas atividades.
Atualmente sou expositora de curso do
ESDE na Sociedade Espírita Terezinha de Jesus,
que neste mês completou 71 anos de existência e
foi uma das fundadoras da USE Distrital Freguesia
do Ó.
DE - E no CCDPE-ECM quanto tempo colabora
e qual a sua contribuição?
Rosana – Por convite de Julia Nezu assumi a
Diretoria financeira do CCDPE em 2018,
colaborei com a organização de documentações,
registros e parte financeira. É uma instituição
muito interessante a qual tenho muita afinidade,
pois um de seus objetivos é a preservação do
acervo de documentos históricos do Espiritismo.
DE - Suas considerações finais.
Rosana - Considero a tarefa no movimento
espírita muito gratificante, agimos por ideal.
Agradeço a todos os colaboradores e amigos que
me ajudaram a chegar até aqui, são muitos, além
dos que já citei, mas em especial quero agradecer
um que representa todos, que é o Gaspar, que
sempre me incentivou e valorizou o meu trabalho
na USE, assim como eu o incentivo também.
13
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assessoria de ciência
e pesquisa espírita
acpe@usesp.org.br

Concepções sobre Ciência e Ciência Espírita
Parte III

N

a parte II do nosso estudo sobre
concepções em torno dos conceitos de Ciência e
Ciência Espírita, publicado em número anterior da
Revista Dirigente Espírita (DA FONSECA, 2021),
citamos a análise de CHIBENI (1991) sobre como
a visão comum de ciência não corresponde ao que,
de fato, ocorre na ciência. A visão, considerada comum, da atividade científica consiste em observar
e coletar muitos dados experimentais e, só depois,
utilizar-se de métodos seguros e neutros para se chegar
às teorias científicas. Além dessa visão ser equivocada, segundo CHIBENI (1991),
Observação e teoria, experimento e hipótese
nascem e se desenvolvem juntos, num
complexo processo simbiótico de suporte
recíproco. A acumulação prévia de dados
neutros, ainda que fosse possível, seria inútil.
Nenhum conjunto de dados leva de modo
lógico a leis científicas; a imaginação
criadora do homem desempenha um papel
essencial na gênese das teorias científicas.
(grifos meus).
Dos 441 respondentes do questionário
“Concepções sobre Ciência e Ciência Espírita”, aplicado
pela ACPE-USE em janeiro de 2021, quase
metade declarou que o trabalho da ciência era,
justamente, aquilo que é considerado como a visão
comum de ciência (DA FONSECA, 2021). Menos
de 10% dos respondentes marcou a opção
correspondente ao que, de acordo com CHIBENI
14

Alexandre Fontes da Fonseca *

(1991, a Filosofia da Ciência, no último século,
descreve como sendo as atividades da ciência: uma
forma de atividade criativa, rica, onde hipótese,
observação, teoria e experimentos “nascem e se
desenvolvem juntos”. Como KARDEC (2021)
recomenda que o espiritismo caminhe “com o
progresso” (item 55, A Gênese), é necessário
esclarecer as limitações da visão comum de ciência e
esclarecer sobre como a ciência realmente trabalha.
Aqui vamos analisar uma importante questão
em torno do status do espiritismo como
conhecimento. Filósofos da antiguidade já se
deparavam com a questão sobre como determinar
se uma dada crença ou proposição é verdadeira ou
não. Platão propôs que, dentre as crenças que são
verdadeiras, aquelas que puderem ser justificadas,
comprovadas, demonstradas como tais, devem
compor o que chamamos de conhecimento. A figura
1, reproduzida do verbete “conhecimento” da
WIKIPEDIA (2021), ilustra esse conceito. De
todas as crenças assimiladas pela humanidade,
muitas são verdadeiras e muitas não são. Dentre as
crenças verdadeiras, boa parte delas não possui
justificativa de ser verdadeira. A ciência realiza
exatamente o que Platão propôs: apresenta
justificativas que asseguram a veracidade de uma
crença. Kardec fez isso que Platão propôs com
relação aos conceitos espíritas: através de métodos
de observação e análise, ele tornou em conhecimento
uma série de crenças verdadeiras a respeito da
alma, sua existência e sobrevivência, bem como as
relações entre o mundo espiritual e material.
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Figura 1. Esquema adaptado de WIKIPEDIA
(2021) que descreve o conceito de conhecimento
segundo Platão e para que tipo de crenças a fé cega
e a fé raciocinada levam.
Na figura 1, destacamos o papel da fé
raciocinada que corresponde, justamente, ao que
Platão sugere como condição necessária para que
uma crença se torne justificada. Na figura também
identificamos o que KARDEC (1996) comenta no
item 6 do capítulo XIX de O evangelho segundo o
espiritismo (ESE): “Nada examinando, a fé cega aceita,
sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, ...” Isto é,
a fé cega pode até aceitar o que é verdadeiro, mas
com muita frequência, leva as pessoas a aceitarem
o que é falso.
Com base nessa análise, vejamos a seguinte
questão feita aos confrades espíritas no
questionário de janeiro de 2021, sobre a frase “a
ciência é uma crença justificada”. A questão pedia
para marcar apenas a opção que melhor representa
sua opinião sobre a frase.

Se tiver maior interesse em assuntos de ciência,
escreva para a USE manifestando o interesse,
apresentando sua dúvida ou comentários. Isso nos
ajudará a definir futuros estudos e cursos.
Referências
CHIBENI, S. S. 1991. “Ciência Espírita”, RIE
março, p. 45. Link para artigo reproduzido:
www.geeu.net.br/artigos/ciespi.html, acessado em
15/06/2021.
DA FONSECA, A. F. 2021. “Concepções sobre
Ciência e Ciência Espírita – parte II”, revista
Dirigente Espírita Maio/Junho, edição 183, p. 19.
Link:
https://usesp.org.br/wpcontent/uploads/2021/05/DE183.pdf, acessado
em 11/06/2021.

Percebe-se das 441 respostas, que nem todos
concordaram com a afirmação. Mais da metade
dos respondentes indicou que concorda plena ou
parcialmente com a frase. Isso é um bom sinal pois
a frase representa o entendimento sobre o
conceito de conhecimento. Um pouco mais de 1/4
dos respondentes indicou que não concorda com
ela. É possível que a razão para isso seja a palavra
“crença” presente na frase. Na atualidade, o
conceito de “crença” está muito vinculado à
religião e pode ter confundido alguns respondentes. É importante reconhecer que, segundo
essa definição de Platão, a Doutrina Espírita pode
ser considerada um conhecimento legítimo.

KARDEC, A. 1996. O evangelho segundo o espiritismo,
Editora FEB, 112ª Edição, Rio de Janeiro, RJ.
KARDEC, A. 2021. A Gênese, os milagres e as
predições segundo o Espiritismo. USE. Kindle Edition.
WIKIPEDIA 2021. “Conhecimento.” Página
modificada em 18 de Maio de 2021.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento,
acessado em 11/06/2021.
* Alexandre Fontes da Fonseca é responsável pela
Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita da USE.
15

julho/agosto – 2021 – edição 184

departamento de
arte
arte@usesp.org.br

Os artistas espíritas vão partir para o
abraço
Lirálcio Ricci *

A

retomada das atividades presenciais é
aguardada com grande expectativa pelos artistas
espíritas, pois, em sua maioria, as atividades
artísticas – mesmo quando não levadas a público –
demandam a mobilização coletiva para ensaios,
oficinas e outras atividades inerentes ao processo
criativo dos grupos de dança, elencos de teatro,
corais e bandas. Existe um anseio represado, um
grito preso na garganta de todos os artistas, que
estão ansiosos pelo reencontro com o seu público.
Com os artistas espíritas não é diferente: ideias em
gestação, projetos suspensos aguardando a hora de
recomeçar, grupos isolados pela pandemia, jovens
saudosos das aulas e oficinas de música, pintura,
teatro e literatura. É importante potencializar a
volta aos trabalhos presenciais para dar novo
estímulo ao movimento de arte no seio do
movimento espírita.
Para esse momento, o Departamento de Arte
da USE-SP está programando uma campanha de
comunicação, conclamando os artistas espíritas de
todas as áreas para uma retomada das atividades,
com o lançamento de novos trabalhos e o
relançamento dos projetos interrompidos pelo
distanciamento social. Essa campanha será
16

divulgada nos canais do Departamento de Arte nas
redes sociais e pelas vias institucionais da USE-SP,
convocando os Órgãos locais e regionais a
estimularem os artistas de todo o Estado a unirem
forças para o reflorescimento da Arte, de modo a
fazer da reabertura das Casas Espíritas um
momento festivo, marcado pela presença dos
trabalhadores do Belo na construção do Bem.
Dando sustentação a essa campanha, o
Departamento de Arte se colocará à disposição
dos artistas de todo o Estado, mediante solicitação
dos Órgãos locais e regionais, para a realização de
oficinas, nas diversas modalidades e linguagens
artísticas, bem como a participação de encontros e
realização de palestras e seminários.
Existe também, da parte dos integrantes do
Departamento de Arte, forte expectativa em
relação à continuidade das obras do Centro
Cultural USE, no bairro do Brás, que certamente
dará novo impulso às atividades artísticas,
proporcionando infraestrutura física, dando
suporte técnico e logístico para a realização de
ensaios, encontros e apresentações, viabilizando
que elencos de todo o Estado venham se
apresentar na Capital.
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Diretrizes do Departamento de Arte para o triênio 2021/2024
• Articulação junto às novas Diretorias para que
em todas elas o Departamento de Arte seja
estruturado, vivo e atuante.

