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Falando

Com o objetivo de tornar a revista Dirigente 
Espírita mais atraente para sua leitura e 
sem deixar espaços com excesso de texto, 

procedemos às mudanças que você verá nesta edição 
de novembro / dezembro de 2021.

Neste número, trazemos textos sobre ações no 
novo mundo da comunicação, para reflexão quanto 
à divulgação da Doutrina dos Espíritos. Orson Peter 
Carrara faz análise da união e unificação em um mun-
do digital. Marco Milani, diretor do Departamento de 
Doutrina, apresenta análise de tentativas de cismas que 
passeiam pelo movimento espírita.

De 31 de outubro a 5 de novembro de 1948, a 
recém fundada USE - União Social Espírita buscava 
a união e unificação dos espíritas do Brasil, quando 
realizou o Congresso Brasileiro de Unificação Espírita. 
Antonio Cesar Perri de Carvalho traz o conteúdo do 
Congresso  e suas repercussões para o momento, em 
comemoração aos seus 73 anos.

Do saber ambiental e sustentável na ação do Centro Espí-
rita, de Carlos Orlando Villarraga, e de texto de Jáder 
dos Reis Sampaio sobre o livro Revisão do Cristianismo, de 
José Herculano Pires, chegamos às orientações e análi-
ses dos diferentes departamentos da USE no Circuito 
Aberto. Não esquecemos de mais uma história da Re-
vista Espírita Adaptada e Ilustrada.

Também apresentamos notícias sobre ações que 
o movimento espírita internacional, nacional e esta-
dual tem desenvolvido nos últimos meses. Na Agenda 
da USE SP, conheça o que vai acontecer, sempre com 
o objetivo de auxiliar dirigentes e trabalhadores na me-
lhor condução de suas responsabilidades junto às insti-
tuições espíritas de nosso Estado.

Oferecemos a você todos estes temas e assuntos 
para leitura, estudo e para compartilhar com seus ami-
gos e trabalhadores da Casa Espírita. A USE, com a 
revista Dirigente Espírita, permanece conectada com seus 
anseios e necessidades, sempre tendo o dirigente como 
foco principal. Boa leitura!
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Nesta última edição do ano, fecha-
-se mais um ciclo de trabalho na 
USE.  Nos próximos dias 5 a 7 

de novembro de 2021, a USE participará 
do CFN - Conselho Federativo Nacional, 
que ocorre de forma virtual, uma das 
lições que  a pandemia trouxe. Em de-
zembro, as reuniões do CA e CDE, onde 
se prestarão contas da administração e 
rumos doutrinários.  A hora também é 
de planejamento, de renovação das ener-
gias, de superação dos desafios, de espe-
rança para que o próximo ano seja me-
lhor.  Vale o pensamento positivo, mas o 
dirigente espírita tem que ter metas esta-
belecidas antecipadamente, preparar-se.   
Algumas pessoas não faziam a mínima 
ideia do que significava Zoom, Google Meet 
ou StreamYard,  agora são experts no as-
sunto.  

Ainda nesse ano, começa o curso 
de tradutores e intérpretes de Libras, vol-
tado para o Movimento Espírita, numa 
parceria inédita feita pela USE.

A USE tem se reunido e planejado 
muita coisa para o ano de 2022; uma de-
las é a renovação da campanha perma-
nente Comece pelo Começo (está linda!), que 
em São Paulo completará 50 anos; um 
curso para formação de lideranças, tão 
necessário para continuidade dos órgãos 
e instituições espíritas; 18o Congresso Es-
tadual de Espiritismo, que ocorrerá, sal-
vo motivo de força maior, em junho de 
2022, no Hotel Tauá; além de todos os 
trabalhos desenvolvidos pelos departa-
mentos e assessorias, que não são poucos.

Assim termina o ano de 2021, mas 
com muito trabalho pela frente.

Aproveitando o clima de alegria, 
por um ano profícuo, o desejo da USE 
é que todos os dirigentes e trabalhadores 
espíritas do Estado de São Paulo sejam 
amparados pelos benfeitores espirituais, 
pedindo-lhes forças para continuidade 
da tarefa assumida, quem sabe, antes de 
reencarnar, sem desanimar neste pró-
ximo ano.  Coragem necessária para as 
realizações, aptos para novos aprendiza-
dos. Que a união e unificação seja parte 
desse aprendizado, pois o Movimento 
Espírita é um movimento de solidarie-
dade, de unir forças, crescer. Esperando 
que no dia do nascimento de Jesus, a ex-
pressão de Lucas esteja nas aspirações de 
todo o mundo! 

Paz na Terra aos homens de boa vontade.
Lucas 2:14

O ano termina,
mas o trabalho continua !

Rosana Amado Gaspar 
é presidente da USE-SP, 
gestão 2021 - 2024.

reunião on-line                                   1a convocação

Conselho Deliberativo Estadual
5 de dezembro

8h30

reunião on-line                                1a convocação

Conselho de Administração
4 de dezembro

13h30
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Esterlita Moreira Perfil

Esterlita Moreira, 63 anos, natural 
de Perdões, Minas Gerais. Vem de uma famí-
lia de protestantes, religião que seguiu até a 
sua adolescência. Mora em São Paulo desde 
os 11 anos de idade, ano em que seus pais de-
cidiram sair de Minas em busca de trabalho 
e melhores condições de vida. Casada com 
Maurício Romão, mãe de três filhas, Maria-
na,  Bárbara  e  Letícia, e avó de 4 netos, 
Filippo, Joaquim, Lorenzo e Celina.

Dirigente Espírita: Conte-nos 
como chegou no Espiritismo.
Esterlita Moreira: Comecei a ter con-
tato com o Espiritismo a partir de 1990, 
quando das visitas que fazíamos a Catan-
duva, no interior de São Paulo. Duran-
te as conversas em família que mantive 
com minha sogra Marly e seu pai, Sr. 
Venâncio, fui me familiarizando com a 
existência do mundo espiritual por suas 
falas e sempre era citado o nome do Dr. 
Bezerra, mentor dos trabalhos que de-
senvolviam no Centro Espírita Amor e 
Caridade. Minha sogra me presenteou 
com o livro Violetas na Janela e na sequên-
cia li os romances de Zibia Gasparetto. 
Comecei a me interessar um pouco mais 

pelo Espiritismo e pelas obras básicas da 
Doutrina Espírita quando passei a assistir 
às palestras no Centro Espírita União e 
no Centro Espírita Irmã Sheilla, já em 
São Paulo.

DE: Quando passou a frequentar 
o Instituto Espírita de Educação e 
quais as suas atividades?
Esterlita: Na minha busca por conhe-
cer a Doutrina Espírita, e encontrar um 
centro perto de casa, inscrevi-me nos 
cursos do Instituto Espírita Educação, o 
IEE. Lá realizei os cursos Básico de Espi-
ritismo, Desenvolvimento Mediúnico, de 
Evangelho e o de Expositor. Logo no iní-
cio dos cursos me candidatei também ao 
trabalho voluntário na Área Filantrópica 
e desenvolvi diversas atividades, como or-
ganização de eventos beneficentes e cria-
ção do Projeto Gestantes. Associei-me à 
casa e quando me tornei associada efeti-
va, pude participar de outros espaços de 
decisões. Assim, pude colaborar em três 
gestões de Diretoria, como responsável 
pela Área Filantrópica e de uma gestão 
como Presidente da Diretoria. Hoje, atuo 
como membro vitalício do Conselho De-
liberativo, participo de grupo mediúnico, 
grupo de passes e integro a equipe do 
Curso para gestantes desde a sua criação. 
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DE:  Fale-nos sobre a fundação do 
Instituto Espírita de Educação.  
Esterlita: O IEE nasceu com ideais 
educacionais, por uma iniciativa de um 
projeto lançado pelo Departamento de 
Educação da União das Sociedades Es-
píritas do Estado de São Paulo,  aprova-
do no 1º Congresso Espírita de Educação 
realizado em 1949. Foi uma tentativa de 
criar um modelo de escola com princí-
pios espíritas que pudesse ser ampliado 
para todo o estado. Mais tarde houve a 
fusão com o Centro Espírita Itaim, so-
mando assim às suas atividades os cursos 
da Doutrina Espírita e palestras públicas. 
Com a extinção da escola de ensino fun-
damental, o IEE dedicou-se totalmente 
às atividades de Centro Espírita. 

DE: Como se deu a mudança da 
sede do IEE da Leopoldo Couto de 
Magalhães para a sede atual na 
Rua Attílio Innocenti? Foi na sua 
presidência?
Esterlita: Não, a mudança se deu em 
2011 para o mesmo bairro, com permuta 
do imóvel onde funcionava a escola por 
um terreno e construção de um prédio, 

na medida das necessidades atuais. A mi-
nha gestão na Presidência da Diretoria 
Executiva foi no período 2015/2016. 

DE: E quais as principais realiza-
ções? 
Esterlita: Nossas principais contribui-
ções foram:  divulgação das palestras em 
parceria com a TV Mundo Maior; reali-
zação de Seminário de passes e reuniões 
mediúnicas com a participação do Gru-
po do Projeto Manuel Philomeno de Mi-
randa, da Mansão do Caminho; criamos 
uma parceria com a AME - SP para pro-
mover palestras com conteúdos de saúde 
voltados para capacitar os trabalhadores 
da casa. Demos continuidade às ativida-
des filantrópicas e educacionais com o 
oferecimento de cursos para Gestantes, 
cursos de informática, inglês e oficina de 
leitura e escrita para adultos. Ainda nos 
dedicamos à melhoria dos processos ad-
ministrativos, tais como, atualização da 
licença de funcionamento, adequação do 
código de atividades como organização 
religiosa, revisão do Regimento Interno 
para implantar coordenadorias nas áreas. 

DE: Como  foi o seu contato com a 
USE? O que acha do movimento de 
união da USE? 
Esterlita: Minha aproximação com a 
USE teve início a partir do 15º Congres-
so Estadual de Espiritismo, de 28 de abril 
a 1 de maio de 2012, que aconteceu na 
cidade de Franca, interior do Estado de 
São Paulo. Daí em diante participei dos 
demais congressos e reuniões de treina-
mento que aconteciam na sede da USE. 
Atualmente, represento o Instituto Es-
pírita de Educação no CDE - Conselho 
Deliberativo Estadual da USE e sou re-
presentante da USE Distrital do Ibira-
puera. Meus contatos com a USE me 
trouxeram ricas oportunidades de inte-
ração com outras casas espíritas da cida-
de de São Paulo e do interior do Estado, 
promovendo um intercâmbio de ideias 
muito produtivo. 

Esterlita Moreira e Maurício Romão, durante o 15º Congresso Estadual de 
Espiritismo da USE, em Franca-SP, de 28/4 a 1/5 de 2012.
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DE: Você tem formação em Assis-
tência Social. Exerce ou exerceu 
atividades nesse campo? Colabora 
com alguma instituição assisten-
cial? Poderia nos contar?
Esterlita: Em paralelo aos cursos espí-
ritas, me matriculei no curso de Serviço 
Social, o qual foi me capacitando a ter 
um olhar mais apurado na área social, e 
percebi muita semelhança com os valores 
espíritas, encontrando muita afinidade 
entre ambos - o ser humano visto como 
protagonista de sua história, com direitos 
e responsabilidades. Fiz estágio de for-
mação no Lar Transitório Batuíra (ligado 
ao Grupo Espírita Batuíra), albergue de 
curta permanência que oferece cuidados 
multidisciplinares em período de conva-
lescença para pessoas em situação de rua. 
Depois de formada, continuei colaboran-
do com o Lar Transitório como volun-
tária por 4 anos, realizando entrevistas 
admissionais, fazendo acompanhamento 
da recuperação dos assistidos, buscando 
informações de suas famílias de origem 
e fazendo encaminhamento para os ser-
viços públicos segundo a necessidade de 
cada um, promovendo a manutenção da 
saúde e melhores condições de vida. 
Dando continuidade aos trabalhos fi-
lantrópicos, decidi direcionar minha 
colaboração ao projeto Gestantes do 
IEE em maior tempo. 

DE: Quais livros da Doutrina 
Espírita são os seus preferidos? 
Poderia falar-nos da importân-
cia da leitura e do estudo dos li-
vros doutrinários?
Esterlita: Dos livros que integram 
o pentateuco espírita, fica difícil fa-
lar em preferidos, pois eles se com-
plementam.  Quando estudei A gê-
nese, fiquei impressionada pelo seu 
detalhamento, mostrando o quanto 
a criação de Deus é bela e perfeita. 
O evangelho segundo o espiritismo, ao meu 
ver, é como manual de conduta, um 
farol que ilumina o nosso caminho. 

Esterlita fazendo entrega a uma das
gestantes atendidas no projeto do IEE.

Saindo das obras básicas, o livro Paulo e 
Estevão é um tratado de vida, de supera-
ção, é inspirador para nossa jornada evo-
lutiva. Os livros da coleção Fonte Viva 
são meus instrumentos fiéis de trabalho 
no grupo de passes a domicílio, que hoje 
realizamos on-line. Palavras de vida eterna, 
de Emmanuel, está sempre ao alcance de 
minhas mãos. Outro livro que me encan-
ta é O grande enigma, de Léon Denis. E, só 
para falar de mais um, porque são tantos 
preferidos, o livro Pensamento e vida é uma 
cartilha primorosa, mais um dos presen-
tes de Emmanuel para iluminar nosso 
caminho evolutivo. Penso que estudar os 
livros espíritas nos auxiliam muito a com-
preender as leis de Deus e os ensinamen-
tos de Jesus, mas não substituem a nossa 
ação. Jesus mesmo nada escreveu, mas 
ensinou e exemplificou.

DE - Suas considerações finais.
Esterlita: Agradeço a oportunidade de 
compartilhar um pouco da minha his-
tória com os leitores da revista Dirigente 
Espírita ensejando a todos um caminhar 
seguro e profícuo no Bem, seguindo as 
pegadas de nosso Mestre Jesus!
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Tentativas cismáticas

Marco Milani 

Ao apontar os riscos de cismas no 
Espiritismo, Allan Kardec desta-
cou que o personalismo e as in-

terpretações equivocadas do conteúdo 
doutrinário seriam algumas de suas cau-
sas. 1 

Ressaltando-se que a clareza e a 
objetividade do ensino deveriam ser os 
fatores relevantes para a unidade doutri-
nária, os diferentes graus de compreen-
são do Espiritismo, aliados às paixões 
pessoais de alguns supostos adeptos, po-
dem promover a disseminação de ideias 
divergentes dos princípios doutrinários 
e provocar a desunião. Como asseverou 
Kardec, “a ambição e vaidade daqueles 
que, a despeito de tudo, querem ligar 
seu nome a uma inovação qualquer; que 
criam novidades unicamente para poder 
dizer que não pensam e não fazem como 
os outros” 1 são entraves a serem supera-
dos.

Desde o surgimento do Espiritis-
mo, não faltaram aficionados por fan-
tasias e propostas místicas a tentarem 
desvirtuar o ensino lastreado na razão e 
nos fatos. Alguns, autodeclarando-se mis-
sionários, desafiavam a lógica em nome 
do ocultismo e revelações exclusivas. 
Todos foram, com fraternidade e firme-
za, contra-argumentados por Kardec, o 
qual demonstrava a falta de coerência 
doutrinária e de sustentação filosófica e 
científica dessas propostas mirabolantes e 
supersticiosas.

Não somente as fantasias foram 

rechaçadas pela ausência de evidências 
e de logicidade, mas também iniciativas 
que atendiam a interesses temporais e 
paixões político-ideológicas.

Allan Kardec, em mensagem di-
rigida aos espíritas lioneses em 1862, já 
alertava sobre a armadilha preparada 
por adversários do Espiritismo que bus-
cavam levar à casa espírita a discussão 
política.

“Devo ainda assinalar-vos outra tática 
dos nossos adversários, a de procurar com-
prometer os espíritas, induzindo-os a se 
afastarem do verdadeiro objetivo da dou-
trina, que é o da moral, para abordarem 
questões que não são de sua alçada e que, 
a justo título, poderiam despertar susceti-
bilidades e desconfianças. Não vos deixeis 
cair nessa armadilha; afastai cuidadosa-
mente de vossas reuniões tudo quando se 
refere à política e a questões irritantes; a 
tal respeito, as discussões apenas susci-
tarão embaraços, enquanto ninguém terá 
nada a objetar à moral, quanto esta for 
boa.” 2

Marco Milani é diretor do 
Departamento de Doutrina 
da USE SP e presidente 

da USE Regional de 
Campinas.

no Movimento Espírita

...  clareza e a
objetividade do
ensino deveriam 

ser os fatores
relevantes para a 

unidade doutrinária.
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Em um agitado contexto no qual 
eclodiam propostas reformistas sociais na 
Europa, partidários de diferentes corren-
tes políticas e visões de mundo digladia-
vam-se no campo das ideias e, não rara-
mente, em confrontos fraticidas.

Sendo características fundamen-
tais do Espiritismo, a fraternidade e a 
liberdade de consciência fizeram com 
que nas reuniões dos mais diversos gru-
pos espíritas espalhados na França e nos 
demais países sentassem-se, lado a lado, 
cidadãos que poderiam defender pontos 
de vista antagônicos sobre questões polí-
ticas, porém estavam unidos em torno de 
um ideal maior baseado no respeito e to-
lerância. Obviamente, se essas questões 
políticas fossem levadas para as reuniões 
espíritas, o resultado seria a reprodução 
dos mesmos antagonismos vivenciados 
nos embates vulgares.

A transformação da sociedade, se-
gundo Kardec, não ocorrerá de manei-
ra violenta e totalitária, mas de maneira 
oposta, pacífica e decorrente da melho-

ria do cidadão, ou seja, a sociedade será 
reflexo da melhoria moral do homem, 
respeitando-se os direitos e as liberdades 
individuais. O Espiritismo atua direta-
mente nesse sentido esclarecendo sobre a 
natureza, da origem e do destino dos Es-
píritos, e de suas relações com o mundo 
corporal, fomentando a transformação 
moral e não imiscuindo-se na liberdade 
de consciência.

“Procurai no Espiritismo aquilo que vos 
pode melhorar: eis o essencial. Quando 
os homens forem melhores, as reformas 
sociais realmente úteis serão uma conse-
quência natural; trabalhando pelo pro-
gresso moral, lançareis os verdadeiros 
e mais sólidos fundamentos de todas as 
melhoras, e deixareis a Deus o cuidado de 
fazer com que cheguem no devido tempo. 
No próprio interesse do Espiritismo, que é 
ainda jovem, mas que amadurece depres-
sa, oponde uma firmeza inquebrantável 
aos que quiserem vos arrastar por uma 
via perigosa.” 2 

Hoje, as pretensões por visibilidade 

novembro/dezembro 2021 - edição 186
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vaidosa ou ações para a militância políti-
co-ideológica manifestam-se nas moder-
nas tecnologias de comunicação eletrô-
nica. Nas redes sociais, frequentemente 
se observa a criação de grupos que arvo-
ram-se detentores de novas revelações ou 
grupos que abraçam correntes político-
-partidárias e ideológicas que perseguem, 
como objetivo, a formação de pensamen-
to hegemônico nas instituições espíritas 
sob a máscara do consenso e, também, a 
estigmatização daqueles que ousam esco-
lher caminhos diferentes para a melhoria 
das relações sociais. Tais grupos buscam 
subverter os próprios princípios espíritas 
de maneira que acomodem suas convic-
ções particulares e decretam que quem 
tiver opiniões divergentes não podem ser 
considerados espíritas.

A militância política costuma alar-
dear que os espíritas, em geral, são alie-
nados, pois deveriam marchar em for-
mação contra os desafetos selecionados 
e içar com veemência a mesma bandeira 
político-ideológica que carregam.

Em um mundo de expiações e pro-
vas, não se pode esperar plena harmonia 
nas relações sociais, inclusive dentro do 
centro espírita, mas disseminar a discór-
dia e a divisão por motivos político-ideo-
lógicos é a receita para que prevaleçam as 
destrutivas paixões partidárias, afetando 

negativamente as instituições e o movi-
mento espírita 

Como cidadãos, os espíritas pos-
suem a liberdade de consciência e podem 
abraçar a corrente ideológica que acha-
rem a mais adequada, sem a orientação 
de cabresto utilizada por alguns segmen-
tos religiosos. O fato de não levarem suas 
preferências políticas para serem discu-
tidas no centro espírita não justifica, em 
hipótese alguma, que sejam rotulados de 
alienados, ao contrário, demonstra ma-
turidade, sensatez e respeito pela organi-
zação que colaboram e por seus compa-
nheiros de trabalho.

 
Referências

1 KARDEC, Allan. Revista Espírita, 
dez/1868, Constituição transitória do 
Espiritismo – Dos cismas.

2 KARDEC. Allan. Revista Espírita, 
fev/1862, Resposta dirigida aos espíritas 
lioneses por ocasião do Ano-Novo.

... se essas questões 
políticas fossem levadas 

para as reuniões
espíritas, o resultado 

seria a reprodução dos 
mesmos antagonis-

mos vivenciados nos 
embates vulgares.
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73 anos depois do 

Antonio Cesar Perri de Carvalho 

Por iniciativa da então novel USE, 
com apoio dos Estados do Sul, foi 
realizado em São Paulo de 31 de 

outubro a 05 de novembro de 1948, o 1o 
Congresso Brasileiro de Unificação Es-
pírita, tendo foco na unificação nos Es-
tados e em nível nacional, e problemas 
doutrinários. 

Houve comparecimento expres-
sivo: além da USE, várias instituições 
paulistas; Federações Espíritas do Rio 
Grande do Sul, do Paraná, Catarinen-
se; União Espírita Mineira; Liga Espírita 
do Brasil; Conselho Consultivo das Mo-
cidades Espíritas do Brasil; Lar de Jesus 
de Nova Iguaçú (RJ); Centro Espírita de 
Cuiabá, e representantes com procura-

ções de instituições de Sergipe, Bahia, 
Pará, Pernambuco, Ceará e Rio Grande 
do Norte. 1,2

O encontro foi participativo, apro-
vando entre outras propostas: “que o es-
pírito dominante em todos os trabalhos 
é o da unificação direcional do Espiritis-
mo; que o Congresso lance aos espíritas 
do Brasil um manifesto sucinto e objeti-
vo, divulgando os itens nele aprovados; 
promover entendimentos com as entida-
des máximas e federativas dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios, ao 
sentido de consertar a forma de unifica-
ção direcional do Espiritismo; os entendi-
mentos deverão ser feitos em torno da or-
ganização federativa de âmbito nacional; 

Antonio Cesar Perri de 
Carvalho é ex-presidente da 

USE-SP e da FEB.

Congresso Brasileiro de Unificação
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a entidade existente adaptada ao item 
anterior conserve sua autonomia social e 
patrimonial; o poder legislativo nacional 
será exercido por um Conselho Confede-
rativo, sediado na Capital da República, 
e composto de um representante de cada 
Estado, do Distrito Federal e dos Terri-
tórios, eleitos pelas uniões ou federações 
dessas circunscrições, com mandato de 
cinco anos e presidido pelo presidente da 
entidade referida.” 1,2

Entre os marcos históricos desse 
Congresso que completa 73 anos, há a 
primeira psicografia de Chico Xavier so-
bre união, assinada por Emmanuel: “Em 
nome do Evangelho” (Pedro Leopoldo, 
14/09/1948). Chico Xavier encaminhou 
aos organizadores com a justificativa de 
que ele, como convidado, não pode-
ria comparecer. 1,2,3 Eis uns trechos: “O 
mundo conturbado pede, efetivamente, 
ação transformadora. [...] unamo-nos 
no mesmo roteiro de amor, trabalho, 
auxílio, educação, solidariedade, valor e 
sacrifício que caracterizou a atitude do 
Cristo em comunhão com os homens, 
servindo e esperando o futuro, em seu 
exemplo de abnegação, para que todos 
sejamos um...” 1,2,3

Espíritas de diferentes regiões con-
sideravam inconveniente o divisionismo 
e propugnavam a concórdia, o respeito e 
a união fraterna.

Esse Congresso propôs a criação 
de uma Confederação, ou de um Con-
selho Superior do Espiritismo que, leva-
da à consideração do presidente da FEB 
Wantuil de Freitas, foi recusada. 

No ano seguinte a USE apoiou o 2o 
Congresso da Confederação Espírita Pa-
namericana, realizado pela Liga Espírita 
do Brasil no Rio de Janeiro. Durante esse 
evento, com a atuação de lideranças do 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Pau-
lo, Paraná, Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul, surgiu o encontro com a di-
reção da FEB. Nessa inesperada reunião 
o presidente da FEB Wantuil de Freitas 
apresentou uma proposta que foi aprova-
da pelos presentes aos 05/10/1949, “ad 
referendum” das instituições que repre-
sentavam. A reunião depois foi intitulada 
Grande Conferência Espírita do Rio de 
Janeiro e “Pacto Áureo” e gerou a cria-
ção do Conselho Federativo Nacional da 
FEB e a “Caravana da Fraternidade”. 2,3 
Foi um desdobramento parcial do Con-
gresso de 1948 e, no contexto das difi-
culdades para a união, um documento 
possível para o momento, de inquestio-
nável valor histórico, com repercussões, 
mas gerou também reações e decepções 
na época.2,3  

Em uma análise acadêmica da pri-
meira metade do Século XX, em tese de 
doutorado, Pedro Paulo Amorim efetivou 
“minuciosa pesquisa em fontes institucio-
nais na busca da tentativa de construção 
da identidade espírita: Reformador, Mundo 
Espírita, O Clarim, Revista Internacional de 
Espiritismo, Revista Espírita do Brasil e o Al-
menara. [...] pudemos destacar a atuação 
de quatro entre os principais intelectuais 
espíritas: Carlos Imbassahy, Leopoldo 
Machado, Deolindo Amorim e José Her-
culano Pires”; enfatiza o “Pacto Áureo” e 
conclui que houve um “projeto homoge-
neizante da FEB em busca da pretendida 
hegemonia no interior do Campo Espíri-
ta Brasileiro”.4 

O Pacto Áureo ... foi um 
desdobramento parcial do 

Congresso de 1948 e ...
um documento
possível para o

momento,
de inquestionável
valor histórico ...
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Nessas sete décadas subsequentes 
ocorreram transformações no contexto 
do país, novas Constituições Federais, e o 
movimento espírita viveu grande desen-
volvimento, amadurecimento e diversifi-
cação de atuação.

Em análise sobre o “Pacto Áureo”, 
comentamos no livro União dos espíritas. 
Para onde vamos? sobre a inadequação de 
seus itens: “Em nosso entendimento e ex-
periência, com os apontamentos acima 
expressos, o texto do ‘Pacto Áureo’ está 
superado. Imaginemos um dirigente que, 
ao ler o citado documento, resolva colo-
car em prática ‘ao pé da letra’ o que está 
definido em seus artigos. O ‘Pacto Áureo’ 
é um importante referencial histórico, 
mas não é mais aplicável na atualidade.” 3

Em uma necessária adequação do 
“Pacto Áureo” é imprescindível a valori-
zação das cinco obras básicas de Kardec, 
à vista de grande incoerência: as Federa-
tivas Estaduais são vinculadas ao CFN da 
FEB, com base no “Pacto Áureo” - que 
não se fundamenta nas cinco obras bási-
cas -, por outro lado, orientam as institui-
ções adesas a inserirem nos seus Estatutos 
artigo alusivo à fundamentação nas obras 
de Kardec. O lógico seria que o docu-

mento fundante e norteador do CFN da 
FEB faça alusão à base doutrinária do Es-
piritismo. Há detalhamentos adequados 
apenas à época da assinatura do “Pacto 
Áureo” e que deveriam ser coerentes com 
a realidade e necessidades atuais do mo-
vimento espírita. 2,3

O entendimento de Kardec de que 
“o efeito desse laço moral é o de estabe-
lecer entre os que ele une, como conse-
quência da comunhão de vistas e de senti-
mentos, a fraternidade e a solidariedade, 
a indulgência e a benevolência mútuas” 5, 
é reiterado em mensagens posteriores ao 
“Pacto Áureo”, de Emmanuel e Bezerra 
de Menezes.

Os Anais do Congresso Brasileiro 
de Unificação Espírita 2 devem ser refleti-
dos pelos dirigentes espíritas.

Referências

1 ANAIS DO CONGRESSO BRA-
SILEIRO DE UNIFICAÇÃO ESPÍ-
RITA. São Paulo: USE. Versão digi-
tal: https://usesp.org.br/wp-content/
uploads/2020/02/anais_1_congresso.
pdf  

2  CARVALHO, Antonio Cesar Perri. Pa-
lestra das Comemorações dos 70 anos do 
1o Congresso Brasileiro de Unificação Es-
pírita, São Paulo 20 e 21/10/2018. Aces-
so: https://usesp.org.br/wp-content/
uploads/2020/02/palestra_70_anos.pdf

3 CARVALHO, Antonio Cesar Perri. 
União dos espíritas. Para onde vamos? Capiva-
ri: EME. 2018. 

4 AMORIM, Pedro Paulo. As tensões no 
campo espírita brasileiro em tempos de afirmação 
(primeira metade do Século XX). Tese (Douto-
rado em História Cultural). Universidade 
Federal de Santa Catarina. 2017.

5 KARDEC, Allan. Trad. Noleto, Evan-
dro Bezerra. O Espiritismo é uma religião? 
RE. Dezembro de 1868. Ano XII. FEB.

Há detalhamentos ade-
quados apenas à época 
da assinatura do “Pacto 
Áureo” e que
deveriam ser coe-
rentes com a reali-
dade e necessidades 
atuais do movimen-
to espírita.
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União e unificação no

Orson Peter Carrara 

Introdução

Ninguém desconhece os benefícios 
oriundos da união de pessoas, 
ideias e grupos ou instituições, 

para expansão dos ideais enobrecedores 
que dignificam a vida e seus tão variados 
desdobramentos. Inclusive no movimento 
espírita, óbvio. E são muito conhecidos os 
esforços nessa direção, com prodígios em 
favor da causa, especialmente pela con-
dução de Bezerra de Menezes, ainda em 
seu primeiro mandato como Presidente 
da Federação Espírita Brasileira e pelas 
ações que se seguiram mesmo após sua 
desencarnação. Inclusive com a conheci-
da mensagem Unificação, psicografada 
por Chico Xavier em 1963 e largamente 
utilizada e divulgada. Aliás, diga-se, o co-

nhecido Benfeitor não se cansa nas reco-
mendações nessa direção, considerando, 
claro, sua magna importância.

A propósito, nunca é demais reco-
mendar a leitura, conhecimento e divul-
gação da citada mensagem. Aos novatos 
– de idade ou aos que agora chegam – e 
também aos veteranos (até para que nos 
recordemos das preciosas orientações e 
não as percamos de vista). Será fácil a 
qualquer leitor a encontrar com as faci-
lidades das buscas virtuais. Basta digitar 
no navegador de pesquisa: Unificação 
– Bezerra de Menezes. Nessa ordem de 
raciocínio, sugerimos também ao leitor 
pesquisar igualmente o valioso documen-
to Orientação aos Órgãos de Unificação, facil-
mente encontrável digitando-se o próprio 

mundo digital

Orson Peter Carrara é 
escritor e expositor espírita.
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título em texto integral, fruto de revisão e 
aprovação pelas federativas estaduais do 
Conselho Federativo Nacional da Federa-
ção Espírita Brasileira, em 2020. 

A expressão “União e Unificação 
deve ser entendida na direção de ações 
conciliatórias, solidárias, sem qualquer 
imposição, constrangimento ou desres-
peito à liberdade. Ela representa, isto sim, 
disposição e boa vontade na direção do 
objetivo maior: a causa espírita, que va-
loriza iniciativas, respeita a liberdade e a 
independência e age sempre no sentido 
do auxílio, da orientação, prevalecendo 
a decisão coletiva, no intercâmbio das 
experiências. Note-se que quando se afir-
ma decisão coletiva, busca-se o consenso 
dos pontos comuns a bem do objetivo 
maior, levando-se em conta as propostas 
apresentadas em plenários constituídos 
e eleitos pelos próprios integrantes, que, 
por sua vez, representam outros órgãos e 
instituições, o que faz alcançar resultados 
benéficos, práticos e coletivos.

Na referida mensagem Unificação, 
encontramos a diretriz básica: “(...) man-
tenhamos o propósito de irmanar, aproxi-
mar, confraternizar e compreender (...)”. 
A frase usada pelo Benfeitor traduz como 
fazer... Esse manter o propósito é o gran-
de segredo, ao invés de nos fecharmos 
nos propósitos exclusivistas. 

E no mundo digital ?

Com a explosão da vir-
tualidade, como en-
tender o processo todo 

da “União e Unificação”? São 
possíveis? 

Uma análise superficial 
da realidade que vivemos in-
tensamente nos dias atuais já 
mostrou que sim. Facilitou-se 
a aproximação, derrubou-se 
barreiras e paradigmas, nive-

lou-se pessoas, grupos e instituições, ex-
tinguiu distâncias, inclusive internacio-
nais.

Vários aspectos para que as duas 
ações aconteçam podem ser citados e 
refletidos por todos nós, até para que os 
aperfeiçoemos para melhor utilização:

a) Fortalecimento do ideal (nos 
estudos e variadas ações) nos gru-
pos de uma mesma instituição ou 
cidade, extinguindo-se totalmente 
as fronteiras geográficas;

b) Flexibilidade de horários 
(nos estudos, na divulgação e ações 
administrativas), igualmente como 
acima anotado, com grande facili-
dade de agendamentos;

c) Redução drástica de cus-
tos nos deslocamentos, refeições 
e hospedagens, facilitando muita a 
expansão e divulgação doutrinária 
espírita;

d) Aproximação natural e 
multiplicação dos contatos 
– muitos intercâmbios se estabele-
ceram entre pessoas, instituições, 
grupos, cidades, estados e países, 
aproximando e unindo esforços, 
estabelecendo sintonias extraordi-
nárias;

... busca-se o consenso
dos pontos comuns a bem do

objetivo maior, levando-se em 
conta as propostas ... 

eleitas pelos próprios
integrantes.
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e) Preenchimento de espaços 
vazios – a virtualidade preencheu 
espaços de pessoas solitárias, aca-
madas, com restrições de desloca-
mentos e impedimentos variados;

f) Derrubou o equivocado 
conceito de “minha casa” – A 
suposta e limitante proposição de 
“minha casa” cedeu lugar à “nossa 
causa”, ampliando a noção do tra-
balho coletivo;

g) Valores descobertos – No-
táveis trabalhadores espíritas, 
ocultos pelo anonimato, surgiram 
agora oferecendo sua contribuição 
na expansão da ideia espírita, com 
legados importantes na história do 
movimento, ainda que localizado 
numa instituição ou cidade;

h) Burocracia perdeu lugar – 
Decisões antes lentas e complexas 
ganharam ações mais práticas, fa-
cilitando ações variadas;

i) E talvez o mais importan-
te: a fraternidade – Amigos se 
fizeram, reencontraram-se, estabe-
lecendo laços de fraternidade legí-
tima que se desdobraram em ações 
concretas em favor da expansão da 
ideia espírita.

Talvez se pergunte o leitor sobre 
isolamento social, ausência de convivên-
cia presencial ou distanciamento sob vá-
rios aspectos. É verdade, mas note-se que, 
apesar das limitações todas, conseguimos 
conviver e tais etapas estão sendo venci-
das gradativamente. 