• Participar do grupo de trabalho que elabora os
regulamentos da recém-criada Área de Arte do
CFN da FEB.

• Dar suporte técnico especializado aos artistas
locais em todas as modalidades artísticas,
mediante demanda dos Órgãos, bem como
prestar colaboração aos demais Departamentos
da D.E.

• Retomar a pauta de eventos presenciais do
Departamento de Arte:

• Dar apoio e participar dos eventos regionais.
• Criar grupos temáticos nas redes sociais, onde
os artistas espíritas de todo o Estado possam se
conhecer e promover intercâmbio, bem como
interagir com artistas de todo o Brasil.
• Estruturar novas Áreas no Departamento, tais
como Dança e Artes Plásticas.
• Propor eventos em parceria com a FEESP e a
Aliança Espírita Evangélica, com o objetivo de
promover o intercâmbio com os artistas vinculados a essas Instituições, bem como fortalecer
o movimento de Unificação em todo o Estado.

q
q
q
q
q
q
q
q
q

Sarau RespirArte Itinerante;
Coral João Cabete;
Coral e Orquestra Carlos Gomes;
Encontro de Corais;
Mostra São Paulo de Teatro Espírita;
Mostra de Música Espírita;
Encontro dos Poetas Espíritas;
Oficinas, Encontros e Seminários temáticos;
Projetos de Criação Coletiva (a exemplo do
Projeto Cornélio Pires em Poesia e Canção,
realizado em 2020/21)

* Lirálcio Ricci é diretor do Departamento de Arte da
USE.
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departamento de assistência e
promoção social espírita
apse@usesp.org.br

Novo Diretor do
Departamento de
APSE
Entrevistado por Marina Colli

N

o dia seis de junho, foram empossados
pela Assembleia Geral Ordinária os membros do
Conselho de Administração (CA) e os do
Conselho Deliberativo Estadual (CDE) da USE e
entre esses últimos foram eleitos os membros da
Diretoria Executiva, gestão junho de 2021 a 2024.
Entrevistamos o novo Diretor do Departamento
de Assistência e Promoção Social Espírita, Luiz
Antônio Monteiro, nomeado pela Diretoria
Executiva na sua 1ª reunião do dia 3 de julho..
Marina Colli - Conte sobre seu envolvimento
com a Doutrina Espírita. É espírita desde quando?
Luiz Monteiro - Por necessidade de equilíbrio,
pela dor, procurei um Centro Espírita para o
tratamento,
na
minha
cidade
natal,
Pindamonhangaba, primeiramente no Centro
Espírita Caridade e Amor. Mas, foi por volta do
ano de 1973 que iniciei os estudos no Centro
Espírita Melo Morais, integrando a equipe que na
época tinha à frente a Senhora Elizabete Ferreira
dos Santos. Participei do COEM (Centro de
18

Orientação e Educação Mediúnica), dirigido pelo
Tenente Enedino. Fiz parte da diretoria da Casa
como Secretário. Na gestão do amigo e irmão
Carlos Eduardo de Mesquita, foi criado, em 1981,
a Entidade de Assistência Social “Paulo do
Amaral”, hoje conhecida como Casa Transitória
Fabiano de Cristo. Fiz parte desta nobre
Instituição que acolhe gestantes, oferecendo um
curso de orientação maternal e fortalecimento de
vínculos familiares. Ainda em Pinda, participei da
equipe que fundou o Centro Espírita Vicente de
Paulo, dirigido pelo grande amigo Valdomiro
Marcondes, hoje na pátria espiritual.
Por motivos profissionais, em maio de 1987
foi transferido para a cidade de Guararema, onde
resido atualmente. Encontrei uma nova família, e
fui me apresentar à única casa espírita da cidade, o
Centro Espírita Natalício de Jesus, atualmente com
107 anos. Nesta casa, com as experiências no
campo assistencial que vivenciei em Pinda,
apresentei um projeto aos diretores, senhora Áurea
Maria, Adir, Lopes, dentre muitos outros queridos
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irmãos e irmãs de ideal espírita para criar um
Departamento de Assistência e Promoção Social
Espírita, de apoio e acolhimento à gestante e
família, em situação de vulnerabilidade e risco
social. O projeto foi aprovado e teve sua
inauguração em janeiro de 1988, com o lema de
“Servir é a honra que nos compete”. Posso dizer
que o meu envolvimento com a Doutrina Espírita
começou em 1973, há mais de 45 anos.
Marina - Há quanto tempo trabalha junto à
USE?
Luiz - Estou junto à família useana desde 1988,
colaborando no trabalho de unificação pela USE
Intermunicipal de Jacareí e também na USE
Regional de Taubaté, onde tive a oportunidade de
participar na coordenação da Diretoria Executiva
por alguns anos.
Marina - Como você entende a caridade?
Luiz - Amor ao próximo através de uma ação
orientativa de carinho e respeito com
benevolência. Não podemos esquecer o lema da
Doutrina Espírita “Fora da Caridade não há
salvação”.
Marina - Como pretende colocar em prática o
trabalho do departamento?
Luiz - É um grande desafio coordenar um
Departamento em nível estadual, com 645
municípios e mais de 1300 casas espíritas, unidas à
USE. Primeiramente é definir os colaboradores
que queiram integrar a equipe somando seus
conhecimentos, esforços e bagagens. Creio que o
primeiro trabalho é conhecer e identificar o vasto
campo de abrangência do Departamento, além de
propor à direção da USE um chamamento para
um Encontro Estadual da APSE e até mesmo um
censo para conhecer os muitos trabalhos
assistenciais promovidos pelas abnegadas Casas
Espíritas.
Marina - Qual a importância dos trabalhos de
Promoção Social nos Centros Espíritas?
Luiz - É relevante e fundamental. É o exercício a
ser aplicado por todo aprendiz (e somos eternos
aprendizes) após o estudo teórico da Doutrina
Espírita, vivenciado na Casa Espírita. Conhecemos
muitas Casas Espíritas que desenvolvem os
trabalhos assistenciais ou serviços de apoio e
acolhimento aos irmãos do caminho e suas

Estou junto
à família useana
desde 1988, colaborando
no trabalho de
unificação.

famílias em situação de vulnerabilidade e risco
social, não só fazendo a entrega de cestas básicas,
mas com trabalho fundamentado na orientação,
com palestras ou rodas de conversas
socioeducativas, com temas doutrinários e
transversais. Os trabalhos ou serviços ofertados
pelos centros, também integram a rede
socioassistencial do município, muitas vezes
atendendo demandas de competência do estado. O
Centro
Espírita
conhecendo
a
rede
socioassistencial e a política municipal de
assistência social é fundamental para fazer os
devidos encaminhamentos, principalmente para o
CRAS Centro de Referência de Assistência Social).
Temos muito a conhecer e a avançar, pois não
conhecemos nada do SUAS – Sistema Único de
Assistência Social, que tem como objetivos:
“garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja,
apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no
enfrentamento de suas dificuldades, por meio de
serviços, benefícios, programas e projetos”.
Marina - Como a USE orienta esses trabalhos?
Luiz - A Diretoria Executiva da USE tem por
princípios: “Incentivar e orientar a realização de
Serviços de Assistência e Promoção Social”. Sendo
assim, vamos trabalhar...
Marina - Quais são os planos de ações para o
departamento nesta gestão?
Luiz - Promover ciclo de palestras, através de
seminário, roda de conversa, fórum de debate,
regionalizados. Além disso, conforme já falado, um
Encontro Estadual da APSE além de um censo
para conhecer os muitos trabalhos de assistência e
promoção social espírita promovidos pelas
abnegadas Casas Espíritas.
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departamento de
atendimento espiritual
aece@usesp.org.br

Assistência espiritual, o idoso e os
direitos humanos
Fernando Porto *

O

envelhecimento
é
um
processo
dinâmico que acarreta diversas mudanças perante
os aspectos biopsicossociais. É um processo
universal e irreversível inerente aos seres vivos que
se inicia a partir do momento do nascimento.
Nesta fase ocorre um enfrentamento de
diversas questões como as perdas, limitações
físicas e comprometimentos na saúde, gerando
muito sofrimento para o indivíduo. Não é
incomum o aumento do interesse pela
espiritualidade e religiosa nessa fase da vida, como
estratégia de resiliência diante das adversidades.
Além dos aspectos fisiológicos, há de se considerar
as implicações no psiquismo, tendo como
consequência principal a depressão e seus efeitos
danosos na saúde mental.
Levando-se em conta essas considerações
iniciais, torna-se prioritário o cuidado e a
preocupação dos nossos órgãos e centros espíritas
em relação a esse público sempre frequente nas
palestras e atividades. Neste período histórico de
nosso planeta no qual vivenciamos a pandemia e,
20

particularmente, do nosso Brasil, uma das questões
agravantes é a escalada da violência contra os
idosos na pandemia.
No dia 15 de junho celebrou-se o Dia Mundial
de Conscientização da Violência Contra a Pessoa
Idosa, data instituída em 2006 pela Organização
das Nações Unidas (ONU) e a Rede Internacional
de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. Por todo
o mundo ocorrem ações voltadas à proteção da
pessoa idosa, tendo como símbolo a cor violeta.
Para que tenhamos consciência da gravidade do
assunto, no decorrer do presente ano de 2021,
mais de 150 mil violações do direito da pessoa
idosa foram originadas a partir das milhares de
denúncias obtidas, sendo constatado que em 95%
dos locais onde acontecem essas violações são os
próprios lares das vítimas e dos suspeitos de
agressão.
Em nossa sociedade, de acordo com a
perspectiva materialista, na qual o valor de uma
pessoa é medido pela sua capacidade produtiva, o
idoso perde o seu valor e sua capacidade de
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exercer a sua cidadania. Analisando, porém, do
ponto de vista da reencarnação, sabemos que é
dever dos filhos cuidarem de seus pais na velhice,
pois além dos jovens de hoje se tornarem os
idosos de amanhã, estes retornarão, possivelmente,
na condição de netos ou bisnetos na descendência
familiar.
Em O livro dos espíritos, nas questões 685 e 685a, em resposta às indagações de Kardec sobre a
condição da velhice perante a lei do trabalho, os
Espíritos superiores esclarecem que os idosos têm
direito ao repouso e a nada são obrigados, senão
de acordo com o limite de suas forças. Além disso,
segundo a lei de caridade, o forte deve sustentar o
fraco e, na ausência da família, a sociedade precisa
garantir-lhe a proteção e o sustento.
É fundamental a preparação dos tarefeiros do
atendimento fraterno, presencial e online, para
identificar as demandas da pessoa idosa e oferecer
os recursos disponíveis da Doutrina Espírita,

visando o acolhimento, a consolação, o
esclarecimento e a orientação.
O Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos disponibiliza o Disque 100
como um serviço gratuito para denúncias de
violações de direitos humanos. É um serviço que
funciona 24h por dia, inclusive aos sábados,
domingos e feriados. Os registros podem ser feitos
gratuitamente, por qualquer cidadão, também por
WhatsApp (61) 9.9656-5008, Telegram, site
(https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh)
ou
aplicativo. (https://www.gov.br/mdh/pt-br/apps)
Referências
https://www.gov.br/mdh/pt-br

* Fernando Porto é Segundo Secretário do Departamento
de Atendimento Espiritual da USE.
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Pureza ou coerência doutrinária ?

Marco Milani *

A

o se adotar a definição de pureza como
a qualidade daquilo que é livre de alterações e não
esteja contaminado ou misturado com elementos
estranhos, assume-se a presunção de essência
impoluta e imaculada. Como já tenha atingido o
estado de pureza, inexistiria, portanto, necessidade
de maior limpeza ou de aprimoramento.
Desde o lançamento do livro Pureza
Doutrinária, em 1988, de Ary Lex, o termo
popularizou-se para representar a noção de apreço
e manutenção dos princípios e valores espíritas
contra as tentativas de adoção de ideias e conceitos
estranhos, principalmente orientalistas e de
conotação mística e supersticiosa, que colidiam ou
desvirtuavam a interpretação dos ensinos dos
Espíritos apresentados por Allan Kardec.
Lex pretendeu explicitar e aplicar a conduta
prudente e zelosa que o próprio Kardec
recomendou aos adeptos sinceros, conforme
encontra-se no texto intitulado Nova tática dos
adversários do Espiritismo, publicado em junho de
1865 na Revista Espírita. A seguir, um trecho
selecionado:
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“É, pois, um dever de todos os espíritas sinceros
e
devotados
repudiar
e
desautorizar
abertamente, em seu nome, os abusos de todo
gênero que pudessem comprometê-la, a fim de
não lhes assumir a responsabilidade; pactuar
com os abusos seria tornar-se cúmplice e
fornecer armas aos nossos adversários.” (Allan
Kardec)

No Brasil, pode-se destacar eminentes
divulgadores espíritas, como Herculano Pires,
Deolindo Amorim, Carlos Imbassahy, dentre
outros, que também enfatizaram a necessidade de

o termo “pureza
doutrinária” foi
interpretado
de diferentes maneiras.
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se identificar e combater as distorções conceituais
e o sincretismo decorrentes de interpretações
equivocadas dos princípios doutrinários. Eles não
se serviam do termo “pureza”, mas a proposta de
valorização da essência espírita refletia a mesma
intenção de Ary Lex com a obra citada.
Considerando que o Movimento Espírita
Brasileiro não é formado por um grupo
homogêneo de pessoas com relação ao grau de
conhecimento e aplicação dos princípios
doutrinários, o termo “pureza doutrinária” foi,
como esperado, interpretado de diferentes
maneiras e despertou reações variadas.
Diretamente relacionadas à capacidade de
alguém para entender a recomendação de Kardec
sobre a necessidade de repúdio e desautorização
de abusos que pudessem comprometer a lógica e
consistência interna do corpo teórico do
Espiritismo, as opiniões sobre a pertinência e o
uso do termo “pureza” até hoje geram
divergências.
Um dos principais problemas interpretativos
encontrados é a suposição de que o conhecimento
espírita está acabado, pois já teria se atingido o
grau de sublimação conceitual máximo (a essência
pura). Em sentido oposto e igualmente prejudicial
está a suposição de que os ensinos dos Espíritos
estão desatualizados e foram superados por novas
revelações, as quais não passaram por qualquer
critério fundamentado de validação. Ao se
acreditar ingenuamente que revelações que
reformulam os princípios apresentados por Kardec
são pertinentes simplesmente porque foram
recebidas e divulgadas por pessoas aparentemente
ilibadas e de confiança, frequentemente munem os
adversários e expõem o Espiritismo ao ridículo.
Assim, se por um lado não se deve negar o
dinamismo do conhecimento previsto por Kardec,
tendo a ciência um papel fundamental nesse
avanço, por outro lado não se pode assumir a
postura inconsequente de tudo se aceitar, mesmo
sem evidência e fatos objetivos, com propensão ao
misticismo e à superstição.
Como o conhecimento evolui, o conceito de
pureza fragiliza-se diante da possibilidade de
eventuais alterações no corpo doutrinário, mas não
significa que a proposta original de manutenção da
racionalidade e lógica deva ser alterada. Um termo
capaz de unir a solidez dos princípios, mas que
admite a evolução conceitual baseada em critérios

adequadamente fundamentados, é “coerência
doutrinária”.
De origem latina, a palavra coerência significa
conexão ou coesão. De forma geral, implica nexo e
uniformidade de um conjunto de ideias. Alguém
que seja coerente expressa-se de maneira lógica,
capaz de permitir aos seus interlocutores a
compreensão clara e sem contradições sobre seu
discurso ou atitudes.
O verdadeiro adepto compreende e exemplifica
a Doutrina dos Espíritos, devidamente apresentada
nas obras de Allan Kardec e acompanha a
evolução da ciência como caminho necessário ao
desenvolvimento do conhecimento humano.
Não somente dirigentes, mas qualquer um que
se proponha a expor e orientar sobre os
ensinamentos
dos
Espíritos
assume
responsabilidade sobre suas atitudes. Palestrantes,
escritores e instrutores são vistos, pelo público em
geral, como representantes do Espiritismo.
Um dos desafios a serem superados é praticar o
distanciamento necessário entre o conteúdo
doutrinário e eventuais opiniões desprovidas de
fundamentação, mesmo que com roupagem
científica. Diante de questões polêmicas ou que
costumam envolver posicionamentos apaixonados,
não é incomum que aqueles com menor
maturidade doutrinária misturem em seus
discursos opiniões pessoais e afirmem se tratar de
ensinamentos
espíritas,
desvirtuando
o
compromisso ético com o próprio Espiritismo.
Ser coerente não significa que não se possa
questionar ou discordar dos Espíritos, porém a
Doutrina Espírita foi estruturada com inegável
robustez e a universalidade dos ensinos dos
Espíritos lhe confere legitimidade metodológica,
portanto não basta alguém abraçar ideias
antagônicas sem evidenciação e sem validação por
diferentes fontes para se substituir aquelas já
existentes na Codificação e achar que está
revolucionando a interpretação da realidade.
A coerência doutrinária é, primordialmente, um
compromisso com a verdade baseada na razão e
em fatos, mostrando-se um termo mais amplo e
adequado do que pureza, ainda que ambos
busquem valorizar os ensinos dos Espíritos.
* Marco Milani é Diretor do Departamento de Doutrina e
Presidente da USE Regional de Campinas.
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sistematizados
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Estudo espírita: luz ao coração e
à razão
Ana Maria de Souza *