Podemos, pois, afirmar sem receio, 
que as vantagens foram admiráveis e 
muito maiores que os reais aspectos ne-
gativos também existentes, na saúde e na 
economia. Vistos, todavia, com o olhar 
da experiência adquirida e de nossa con-

novembro/dezembro 2021 - edição 186

dição imortal, os benefícios foram e estão 
sendo maiores. Os prejuízos e limitações 
são passageiros, por mais que perdurem, 
e as lições ficam para sempre.

Por outro lado, aprendemos – ain-
da que em muitos casos precariamente – 
a utilizar as plataformas, que estão sendo 
gradativamente também aperfeiçoadas. 
Tornaram-se instrumentos muito hábeis 
e úteis de divulgação e vivência espírita. 
A alegação de lives ou gravações distor-
cidas da realidade doutrinária, por sua 
vez, desaparecem no universo de bons 
conteúdos disponíveis e diariamente pro-
duzidos.

Conclusão

A meu ver – e ninguém pre-
cisa concordar com isso – 
penso que o maior dos be-

nefícios foi a oportunidade oferecida para 
que todos apareçam, cresçam, e, claro, 
aprendam. Tanto a estudar, a divulgar, 
a refletir, como a se aproximar de vultos 
antes inacessíveis por razões variadas e 
que agora dialogam como iguais – o que 
realmente somos, apesar de todas as nos-
sas diferenças pessoais.

Com tudo isso, paramos de fa-
lar apenas para nós mesmos. Apesar do 
acréscimo de responsabilidade, saímos da 
instituição para colocar o conhecimento 
à disposição do planeta (não tenhamos 
dúvida que está muito próximo das pla-
taformas terem tradutores simultâneos 
para os diferentes idiomas), o que signifi-
ca levar o conhecimento espírita, com sua 
grandeza, para o imenso público planetá-
rio, traduzindo-se, pois, isso, como ben-
ção para a Humanidade.

Ouso pedir que reflita comigo, lei-
tor, relendo os itens acima enumerados, 
para ampliar, com sua visão, os aspectos 
ali colocados.
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O saber ambiental e

Carlos Orlando Villarraga

A sustentabilidade está definida 
como “toda ação destinada a 
manter as condições energéticas, 

informacionais, físico-químicas que sus-
tentam todos os seres, visando sua conti-
nuidade e ainda atender as necessidades 
da geração presente e das futuras, de tal 
forma que o capital natural seja mantido 
e enriquecido em sua capacidade de re-
generação, reprodução e coevolução”. 1

Essa definição de sustentabilidade 
pode ser melhor compreendida à luz dos 
fundamentos da Doutrina Espírita e es-
pecialmente através do estudo das Leis 
Morais apresentadas por Allan Kardec 
em O livro dos espíritos. Ela nos ensina 
que quando estamos encarnados temos 
uma estrutura tríplice: corpo, períspirito 

e espírito. Assim sendo, devemos aten-
der não só às nossas necessidades físicas, 
como também às necessidades das outras 
duas dimensões do nosso ser. Quando 
encarnados precisamos cuidar do nosso 
corpo físico. Para a nossa sobrevivência 
necessitamos de ar puro, água potável e 
alimentos nutritivos, o que mostra a nos-
sa relação de dependência com o meio 
ambiente.

Nós, espíritas, deveríamos es-
tudar e discutir esses temas nas casas es-
píritas para entender como essas leis se 
aplicam em nosso dia a dia. Entender 
que é de nossa responsabilidade a con-
servação do planeta, não só para a nossa 
geração, como também para as próximas 
gerações, que podemos ser nós mesmos, 

sustentável na ação do Centro Espírita

Carlos Orlando Villarraga 
é escritor e expositor espí-
rita, presidente da Obra 
Social Célio Lemos, em 

São José dos Campos-SP.
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e agirmos de forma consequente com 
esse conhecimento.

Podemos colocar em prática o sa-
ber ambiental e sustentável em diversas 
atividades das casas e instituições espíri-
tas. Algumas delas são as seguintes:

Educação Moral
A Carta da Terra é uma declaração de 
princípios éticos fundamentais para a 
construção de uma sociedade justa e sus-
tentável. Um de seus princípios enfatiza 
a atitude de “reconhecer a importância 
da educação moral e espiritual para uma 
subsistência sustentável” 2. A educa-
ção moral é um dos principais objetivos 
da doutrina espírita. É a educação que 
“consiste na arte de formar os caracteres, 
a que incute hábitos”  3. A compreensão 
das leis morais que regem nossos rela-
cionamentos com os outros seres huma-
nos encarnados, com os desencarnados, 
com as outras espécies e com Deus, nos 
leva à reflexão sobre nossos hábitos e nos 
motiva a adotar novos comportamentos, 
alinhados com essas leis divinas. As casas 
espíritas devem ser centros de educação 
moral, mostrando de forma prática a 
aplicação das leis morais na vida cotidia-
na das pessoas encarnadas. A educação, 
fundamentada em princípios éticos mo-
rais, é o alicerce da mudança social.

Fortalecer as instituições
• Fortalecer a casa espírita como fonte 

de conhecimento e de trabalho social;
• Fortalecer o movimento espírita atra-

vés da prática sincera da fraternidade;
• Participar ativamente de alguma das 

atividades que arrecadam fundos para o 
bom funcionamento da instituição espí-
rita;

• Incluir nos estatutos da instituição 
espírita alguns assuntos relacionados 
com a sustentabilidade;

• Contribuir na elaboração do orça-
mento e na definição das despesas e in-
vestimentos da instituição espírita;

• Promover formações para os diri-
gentes da casa espírita sobre boas práti-
cas na gestão administrativa e financeira.

Educação ambiental
• Elaborar e implementar um progra-

ma de educação e sensibilização ambien-
tal para os voluntários e funcionários das 
casas e instituições espíritas;

• Incluir na programação das pales-
tras espíritas temas relacionados à sus-
tentabilidade, usando como base as leis 
morais de O livro dos espíritos;

• Realizar aulas da educação espírita 
infantil e da mocidade espírita em hor-
tas, parques e ambientes naturais, com a 
finalidade de mostrar de forma prática a 
aplicação das leis morais;

• Implementar o programa da coleta 
seletiva e reciclagem;

• Fazer a compostagem do resíduo or-
gânico;

• Avaliar e escolher o material de me-
nor impacto ambiental para os copos 
utilizados na distribuição da água fluidi-
ficada;

• Promover a carona solidária para o 
deslocamento até a casa espírita;

• Usar papel reciclado para a impres-
são dos folhetos, propagandas, publica-
ções periódicas e livros espíritas. Melhor 
ainda, se forem publicações eletrônicas.

As casas espíritas devem 
ser centros de

educação moral, 
mostrando de forma 

prática a aplicação das 
leis morais

na vida
cotidiana das pessoas 

encarnadas. 
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Infraestrutura
• Fazer uma auditoria do consumo de 

água e de energia. Priorizar maior uso de 
iluminação e ventilação naturais;

• Instalar aquecedores solares onde 
houver demanda por água quente;

• Instalação da coleta de água de chu-
va para fins não nobres;

• Instalar painéis ou telhas fotovoltai-
cas para a geração da própria energia;

• Instalar bebedouros conectados à 
rede de água da cidade.

Ativismo socioambiental
Como movimento espírita orga-

nizado, devemos nos manifestar publi-
camente sobre nossa preocupação com 
o estado atual do planeta e sobre as di-
versas injustiças e desigualdades sociais. 
Devemos divulgar o ponto de vista da 
doutrina espírita sobre os assuntos de 
sustentabilidade, contribuindo no deba-
te sobre as causas e as soluções possíveis 
para esses temas extremamente cruciais 
para o futuro do planeta e da sociedade.

A doutrina espírita “não se limita 
a preparar o homem para o futuro, for-
ma-o também para o presente, para a so-
ciedade. Melhorando-se moralmente, os 
homens prepararão na Terra o reinado 
da paz e da fraternidade”  4. 

Ajuda ao próximo
Este é um dos principais objetivos 

de nossa atual existência. É a ação práti-
ca do grande ensinamento de Jesus: amar 
ao próximo. Ajudar permanentemente 

o nosso próximo, nas mais diversas cir-
cunstâncias da vida:

• Ajudar na instrução, na educa-
ção, no sustento, no consolo, no apoio 
e no acompanhamento para seu cresci-
mento espiritual;

• Participar ativamente nos pro-
gramas sociais da casa espírita. 

• Avaliar se os programas de as-
sistência social da casa espírita atendem 
adequadamente às necessidades reais e 
prioritárias da comunidade;

• Procurar entender as necessida-
des materiais e espirituais das pessoas 
que procuram a casa espírita;

• Entender a situação privilegiada 
em que você se encontra com relação aos 
outros e agir para ajudar a melhorar as 
condições socioeconômicas e espirituais 
dos que convivem com você;

• Implementar projetos geradores 
de renda para os assistidos dos projetos 
sociais;

• Promover cursos sobre os direitos 
e os deveres que temos como membros 
da sociedade.

As instituições espíritas podem e 
deveriam oferecer aos seus integrantes 
e participantes diversas oportunidades 
para o aprendizado e a prática dos en-
sinamentos espirituais, sociais, emocio-
nais e ambientais. Devem ser uma fonte 
contínua de motivação, mostrando as 
relações existentes entre o conhecimento 
espírita e as questões de sustentabilidade 
no mundo físico.

Referências

1 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade. p. 
107.
2 Carta da Terra. Princípio 14. Disponí-
vel em www.cartadaterrabrasil.org.
3 KARDEC, Allan. O livro dos espíritos.
Q. 685a. 
4 KARDEC, Allan. Obras póstumas. Cre-
do Espírita. p. 498.

A doutrina espírita não 
se limita a preparar o 
homem para o futuro, 
forma-o também 
para o presente, para 
a sociedade.
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Revisão do

Jáder dos Reis Sampaio

Muito mais do que o me-
lhor metro que mediu 
Kardec, Herculano é 

um dos autores espíritas do século 20 que 
levou a sério o confronto da fé espírita 
com a razão. Por razão, entende-se a filo-
sofia, área de formação do autor paulista.

Um texto corajoso de Herculano é 
o livro Revisão do Cristianismo. Ele assusta 
o leitor, e começa pelo título que propõe 
um revisionismo, o que em história sig-
nifica reestudar as evidências e, se elas 
assim o permitirem, sustentar uma nova 
forma de entender como se deu algum 
momento da história.

Propor uma revisão do cristianis-
mo é algo audacioso, porque significa 
propor uma nova leitura de um tema que 
foi central na sociedade ocidental por 
muitos e muitos séculos. A história das 
universidades ocidentais se confunde e 
mistura com a história da igreja cristã (ou 
das igrejas cristãs, considerando as rup-
turas ao longo dos séculos), há, portanto, 
uma imensa produção sobre o tema, e 
uma história cheia de conflitos e imiscuí-
da nos governos europeus e americanos.

Onde se baseia Herculano para sua 
revisão? É certo que há a “mão de Kar-
dec”, quando ele aponta as raízes pagãs 

Cristianismo

Jáder dos Reis Sampaio 
é psicólogo, expositor, 

escritor e pesquisador do 
Espiritismo. Membro da 
Lihpe - Liga de Pesquisa-

dores do Espiritismo.
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da grande maioria de práticas católicas, 
principalmente, e conclui pelo primado 
da interioridade sobre a exterioridade. O 
cristianismo é mais uma proposta para a 
alma, que para os sentidos impressioná-
veis.

Outra fonte de Herculano é o re-
visionismo acadêmico francês. Durante 
muitos anos, os autores de história do 
cristianismo ou história da igreja eram 
prelados da própria igreja. Ser ao mesmo 
tempo membro e historiador traz consi-
go sempre o risco de ter o compromisso 
com determinados dogmas ou narrati-
vas cujo questionamento põe em risco a 
compreensão em vigor, defendida pela 
instituição da qual se faz parte. Então, o 
historiador acaba privilegiando os docu-
mentos, a historiografia e as narrativas 
simpáticas à instituição que participa. 

Percebendo isso, desde o século 
19, as instituições de ensino e pesquisa 
franceses vieram substituindo os padres 
por professores leigos, que se enchiam 
de coragem para empreender uma nova 
leitura história, com base em documen-
tos, descobertas arqueológicas, avanços 
no conhecimento de história das socie-
dades dos primeiros séculos de cristianis-
mo e outros avanços. Neste livro, Ernest 
Renan aparece de forma muito tímida, 
mas o autor mais revisitado desta nova 
história   do  cristianismo  foi  Charles 
Guignebert (1867-1939).

Não dá para apresentar aqui a tra-
jetória deste autor, mas dá para entender 
bem sua linha de trabalho quando, em 
sua aula inaugural na, então, Sorbonne, 
hoje, Universidade de Paris, Guignebert 
promete fazer da história do cristianismo 
“uma história como as outras”. Ele é um 
racionalista, que não faz concessões às 
teses apologistas dos autores da igreja, 
daí sua admiração por Herculano. Outra 
orientação teórica de Guignebert envol-
ve a influência judaica no cristianismo 

como caminho para a compreensão do 
Jesus histórico (baseado em métodos de 
pesquisa e fontes históricas, exclusiva-
mente). Sua tese foi sobre Tertuliano, um 
dos autores latinos da igreja do século 2 
e início do século 3. Ele o estuda em con-
fronto com o que conhecia a história do 
império romano de sua época e da socie-
dade civil.

Voltando a Herculano Pires, o pen-
sador espírita de orientação kardecista 
tomou uma posição muito importante 
em sua época. Em vez de reduzir seu co-
nhecimento cristão ao que foi produzido 
por Kardec, ele incorpora os avanços 
da história e suas próprias reflexões de 
orientação kardequiana sobre comuni-
dade cristã, Jesus, mito e razão para aná-
lise de seus contemporâneos espíritas, ao 
contrário do que advoga uma minoria de 
nosso tempo.

No livro Revisão do Cristianismo se vê 
que o desenvolvimento da exterioridade 
cristã, especialmente a católica e a orto-
doxa, é um sincretismo pagão, empreen-
dido sob a influência dos imperadores 
romanos que desejavam que a população 
romana se tornasse cristã e a igreja ficas-
se sob sua direta influência, para não di-
zer controle. O leitor verá os cultos e suas 
origens pagãs no texto de Herculano.
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algo audacioso, porque 
significa propor uma 

nova leitura de um 
tema que foi central na 
sociedade ocidental por 
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Outra distinção importante que 
Herculano faz é entre o Cristo  mítico e 
o Jesus de Nazaré. Com a tese da “des-
figuração do Cristo”, ele mostra o que 
Guignebert considera mítico nas narrati-
vas dos evangelhos (embora nem sempre 
Kardec o faça, o que faz com que Her-
culano Pires debata com o autor francês), 
ele identifica uma espécie de criação ins-
titucional feita por Paulo de Tarso, que 
não era objetivo de Jesus, a falência da 
experiência institucional de Pedro (ele se 
refere à Casa do Caminho?) e enumera 
os diversos usos da imagem do Cristo, 
principalmente os políticos. Para Hercu-
lano, o Jesus de Nazaré, ou o verdadeiro 
Cristo, é o “pregador de uma doutrina de 

justiça e amor”.

Embora continue publicado, o li-
vro parece não fazer parte do debate es-
pírita do nosso tempo. Se continua sen-
do lido, não é entendido, e muito pouco 
discutido. Tanto o projeto de estudo do 
cristianismo empreendido pelo filósofo 
kardequiano, quanto as questões que ele 
levanta com os estudiosos de uma épo-
ca pouco anterior à sua, mereceriam ser 
objeto de estudo, pelo menos dos que já 
conhecem bem o espiritismo e suas obras 
básicas. Espero que esse artigo desperte 
a atenção do leitor que me acompanhou 
até essa linha para esse belo trabalho de 
Herculano Pires.

Agonia das religiões e a trilogia de Herculano Pires: Barrabás, Lázaro e Madalena.
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Concepções sobre         - IV

Alexandre Fontes da Fonseca 

Dando prosseguimento ao estudo 
sobre concepções em torno dos 
conceitos de Ciência e Ciência 

Espírita, hoje analiso 3 novas questões 

da pesquisa aplicada em janeiro de 2021 
e respondida de modo completo por 424 
companheiros espíritas. Essas análises es-
tão sendo feitas e publicadas em sequência 
no Circuito Aberto, da revista Dirigente 
Espírita. As questões analisadas aqui são 
ainda relacionadas à ciência de modo 
geral. 

Na figura 1, destacamos duas afir-
mações gerais sobre ciência e a opinião 
dos respondentes do questiono sobre as 
mesmas.

Embora a maioria dos responden-
tes concordam que a ciência é um tra-
balho difícil (340 dos 424 respondentes), 
pouco mais de 1/4 deles (121 dos 424) 

assessoria de
CIÊNCIA E PESQUISA ESPÍRITA

acpe@usesp.org.br

Figura 1: Respostas a duas afirmações gerais 
sobre a Ciência.

Estamos apresentan-
do novamente este 
artigo, pois o mes-
mo foi editado com 

cortes indevidos.
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afirmaram concordar parcialmente com 
a ideia de que a ciência é a uma ativida-
de *apenas* para gênios. A maioria dis-
cordou disso o que é correto pois, cien-
tistas são, antes de tudo, pessoas comuns 
que escolheram se dedicar ao estudo e 
aprofundamento de uma determinada 
área do conhecimento, bem como
dos métodos de pesquisa apropriados 
a ela. Pessoas que têm uma boa inteli-
gência são capazes de contribuir signifi-
cativamente com o avanço do conheci-
mento através da ciência, mas isso não 
torna o trabalho de pesquisa científica 
algo impossível de ser feito por quem de-
seja. Em particular, não é necessário ser 
gênio para contribuir com o avanço do 
Espiritismo. A proposta de trabalho da 

Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita 
(ACPE) inclui a preparação de cursos e 
orientações para que grupos interessados 
em contribuir com o avanço do Espiritis-
mo possam fazê-lo com segurança. 