“Recentemente formaram-se alguns grupos
especiais, cuja multiplicação jamais deixaríamos
de encorajar: sãos os denominados grupos de
ensino. Neles, ocupam-se pouco ou quase nada
das manifestações, mas, sim, da leitura e da
explicação de O livro dos espíritos, de O livro dos
médiuns e de artigos da Revista Espírita. Algumas
pessoas devotadas reúnem com esse objetivo
certo número de ouvintes, suprindo para eles as
dificuldades de ler e estudar por si mesmos.
Aplaudimos de todo o coração essa iniciativa
que, esperamos, terá imitadores e não poderá,
em se desenvolvendo, deixar de produzir os
mais felizes resultados”.1

C

om base nesta orientação de Kardec, o
Departamento de Estudos Sistematizados da USE,
há tempos, divulga e incentiva os estudos em
grupos nos centros espíritas.
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Estudar em grupo facilita a apropriação do
conhecimento porque estimula os participantes a
socializarem informações e experiências, propiciando-lhes não apenas a construção do seu
próprio entendimento do Espiritismo, mas
também o aprendizado da convivência social pelas
oportunidades de interação grupal.
Os centros espíritas sempre são procurados por
pessoas interessadas em conhecer o Espiritismo.
Muitas destas pessoas não têm nenhum
conhecimento da Doutrina e vêm em busca de
respostas que ainda não obtiveram em outras
religiões; outras têm apenas conhecimento
superficial, conseguidos pela leitura de obras
espíritas ou pseudo-espíritas. Pode-se afirmar que
o oferecimento de grupos de estudos virtuais, em
decorrência da pandemia, possibilitou o aumento
da procura pelos estudos; pessoas que antes não
frequentavam os centros presencialmente, viram
nos estudos virtuais uma boa oportunidade de
conhecer a Doutrina.
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É natural que os iniciantes do estudo do
Espiritismo cheguem com muitas dúvidas e
questionamentos, cuja solução exigem um estudo
mais aprofundado da Doutrina. Da mesma forma,
trazem conceitos, ideias, dogmas aprendidos em
outras religiões ou mesmo de “ouvir falar”, sobre
os quais têm opiniões formadas e estão mais ou
menos propensos a reavaliá-las.
Como acolhê-los, atender seus anseios e lhes
apresentar os princípios espíritas?
Os centros espíritas têm um importante papel
na orientação dos estudos da Doutrina e devem se
preparar para oferecer estudos em grupos para
iniciantes. Há programas aprovados pelo Conselho
Federativo Nacional/FEB e recomendados pela
União das Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo, como “Introdução ao Estudo do
Espiritismo” e “Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita”. Os centros podem também elaborar seu
próprio programa de estudo.
Monitores e participantes têm papéis importantes no processo de aprendizagem.
Os participantes ao interagirem, se ajudam,
compartilhando seus saberes e experiências. Os
monitores, por sua vez, para terem domínio seguro
dos ensinamentos espíritas e demonstrar coerência
e firmeza doutrinária, precisam ler, reler, estudar e
reestudar; reconhecendo que também são aprendizes.
É imprescindível buscar sempre orientações nas
obras da codificação.
Kardec afirma que: “todo ensino metódico tem que
partir do conhecido para o desconhecido”. 2
Portanto, é necessário se certificar das opiniões
dos participantes sobre o princípio espírita que lhes
será apresentado. A partir dos seus conhecimentos
prévios, os novos conceitos podem ser introduzidos.
Os Espíritos, respondendo uma questão de
Kardec, disseram:
“Cumpre nos façamos compreensíveis. Se alguém tem
uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda
que falsa, necessário é lhe tiremos essa convicção, mas
pouco a pouco. Por isso é que muitas vezes nos servimos
de seus termos e aparentamos abundar nas suas ideias:
é para que não fique de súbito ofuscado e não deixe de
se instruir conosco.” 3
A resposta se aplica perfeitamente à tarefa de
monitor de grupos de estudo. É imprescindível ser
claro. Ensinar o Espiritismo não é impor ideias e

Os participantes
ao interagirem,
se ajudam,
compartilhando seus
saberes e experiências
sim, esclarecer. O participante terá que construir seu
próprio conhecimento.
“É um estudo completo a fazer-se. Para isso, é
necessário tempo, como para estudar todas as coisas”. 4
O aprendizado de cada participante ocorre
dentro das suas possibilidades intelectuais e morais.
O estudo do Espiritismo é transformador. A
Doutrina apresenta-nos um conteúdo educacional
grandioso visando nossa evolução moral. Desta
forma, seu estudo e prática coopera para a
transformação moral da humanidade.
Que monitores e participantes se dediquem ao
seu estudo, tendo em mente que:
“Qualquer que seja, conseguintemente, o modo de
progressão que se imagine para as almas, o objetivo final
é um só e um só o meio de alcançá-lo: fazer o bem. Ora,
não há duas maneiras de fazê-lo. Se dissidências capitais
se levantam, quanto ao princípio mesmo da Doutrina, de
uma regra certa dispondes para as apreciar, esta: a
melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à
razão e a que mais elementos encerra para levar os
homens ao bem. Essa, eu vo-lo afirmo, a que
prevalecerá.” — O Espírito de Verdade.5
Referências
1 Kardec, Allan. Viagem Espírita em1862. Tradução
de Evandro Noleto Bezerra. Brasília: FEB, 2005.
Instruções Particulares – Item X.
2 KARDEC, Allan. O livro dos médiuns. Tradução de
Guillon Ribeiro. 81ª ed. (Edição Histórica). Brasília:
FEB, 2013. Cap. III - Do método, Parte 1ª, Item 19.
3 _________. Cap. XXVII, item 301, Questão 3ª.
4 _________ . Cap. XXVII, item 301, Questão 4ª.
5 _________ . Cap. XXVII, item 302.
* Ana Maria de Souza é Diretora do Departamento de
Estudos Sistematizados da USE.
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Vida em família - para valer, tem
que trazer para o coração

N

os inúmeros eventos que a Área da
Família do Conselho Federativo Nacional está
realizando, neste ano, em comemoração aos 5
anos da criação dessa área, encontramos a
oportunidade ímpar de reflexões sobre os desafios
que a família atravessa.
Reconhecida como célula máter da sociedade,
está inserida nas mais conflitantes situações, ao
mesmo em que fornece o equilíbrio e amparo para
a superação dos problemas de cada dia.
Necessário se faz esse alicerce estar
fundamentado em valores reais, no fortalecimento
do espírito encontra o ser a sustentação necessária
para vencer o atual momento que o planeta
atravessa! Perdas são inúmeras e atacam vigorosamente a fé que a sociedade tem em si mesma e
muitas vezes na própria instituição familiar.
O tempo urge, a capacitação traz a segurança
de todos envolvidos no trabalho no Bem.
Na vasta literatura que encontramos desde a
base de nossa Doutrina, como também por muitos
autores que discorrem sobre o assunto Família,
que é o foco de nossa atuação, encontra o
trabalhador espírita instrumentos seguros para que
26

Angela Bianco *

possa atuar no acolhimento dos que procuraram e
procurarão as Casas Espíritas, principalmente agoÂngela Bianco *
ra com tantas dificuldades trazidas pela
pandemia.
Inequivocamente pensamos as vezes que, se o
trabalho junto a família já é realizado por outros
departamentos, porque deveríamos agora ter um
departamento específico para esse assunto? Muitos
de nós já participaram de Encontros da Família
inúmeras vezes! O que também é uma verdade!
Porem quantos de nós já passaram por uma
pandemia que assolou tão fortemente o planeta?
Analisando de forma objetiva, chegaremos
rapidamente a compreensão de quanto a
instituição família foi atingida.
Não falamos aqui de deitar por terra nosso
trabalho de tantos e tantos anos e sim, de
buscarmos unir nossas ações e atividades,
buscando “Entender para Acolher” aqueles que
buscam respostas em nossos núcleos. Várias Casas
Espíritas retomam pouco a pouco suas atividades,
os problemas são inúmeros e atingem
principalmente as necessidades familiares.
Na compressão da perda trazida pelo luto,
buscaremos em O livro dos espíritos a resposta ao
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assistido em sofrimento na pergunta153: “em que
sentido se deve entender a vida eterna?
“A vida do Espírito é que é eterna; a do corpo é
transitória e passageira. Quando o corpo morre, a
alma retoma a vida eterna. ”
Em O evangelho segundo o espiritismo, o espírito
Sansão, escreveu:
“A morte prematura é quase sempre um grande
benefício, que Deus concede ao que se vai, sendo assim
preservado das misérias da vida, ou das seduções que
poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na
flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois
Deus julga que não lhe será útil permanecer maior
tempo na Terra.”
E assim vamos a cada pesquisa, a cada estudo
onde relemos assuntos já estudados inúmeras
vezes, encontrando subsídios para auxiliar em
nossos atendimentos, palestras, evangelhos...
Centenas de obras de psicólogos e psiquiatras,
grandes estudiosos da Doutrina Espírita, como
também de benfeitores espirituais, nos trazem
grandes reflexões e são elas que nos impulsionarão
na compreensão da dor, da limitação do ser, como
também da grande capacidade de superação e
crescimento da humanidade!
Encontraremos inúmeros títulos na obra de
Joanna de Angelis sobre a Família, que fala da
necessidade da busca pela transformação do ser,
que está em cada máxima que o Cristo nos deixou!
Na obra de Divaldo Franco, Vivências do Amor
em Família, encontramos vários assuntos
relacionados com a família. Na compreensão do
conceito da mesma, amparado pela Consciência
Divina que se encontra gravada no ser, tendo
como alicerce os postulados espíritas, o lar
apaziguado e fortalecido pelo trabalho no Bem e
se torna receptivo à interferência positiva dos bons
espíritos que orientam os nossos passos nos
caminhos do bem, assim a visão espírita planta
esperança e paz nos corações. Esse é um dos
muitos livros que nos auxiliam no trabalho junto as
Famílias.
Tentar entender e auxiliar a família, sem utilizar
os ensinamentos de Jesus é como regar a planta
com grãos de areia. É a essência do Amor que
levará o homem à auto superação, no perdão, no
auto perdão encontrará alivio para suas dores mais
profundas.
Nessa reflexão chegamos no âmago da
necessidade de nossas Casas e de nossa atuação

como trabalhadores. Quando conseguimos
alimento do espírito, encontramos o lenitivo
dores maiores.
Retornamos assim a O evangelho segundo
espiritismo, Capítulo 6 – O Cristo Consolador –
Jugo Leve

o
às
o
O

“Vinde a mim, todos vós que estais aflitos e
sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o
meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde
de coração e achareis repouso para vossas almas, pois é
suave o meu jugo e leve o meu fardo”. (S. MATEUS,
11:28 a 30.)
E passo a passo, estudo a estudo, reflexão a
reflexão vamos nos abeirando do tema escolhido
para esse artigo
Vida em Família - para valer, tem que trazer para o
coração,
exercício no trabalho do Bem, na compreensão do
próximo, na importância do ensinamento e
vivencia do Evangelho às crianças, não desde
pequenino, mas desde a vida intrauterina, onde a
família que vivencia o amor, já educa o ser
reencarnante.
Assim é a Doutrina Espírita, que nos ensina a
refletir, lançando sobre nós as luzes do Nazareno,
as Leis Morais ao mesmo tempo imutáveis e
libertadoras.
A USE iniciou há poucos anos o
Departamento da Família, estamos dando os
primeiros passos, mas temos um Mestre infalível,
com seus aprendizados a nos guiar. Temos
também as diretrizes seguras de Kardec a nos
alicerçar e na união, no esforço de cada órgão
regional e, com eles, conseguiremos alcançar o
objetivo de capacitar, unir e auxiliar no
crescimento do Movimento Espírita.
Em sua nova gestão, visando o fortalecimento
da Doutrina, continuará oferecendo aos dirigentes
e trabalhadores através de seus órgãos regionais,
inúmeros eventos e seminários a fim de que
possamos beber a agua bendita do conhecimento e
pouco a pouco transformar nossos núcleos em
oásis, refrigerando o ser através do conhecimento
e da luz do amor.
* Ângela Bianco é Diretora do Departamento da Família
e do Departamento de Eventos da USE.
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infância
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União que se concretiza
* Equipe do Departamento de Infância

H

á mais de dois mil anos atrás, Jesus
compartilhava a mesa com seus discípulos mais
íntimos, no episódio conhecido como a Santa
Ceia. Era um momento inesquecível, afinal, o
mestre se preparava para despedir-se de seus
amigos, após três anos de pregações e convivência
fraterna. Em meio às recomendações, num misto
de consolação e encorajamento, ele diz:
“Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se
vos amardes uns aos outros.” - João 13:35.
Nem roupas, nem bandeiras, signos ou marcas
exteriores, nada de apetrechos; de acordo com
Jesus, a marca indubitável através da qual os seus
discípulos seriam reconhecidos é a da vivência do
amor e da fraternidade em seus agrupamentos.
A mensagem atravessa os séculos, para chegar a
nós, espíritas. Somos os portadores da terceira
revelação, cujo objetivo é reviver o cristianismo,
despertando os homens para a prática da moral
apresentada por Jesus em sua pureza e
profundidade. Reafirmando o alinhamento entre
Cristianismo e Espiritismo, há um discurso de
28

Kardec no livro Viagem espírita de 1862, onde ele
diz:
“Entre os que adotam as ideias espíritas, há, como
sabeis, três categorias bem distintas: 1a) - Os que
creem pura e simplesmente nos fenômenos das
manifestações, mas que não lhes deduzem nenhuma
consequência moral; 2ª) - Os que veem o lado moral,
mas o aplicam aos outros e não a si próprios; 3ª) - Os
que aceitam para si mesmos todas as consequências da
Doutrina, e que praticam ou se esforçam por praticar a
sua moral. Estes, vós bem o sabeis, são os verdadeiros
espíritas, os espíritas cristãos”.
O verdadeiro espírita é, portanto, o verdadeiro
cristão.
É por isso que a fala do Cristo deve nos
provocar, tocando a nossa sensibilidade. Para
merecermos o título de seguidores de Jesus é
preciso que hoje, dentro da vivência do
Espiritismo, o amor, a fraternidade e a união
estejam presentes. Mas amor e união não podem
ser apenas palavras com as quais adornamos as
nossas pregações, é preciso que este ideal seja

julho/agosto – 2021 – edição 184

transposto para as nossas relações dentro da casa
espírita e do movimento espírita. Disputas,
divisões e isolamento são claramente os antigos
filhos do egoísmo e do orgulho, que procuram se
infiltrar em nossas fileiras, como a erva daninha
que se espalha e acaba por abafar a boa semente.
Já o amor aproxima, promovendo a troca e a
cooperação nos movimentos da solidariedade,
regidos pelos valores do trabalho e da tolerância.
Instituições como a USE, que levantam a
bandeira da unificação, surgem desse comando do
amor, da necessidade de, independentemente de
nossos núcleos espíritas ou localidades, termos um
ponto de encontro, troca e aprendizado. Mais do
que uma sigla, ou um edifício físico, a USE visa
fortalecer uma rede de conexões intangíveis que
precisa ser utilizada para permanecer viva. Para
explicar isso, nos valemos da seguinte comparação:
as instituições de unificação, os órgãos regionais e
locais com seus respectivos departamentos, são
pontos de ligação, estações de trem e estradas de
ferro construídas pelos espíritas do passado,
verdadeiros desbravadores. A estrutura geral existe,
mas se não a utilizarmos para a comunicação e o
trabalho conjunto, o capim cresce novamente
tomando as estradas, os trilhos enferrujam e a
união não se realiza.
Portanto, dar vida à união exige o
desenvolvimento de ações concretas voltadas para
a integração, tema da nossa última Reunião
Regular realizada em maio. Nela discutimos as
ações que os diretores de infância podem realizar
para promover a integração em suas respectivas
regiões e localidades, como, por exemplo,
promover reuniões regulares entre os representantes da evangelização de diferentes casas com o
objetivo de estudar temas relevantes e promover a
troca de experiências. Além disso, reforçamos a
importância da ligação entre os órgãos locais, os
órgãos regionais e o estado para efetivar essa
integração mais ampla com o movimento espírita,
sem nos esquecermos da possibilidade de realizar
eventos, seminários e campanhas que integrem
diferentes departamentos, reunindo as áreas como
família e juventude para pensar soluções diante
dos desafios comuns que surgem nos centros
espíritas.
Hoje a nossa equipe se felicita ao observar que
nos últimos três anos de trabalho a união entre os
Departamentos de Infância de São Paulo se
fortaleceu, consolidando a rede invisível que nos
conecta. Recordamos das visitas presenciais
realizadas antes da pandemia na ação que