Na figura 2, mostramos uma afir-
mação sobre que tipo de pessoas estão 
aptas a fazer pesquisa e/ou trabalhar 
com ciência e as opiniões dos responden-
tes. Vemos que embora a maioria (180 
de 424) opinou pela total discordância 
com a afirmação de que “sem ter títu-
los acadêmicos, só pessoas muito inteli-
gentes seriam capazes de fazer pesquisa 
científica”, mas pouco mais de 1/4 dos 
respondentes (138  de  424) concordaram  
parcialmente e alguns (31 de 424) concor-
daram plenamente com isso. A título de 

Figura 2: Respostas a uma afirmativa sobre que 
tipo de pessoas estão aptas a fazer pesquisa e/ou 

trabalhar com ciencia.

Figura 3: Respostas sobre os locais onde a Ciência ou pesquisas científicas podem ser realizadas,
podendo marcar mais de uma alternativa.
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Ambas figuras mostram 
que uma boa parte dos 

respondentes pensa que 
é necessário ter uma

inteligência avantajada 
para poder

trabalhar com
pesquisa científica.
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informação, a sigla PhD significa “Philo-
sophy Doctor” ou Doutor em Filosofia. Como 
séculos atrás a Ciência era um ramo da 
Filosofia, uma pessoa que tivesse o título 
de doutor em alguma área científica era 
um doutor em Filosofia. A sigla perma-
nece válida até hoje. 

O perfil de opiniões mostrado na 
figura 2 é parecido com o perfil de opi-
niões da afirmativa da direita mostrada 
na figura 1. Como ambas afirmações são 
relacionadas, há uma coerência entre es-
ses dois perfis de opiniões dos responden-
tes, o que mostra que eles tiveram aten-
ção e interpretaram bem as afirmativas e 
deram as respostas com consciência. Am-
bas figuras mostram que uma boa parte 
dos respondentes pensa que é necessário 
ter uma inteligência avantajada para po-
der trabalhar com pesquisa científica. 
Porém, como dito anteriormente, a visão 
da maioria, isto é, de que é possível fazer 
pesquisa científica sem precisar ter uma 
inteligência excepcional, é correta. Não 
é necessário ser gênio para trabalhar na 
ciência espírita. Um dos requisitos mais 
importantes para se realizar um bom 
trabalho de pesquisa espírita é realizar 
um estudo bem aprofundado da base do 
conhecimento espírita que é a Doutrina 
Espírita, presente nas obras de Kardec. 
Isso está ao alcance de todos. 

 
A figura 3 mostra uma questão so-

bre os lugares onde pesquisas científicas 
podem ser realizadas, podendo o respon-
dente marcar quantas alternativas achar 
adequadas. Essa questão revela concep-
ções espontâneas dos respondentes. Pri-
meiro, vê-se que as alternativas que rece-
beram maior número de escolhas (mais 
que 70%) correspondem a lugares que se 
caracterizam pela visão comum de ciên-
cia, isto é, de que ela ocorre em lugares de-
terminados como em universidades, indús-
trias, centros de pesquisa, laboratórios, 
escolas, etc. É curioso notar que lugares di-
ferentes como em casa, igrejas, piscinas, lu-
gares desertos e parques, receberam bem 
menos escolhas. Isso revela que boa parte 
dos companheiros espíritas ainda tem a 
visão comum de ciência e pesquisa. Na 
verdade, qualquer lugar pode ser legítimo 
para um trabalho de pesquisa, desde que 
exista um projeto de pesquisa que justifi-
que muito bem a utilização do   mesmo.  
No   caso  da   pesquisa  espírita,  um 
centro espírita pode ser um bom lugar de 
pesquisa, assim como uma biblioteca, o 
escritório, no próprio lar, ou um ambien-
te distinto como um local mais deserto. 

Se tiver maior interesse em assun-
tos de ciência, escreva para a USE ma-
nifestando o interesse, apresentando sua 
dúvida ou comentários. Isso nos ajudará 
a definir futuros estudos e cursos.
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É curioso notar que lu-
gares diferentes como 
em casa, igrejas, piscinas, 
lugares
desertos e parques,
receberam bem menos
escolhas.
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Os órgãos locais e o

Mauro Antonio dos Santos 

É inegável a importância da prática 
do Evangelho no Lar, que tem por 
finalidade reunir a família, uma 

vez por semana, para o estudo e a refle-
xão dos ensinamentos morais, emanados 
do livro O evangelho segundo o espiritismo e de 
outras obras, cujo fundo moral seja com-
patível com os ensinamentos evangélicos 
à luz da Doutrina Espírita. Por este moti-
vo os Centros Espíritas são fundamentais 
na propagação desta prática junto aos 
seus frequentadores que buscam a assis-
tência espiritual.

Naturalmente, os serviços da as-

sistência e do atendimento espiritual no 
centro espírita visam acolher, consolar, 
esclarecer e orientar todos aqueles que 
chegam motivados pelas mais diversas 
situações que envolvem a vida das pes-
soas que ainda habitam um mundo de 
provas e expiação. Todavia, sempre cabe 
lembrar, que o benefício da assistência 
espiritual também depende da contri-
buição da pessoa que a ela se submete, 
o capítulo XXV de O evangelho segundo o 
espiritismo aborda de forma inequívoca a 
máxima “ajuda-te a ti mesmo, que o céu 
te ajudará” e o Evangelho no Lar apre-
senta-se como recurso fundamental para 

assessoria do
EVANGELHO NO LAR

evangelhonolar@usesp.org.br
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este desiderato.

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

1. Compreender os ensinamentos 
cristãos, cuja prática nos conduz ao apri-
moramento moral.

2. Criar em todos os lares o hábito 
de se reunir em família, para despertar e 
acentuar nos familiares o sentimento de 
afetividade e fraternidade.

3. Higienizar o Lar por pensamen-
tos e sentimentos elevados e favorecer 
a influência dos Mensageiros do Bem, 
fomentando a harmonia e o equilíbrio 
para os participantes.

4. Facilitar no Lar, e fora dele, o 
amparo necessário diante das dificul-
dades materiais e espirituais, mantendo 
operantes os princípios da vigilância e da 
oração.

5. Elevar o padrão vibratório dos 
componentes do Lar e contribuir com 
o Plano Espiritual na obtenção de um 
mundo melhor.

6. Tornar o Evangelho conhecido, 
compreendido, sentido e exemplificado 
em todos os ambientes.

A Campanha do Evangelho no Lar 
e no Coração da USE tem por finalidade 
a divulgação, incentivo e orientação da 
sua implantação em todos os lares e para 
que ela obtenha os resultados esperados, 
os órgãos locais da USE (municipais, in-
termunicipais e distritais), com o apoio e 
patrocínio das suas respectivas regionais, 
devem dar o suporte às instituições na 
implantação, na sustentação e na divul-
gação da Campanha. Para tanto a USE, 
por meio da Assessoria do Evangelho no 

Lar coloca à disposição dos interessados 
todo o material necessário (folhetos; apre-
sentações; palestras e o livro Orientação ao 
Centro Espírita – versão pdf) para que cada 
órgão local possa disseminar esta verda-
deira luz na sua área de atuação. Para 
isso nos encontramos à disposição por 
meio do e-mail:

evangelhonolar@usesp.org.br. 

A título de contribuição transcre-
vemos, a seguir, a prática da atividade de 
implantação do Evangelho no Lar, que 
pode e deve ser adequada à realidade de 
cada órgão local, considerando as carac-
terísticas próprias dos Centros Espíritas 
da sua região. 

“A atividade de apoio às reuniões do 
Evangelho no Lar tem o objetivo de incentivar 
a implantação desta prática aos frequentadores 
e trabalhadores do centro espírita. Ressalta-se a 
importância das equipes de Visitação aos Lares, 
que tem por missão esclarecer e consolar as fa-
mílias visitadas ou orfanatos, asilos, hospitais 
e presídios. Além do consolo e esclarecimento, o 
objetivo dessa atividade é que o lar visitado im-
plante o Evangelho no Lar, definitivamente, com 
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o grupo familiar. Esta atividade representa ver-
dadeira carta viva do Evangelho. É a Boa No-
tícia que bate à porta dos lares, para ajudar os 
componentes do grupo familiar.

Uma equipe de visita aos lares deve ter 
um número mínimo de duas pessoas e, no máxi-
mo, quatro pessoas. Essa atividade requer que os 
componentes façam estudos doutrinários e prati-
quem o Evangelho de Jesus. Cada equipe tem por 
objetivo a implantação definitiva do Evangelho 
no Lar da família atendida.

Sugere-se que a preparação seja feita na 
casa espírita, como a abertura de qualquer tra-
balho de cunho espiritual.

No percurso da casa espírita até o lar vi-
sitado, e no retorno à casa espírita para o encer-
ramento da atividade, os componentes procurarão 
manter pensamento elevado e atitudes equilibra-
das.

No lar visitado, procurar envolver a todos 
com bondade e simpatia.

Esta atividade poderá ser divulgada na 
casa espírita com previsão de dias e horários de 
sua realização, definição dos objetivos da ativi-
dade e normas de procedimento.

Algumas recomendações para a atividade:
a) realizar a visitação semanalmente      ou 

quinzenalmente, porém sempre em dias e horários 
fixos;

b) demorar-se nos lares visitados apenas o 
tempo necessário;

c) evitar lanches que caracterizem uma obri-
gação ao visitado;

d) não realizar, durante a visita, manifesta-
ções mediúnicas;

e) utilizar, como leitura, livros de mensagens 
com conteúdo evangélico;

f) encaminhar ao centro espírita as pessoas 
que necessitam de outros atendimentos;

g) manter a visitação até que a família se sin-
ta segura para realizar a reunião, normalmente 
duas visitas são suficientes;

h) não permitir a distribuição de doações ma-
teriais nesta tarefa;

i) incentivar e divulgar a realização do Evan-
gelho no Lar por todos os meios de comunicação 
disponíveis, evidenciando os benefícios dessa reu-
nião familiar;

j) esclarecer o caráter espírita do trabalho aos 
que solicitarem as visitas;

k) recomenda-se aos componentes da Equipe 
participar de um Grupo de Estudos da Doutrina 
Espírita;

l) poderá ser doado um exemplo de O evan-
gelho segundo o espiritismo ao lar visitado, 
se houver necessidade.

Fonte: Orientação para o Atendimen-
to Espiritual no Centro Espírita – CFN-
-FEB/2020

Observação: Embora a fonte cita-
da não esteja mencionando a possibili-
dade da realização desta tarefa por meio 
informatizado, os novos tempos abrem a 
possibilidade da implantação do Evan-
gelho no Lar com a utilização de plata-
formas como, por exemplo, Google Meet 
e Zoom, que se mostram muito úteis pela 
facilidade de acesso.
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A assistencia social

Luiz Antonio Monteiro

departamento de
APSE

apse@usesp.org.br

no contexto do SUAS

A  APSE - Assistência e Promoção 
Social Espírita é Departamento 
da USE com finalidades especí-

ficas de incentivar, orientar, promover 
discussões e debates inerentes a realiza-
ção de serviços de assistência e promoção 
social, junto aos centros espíritas, à luz da 
Doutrina Espírita.

No contexto atual do Suas - Sis-
tema Único de Assistência Social, a as-
sistência social é uma política pública 
fornecida pelo estado, ou seja, dever do 
Estado e direito do cidadão, indivíduos 
e famílias que a necessitam, na lógica do 
direito com garantia à proteção social, 

através da oferta de serviços, benefícios, 
programas e projetos.

A maioria dos centros espíritas 
também desenvolve atividades básicas na 
área de assistência e promoção social, de 
atendimento aos irmãos do caminho em 
situação de vulnerabilidade e risco social. 
Ao serem acolhidos e escutados em suas 
necessidades básicas são encaminhados 
ao serviço de atendimento conforme as 
disponibilidades de recursos, com ações 
beneficentes, preventivas e promocionais 
de ajuda material e espiritual, concomi-
tantemente com  o atendimento às neces-
sidades de evangelização e proteção so-

Luiz Antonio Monteiro é 
diretor do Departamento 
de APSE da USE SP.

novembro/dezembro 2021 - edição 186

29



ciorreligiosa, como a aplicação do passe, 
palestra socioeducativa e atendimento ou 
diálogo fraterno. 

Como Espíritos-espíritas, enten-
de-se que o atendimento, por conta da 
demanda,  se faz nas duas dimensões da 
vida (material e espiritual)

Note-se que a assistência aos ir-
mãos necessitados do caminho era uma 
prática comum nos centros espíritas des-
de o  início do século 20 (ou até antes), 
onde os centros mantinham atendimento 
através de aviamento de receituário via 
mediúnica de homeopatia. Alguns Cen-
tros, hoje centenários, mantinham  um 
pequeno laboratório de manipulação da 
homeopatia com distribuição gratuita a 
todos que lhes batiam a porta.

O tempo avança e as práticas, an-
tes comuns, deixam de existir, por conta 
do entendimento de que saúde é direito 
de todos e dever do Estado, que deve ga-
rantir, “mediante políticas sociais e eco-
nômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recupera-
ção”, conforme descrito no artigo 196 da 
Constituição Federal.

No sentido mais amplo, a Assis-
tência e Promoção Social Espírita, com 
diversas características de acolhimen-
to e apoio aos irmãos necessitados, nas 
dependências do centro espírita ou indo 
até eles, como os que se encontram em 
situação de rua, dentro das mais variadas 
faixas etárias e, até mesmo, os grupos de 
gestantes, idosos, crianças e adolescentes, 
são atendidos sem imposições, de forma 
integrada, entre as orientações doutriná-
rias e assistência espiritual. 

O atendimento doutrinário com a 
assistência espiritual, consiste em um dos 
meios para a “libertação espiritual do ho-

mem, finalidade primordial da Doutrina 
Espírita.”

Fazer o bem é ser caridoso, no sen-
tido amplo de conforme em O livro dos 
espíritos, na questão 886, que destaca o 
sentido da palavra caridade no entendi-
mento de Jesus; esclarecem os Espíritos: 
“benevolência para com todos, indulgên-
cia para as imperfeições dos outros e per-
dão das ofensas”. 

O Mestre de Lion, com sabedoria, 
complementa dizendo que: “o amor e a 
caridade são o complemento da lei de 
justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe 
todo o bem que nos seja possível e que 
desejaríamos que nos fosse feito.“

Muito teremos que discutir através 
de diálogos fraternos dentro dessa área 
que tem suas especificidades e comple-
xidades, através de seminários, rodas de 
conversa, fóruns e encontros, quer seja 
em nível regional e/ou entre as intermu-
nicipais, municipais e distritais, com a 
participação dos dirigentes dos Centros 
Espíritas, base de todas as questões so-
ciais, no seu território, no município ou 
no bairro em que se localiza.

O Departamento de APSE convida 
trabalhadores e dirigentes de casas 
espíritas do Estado de São Paulo, que 
mantem ou não atividades de assis-
tência e promoção social, para o En-
contro Estadual da Assistência e 
Promoção Social Espírita, com o 
tema central APSE – Proteção Social 
e Proteção Sociorreligiosa no contex-
to do Suas, que será realizada no dia 
14 de novembro das 9 às 12 horas, 
pelos canais da USE SP no YouTube 
e Facebook, com o dirigente espírita, 
assistente social e professor Edvaldo 
Roberto de Oliveira.
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Vamos trabalhar

Lirálcio Ricci

departamento de
ARTE

arte@usesp.org.br

em rede para criar sinergia

Duas são as principais prioridades 
do Departamento de Arte da 
USE SP: a recuperação da estru-

tura interna e o trabalho junto aos órgãos 
para a reativação do seu Departamento 
de Arte, bem como por sua criação insti-
tucional, quando necessário.

Internamente, formou-se uma 
equipe coesa e comprometida, com com-
panheiros de reconhecida experiência 
em suas respectivas áreas do fazer artís-
tico, com eles estruturando setores espe-
cializados.

Setor de Corais – Maestro An-
dré Poeta, atualmente também no 
cargo de Segundo Secretário do 
Departamento;

Setor de Audiovisual – Andréia 
Leão;

Setor de Teatro – Ione Prado;

Setor de Poesia – Alberto Cen-

turião, também Primeiro Secretá-
rio;

Setor de Música – Maestro Val-
dir Silva.

Além dos setores estruturados e 
dos setores em estruturação, como dan-
ça, artes plásticas e psicopictografia (pin-
tura mediúnica), há ainda vasta rede de 
colaboradores em diversas regiões do Es-
tado, dispostos a oferecer apoio técnico 
em todas as linguagens artísticas e formas 
de apresentação, tais como dramaturgia, 
encenação, escrita poética, declamação, 
arranjo e composição musical, cinema e 
vídeo, contação de histórias, dança e ar-
tes plásticas.

Conforme disposição estatutária e 
em consonância com as determinações 
da Diretoria Executiva, a atuação do De-
partamento de Arte é atividade-meio e 
não atividade-fim, ou seja, o papel insti-
tucional do Departamento de Arte é dar 

Lirálcio Ricci é diretor do 
Departamento de Arte da 

USE SP.
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apoio e prestar serviços aos órgãos locais 
e regionais, colaborando e estabelecendo 
parcerias, para que estes atuem direta-
mente na realização de eventos artísticos, 
ou fornecendo apoio às casas espíritas 
para que a presença da arte proporcio-
ne os efeitos desejados, em consonância 
com a Doutrina e os propósitos de reno-
vação moral, cultural e espiritual de seus 
participantes.

O papel da arte no contexto da 
atividade espírita vem sendo amplamen-
te discutido nos últimos anos em todo o 
Movimento Espírita, graças ao esforço 
heroico dos artistas espíritas de todas 
as entidades federativas. Em vista desse 
desenvolvimento da arte que, progres-
sivamente, vai sendo conhecida e reco-
nhecida por sua funcionalidade como 
instrumento de ação prática nos estudos 
e grupos de convivência, o Conselho Fe-
derativo Nacional da Federação Espírita 
Brasileira reconheceu sua importância e 
está ultimando a estruturação da Área de 
Arte, pela formação de uma comissão, 
cuja aprovação de seu trabalho deverá 
ocorrer pelos votos dos presidentes das 
federativas estaduais na próxima reunião 
do CFN, em novembro.

Ficando estabelecido que o papel 
do Departamento de Arte da USE SP 
não é “fazer arte”, mas sim apoiar, es-
timular e proporcionar condições para 
que as casas e os órgãos cumpram esse 
papel, faz-se aqui um chamamento a to-
dos, solicitando apoio e parceria em tudo 
que for necessário, seja para a redação 
do regimento interno, seja para ações 
promocionais ou realização de oficinas, 
aconselhamento aos grupos de arte ou, 
ainda, para a realização de eventos em 
parceria.

A proposta é trabalhar em rede, se-
guindo o espírito useano, somando forças 
para evitar ações isoladas, confiantes na 
sinergia dos esforços em alinhamento es-

tratégico. Não esquecendo, inclusive, que 
a Área de Arte é transversal, ou seja, atin-
ge praticamente todas as demais áreas de 
atuação da USE SP e seus órgãos e, por 
isso, também é importante o alinhamen-
to com os demais departamentos para 
essa ação integrada.

Na prática, como os órgãos podem 
somar forças com o Departamento de 
Arte da USE SP?

• Ativando ou criando o seu depar-
tamento de arte e informando, para 
inclusão no grupo de WhatsApp do De-
partamento;

• Fazendo um levantamento dos 
artistas e grupos de arte em atividade 
em sua região, bem como cadastrando 
as casas espíritas que utilizam alguma 
linguagem artística em sua programa-
ção, para o banco de dados do Estado;

• Promovendo o encontro entre os 
responsáveis por esses trabalhos artís-
ticos e o Departamento de Arte, para 
que se faça um levantamento de neces-
sidades e um plano de ação conjunta;

• Procurando o Departamento de 
Arte da USE SP para a realização de 
parcerias;

• Comunicando ao Departamento 
de Arte da USE SP a agenda de ativi-
dades artísticas que estão sendo realiza-
das em suas regiões, para colaboração 
na divulgação e no registro histórico;

• Programando seminários e ofici-
nas, conforme demanda e necessidades 
locais e regionais.

O Departamento de Arte da USE 
SP se coloca à disposição dos órgãos 
para ajudar e espera que haja trabalho 
em conjunto, visando fortalecer o movi-
mento espírita e auxiliar na divulgação 
da Doutrina dos Espíritos.
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Atendimento fraterno

Renata Duarte e Luiz Eduardo Ribeiro

departamento de
ATENDIMENTO ESPIRITUAL

aece@usesp.org.br

pelo diálogo a crianças e adolescentes

No livro Orientação para o Atendimen-
to Espiritual no Centro Espírita te-
mos o conceito de Atendimento 

Fraterno pelo Diálogo que “consiste  em 
receber fraternalmente aquele que busca 
o centro espírita, dando a oportunidade 
de expor, livremente e em caráter priva-
tivo e sigiloso, suas dificuldades e necessi-
dades”. Deste conceito podemos extrair 
alguns pontos que são objeto de questio-
namentos por parte dos dirigentes, tais 
como a necessidade ou não de autoriza-
ção dos pais ou responsáveis para que a 
criança e o jovem sejam atendidos; se o 
atendimento somente pode ser realizado 
na presença dos pais; se o atendimento 
deve ser feito por dois atendentes, dentre 
outros.

Segundo a lei, a criança e o ado-
lescente podem aderir a uma religião 
(crença), bem como frequentar as ativi-
dades e cerimônias (culto), relacionadas 
às suas crenças, onde se insere o aten-
dimento fraterno, por exemplo, sendo 
desnecessária autorização escrita 
ou verbal de seu responsável legal, 
para realizar o atendimento fraterno pelo 
diálogo a esse público específico.

O direito de crença e culto religio-
so da criança e do adolescente encontra-
-se assegurado na legislação brasileira, 
bem como na Convenção da ONU sobre 

os  Direitos da Criança, ratificada pelo 
Brasil, sendo que a última serviu de inspi-
ração ao legislador nacional, quando da 
elaboração do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei nº 8069/90).

Considerando que, em muitos 
casos, a criança ou adolescente já é fre-
quentadora de atividades do centro espí-
rita, havendo consentimento verbal 
ou escrito por parte dos responsá-
veis para participação na evangeli-
zação ou mocidade, embora não seja 
obrigatório, caso contrário, violaria a li-
berdade de crença e culto, pode resguar-
dar a entidade.

A solicitação para o Atendimento 
Fraterno pelo Diálogo, geralmente, surge 
na Área de Atendimento Espiritual, 
por iniciativa da criança ou do adolescen-
te ou ainda, de seus pais ou responsáveis, 
visto que a lei garante aos responsáveis 
legais o direito de transmissão familiar de 
suas crenças, assegurados os direitos da 
criança e do adolescente estabelecidos no 
artigo 22, do  Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

Entretanto, embora ausente de 
registro oficial, pelo relato de dirigentes 
foi possível perceber que a solicitação 
para o atendimento fraterno pelo diá-
logo, também surge na Evangelização e 

Renata Duarte é diretora 
do Departamento de 

Atendimento Espiritual da 
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de Mediunidade da
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na Mocidade, partindo neste caso da ini-
ciativa desse público específico (criança 
e adolescente). Nesta hipótese, depen-
dendo da orientação da direção do 
centro espirita, tal atendimento, por ve-
zes é realizado pelo evangelizador ou 
coordenador de mocidade, tornan-
do necessário maior integração entre as 
áreas envolvidas, para fornecer subsídios 
a esses trabalhadores.

A informação acima é importante, 
pois temos o documento orientador da 
Ação Evangelizadora Espírita da Juven-
tude: Subsídios e Diretrizes, organizado 
pela equipe da Área Nacional de Infân-
cia e Juventude do Conselho Federativo 
Nacional da FEB, dando ênfase à im-
portância do coordenador de mocidade, 
uma vez que esse trabalhador:

“assume relevante papel na apro-
ximação da mensagem es-
pírita às mentes, ao coração 
e às mãos juvenis, estimulan-
do o jovem a pensar, sentir e agir 
em conformidade com os princí-

pios cristãos na senda do progres-
so individual e coletivo (...) Muito 
além de um “transmissor de 
conhecimento”, o evangeli-
zador/coordenador atua como 
mediador entre a Doutrina 
Espírita e o jovem, potenciali-
zando as interações, os diálogos, os 
debates e as vivências que favore-
çam o processo mútuo de transfor-
mação moral rumo à formação do 
homem de bem, compreendido em 
sua vivência genuinamente cristã 
(...)”.

Nessa linha temos Kardec questio-
nando os benfeitores, quanto à utilidade 
do ensinamento dado pelos Espíritos, 
em relação às Leis de Deus (pergunta de 
nº 627, de O livro dos espíritos), recebendo 
como resposta que:

 “(...) Agora, é preciso que a verdade 
seja inteligível para todo mun-
do...  O ensinamento dos Espíritos 
deve ser claro e sem equívocos, 
para que ninguém possa usar a ig-
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norância como pretexto e para que 
cada um possa julgá-lo e apreciá-lo 
através de sua própria razão. Nós 
somos encarregados de preparar o 
reino do bem anunciado por Jesus 
(...)”. (os grifos são dos autores)

Nas citações acima, percebe-se a 
importância da comunicação, especial-
mente em relação a esse público que se 
encontra em desenvolvimento. A segun-
da citação guarda perfeita relação com a 
primeira, não só para aqueles que reali-
zam suas tarefas, junto às crianças ou jo-
vens na Evangelização ou na Mocidade 
e que, eventualmente, realizem o 
atendimento fraterno, mas, também, 
para o trabalhador da Área de Atendi-
mento Espiritual.

Deste modo, a clareza na comu-
nicação durante o diálogo fraterno, no 
momento de apresentar os ensinamen-
tos dos Espíritos, é de suma importância, 
principalmente quando se refere à crian-
ça ou ao adolescente, pois leva em con-
sideração a condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento, para que, durante 
o atendimento, sinta-se acolhido.

O cuidado na comunicação é evi-
dente demonstração de respeito às limi-
tações e dificuldades do atendido que 
está criança ou jovem, assegurando, as-
sim, seu direito em receber atendimento 
religioso, uma vez que é dever da família, 
da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar com absoluta 
prioridade, dentre outros, a efetivação do 
direito à liberdade de crença e culto (ar-
tigos 4º e 16 do ECA).

Considerando os direitos mencio-
nados acima, durante o atendimen-
to fraterno pelo diálogo, deverão os 
atendentes avaliarem a conveniência de 
indagar ao atendido o motivo de estar so-
zinho (criança ou adolescente).

Importante ressaltar, em relação 
a esse público específico, que o atendi-
mento fraterno em dupla é medida 
salutar, sob diversos aspectos, dentre 
eles, resguardar o centro espírita 
e seus colaboradores, facilitando as-
sim, eventuais barreiras (física e/ou digi-
tal); multiplicar conhecimento entre 
os atendentes que participaram do aten-
dimento, uma vez que o sigilo deve ser 
observado em relação aos demais 
atendentes da equipe, salvo quando 
houver relato de violência contra a crian-
ça ou adolescente que passar pelo aten-
dimento.

A título de conhecimento, a Lei 
nº 13.431/2017 trata do sistema de ga-
rantia de direitos da criança e do adoles-
cente vítima ou testemunha de vio-
lência e altera o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, fornecendo uma relação 
de condutas que são consideradas 
violências contra a criança e adoles-
cente. (os grifos são dos autores).

O atendente fraterno, diante do 
relato de qualquer tipo de violência 
cometida contra a criança, deverá se 
limitar a ouvir o relato, sem interfe-
rir na narrativa da criança e adolescente, 
auxiliando dentro dos princípios 
da doutrina; sem emitir um juízo de 
valor, no qual acredita ser a verdade, 
uma vez que existem protocolos para tal 
oitiva e a competência para o julgamento 
tem previsão legal e deve ser observada.

No capítulo X, item 21, de O evan-
gelho segundo o espiritismo, temos a questão 
do sigilo, sendo tratada por São Luís, 
quando se refere a caridade bem com-
preendida, evidenciando que:

“(...) Se as imperfeições de 
uma pessoa só a ela prejudi-
cam, nenhuma utilidade haverá 
nunca em divulgá-la. Se, porém, 
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podem acarretar prejuízo a 
terceiros, deve-se atender, de 
preferência, ao interesse do maior 
número. Segundo as circuns-
tâncias, desmascarar a hipo-
crisia e a mentira pode cons-
tituir um dever, pois mais vale 
caia um homem, do que virem 
muitos a ser suas vítimas. Em tal 
caso, deve-se pesar a soma das van-
tagens e dos inconvenientes”. (os 
grifos são dos autores)

Respeitado entendimento diverso, 
cabe à direção do centro espírita refle-
tir a esse respeito, devendo, após análise 
cuidadosa do tema, orientar seus aten-
dentes. Na hipótese de optar por comu-
nicar às autoridades competentes de 
forma anônima, por exemplo, caberá 
ao(s) atendente(s) obter dados mínimos 
que possibilitem a identificação da “su-
posta” vítima da violência e que serão 
repassados pelo atendente à direção 
do centro espírita ou Coordenador da 
Tarefa, responsável por tal comunica-
ção, sem, no entanto, identificar 
o(s) atendentes(s), pois, segundo a lei, 
tais trabalhador(es) são proibidos de de-
por, salvo se, desobrigados pela parte, 
quiserem dar o seu testemunho a res-
peito do que foi relatado no atendimento 
(artigo 207, do Código de Processo 
Penal).

Tais esclarecimentos são impor-
tantes, mas não resolvem eventuais dú-
vidas relacionadas especificamente ao 
atendimento, principalmente diante dos 
desafios dos dias atuais, tornando neces-
sário a sensibilização e a capacitação do 
trabalhador da Area de Atendimento 
Espiritual, pois, refletindo a respeito des-
sas temáticas conseguirá, dentre outras 
coisas, trabalhar questões internamente, 
aplicando as melhores resoluções no de-
sempenho de suas tarefas, para melhor 
acolher, consolar, esclarecer e orientar 

aqueles que adentram o centro espírita.

Considerações feitas quanto aos 
cuidados no atendimento à criança e ao 
adolescente, é importante lembrar da im-
portância do trabalhador continuar vin-
culado a um grupo de estudos das obras 
fundamentais da doutrina espírita, visto 
que os assuntos que levam as pessoas ao 
centro espírita são diversos e, assim, no 
desempenho da tarefa oferecer os ensi-
nos dos Espíritos ao atendido, não opi-
nião pessoal, acerca daquilo que for 
apresentado.

A seguir, temos algumas situações 
que podem fazer a criança ou o jovem 
precisar procurar o atendimento fraterno 
pelo diálogo:

O conhecido terror noturno, em que 
a criança fica agitada, grita, chora, 
abre os olhos, mas o olhar fica sem 
foco, pode levantar e se mover e não 
se lembra disso depois que voltar. 
Os pais ficam muito assustados com 
os episódios e sem saber o que fa-
zer. Observam-se resultados muito 
positivos com o encaminhamento 
da criança para a fluidoterapia, ora-
ções e evangelho no lar.

Também é comum a ocorrência de 
perturbações com reflexos em dis-
funções comportamentais, como 
alteração de humor, assim como 
possíveis sintomas físicos, como dor 
de cabeça, dor de barriga e outros 
sintomas. Naturalmente que os pais 
devem procurar os serviços médicos, 
contudo, a casa espírita, por meio do 
atendimento fraterno, pode encami-
nhar o nome da criança para a reu-
nião mediúnica e orientar a família 
para efetuar orações e evangelho no 
lar e uma frequência nos serviços de 
passe.
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Um sentido mais amplo

Caterine Zapata

Produzir cartazes, criar peças para 
as mídias sociais, organizar o jor-
nal ou revista para circulação 

interna na casa espírita, fomentar a di-
vulgação doutrinária em todos os for-
matos midiáticos, redigir comunicados 
que serão apresentados em murais físicos 
ou distribuídos por meio de mensagens 
de WhatsApp. Se você é responsável pela 
área de comunicação de sua casa espíri-
ta, ou mesmo parte do departamento de 
comunicação de algum órgão federativo, 
já deve ter se envolvido na execução de 
alguma dessas atividades, apoiando ou-
tros setores e departamentos em suas ati-
vidades internas. 

Embora todas as atividades men-

cionadas façam parte da comunicação, 
é a comunicação que não pode ser re-
duzida a essas mesmas atividades, para-
fraseando aqui o companheiro Leopoldo 
Machado.

Adotando um sentido mais amplo, 
percebemos que a comunicação está pre-
sente em nossas relações diárias; somos 
emissores e receptores de mensagens, 
compartilhamos significados comuns por 
meio de signos e símbolos, seja através 
da linguagem oral, escrita ou visual, sem 
nos esquecermos da comunicação per-
manente que se desenrola entre nós e o 
mundo espiritual, a qual não exige a ma-
terialidade da linguagem que utilizamos 
quando encarnados, bastando para isso 

departamento de
COMUNICAÇÃO

comunicacao@usesp.org.br

para a comunicação

Carerine Zapata é asses-
sora do Departamento de 

Comunicação da USE SP.
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a troca de intenções, sentimentos e ima-
gens expressas através dos fluidos.

Entretanto, a presença constante 
da comunicação em nossas vidas não ga-
rante que ela seja eficiente e construtiva. 
Pelo contrário, se relegarmos o uso da 
escuta e da fala à espontaneidade, é pos-
sível que as más tendências construídas 
ao longo das encarnações passadas pre-
dominem e façam de nossa língua instru-
mento para a confusão, a divergência e a 
maledicência, em última instância, fon-
te da separatividade de irmãos de uma 
mesma seara.

Lembramos, aqui, alguns trechos 
do Evangelho e de Paulo, onde podemos 
observar recomendações e alertas sobre 
a importância da boa comunicação, tais 
como a valorização da escuta em primei-
ro lugar em Tiago 1:19:

“Todo homem, pois, seja pronto para ouvir.”

Da fala polida e gentil em Colos-
senses 4:6:

“A vossa palavra seja sempre agradável, tem-
perada com sal, para saberdes como deveis 
responder a cada um.”

E, principalmente, do cuidado com 
o conteúdo de sentimentos e intenções, 
que nos permitimos extravasar por meio 
da linguagem em Mateus 12:34-37:

“Porque a boca fala do que está cheio o cora-
ção. O homem bom tira do tesouro bom coisas 
boas; mas o homem mau do mau tesouro tira 
coisas más.”
  
Tendo expandido o campo da co-

municação de forma a englobar prati-
camente todas as interações humanas, 
lançamos o nosso olhar para a comuni-
cação dentro dos agrupamentos espíritas, 
especialmente entre os trabalhadores que 
assumiram o compromisso com a divul-
gação da doutrina seja por meio de seu 
estudo e exposição, seja atuando nas ati-
vidades de assistência espiritual ou mate-
rial. Como anda a qualidade da comuni-
cação dentro dessas equipes?

A recente avalanche de reuniões 
virtuais entre os grupos espíritas devido 
ao distanciamento social pode ter eviden-
ciado alguns desafios na comunicação. 
Falta de objetivo ou pautas prévias para 
os encontros, fala áspera e pouco empá-
tica entre os trabalhadores, presença da 
frivolidade em meio às atividades espiri-
tuais ou mesmo a negligência quanto à 
comunicação de modo geral: ausência de 
reuniões de qualquer tipo, de informa-
tivos e mensagens de consolo nessa fase 
tão difícil. 