Dar vida à união exige o
desenvolvimento de
ações concretas
voltadas para
a integração.
nomeamos Jornada Evangelizadora Paulista,
tecendo fio a fio relações com trabalhadores da
infância de diferentes localidades, dos Encontros e
Fóruns onde representantes dedicados percorriam
longas distâncias para estudar e pensar conosco
quais eram as necessidades do estado quanto à
evangelização infantil.
Mesmo a necessidade de reclusão social, não
arrefeceu os laços criados, ao contrário do que se
poderia imaginar, ela intensificou a nossa
aproximação. Nesse período além dos seminários
virtuais, instituímos as Reuniões Regulares onde
conversamos mensalmente com os dirigentes.
Neste encontro duas comissões foram criadas, a
comissão de capacitação e a de inclusão, para o
desenvolvimento de ações conjuntas em torno
destes dois temas, o que permitiu ampliarmos a
representatividade dentro do departamento.
Agora em junho encerramos a primeira turma
da Capacitação para educadores e evangelizadores
espíritas do estado de São Paulo construída por
muitas mãos, que chegou a atingir mais de mil
evangelizadores, alguns inclusive para além das
fronteiras do nosso estado. Temos nisso um dos
primeiros frutos da união que se fortalece dia a dia
e só podemos agradecer aos companheiros
dedicados sem os quais essa tarefa não seria
possível, pois, como afirmamos frequentemente, a
USE somos todos nós.
Que nesse movimento de união e trabalho,
façamos valer as palavras do Cristo
“Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se
vos amardes uns aos outros.” - João 13:35.
Que Deus esteja conosco, e mãos à obra!

* Equipe do Departamento de Infância.
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Assembleias virtuais nas
instituições espíritas
Julia Nezu
As instituições espíritas que no seu Estatuto
não tem tenha previsão expressa para a realização
de Assembleias Gerais por meio eletrônico, isto é,
virtualmente utilizando uma plataforma digital,
deverá realizar alteração estatutária para adotar
esse forma de Assembleia que facilita e a
experiência tem mostrado os convocados podem
acessar e participar da Assembleia de onde
estiverem bastando para isso utilizar o celular ou
um computador.
Até final de março de 2021 os Registros de
Títulos e Documentos (RTD) realizavam as
averbações das atas de assembleias realizadas
virtualmente, por meio eletrônico, mesmo que não
houvesse previsão expressa no Estatuto, desde que
este não tivesse um dispositivo vedando tal
procedimento. Com a chegada de nova onda da
pandemia e nas localidades em que houve a
imposição do isolamento social ou distanciamento,
alguns RTDs tem aceitado a averbação das
Assembleias realizadas por meio virtual.
As instituições espíritas que não realizaram
eleições da nova diretoria executiva, se for o caso,
do seu Conselho deliberativo e Fiscal, devem
realizar a eleição para regularizar a situação, uma
vez que, em tendo conta bancária, normalmente é
bloqueada no primeiro mês após o término da
gestão.
30

Para saber se o RTD da sua jurisdição
aceitará a averbação de Assembleias realizadas por
meio eletrônico não prevista no Estatuto devem
realizar uma consulta prévia ao registro, nos casos
em que o Estatuto não tem previsão de reuniões
por meio eletrônico. Já prevendo a continuidade
da pandemia e, também porque a experiência das
reuniões virtuais tem mostrado a sua praticidade,
tanto que mesmo antes da pandemia muitas
instituições do terceiro setor (igrejas, assistências
sociais, centros espíritas, et) já adotavam a prática
das reuniões e assembleias virtuais pela sua
facilidade e resultados. Será conveniente inserir no
Estatuto, realizando uma alteração, prever
Assembleias virtuais ou híbridas, isto é, parte
virtual e presencial, pois essa é a tendência futura
de reuniões da Diretoria, dos Conselhos e das
Assembleias Gerais.

SPED ECF prorrogado
para 30 de julho de 2021
Rosana Amado Gaspar
As instituições espíritas são Pessoas
Jurídicas constituídas como organizações religiosas
(imunes) ou associações (isentas), sendo assim,
estão obrigadas a entregar o ECF – Escrituração
Contábil Fiscal até o dia 30/07/21, que é uma
obrigação acessória, instituída pela Receita Federal,
que substituiu a DIPJ. Para entrega é necessário
certificado digital.
As casas espíritas estabelecidas na Capital de
São Paulo, inscritas no CNPJ e no cadastro da
Prefeitura, tem o prazo até o dia 12/07/21 para
pagar o TFE – Taxa de Fiscalização e TFA – Taxa
de Fiscalização de Anúncio (quando possui placa).
Caso a instituição tenha funcionários
existem outras obrigações mensais, por isso é
importante que tenha uma assessoria contábil.
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O

Departamento de Mediunidade da USE
SP, promoveu no último dia 20 de junho a
segunda parte do Seminário Reuniões Mediúnicas no
Centro Espírita, que foi dividido em duas partes,
sendo que a primeira aconteceu no dia 2 de maio,
das 9 às 12h.
Este Encontro que foi realizado de forma
virtual, contou com a participação de aproximadamente 85 pessoas, com grande interação através
de perguntas e comentários.
Esse último evento, teve as participações de
Marco Milani, Diretor do Departamento de
Doutrina da USE-SP, que desenvolveu o tema
Reuniões Mediúnicas Públicas, Cartas Consoladoras e
Pinturas Mediúnicas; Fernando Porto, do
Departamento de Atendimento Espiritual no
Centro Espírita, que desenvolveu o tema Passes na
Reunião Mediúnica.

Equipe do Departamento de Mediunidade *

Pelo departamento de mediunidade, Luiz
Eduardo Ribeiro, apresentou o tema A Reunião
Mediúnica e a integração com o Centro Espírita e Silvio
Costa, falou sobre o Diálogo com os Espíritos.
Os eventos foram gravados e foram
disponibilizados nos seguintes links do canal USE
São Paulo, no Youtube:
Primeira parte:
https://www.youtube.com/watch?v=GsoZ_qY01
iw
Segunda parte:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwS5LZ
3h4AATDE0fCCB5Ts4tMrlWRRPaX

31

32

33

34

35

36

37

38

39

43

julho/agosto – 2021 – edição 184
da Redação

A Gênese, os milagres e as predições
segundo o espiritismo
e-book Kindle

A

União das Sociedades Espíritas do Estado
de São Paulo (USE-SP) lançou durante a sua
Assembleia Geral Ordinária (AGO) do dia 6 de
junho, a obra A Gênese, os milagres e as predições
segundo o espiritismo, traduzida da 4ª edição francesa
de 1868 por Sara Mounir Imad, revisão de A. J.
Orlando e Marco Milani e revisão científica de
Alexandre Fontes da Fonseca. O livro eletrônico
pode ser adquirido por R$ 24,99, na Amazon pelo
link:
http://bit.ly/geneseuse.
Ajude-nos também divulgando.
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É uma das cinco obras básicas da
Codificação do Espiritismo. Livro que, conhecido
e estudado proporciona uma oportunidade
excepcional de imersão em grandes temas de
interesse universal, abordados de forma lógica,
racional e reveladora. Divide-se em três partes: Na
primeira parte, analisa a origem do planeta Terra,
de forma coerente, fugindo às interpretações
misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo.
Em sua segunda parte, aborda a questão dos
milagres, explicando a natureza dos fluidos e os
fatos extraordinários contidos no Evangelho.
Na terceira parte, enfoca as
predições do Evangelho, os sinais
dos tempos e a geração nova, que
marcará um novo tempo no mundo
com a prática da justiça, da paz e da
fraternidade. Os assuntos apresentados nos 18 capítulos desta obra têm
como base a imutabilidade das
grandiosas leis divinas.
Lançada em janeiro de 1868,
esta obra é, segundo Allan Kardec,
um avanço nas consequências e
aplicações do Espiritismo.
Assim como tudo deve vir a
seu tempo, A gênese – os milagres e as
predições segundo o espiritismo é fruto de
longo trabalho de amadurecimento
das ideias, lastreado no ensino
coletivo e concordante dos Espíritos.
Com a tradução da 4ª edição
francesa de A Gênese, a USE cumpre
com sua proposta de estudo das
diferentes edições do último livro de
Kardec, conforme estabelecido em
nota oficial emitida em junho de
2018.
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Suely Caldas Schubert
09-12-1938 – 12-05-2021

Homenagem e reconhecimento da USE do Estado de São Paulo à Suely Caldas Schubert que durante toda a sua
vida esteve nas terras paulistas proferindo palestras e realizando seminários, cursos e encontros.

E

spírita de berço, de pais e avós,
paternos e maternos, espíritas. Nasceu na cidade
de Carangola (zona da Mata - MG) , no dia
9/12/1938, reside em Juiz de Fora, MG, desde
criança. Aos 12 anos começou a colaborar na
evangelização de crianças, trabalhou em todas as
áreas das atividades espíritas, especialmente na da
mediunidade, desde os seus 16 anos. Formada em
contabilidade, não exerceu a profissão. Casou aos
18 anos, teve 4 filhos e diversos netos.
Em 1986 fundou com amigos a Sociedade
Espírita Joanna de Ângelis, em Juiz de Fora. Desde
1971 trabalhava na Aliança Municipal Espírita,
onde era Diretora do Departamento da
Mediunidade. Participou da Federação Espírita
Brasileira do seu Conselho Diretor.
Foi uma escritora espírita conhecida no
Brasil e exterior, também pelas suas palestras
muito instrutivas, conhecedora e respeitada pelo
seu conhecimento sobre Mediunidade. Escreveu
sobre mente, obsessão, psiquismo. Fenômenos
espíritas, comportamento, evangelho e outros
assuntos.
Ela viajava por todo o Brasil para as suas
conferências e vinha com frequência para cumprir
um roteiro no Estado de São Paulo. Participou de
congressos da USE do Estado de São Paulo e
esteve em centenas de centros espíritas em todo o
Estado, ao longo das décadas.

Sua desencarnação se deu no dia
12/5/2021. Registramos aqui a gratidão dos seus
amigos da USE e das casas espíritas do nosso
Estado. Teremos saudades da sua presença física,
mas certamente o mundo espiritual encontra-se
em festa. Que Jesus a abençoe!

Livros de Suely Caldas Schubert
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Ante os novos tempos
Chico Xavier e Emmanuel: dores e glórias
Dimensões espirituais do centro espírita
Divaldo Franco: uma vida com os Espíritos
Entrevistando Allan Kardec
Luzes e sombras
Mediunidade, caminho para ser feliz
Mediunidade e obsessão em crianças
Mediunidade no ar
Mentes interconectadas e a lei de atração
Nas fronteiras da nova era
Obsessão Desobsessão
Os poderes da mente
O semeador de estrelas
Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita
Testemunhos de Chico Xavier
Transtornos mentais, uma leitura espírita
45
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Painel Espírita Nacional
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Estude as Obras Básicas:
Campanha Comece pelo
Começo visa a valorização
das obras da Codificação
Iniciada em 1972 pela União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo e retomada em
2014 após aprovação para desenvolvimento pelo
Conselho Federativo Nacional da Federação
Espírita Brasileira, a Campanha Comece pelo
começo objetiva a valorização das obras da
codificação, base para os estudos doutrinários.
Com intuito de estimular o fortalecimento
do estudo das obras básicas, a Campanha traz
nesta nova fase ações diversas de divulgação, nova
identidade visual, além do foco na mediação
dialógica e na construção coletiva, características
dos estudos espíritas.
O material criado pela Área de
Comunicação Social Espírita (ACSE) para a
Campanha, aprovado pelos representantes das
federativas no CFN, encontra-se disponível no site
da Federação Espírita Brasileira.
www.febnet.org.br
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No centenário da Fergs, o
11º Congresso Espírita
A Federação Espírita do RS (Fergs), no ano
do seu centenário, realiza o 11º Congresso Espírita
do Rio Grande do Sul, com o tema União e
Fraternidade: A Nova Ordem Social. O congresso
acontece nos dias 8, 9 e 10 de outubro, de forma
totalmente online, inclusiva e gratuita (tendo
modalidades de contribuições espontâneas).
O evento é destinado a trabalhadores e
estudantes espíritas de todas as localidades,
simpatizantes, curiosos e adeptos de outras
religiões, bebês, crianças, jovens e adultos.
Em tempos em que o distanciamento social
ainda se faz necessário, onde a convivência nos foi
tirada, por hora, se fez necessária, também, a
reinvenção, adequação e ressignificação de
posturas, costumes e práticas do cotidiano. Está
sendo assim na convivência diária com nossos
amigos, no lar com nossos familiares, no trabalho
e, também, nos Centros Espíritas.
Para os organizadores do evento, “se a
pandemia da Covid-19 nos trouxe afastamento
físico, também nos lembrou do quanto as
tecnologias podem e devem ser nossas aliadas na
propagação do Evangelho de Jesus, fazendo com
que o esclarecimento e o consolo do Mestre possa
acalentar um número muito maior de corações.
51

julho/agosto – 2021 – edição 184

Painel Espírita Estadual

Araçatuba

Dentro das atividades de comemoração dos
100 anos de Espiritismo em Araçatuba, a USE
Regional desenvolveu no dia 12 de junho o tema
USE-SP, 74: nova gestão, contando com as
participações dos novos dirigentes da Diretoria
Executiva, Rosana Amado Gaspar, Julia Nezu e
Pascoal Antonio Bovino.
Os novos representantes da Diretoria
Executiva da USE apresentaram o plano
de trabalho da chapa Trabalho e
Fraternidade, eleita para o período de 2021
a 2024, no primeiro domingo do mês de
julho, dia 06.

Itanhaém

A USE Intermunicipal de Itanhaém
realizou no dia 3 de julho, a roda de
conversa Desafios da assistência e
promoção social na casa espírita em
tempos de pandemia e pós-pandemia,
com
participação
de
Maurício
Zomignani, Pascoal Bovino e Luiz
Monteiro. Jaqueline Ribeiro foi a
mediadora.

Da Redação

Além dos atuais diretores, também houve a
participação do ex-presidente da USE, em três
gestões, Antonio Cesar Perri de Carvalho, natural
de Araçatuba, neste encontro histórico no
ambiente da pioneira da unificação no interior do
estado de São Paulo, Benedita Fernandes.
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Circuito das Águas
Estreia domingo, dia 4 de julho de 2021, às 19 horas, o
programa EvangelizArte, com o objetivo de evangelizar
pela arte, trazendo os jovens a refletir sobre a
importância da arte no seu desenvolvimento intelectomoral, com os ensinamentos da Doutrina Espírita. A arte
faz parte do desenvolvimento humano e quando
realizada para expressar o bem e o belo, nos aproxima
dos Espíritos Superiores.
Para a estreia, a USE Intermunicipal do Circuito
das Águas convidou Lirálcio Ricci, expositor, cantor,
compositor, idealizador do Canal DuBem e Diretor do
Departamento de Arte da USE.
Será um marco no movimento espírita do Circuito
das Águas, que vem apoiando a arte espírita há alguns
anos, sempre trazendo artistas espíritas para
apresentações na região, seja através de Saraus,
apresentações teatrais ou mesmo com as palestras
musicais.
O projeto tem apoio do Departamento de Arte da
USE e do Canal DuBem, além da USE Regional de
Campinas.
Campanha Mundial do Evangelho no Lar
No dia 17 de julho, sábado, das 8h30 às 18
horas, será realizado o I Encontro Evangelho
no Lar, Campanha Mundial, com o tema A
fraternidade em ação.
O evento, ainda no formato virtual, terá
transmissão pelos principais canais espíritas,
tanto no Youtube como no Facebook.
Os participantes irão se apresentar em
diferentes horários ao longo do dia. O expresidente da USE, Aparecido José Orlando,
terá sua presença das 15h35 às 16h45.
Também terão as participações de Vera
Millano e Roberto Watanabe, da Federação
Espírita do Estado de São Paulo, e de
Eduardo Miyashiro, da Aliança Espírita
Evangélica, também integrantes do GEP
Grupo Espírita Paulista, desde o seu início.
A parte musical vai contar com Moacyr
Camargo e Paula Zamp, de São Paulo, Alfredo
Alonso, da Espanha, e Nando Cordel, de
Pernambuco.
Jorge
Godinho,
presidente
da
Federação Espírita Brasileira, será um dos
palestrantes desenvolvendo o tema da
fraternidade e da prática do Evangelho no Lar.
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Da Redação

São José dos Campos
Durante os domingos de
julho, a USE Intermunicipal
de São José dos Campos
realiza a 47ª Semana da
Família Espírita de São José
dos Campos.
Para a edição deste
ano, no formato on-line, o
Departamento de Mocidade
do órgão apresenta o tema A
família em tempos de pandemia,
com foco em saúde e
espiritualidade,
diálogo
familiar, doenças emocionais
e a vida familiar após a
pandemia.
A transmissão será
feita pelos canais do Youtube
e
Facebook
da
USE
Intermunicipal de São José
dos Campos.