Sejam quais forem os desafios 
identificados, nosso convite é para que 
os trabalhadores da área de comunica-
ção se atentem a zelar pela comunicação 
em seus agrupamentos em seu sentido 
ampliado, ultrapassando a usual lista de 
tarefas pelas quais estão encarregados. E 
como atuar em prol de uma comunica-
ção mais construtiva?

É verdade que o aprimoramen-
to da comunicação entre os integrantes 
de um grupo depende de uma decisão 
pessoal, vigilância constante e um de-
sejo sincero de renovação moral, que o 
Espiritismo geralmente provoca quando 
bem compreendido e, principalmente, 

... o aprimoramento da 
comunicação ... depen-
de de uma decisão 
pessoal, vigilância 
constante e um de-
sejo sincero de reno-
vação moral ...
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bem sentido. Mas promover reflexões em 
grupo sobre a qualidade da comunica-
ção pode impulsionar a tomada de deci-
são individual, funcionar como lembrete 
e mesmo favorecer o aprofundamento 
das reflexões sobre a qualidade das inte-
rações com os demais membros da casa 
devido à troca de experiências advindas 
de diferentes perspectivas.

Estimulamos as equipes espíritas 
que busquem promover estudos, rodas de 
conversas e debates que tracem conexões 
com as vivencias do dia-a-dia do traba-
lhador espírita para o melhor desenvol-
vimento de sua comunicação, no seu 
sentido mais amplo. Como sugestão, as 
obras e diversos escritos de Allan Kardec 
evidenciam sua postura sempre mode-
rada, cortez e serena diante dos desafios 
que ele vivenciou com seus adversários 
e companheiros do movimento epírita 

da época, assim como sua organização 
nas sessões que eram realizadas na So-
ciedade Parisiense de Estudos Espíritas. 
A Revista Espírita é ótima fonte de estudo 
e reflexão para todos que buscam uma 
melhor qualidade na comunicação den-
tro das equipes espíritas, pois demonstra 
de forma mais íntima, o exemplo de Kar-
dec na interação com os diversos meios 
de comunicação com os quais ele estava 
diretamente envolvido.

 
Você já promoveu alguma ativida-

de que proporcione um melhor desenvol-
vimento da comunicação entre os traba-
lhadores e equipes espíritas? Caso queira 
compartilhar sua experiência, teremos 
prazer em aprender com você e ampliar 
o nosso repertório de boas práticas den-
tro do campo da comunicação espírita, 
basta enviar e-mail para

comunicacao@usesp.org.br.

AGENDAO baile das loucas:
cine debate em novembro

O Departamento de Doutrina da USE 
SP realiza no dia 11 de novembro, 

a partir das 20 horas, cine debate com o 
filme O baile das loucas.

O filme conta a história de Euge-
nie, uma jovem no final do século XIX 
que ouve e vê os mortos. Quando seu se-
gredo é descoberto, é levada por seu pai 
e irmão para a clínica neurológica em La 
Salpêtrière sem possibilidade de escapar 
de seu destino. Esta clínica, dirigida pelo 
eminente professor Charcot, um dos pio-
neiros da neurologia e da psiquiatria. Eu-
genie encontra-se com Geneviève, uma 
enfermeira de unidade neurológica cuja 
vida passa diante de seus olhos sem que 
ela realmente a viva. O encontro muda-
rá seus destinos para sempre enquanto 
se preparam para participar do famoso 
“Bal des Folles” organizado todos os anos 
pelo Professor Charcot na clínica.
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Alimentação animal e

Fernando de Oliveira Porto

O consumo da alimentação ani-
mal é um assunto bastante em 
voga hoje em dia e abrange 

diversos aspectos, não somente relacio-
nados à saúde humana, como também 
sobre sustentabilidade e mesmo aspectos 
éticos envolvidos. Para cada um desses 
temas, no entanto, observa-se divergên-
cia entre os especialistas sobre o impacto 
na saúde do ser humano e no equilíbrio 
da natureza.

Não nos compete analisar as ques-
tões relacionadas à nutrição propriamen-
te dita, afeita aos especialistas no tema. 

O que motiva a nossa discussão é a defe-
sa, por parte de determinados grupos de 
espíritas, da introdução da necessidade 
da abstenção da alimentação da proteí-
na animal para o progresso do Espírito, 
como um princípio do Espiritismo.

Em geral, essa defesa se baseia no 
posicionamento de alguns Espíritos no 
cenário do Movimento Espírita Brasilei-
ro, ao tecerem severas críticas ao consu-
mo da carne, atribuindo consequências 
deletérias ao Espírito após o desencarne, 
além de ressaltarem como um ato de 
crueldade do ser humano a exploração 
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dos animais. 

Por maior respeitabilidade que es-
ses irmãos espirituais mereçam da nossa 
parte, considera-se, para efeito da diretriz 
estabelecida pela coerência doutrinária, 
privilegiar-se os ensinamentos exarados 
na Codificação Espírita. Nestas obras, 
Allan Kardec adotou o controle universal do 
ensino dos Espíritos, evitando-se as opiniões 
isoladas e sistemáticas. 

Em O livro dos espíritos, nas pergun-
tas 722 a 724, foi abordada a questão da 
alimentação de maneira bastante lógica 
e equilibrada. Os Espíritos afirmam que 
todo o alimento que não prejudique a 
saúde do ser humano é permitido para 
o consumo. Acrescentam, ainda, que em 
face das leis de conservação e do traba-
lho, faz-se imprescindível alimentar-se 
bem, em benefício da saúde e da ener-
gia, pois a “carne alimenta a carne”, de 
acordo com a nossa constituição física. 
Somente em um caso, esclarecem eles, a 
abstenção do alimento, seja ele de qual-
quer natureza, é meritória: quando em 
benefício dos outros, isto é, “quando há 
privação séria e útil”. 

Os Espíritos classificam de hipocri-
sia a privação apenas aparente de qualquer 
coisa, como uma espécie de sinalização 
de virtude, aliás algo muito comum em 
nossos dias. Vive-se de aparências e into-
lerância perante estilos de vida diferen-
tes dos nossos. É por isso que o egoísmo 
e o orgulho são os grandes males a serem 
combatidos.

Os amigos espirituais vão mais 
além. Em O céu e o inferno, no item intitu-
lado “Cuidar do Corpo e do Espírito”, 
ao esclarecerem a necessidade dos cuida-
dos com o envoltório material, em razão 
de sua influência sobre a alma, afirmam 
que o corpo precisa “estar são, disposto, 
forte”, a fim de que a alma “viva, divirta-
-se e chegue mesmo a conceber as ilusões 
da liberdade”.

Mas, alegam os críticos, e quanto à 
afirmação de Bernard Palissy, na Revista 
Espírita de abril de 1858, de que os habi-
tantes de Júpiter se alimentam exclusiva-
mente de fonte vegetal, pois “o homem 
é o protetor dos animais”? Não seria um 
indicativo de uma imposição de mudan-
ça de hábitos de nossa parte? 

A primeira objeção é a de que uma 
afirmação isolada de um Espírito não 
serve de critério infalível para o estabe-
lecimento de uma regra de conduta. Em 
segundo lugar, a Revista Espírita foi um la-
boratório no qual as teorias e conceitos 
doutrinários foram gradativamente for-
jados e não um repositório de verdades 
prontas. 

Mas, o mais relevante argumento é 
a assertiva de que a alimentação dos ha-
bitantes de Júpiter é composta de frutos 
e plantas, em razão da organização etérea de 
seus corpos e, portanto, nossos alimentos 
são pesados para eles. Muito interessan-
te, porém, a observação de que a alimen-
tação deles “não seria suficientemente 
substancial para os nossos estômagos 
grosseiros”.  

A sensualidade, o apego às coisas 
materiais e o desregramento das paixões 
estão entre os fatores capazes de preju-
dicarem o nosso progresso espiritual, 
aproximando-nos da nossa natureza ani-
mal, conforme os ditames da matéria. 
Mas não são as paixões más em si mes-
mas, e sim, o seu excesso, o problema. A 

Mas não são as paixões 
más em si mesmas, e 
sim, o
seu excesso,
o problema.
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moderação, a temperança e o equilíbrio 
aplicados às nossas condutas, inclusive 
na conservação da vida, são os preceitos 
recomendados em consonância com o 
Espiritismo. 

O Espiritismo é a doutrina do li-
vre exame e da livre consciência e não 
pode ser encarado nos mesmos moldes 
das religiões dogmáticas existentes, nas 
quais a posição de sacerdotes, pastores e 
instituições, em razão da solidez de suas 
tradições, tem força de autoridade sobre 
os fiéis e seguidores. 

Se o espírita considera modificar 
hábitos alimentares para benefício de 
sua saúde, com a devida orientação mé-
dica, por considerar relevante para o seu 
bem-estar, físico, psíquico e espiritual, é 
plenamente livre para fazê-lo. Mas que 
tenha consciência que esse fator, em ab-
soluto, representa por si mesmo garantia 
de elevação espiritual perante os seus se-
melhantes. 

Lembremos de Jesus que, em Ma-
teus 11:18-19, ironiza seus adversários, 
ao acusarem-no de endemoninhado por 
comer e beber na presença de publicanos 
e “pecadores”, assim como criticavam 

João Batista, não obstante não comesse e 
nem bebesse com eles. O mestre, aliás, se 
sai com um epíteto curioso: “a sabedoria 
é justificada pelas suas obras”. 

Na intencionalidade da consciên-
cia, no sentimento bom ou mau que nos 
guia, mais do que as ações exteriores, 
situa-se o valor de nosso procedimento, 
pois, conforme o próprio Cristo ponde-
rou sobre a questão do alimento, não é o 
que entra pela boca do homem que o contami-
na, mas o que procede do seu coração (Mateus 
15:17-18).
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Obra Básica

Nas obras fundamentais da Dou-
trina Espírita encontramos ins-
truções claras sobre a necessida-

de do seu estudo aprofundado. 

Na introdução de O livro dos Espíri-
tos, Kardec já aponta que os estudos “re-
querem atenção demorada, observação 
profunda e, sobretudo, como aliás o exi-
gem todas as ciências humanas, continui-
dade e perseverança” 2. Explica que são 
precisos muitos anos para adquirirmos 
conhecimentos em qualquer ciência, e 
que, portanto, o estudo do Espiritismo, a 
Ciência do Infinito, irá demandar muito 
tempo. Indica ainda que este estudo deve 

ser metódico, “começar pelo princípio e 
seguir o encadeamento e o desenvolvi-
mento das ideias 3.

Interessante que Kardec também 
definiu o perfil dos que se dedicariam 
ao estudo da Doutrina Espírita, quando 
disse que estes estudos seriam realizados 
com proveito por “homens sérios, perse-
verantes, isentos de prevenções e anima-
dos de firme e sincera vontade de chegar 
a um resultado” 3. 

Que resultado? A transformação 
moral de cada um de nós e nossa contri-
buição para a transformação da huma-

A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma 
ciência e toda uma filosofia, que reclamam um estudo sério, perseverante e aprofundado.

Allan Kardec 1
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nidade. Como alcançá-lo? Seriedade e 
Perseverança.

Para estudarmos o Espiritismo, co-
meçaremos pela base, pelas obras funda-
mentais da Doutrina: O livro dos espíritos; 
O livro dos médiuns ou guia dos médiuns e dos 
doutrinadores, O evangelho segundo o espiritis-
mo, O céu e o inferno ou a justiça divina segundo 
o espiritismo e A gênese: os milagres e as predi-
ções segundo o espiritismo.

Para o conhecimento aprofundado 
dos ensinos dos Espíritos, o estudo das 
obras básicas deve ser contínuo, pois à 
medida que ampliamos a compreensão 
dos princípios espíritas, somos levados a 
novas reflexões que impactam os estudos 
de maneira significativa.

Há ainda outras obras de Kardec 
que devemos estudar.     

Destacamos o livro O que é o espi-
ritismo? que contém “sumária exposição 
dos princípios da Doutrina Espírita, um 
apanhado geral desta, permitindo ao lei-
tor apreender-lhe o conjunto dentro de 
um quadro restrito. Em poucas palavras 
ele lhe percebe o objetivo e pode julgar 
do seu alcance. Aí se encontram, além 
disso, respostas às principais questões ou 
objeções que os novatos se sentem natu-
ralmente propensos a fazer. Esta primei-
ra leitura, que muito pouco tempo con-
some, é uma introdução que facilita um 
estudo mais aprofundado” 4.

De igual relevância, temos a Revista 
Espírita, uma publicação mensal de 1858 
a 1869, que permite acompanhar o pro-
cesso do desenvolvimento do Espiritismo, 
o surgimento das mais variadas questões 
doutrinárias da época, bem como os 
questionamentos e refutações sobre elas.

As obras de Kardec constituem um 
enorme e rico material de estudo que, 
com certeza, nos ocuparão por muitos e 
muitos anos. 

As instituições espíritas têm um im-
portante papel na orientação dos estudos 
da Doutrina, tanto incentivando a leitura 
individual como propondo a formação 
de grupos de estudo da obra básica. 

O Codificador, no Projeto 1868, 
inserido em Obras póstumas, incentiva os 
cursos regulares de Espiritismo que te-
riam como objetivos “desenvolver os 
princípios da Ciência e de difundir o gos-
to pelos estudos sérios (...) teria a vanta-
gem de fundar a unidade de princípios, 
de fazer adeptos esclarecidos, capazes de 
espalhar as ideias espíritas e de desenvol-
ver grande número de médiuns” 5. Estas 
são motivações mais que suficientes para 
implantar estudos sistematizados das 
obras de Kardec nas instituições espíri-
tas. 

Os centros espíritas podem estabe-
lecer seus próprios programas de estudo 
das obras de Kardec, mas há um progra-
ma de estudo sistematizado elaborado 
pela Área de Estudos do Espiritismo do 
Conselho Federativo Nacional e reco-
mendado pela USE. O programa Estudo 
das Obras Básicas (EOB) contido no li-
vro Introdução ao estudo do espiritismo / Estu-
do da obra básica 6 possibilita o contato com 
a Doutrina em sua mais pura essência. 

O EOB apresenta quatro opções 
para o estudo das Obras Básicas, com 
detalhamento de conteúdo, duração e 

Os centros espíritas
podem estabelecer seus 
próprios programas 
de estudo das obras de 
Kardec.
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bibliografia subsidiária. As diferentes 
opções possibilitam atender os anseios 
de todos aqueles que queiram estudar o 
Espiritismo, desde os que ainda não têm 
nenhum conhecimento da Doutrina até 
os que, conhecendo a Doutrina, queiram 
dedicar-se a um estudo mais aprofunda-
do das obras.

Allan Kardec considera o Estu-
do da Doutrina Espírita como capaz de 
“exercer capital influência sobre o futuro 
do Espiritismo e sobre suas consequên-
cias” 5. Ouçamos seu conselho. Estude-
mos suas obras!
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Dentro de suas metas, o Depar-
tamento da Família continua 
auxiliando na capacitação de 

dirigentes que tenham atuação junto à 
família, a qual ocupou um papel funda-
mental nesta pandemia e foi reconhecida 
mais uma vez como a célula mater da so-
ciedade.

Este Departamento com o intuito 
de elucidar dúvidas a respeito dos temas 
polêmicos da atualidade, na busca de 
atender às necessidades dos dirigentes e 
coordenadores nas diretrizes sólidas da 
Doutrina Espírita, estruturou documen-
to norteador, que pode ser encontrado 
no site da USE: usesp.org.br, no Depar-
tamento da Família.

Ressaltamos a importância deste 
documento onde dirigentes e coordena-
dores podem iniciar sua atuação, tendo 
diretrizes mais seguras para empreender 
a jornada de implantação da área em 
centros espíritas.

Necessitamos estar alinhados com 
os objetivos da USE para elaborarmos o 
Departamento da Família em todo nosso 
estado. Para tanto criamos o grupo Equi-
pe Família com a participação de coorde-
nadores dos Departamentos da Família 
das diversas regiões. Até esse momento 
contamos com as participações das Re-

gionais da Baixada Santista e Vale do Ri-
beira, de Ribeirão Preto, de São José do 
Rio Preto, de São Paulo e da USE Inter-
municipal de Jacareí. Assim, unidos em 
prol do mesmo objetivo, compreendendo 
as dificuldades de cada região, consegui-
mos estruturar nosso trabalho para que 
ele seja a somatória dos anseios de todas 
as regiões, possibilitando que o trabalho 
do bem seja assinado por muitas mãos, 
que formam um só coração.

Depois de vários meses apenas 
com atividades virtuais, as Casas estão 
pouco a pouco retornando ao trabalho 
presencial. Na análise de quando e como 
voltar, devemos lembrar que a USE não 
determina o retorno ou não das ativida-
des presenciais e sim disponibiliza orien-
tações e protocolos de cuidados neces-
sários para que, aqueles que decidirem 
retornar ao trabalho presencial, possam 
retomar as atividades com segurança.

Estas orientações, também estão 
disponíveis no site da USE e podem au-
xiliar os dirigentes à tomada de decisões 
quanto à definição do retorno de ativida-
des em suas regiões.

Importante analisarmos em quais 
áreas, o departamento da Família pode 
auxiliar. Os desafios da convivência fami-
liar se encontram na infância, na moci-
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dade, na idade adulta, como também, no 
atendimento a idosos. 

Muitas vezes as Casas que reto-
mam o trabalho presencial encontram 
dificuldades para completar seu quadro 
de trabalhadores. Quando isto acontece, 
o Departamento da Família pode auxi-
liar, disponibilizando-se para reuniões de 
pais, grupos de estudo e palestras.

O Evangelho no Lar, também, tem 
papel importante na harmonia do lar. 
Participar de grupos que ensinam qual 
a forma mais assertiva para realizar essa 
atividade vai auxiliar no fortalecimento 
das famílias, muitas delas sofrendo todo 
tipo de pressão, seja na perda financeira, 
na perda de um ente querido, ou nas se-
quelas que a pandemia deixou.

O Departamento de Atendimento 
Espiritual pode reforçar a equipe destes 
trabalhadores, pois o Departamento da 
Família, pela sua transversalidade, atua 
no acolhimento daqueles que buscam as 
Casas Espíritas, para superar as dificul-
dades que surgem a cada dia. 

Na compreensão da relação de 
causa e efeito, da família corporal e da 
espiritual, conseguimos levar a racionali-
dade das diretrizes kardequianas, sempre 
tendo em mente a base do Departamento 
da Família, Entender para Acolher.

A insegurança pelo receio ou en-
frentamento dessas dificuldades tam-
bém tem trazido a muitos, desequilíbrios 
quanto à saúde mental. 

Crise de ansiedade, síndrome do 
pânico, depressão e, muitas vezes, tentati-
vas de suicídio, passaram a fazer parte do 
dia a dia de muitas famílias. É neste mo-
mento que na Doutrina Espírita, extre-
mamente consoladora, tendo a racionali-
dade pautada na ciência, encontramos a 
fé raciocinada que fortalece àquele que, 
esquecendo-se da força da vida, entrega-
-se ao desânimo e à apatia. 

No capítulo XIX de O evangelho se-
gundo o espiritismo, cujo título é “A  Fé que 
transporta Montanhas”, encontramos no 
item 12, reflexões sobre a fé humana e 
a fé divina, e segundo nos reafirma Kar-
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dec, somos artífices do próprio destino.

“No homem, a fé é o sentimento 
inato de seus destinos futuros; é a cons-
ciência que ele tem das faculdades imen-
sas depositadas em gérmen no seu íntimo, 
a princípio em estado latente, e que lhe 
cumpre fazer que desabrochem e cresçam 
pela ação da sua vontade”.

Estimulando e despertando o in-
teresse da liderança e colaboradores 
espíritas pelo trabalho sistemático da 
evangelização da família, promovendo e 
estimulando contínuo debate de temáti-
cas da família e atividades diversas nos 
diferentes formatos de realização, conse-
guirá o Departamento da Família dar a 
sua contribuição para que este seja um 
momento produtivo no nosso crescimen-
to como trabalhador e, também, como 
aprendiz. O estudo e compreensão dos 
livros da Codificação nos fortalecem, à 

medida que conseguimos pelo autoco-
nhecimento nos aceitar, aceitando mais 
facilmente os que caminham lado a lado 
conosco, seja na seara espírita que abra-
çamos, seja em nossos lares.

Talvez alguns amigos ainda te-
nham dúvidas quanto à real necessidade 
da criação do Departamento da Família 
em cada Regional. Devemos lembrar 
que a família, assim como a planta, ten-
do um responsável para cuidar de seu 
solo, revolvendo constantemente a terra, 
regando-a com água fresca e límpida, 
terá um crescimento mais harmonioso e 
esse jardineiro atento, cuidará para que 
as ervas daninhas não prejudiquem seu 
desenvolvimento.

Fica aqui o convite a todos, para 
que se tornem jardineiros do Bem levan-
do a luz do Evangelho e os ensinamentos 
de nossa Doutrina a todas as regiões. 
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Espiritualidade na

Equipe do Departamento de Infância

departamento de
INFÂNCIA

infancia@usesp.org.br

Evangelização Espírita

A Doutrina Espírita nos ensina que 
Jesus é o nosso Guia e Modelo. 
Mas o grande desafio de todos 

nós espíritas é exatamente o de segui-lo, 
cumprindo fidelidade aos exemplos que 
ele nos deixou.

A narrativa acima do Evangelho 
refere-se ao Sermão do Monte, uma das 
mensagens mais ricas da história da Hu-
manidade terrestre. Lá é dito que “Jesus 
viu a multidão” e então subiu ao monte. 
Jesus viu a multidão, Jesus percebeu suas 
necessidades, Jesus preocupou-se com o 
povo simples que o buscava. Um grande 
interesse havia, e ainda há, no coração do 
Cristo, o de conduzir seus tutelados para 
uma nova faixa de evolução. O de elevar 
suas almas, pelo desenvolvimento das vir-
tudes, até ao maior ponto possível na es-
cala evolutiva, até que se possa dizer que 
somos um com Deus, da mesma forma 
que Ele já o é. As pretensões do Cristo 
conosco, portanto, são elevadíssimas...

E para cumprir essas pretensões, 
Ele nos deixa um discurso extremamente 
elevado, falando através das bem-aventu-
ranças, de uma felicidade divina, que não 
seria encontrada na experiência terrena 
e sim na vida futura. Uma mensagem de 
grande teor espiritual, capaz de conduzir 
os homens para novos rumos de evolu-
ção.

Observando então as lições do ser-
mão do monte para nosso contexto da 
Evangelização Espírita, desejamos refle-
tir sobre o nível da mensagem que preci-
samos oferecer aos corações pequeninos. 
Pelo exemplo de Jesus, esse nível seria a 
melhor que aquele público poderia com-
portar.

Quando as equipes de evangeli-
zação infantil se reúnem para o plane-
jamento e estruturação das atividades, é 
muito importante trabalhar com algumas 
diretrizes em mente, buscando produzir 
o melhor estímulo de transformação em 
todos. 

A utilização das obras básicas de 
Allan Kardec como referência de tudo 
que for ensinado, é o primeiro ponto de 
garantia da qualidade do trabalho de 
Evangelização. Mas não é só isso. Kar-
dec nos traz uma reflexão muito interes-
sante quando apresenta os verdadeiros 
espíritas ou espíritas cristãos:

“os que não se contentam em admirar a 
moral espírita, mas a praticam e aceitam 
todas as suas consequências. Convencidos 
de que a existência terrestre é uma prova 
passageira, tratam de aproveitar os seus 
breves instantes para avançar pela senda 
do progresso, única que os pode elevar na 
hierarquia do mundo dos Espíritos, esfor-

“E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos; E, abrindo a 
sua boca, os ensinava ...”

Matheus 5: 1, 2

Equipe do Departamento 
de Infância da USE SP.
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çando-se por fazer o bem e reprimir seus 
maus pendores. Suas relações são sempre 
seguras, porque a convicção que nutrem os 
afasta de todo pensamento do mal. A ca-
ridade é, em tudo, a sua regra de conduta. 
São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os 
espíritas cristãos.” * O Livro dos Mé-
diuns, Primeira Parte - cap. III .

Não basta apreciarmos a mensa-
gem ou nos entusiasmarmos com ela, é 
preciso vive-la. E para vive-la como cris-
tãos, o exercício não será fácil de realizar. 
Será preciso estar realmente convencido 
que a existência terrestre é passageira, 
e que a vida futura, é a que verdadeira-
mente importa. E disso se depreende um 
mundo de valores e escolhas. 

A Evangelização espírita deverá 
conduzir as mentes e os corações infan-
tis a pensar em suas escolhas e diretrizes 
de vida baseando-se no bem que devem 
fazer para almejar uma felicidade futura, 
felicidade essa descrita com clareza na 
obra Kardequiana. 

Os pequenos aprenderão desde 
cedo a ter uma visão panorâmica da 
vida, não apenas do trecho “berço ao tú-

mulo”, mas um horizonte amplo, de es-
pírito imortal, que se perde na esteira do 
tempo e avança para a eternidade. Com 
essa visão ampliada, seu coração também 
receberá instruções a respeito das dores 
e sofrimentos que virão, e, pelo conceito 
ensinado sobre as provas e expiações, so-
bre a justiça da reencarnação, sentir-se-á 
seguro com a bondade e justiça de Deus, 
mantendo-se mais preparado e sereno 
para as etapas do seu destino na encar-
nação que passa. 

Aprenderá enfim a viver no mun-
do sem ser do mundo, a sobrepujar todas 
as lutas e dores, colocando-se na posi-
ção superior de quem vive a experiência 
da Terra, mas consegue não se afligir 
nas suas turbulências. Pois, assim como 
Kardec o fez, consegue se colocar pelo 
pensamento, na vida espiritual, e então a 
vida corpórea se torna simples passagem, 
breve estação num país ingrato. 

Convidamos, assim, nossos compa-
nheiros de jornada, em especial aqueles 
que se dedicam às crianças, à preparação 
de programa de estudos que as ajudam 
a conhecer e entender essa visão espiri-
tual da vida, trazendo mais espirituali-
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dade nos ensinos, com requisições claras 
e intensas de transformação moral. E se 
o Sermão do Monte é o curso de espi-
ritualidade aplicado pelo Mestre den-
tro das condições que o povo da época 
comportava, o Espiritismo é a reedição 
desse curso, trazendo requisições morais 

para os homens tendo por base o conhe-
cimento da vida futura. Compete-nos 
compreender ambos para poder trans-
miti-los com segurança. Para que nossas 
crianças se desenvolvam tendo por alvo 
serem verdadeiros espíritas, ou melhor, 
espíritas cristãos.

No dia 12 de novembro, 
sexta feira, das 20 às 21h30, o 
Departamento de Infância da 
USE irá apresentar o terceiro 
módulo do seminário Comece 
pelo Começo. Fundamentos 
da Doutrina Espírita para o 
Evangelizador.

Este evento fortalece a 

campanha Comece pelo Come-
ço onde privilegiamos o uso das 
obras basilares do Espiritismo.

Neste seminário, o tema 
principal será a Reencarnação. Os 
evangelizadores e educadores es-
píritas terão a oportunidade de 
aprofundamento e esclarecimen-
to no assunto da pluralidade das 

Reunião do Departamento de Infância em novembro, 
dia 12. Inscreva-se.

AGENDA

existências e, em seguida aos es-
tudos doutrinários, poderão com-
partilhar com os companheiros 
de tarefa, ideias e ilustrações que 
auxiliam em seus planos de aula 
junto às crianças.

Inscreva-se pelo link
www.bit.ly/use-di-2021-r1.

Venha, participe! 
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Conceitos científicos      - II

Equipes do Departamento de Mediunidade e da Assessoria de Ciencia e Pesquisa Espírita 

O Departamento de Mediunida-
de, em parceria com a Assessoria 
de Ciência e Pesquisa Espírita 

(ACPE), realizou uma live sobre concei-
tos científicos ligados à mediunidade em 
agosto deste ano. Foram apresentadas 
várias informações sobre pesquisas cien-
tíficas em torno da mediunidade, realiza-
das por pesquisadores espíritas e não-es-
píritas. Em uma série de três matérias, as 
principais informações apresentadas na 
live serão compartilhadas com o leitor da 
revista digital Dirigente Espírita (RDE).

No número anterior, publicamos a 1ª 

matéria, descrevendo alguns conceitos 
básicos em torno das pesquisas sobre 
mediunidade, realizadas fora do contex-
to espírita. Nessa matéria, descreveremos 
alguns trabalhos de pesquisa realizados 
no âmbito acadêmico. E no próximo, fe-
charemos a série apresentando pesquisas 
realizadas no meio espírita sobre mediu-
nidade.

Na matéria anterior, comenta-
mos sobre a importância do referencial 
teórico com base no qual uma pesquisa 
científica é feita e interpretada. Fenôme-
nos espíritas podem ser analisados sob 

departamento de
MEDIUNIDADE

mediunidade@usesp.org.br

52

ligados à mediunidade
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diferentes referenciais teóricos tais como 
Medicina, Psicologia e Parapsicologia. 
Aqui, vamos descrever algumas pesqui-
sas da mediunidade realizadas no âmbito 
dessas disciplinas, sem menção aos fun-
damentos da Doutrina Espírita.

O primeiro trabalho de pesquisa 
sobre mediunidade publicado em litera-
tura científica não-espírita que vamos co-
mentar, é de Elizabeth S. FREIRE et al. 
(2020), intitulado Testing alleged mediumistic 
writing: An experimental controlled study (em 
tradução livre: “testando a suposta es-
crita mediúnica: um estudo experimen-
tal controlado”). Neste trabalho, foram 
realizadas 18 seções de escrita mediúni-
ca com 8 médiuns que aceitaram parti-
cipar da pesquisa. Nessas seções, eram 
mostrados aos médiuns algumas fotos 
de pessoas desencarnadas, sem fornecer 
nenhuma informação adicional de quem 
eram ou seus familiares. Foram selecio-
nadas 94 pessoas adultas que tiveram um 
familiar ou amigo próximo desencarna-
do a no máximo 8 anos, para fornece-
rem uma foto da pessoa desencarnada 
e, posteriormente, receberem uma car-
ta mediúnica proveniente dos médiuns 
participantes e avaliá-la. A avaliação das 
cartas era feita através de um questioná-
rio, porém, a pessoa recebia não apenas 
a carta que seria endereçada a ela, mas 
outras 4 cartas de natureza genérica para 
verificação de itens de identificação. As 
seções mediúnicas não ocorreriam com 
a presença dessas pessoas, familiares ou 
amigos, dos desencarnados

Embora todo o cuidado nessa 
pesquisa, infelizmente, os médiuns não 
foram capazes de mostrar evidências 
quantitativas da capacidade de receber 
informações da personalidade desencar-
nada. Embora algumas cartas de alguns 
médiuns tenham sido bem avaliadas no 
processo, estatisticamente não foi possí-
vel distinguir o processo da mera coin-
cidência. Os pesquisadores levantaram, 

porém, a hipótese de que as condições de 
pesquisa podem ter influenciado o resul-
tado. Como o ambiente da pesquisa não 
era o da rotina de atividades mediúnicas 
dos médiuns, qual seja a Casa Espírita 
para a maioria deles, os pesquisadores 
acreditam que um trabalho de pesquisa 
futuro em que seja possível o médium re-
ceber as cartas mediúnicas no ambiente 
de rotina, possa favorecer a evidência do 
fenômeno.

Em um trabalho científico publica-
do em 2020 na revista Brain and Behavior, 
BASTOS JR. et al. (2020) analisaram, 
dentre outras coisas, o tamanho das glân-
dulas pineal e pituitária e a concentra-
ção de algumas substâncias químicas na 
corrente sanguínea de médiuns atuando 
e não-atuando com a mediunidade. O 
estudo mostra que não há correlação 
entre essas variáveis e o fenômeno me-
diúnico. Em particular, o estudo buscou 
verificar a hipótese da glândula pineal ter 
algum papel em fenômenos transcenden-
tais conforme algumas obras espíritas e 
não-espíritas. Os pesquisadores mostram 
que nem o tamanho da glândula pineal, 
nem a hipótese dela produzir melatoni-
na, por exemplo, correlacionam-se com 
o fenômeno mediúnico.

 O terceiro estudo a ser comen-
tado aqui, será analisado na próxima 
matéria desta série com base no referen-

Em particular, o es-
tudo buscou verificar a 

hipótese da
glândula pineal 
ter algum papel

em fenômenos 
transcendentais
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cial teórico espírita. Aqui vamos apenas 
descrevê-lo. Com o título A qualitative 
exploratory analysis of  channeled content (tra-
dução livre: “Uma análise qualitativa 
exploratória do conteúdo mediúnico”), J. 
ANASTASIA et al. (2020) investigaram 
os ditados recebidos através da mediu-
nidade como resposta à seguinte per-
gunta: “Você tem alguma sugestão ou 
mensagem sobre os experimentos atuais 
ou futuros em mediunidade?”. Foram 
convidados a “canalizar” respostas a essa 
questão 13 médiuns dos laboratórios do 
Institute of  Noetic Sciences (um instituto 
dedicado a pesquisas em Parapsicologia, 
https://noetic.org/). A palavra “canali-
zação” comumente empregada na língua 
inglesa tem significado de “mediunida-
de”. Depois de um cuidadoso escrutínio 
das 26 comunicações (2 por médium), 
os pesquisadores identificaram 7 temas 
dentro das quais o conteúdo das mesmas 
podia ser identificado:

1. condições ao estudo quantitativo de 
propriedades fisiológicas em torno do fe-
nômeno;
2. avanço da pesquisa em “canalização”;
3. mecanismos da “canalização”; 
4. descrição do processo mediúnico do 
ponto de vista dos “seres não-físicos”;
5. conceitos filosóficos sobre a realidade, 
o ser humano etc.;
6. mensagens de gratidão e colaboração;
7. mensagens pessoais de cura e cresci-
mento.

O maior número de mensagens recebi-
das foi dos temas 2 e 6.  Exemplos abaixo:

Exemplo de 2:  “... podem suas 
máquinas medir a diferença entre ... con-
versas telepáticas? ... porque isso pode 
proporcionar alguma evidência de que 
não é apenas o veículo, que existe um pa-
drão...”

Exemplo de 6: “... Existe muita 
colaboração ... em planos dimensionais 

elevados e agora, em níveis mais densos 
da realidade ... aqui vocês estão ... pron-
tos para um salto ... e, portanto, os re-
sultados desses estudos terão impacto nas 
consciências da humanidade. Eles irão se 
espalhar e abrir as mentes ... [em] serviço 
de todos ... obrigado.”

Notem que as mensagens acima 
não usam linguagem espírita. Esse ponto 
e outros serão analisados à luz do Espi-
ritismo na próxima matéria, bem como 
outros artigos de pesquisa sobre mediu-
nidade publicados na literatura espírita 
serão citados. 
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Incentivar e

Lucas Rafael

Os agrupamentos ou centros es-
píritas, funcionam como polos 
para os adeptos da Doutrina 

dos Espíritos se reunirem. Desde o pe-
ríodo da Codificação Espírita por Allan 
Kardec, o mesmo incentiva a formação 
de agrupamentos com o objetivo do estu-
do sério dos ensinamentos dos espíritos, 
utilizando o Controle Universal do En-
sino dos Espíritos como ferramenta para 
verificar os ensinamentos surgidos e com 
os estudos dos mesmos, desenvolver a fé 
raciocinada.

Ao se organizar, cada grupo planeja seus 

objetivos e as ações para alcançar tais 
objetivos, pautados nos ensinamentos da 
Doutrina Espírita.

No que tange às Mocidades, um 
subgrupo dentro do agrupamento maior 
que é o Centro Espírita, um dos objeti-
vos deste trabalho é o incentivo ao estudo 
sério da Doutrina. Mas como promover 
isso?