Araras
Haroldo Dutra Dias é o palestrante especialmente
convidado para participar do seminário O
Consolador prometido, organizado pela USE
Intermunicipal de Araras, na realização da 23ª
Seara Espírita.

O seminário acontece no dia 11 de julho, a partir
das 8h45 e será retransmitido por mídias espíritas,
além do próprio canal do Youtube do órgão local de
unificação. A parte musical fica a cargo de
Adelaine Ribeiro, Antonio Fellipe e Maurício Silva.
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Agenda
Lei Geral de
Proteção de Dados
A USE Intermunicipal da Cantareira realiza no dia 12
de julho, às 20
horas, pela plataforma
Google
Meet, treinamento
para dirigentes de
casas espíritas, desenvolvendo o tema da Lei Geral de
Proteção de Dados.
O
evento
conta com palestrantes especializados no assunto: Sabrine Pierobon de Souza,
advogada responsável pelo Departamento Jurídico
da USE Intermunicipal da Cantareira e voluntária
do CE J.J. Rodrigues; Rodrigo Landucci e Sílvia
Talyta L. Landucci, ambos mestres em Educação,
com graduação em tecnologia da informação e

especialistas em privacidade e proteção de dados.
As inscrições são gratuitas e limitadas.
Enviar nome completo, telefone, e-mail e casa
espírita que frequenta para o e-mail
use.i.cantareira@usesp.org.br
Grupo Espírita Paulista
O GEP Grupo Espírita
Paulista, formado por
representantes da Federação Espírita do Estado de
São Paulo, da Aliança Espírita Evangélica e da
União das Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo, após a realização
do evento comemorativo dos 160 anos de
lançamento de O livro dos médiuns, tem programado
palestras virtuais, sempre aos sábados, durantes os
meses de julho a novembro, a partir das 15 horas.
O objetivo destes eventos para o ano de
2021 é desenvolver o tema central Valorização da
vida, com transmissão pelo canal do GEP do
Youtube.
A primeira delas acontece no próximo dia
31 de julho, quando Alejandro Vera, médico
psiquiatra e presidente da AME Osasco, apresenta
o tema Cuidar do corpo e do espírito – saúde corporal,
com o objetivo de destacar a importância do corpo
como instrumento de evolução do Espírito e o
cuidado que devemos ter com ele, para que nossas
faculdades se manifestem de maneira plena.
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A USE Regional de Campinas

C

onstituída pelos órgãos locais de
Campinas, Circuito das Águas, Indaiatuba, Jundiaí
e Bragança Paulista (em processo de formalização),
a USE Regional de Campinas reúne cerca de
cinquenta casas devidamente associadas e outras
quarenta e cinco por aproximação fraterna,
distribuídas nos municípios de
Amparo,
Águas de Lindoia, Artur
Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões,
Bragança Paulista, Cabreúva, Campinas, Elias
Fausto, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba,
Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Jarinu, Joanópolis,
Jundiaí, Lindoia, Louveira, Monte Alegre do Sul,
Monte Mor, Morungaba, Paulínia, Pedra Bela,
Pedreira,
Pinhalzinho, Piracaia,
Santo Antonio da
Posse, Serra Negra,
Socorro,
Sumaré,
Tuiuti,
Valinhos,
Vargem,
Várzea
Paulista e Vinhedo.

Integrantes da Comissão Executiva
Gestão 2021-2024
Presidente: Marco Milani (Campinas)
Tesoureiro: Alexandre Ferreira (Indaiatuba)
Secretário: Luciano Mancilha (Campinas)
Departamento de Mocidade: Pedro Valiati
(Indaiatuba)
Assessor de Unificação: Caio Mello (Circuito das
Águas)
Assessores Doutrinários: Alexandre Fonseca
(Campinas), Andréa Laporte (Circuito das Águas),
João Tozzi (Campinas) e Sandro Cosso
(Campinas)

Registro da reunião ordinária do Conselho da USE Regional de Campinas em junho/2021, com representantes dos
órgãos locais de Campinas, Circuito das Águas, Indaiatuba, Jundiaí e convidado de Bragança Paulista.
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Campinas
Historicamente, o município de Campinas
teve destacada participação no movimento espírita,
não somente pelo registro de instituições desde o
início do século XX, como o Centro Espírita
Apóstolo Paulo (1906), Núcleo Espírita São
Miguel (1927), União Espírita Antonio Carlos
(1938) e Centro Espírita Allan Kardec (1938), mas
também porque foi uma das primeiras regiões a
contar com um órgão de unificação após a criação
da USE em 1947.
A Intermunicipal de Campinas (antiga
União Municipal Espírita de Campinas - Unimec),
foi fundada em 04/10/1953, com sede no Centro
Espírita Allan Kardec. No mesmo endereço,

Sede histórica do Centro Espírita Allan Kardec,
de Campinas

foi relançado em 2014, mas poucos anos depois as
dificuldades operacionais novamente interromperam a sua circulação.
Assim como ocorre em todas as instituições, as
atividades podem ser mais intensas conforme o
grupo dirigente da ocasião e, eventualmente,
reduzir o ritmo em outros momentos. Desde 2018,
a USE intermunicipal de Campinas vem retomando
e ampliando as ações associativas e colaborativas
junto às casas em sua área de atuação, a qual
envolve 10 municípios. Atualmente, há 13 casas
formalmente associadas.
Um dos aspectos que mais se destacaram no
período recente, foi a busca pela sustentabilidade
local, equacionando os desafios financeiros para o
desenvolvimento de eventos, eliminando as causas
geradoras de déficits operacionais e incentivando a
captação de recursos para a divulgação doutrinária,
principalmente nesta época pandêmica em que as
medidas de segurança sanitária restringiram as
atividades presenciais.

Indaiatuba
Capa de relançamento, em 2014, do Jornal
Alavanca
lançou-se em agosto de 1956 o Jornal Alavanca,
fundado pela Juventude Espírita Allan Kardec, do
CEAK. Passou a ser o veículo oficial de divulgação
da USE Intermunicipal de Campinas em 1966,
com relevante papel para a organização e união
dos espíritas locais. Ao completar 50 anos, o jornal
passou por um período de interrupção em 2006 e
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A USE Intermunicipal de Indaiatuba foi
fundada em 1990, inicialmente contando com 3
casas adesas e, em curto período, esse número foi
ampliado para 8 casas associadas. Atualmente, 14
casas estão formalmente associadas. Sua área de
abrangência, além do próprio município, também
envolve as cidades de Elias Fausto e Monte Mor. O
centro mais antigo da região é o C.E. Apóstolos do
Bem, de Indaiatuba, fundado em 1937. Uma
característica do movimento espírita local é a ênfase
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Jundiaí

Cartaz de palestra promovida pela USE Intermunicipal
do Circuito das Águas

no atendimento e na assistência
amparados pelos estudos doutrinários.

fraterna,

Circuito das Águas
A USE Intermunicipal de Circuito das
Águas foi fundada em 1998, com sede em Amparo
e abrangendo 7 cidades. Atualmente o órgão conta
com 10 casas formalmente adesas e mais 6 centros
com vínculos fraternos de participação nas
atividades locais. Desde 2016, fez reativando e
consolidando o movimento espírita local e hoje
possui uma ativa agenda de atividades,
contribuindo fortemente para a divulgação do
espiritismo, não somente aos moradores da região,
mas também refletindo nos milhares de visitantes que essa bonita região turística possui.
O Centro mais antigo da região é o Templo
Espírita da Fraternidade, com início de atividades
em 1900 na cidade de Campinas, sendo que em
1908 foi transferido para a cidade de Amparo.
Uma característica do Movimento Espírita local é
o envolvimento com a arte espírita, com cantores,
corais e diversas atividades artísticas voltadas para
a educação infantil como teatro, música, contação
de estória e, recentemente, um programa voltado
somente para a arte.

O movimento espírita de unificação, em
Jundiaí, foi iniciado na década de 1960, com a
fundação da União Municipal Espirita de Jundiaí,
com cerca de uma 10 centros espiritas.
Posteriormente, em decorrência do novo
organograma da USE, a denominação foi alterada
para Unimej - União Intermunicipal Espírita de
Jundiaí, ampliando
o raio de atuação para
municípios próximos como Campo Limpo Paulista,
Jarinu e Louveira. Em maio de 1984, foi feita
assembleia geral das casas adesas e, entre outras
alterações, foi atribuída personalidade jurídica ao
órgão, favorecendo a atuação em atividades
comerciais em uma banca de livros, para a
divulgação doutrinária e captação de recursos.
O centro espírita mais antigo de Jundiaí é o
C.E. Fraternidade, fundado em novembro de 1905.

Registro do Seminário promovido em 2020 pela USE
Regional de Campinas sobre Ciência e Espiritismo, com
Marco Milani, Jáder Sampaio, Alexandre Fonseca e
Silvio Chibeni.
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