Para muitos ao conhecerem o Es-
piritismo, antes de se aprofundarem nos 
estudos, a visão que demonstram ter é 
de que a Doutrina Espírita é como uma 

departamento de
MOCIDADE

mocidade@usesp.org.br
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Lucas Rafael é secretário 
de Doutrina do Depar-

tamento de Mocidade da 
USE SP.

novembro/dezembro 2021 - edição 186

55



tábua de salvação em meio ao mar agita-
do, por alguns até mesmo considerada a 
princípio como milagrosa. Apegando-se 
à ideia equivocada de que basta estar no 
Centro Espírita que tudo automatica-
mente “fica bem”. E isso se deve em par-
te ao entusiasmo ao conhecer algo novo 
e também é um reflexo da necessidade 
de cada um em receber ajuda com suas 
mazelas.

Mas basta se aprofundar nos estu-
dos para verdadeiramente compreender 
a alcunha de Consolador Prometido, 
indo para além das primeiras impressões, 
que muitas vezes são superficiais ou equi-
vocadas quanto à natureza da Doutrina 
Espírita e dos trabalhos realizados nos 
Centros Espíritas ou da ação da espiri-
tualidade.

Na resposta dos espíritos à questão 
619, em O livro dos espíritos, é demonstrado 
o quanto ainda se caminha no processo 
evolucionário do ser. Ao comentar a res-
posta, Allan Kardec ressalta o quanto, 
Espíritos encarnados ou desencarnados, 
conhecem e conhecerão da Lei Divina. 
O estudo do Espiritismo aproxima cada 
vez mais o ser deste conhecimento da Lei 
Divina, promovendo a compreensão do 
que já está na sua consciência.  

As Mocidades espíritas trabalham 
as ideias, textos e livros que compõem 
a informação doutrinária espírita como 
base do processo de conscientização 
do Espírito. As informações já estão no 
mundo, o Espiritismo é divulgado e seu 
estudo incentivado, mas ainda há equí-
vocos quanto ao estudar. Ainda presos a 

concepção simplista de que um estudo se 
dá somente com leitura e memorização, 
existem aqueles que são adeptos ao Espi-
ritismo, mas não estudantes sérios, o que 
poderia mudar caso se aprofundassem 
nos estudos da Doutrina, pois veriam 
que estão em contradição com a mesma.  
Por vezes ainda se confunde os meios de 
estudo da doutrina espírita com os mol-
des que são aplicados em meio ao mundo 
material e a sociedade em geral, o que 
quando analisada de forma aprofunda-
da também se perceberia que ocorrem 
mudanças diversas ao longo da história 
humana, e neste aspecto, mostra aos es-
píritos encarnados que não é preciso se 
ater aos moldes que já estão acostuma-
dos, mas que a mudança de formas de 
estudar é bem-vinda.

O estudo sério da Doutrina Es-
pírita nos convida a outros modelos de 
estudo, de forma a auxiliar a todos con-
siderando-os como ser integral, como Es-
píritos em evolução e não somente algo 
momentâneo.

A leitura deve ser vista como uma 
porta de acesso, um princípio desses es-
tudos, mas não como a única forma de se 
conhecer o Espiritismo e, principalmen-
te, de compreendermos suas lições. A 
prática da caridade, o estudo sério e or-
ganizado dos efeitos mediúnicos, o estu-
do de O evangelho segundo o espiritismo alia-
do ao autoquestionamento são algumas 
formas de estudo apresentadas por Allan 
Kardec ao estimular o estudo espírita.

A compreensão de novos conheci-
mentos não advém da simples memori-
zação de trechos de O livro dos espíritos ou 
de O céu e inferno, mas sim da internali-
zação destes entendimentos. Se trata da 
conscientização, de trazer à tona o co-
nhecimento já presente dentro de cada 
coração. Para muitos é preciso enxergar 
como esses novos saberes se manifestam 
em suas vidas, como a explicação das re-

A compreensão de
novos conhecimentos 
não advém da sim-
ples memorização.
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lações entre espiritualidade e encarnados 
geram efeitos no seu dia-a-dia.

É incentivar, por exemplo, que a 
leitura de O evangelho segundo o espiritismo 
aconteça junto à reflexão e ao questiona-
mento. Ler as palavras e se questionar: 
“Eu já consigo fazer isso?”; “Por que 
ainda não consigo?”; “O quanto já con-
sigo?”; “Como posso chegar até este es-
tágio?”. Tornar o estudo da doutrina um 
hábito constante de reflexão.

Quando Allan Kardec confrontava 
os efeitos mediúnicos que estudava com 
a aplicação de seu método de análise, o 
Controle Universal do Ensino dos Espíri-
tos, um grande modelo de fé raciocinada 
aplicada, e para os espíritas que vieram 
depois fica o exemplo, desde o concei-
to em si de elaborar métodos de estudo 
para o que se dedicarem a estudar até 
suas aplicações. Nessa proposta de estu-
do, este texto parte para analisar uma 
pequena parte do trabalho dos grupos de 
mocidades espíritas.

Ao resumir uma parte do trabalho 
das Mocidades espíritas em dois âmbi-
tos: informar e conscientizar; retoma-se 
a pergunta feita inicialmente neste texto, 
sobre a promoção de um estudo sério da 
Doutrina.

Focando no trabalho junto a ado-
lescentes e jovens, um estudo sério é mais 

do que dar aulas expositivas, exemplifi-
cando, é promover ações de auxílio so-
cial como incentivo à caridade, é apre-
sentar o ideário espírita de forma dinâ-
mica e que incentivem aos participantes 
de Mocidades a estudarem por si além 
dos momentos em grupo. É estimular 
adolescentes e jovens a utilizar o conhe-
cimento da Doutrina Espírita de forma a 
refletirem suas vivências, relacionando o 
Espiritismo com sua própria caminhada 
evolutiva. É verdadeiramente propor que 
a Mocidade seja uma ferramenta funcio-
nal na caminhada evolutiva de cada Es-
pírito que ali participa.

E para isso funcionar é preciso 
manter em mente que informação sem 
prática torna o aprendizado incompleto, 
e a conscientização sem informação séria 
leva a equívocos - e num cenário extremo 
a misticismo ou até ao fanatismo, postu-
ras contrárias à Doutrina Espírita. É pre-
ciso dedicação, paciência e estímulo a di-
versas formas de estudar para se realizar 
um estudo sério do Espiritismo.

E para isso funcionar é 
preciso manter em mente 
que informação sem 
prática torna o aprendi-
zado incompleto
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O centro espírita

Maurício Romão

Qual o impacto das novas tecno-
logias nas casas espíritas brasi-
leiras? Como será o futuro e a 

integração entre o modelo físico e o mo-
delo digital? Quem são os novos espíritas 
que chegaram à doutrina espírita através 
das lives e da avalanche de conteúdo que 
surgiram nos últimos meses? Essas são 
algumas dentre muitas outras perguntas 
que apareceram no planejamento dos di-
rigentes espíritas nos últimos meses.

Antes da pandemia podíamos ob-
servar uma timidez do movimento es-

pírita em relação às novas tecnologias. 
Transmissões ao vivo eram realizadas 
quase que exclusivamente por oradores 
conhecidos, víamos algumas casas com 
sites institucionais, mas sem muita atua-
lização de conteúdo, baixa utilização do 
YouTube, Twitter, Instagram e Tiktok.  Já po-
díamos perceber uma boa presença no 
Facebook e utilização do whatsapp para co-
municação interna de grupos das casas 
espíritas e do movimento em geral.

Com a decretação da pandemia 
e suas consequências no funcionamen-

departamento de
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ti@usesp.org.br

e as novas tecnologias

Maurício Romão é diretor 
do Departamento de 

Tecnologia da Informação 
da USE SP.
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to das casas espíritas, a grande maioria 
delas foi pega de surpresa e sem muita 
contingência para o funcionamento ade-
quado de suas atividades. Uma situação 
sem precedentes e de difícil previsibilida-
de deixou a maioria das casas totalmente 
fechadas, sem prestar o apoio costumeiro 
aos seus frequentadores.

Algum tempo depois vimos, em 
algumas casas, o uso de algumas novas 
tecnologias para adaptar os processos 
nos trabalhos de atendimento espiritual 
e físico.

Vimos um forte crescimento das 
transmissões de palestras, agora não só 
limitada aos oradores conhecidos, mas 
trazendo o palestrante habitual da casa 
espírita para lives e palestras gravadas 
no YouTube e Facebook. O uso do whatsapp 
para divulgação desses eventos se intensi-
ficou, fazendo com que as casas espíritas 
se empenhassem rapidamente nessas no-
vas oportunidades tecnológicas para não 
deixar completamente desassistido seus 
frequentadores.

Vimos aparecer em todas as áreas 
da casa espírita soluções paliativas para 
manter o atendimento. Dentre as novas 
formas de atuação vimos:

Atendimento Fraterno virtual: 
Agendamento pelo site da institui-
ção e/ou whatsapp, com utilização 
de chamada de vídeo (whatsapp, 
Google Meet, Zoom, Teams, Skype) ou 
voz para a conversa fraterna.

Palestra Pública via YouTube,  Fa-
cebook ou StreamYard.

Pedidos de vibrações pelos sites, 
whatsapp e nos próprios grupos me-
diúnicos.

Grupos mediúnicos se reunindo 
através das plataformas de vídeo 

para vibrações e estudos. 

Áreas Doutrinárias lançando 
cursos on-line, pelas plataformas de 
vídeo (Google Meet, Teams e Zoom), de 
iniciação ao espiritismo, bem como 
outros estudos mais aprofundados.

Reuniões de dirigentes das ca-
sas espíritas com seus trabalhado-
res e com seus colegas dirigentes da 
USE SP através das plataformas de 
vídeos.

Enfim, foi realmente uma avalan-
che de tecnologia chegando em todos os 
espaços da casa espírita.

Evidentemente que nem todas as 
casas espíritas estavam preparadas para 
essas inovações e o tempo de desenvol-
vimento de tudo isso foi distinto quando 
avaliamos esse período todo.

Um dos pontos interessantes a ob-
servar é que todo esse conteúdo espírita 
chegou a um novo público, que não ti-
nha acesso presencial, seja por desconhe-
cimento, falta de oportunidade, medo, 
tempo, etc.. 

É chegada a hora do planejamento 
de 2022. O que faremos? Como vamos 
tratar esse público que de alguma forma 
se acostumou com as novas tecnologias? 

Acreditamos que um modelo híbri-
do deva ser o modelo que melhor atende 
a todos. A manutenção das atividades 

Como vamos tratar esse 
público que, de alguma 

forma, se acostumou 
com as novas
tecnologias?
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presenciais traz sem dúvida um contato 
pessoal muito importante, que fortalece 
os laços e o engajamento dos espíritas e 
devem estar disponíveis a todos. Porém, 
as facilidades das novas tecnologias já 
conquistaram muitos trabalhadores e 
também devem estar disponíveis.

Muitos processos que citamos aci-
ma foram ajustados pelas novas tecnolo-
gias e podem coexistir com os processos 
físicos, deixando boas opções aos espíri-
tas, sempre seguindo as orientações dos 
órgãos oficiais de saúde.

Vamos a alguns exemplos:

Atendimento Fraterno:
Podem-se ter horários de atendi-
mento presencial e atendimento 
virtual. O trabalhador que pre-
ferir estar fisicamente na casa es-
pírita pode atender das duas for-
mas, presencialmente ou usando 
seu celular. Podem-se ter, tam-
bém, trabalhadores exclusivos 
no virtual ou no presencial.

Palestras Públicas:
Podem ser feitas de maneira pre-
sencial com transmissão ao vivo 
pelo Facebook e YouTube. Assim 
pegamos o público ao vivo da 
casa espírita e o público que as-
siste aos conteúdos gravados em 
outros horários. O que observa-
mos é que pela internet temos a 
grande maioria do público as-
sistindo as palestras em outros 
dias após a transmissão, o que 
aumenta muito a quantidade de 
público atingido e a divulgação 
da doutrina.

Grupos Mediúnicos:
Podem-se criar novos grupos de 
vibrações e pequenos estudos 
para os trabalhadores ainda re-
ceosos da presença física e incen-

tivar a volta dos trabalhadores 
para os grupos de atendimento 
espiritual. Pode-se testar uma re-
união onde a primeira meia-ho-
ra faz-se com todos juntos (parte 
no virtual e parte no presencial) 
e após a vibração inicial e pe-
queno estudo ficam apenas os 
trabalhadores presenciais para a 
segunda etapa do trabalho.

Pedidos de vibrações:
Podem-se manter os pedidos 
tradicionais nas urnas físicas de 
vibrações que serão somados aos 
pedidos vindos dos canais ele-
trônicos. Após a triagem, esses 
pedidos vão para os grupos de 
vibrações virtuais.

Cursos espíritas em geral: 
Estudar a demanda dos cursos 
virtuais e podem-se abrir turmas 
presenciais e turmas virtuais. Al-
guns cursos de desenvolvimento 
mediúnico devem ser repensa-
dos se estiverem no virtual para 
que se tenha a oportunidade de 
algumas aulas serem presenciais, 
pois a parte prática é relevante 
nestes cursos e dificilmente serão 
feitas virtualmente.

Reuniões de trabalho:
Avaliar a efetividade da forma 
virtual. Há uma facilidade de re-
unir-se sem perda de tempo de 
deslocamento, principalmente 
em reuniões da própria USE. 
Pode-se pensar em um modelo 
híbrido, parte presencial (os da 
mesma cidade) e parte virtual.

Enfim, temos bastante oportuni-
dade de emprego das novas tecnologias 
e, certamente, todos esses aprendizados 
que tivemos nestes últimos meses são 
peças importantes para o nosso planeja-
mento.
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Painel Espírita I n t e r n a c i o n a l

O Conselho Espírita In-
ternacional (CEI) foi 
constituído em 28 de 

novembro de 1992, em Madrid – 
Espanha. É um organismo de âm-
bito mundial, sem fins lucrativos, 
resultante da união das entidades 
representativas dos Movimentos 
Espíritas Nacionais. Tem como 
missão promover a unificação do 
Movimento Espírita no mundo, 
com base nos princípios estabele-
cidos por Allan Kardec, mediante 
ação conjunta das instituições que 
o integram.

Atualmente são vinte e dois 
os países membros do CEI: Ale-
manha, Argentina, Bolívia, Brasil, 
Canadá, Chile, Cuba, El Salva-
dor, Espanha, Estados Unidos, 
França, Guatemala, Holanda, 

Itália, Irlanda, México, Peru, Por-
tugal, Suécia, Suiça, Uruguai e 
Venezuela.

Em comemoração aos 160 
anos de lançamento de O livro 
dos médiuns, de Allan Kardec, o 
Conselho Espírita Internacional 
realiza 22 palestras (lives), desde 
o início do ano, com o apoio e a 
participação dos seus diferentes 
países componentes. A abertura 
aconteceu com a participação de 
Divaldo Pereira Franco no dia 1o 
de fevereiro.

No mês de novembro, es-
tão previstas palestras nos dias 1, 
15 e 29, com participações de re-
presentantes do México (Cecilia 
Lobato), Canadá e Chile (Javier 
Franco Tello.

A última live está agenda-

da para o dia 13 de dezembro, 
contando com a participação de 
Eduardo dos Santos, vice-presi-
dente da Federação Espírita do 
Uruguai. 

Além de Divaldo Pereira 
Franco, também fizeram exposi-
ções os brasileiros Marta Antunes, 
vice-presidente da FEB - Federa-
ção Espírita Brasileira, Alessandro 
Vieira de Paula, da USE Intermu-
nicipal de Itapetininga, Jacobson 
Trovão, coordenador da Área de 
Mediunidade do Conselho Fede-
rativo Nacional da FEB e Jorge 
Elarrat Canto, da Federação Es-
pírita de Rondônia.

As palestras podem ser vis-
tas e acessadas pela TV CEI In-
ternational Spiritist Council, no 
YouTube.

Conselho Espírita Internacional e os 160 anos de
O livro dos médiuns
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Painel Espírita N a c i o n a l

Campanha Auto de Fé de 
Barcelona em
Minas Gerais

A União Espírita Mineira implementou a 
Campanha Auto de Fé de Barcelona - 160 anos - Ideias 
que não se queimam, para comemorar este marco com 
publicações, banners, vídeos e um quiz sobre este 
acontecimento. No dia 10 de outubro foi realizada 
live sobre como o Auto de Fé de Barcelona contri-
buiu para a divulgação da Doutrina Espírita.

Em 09 de outubro de1861 foi  realizada uma 
queima de livros em Barcelona, um ato inquisitorial, 
onde foram queimados, em praça pública, cerca de 
300 livros enviados por Allan Kardec ao livreiro 
espanhol Maurice Lachâtre. Este episódio ficou co-
nhecido como “O Auto de Fé de Barcelona.

Tão logo soube da apreensão dos livros, mas 
antes da execução da sentença, Kardec consultou 
seu guia espiritual — O Espírito da Verdade - se se-
ria favorável reclamar a restituição das obras e se 
deveria publicar os fatos relacionados na Revista Es-
pírita.

Eis a resposta: “... ao meu parecer, resultará desse 
auto-de-fé maior bem do que o que viria da leitura de alguns 
volumes. A perda material não é nada em comparação da re-
percussão que semelhante fato produzirá em favor da Doutrina 
... A queima dos livros determinará uma grande expansão de 
ideias espíritas. ”

Mês de Kardec, no Mato 
Grosso, em outubro

O mês de outubro mobiliza a comunidade es-
pírita em todo o país e em todo o planeta com a 
celebração do nascimento de Allan Kardec, Codifi-
cador do Espiritismo, ocorrido em 3 de outubro de 
1804.

Por todas as partes, multiplicam-se as formas 
de celebração, com campanhas e atividades doutri-
nárias dos mais variados formatos.

A Feemt - Federação Espírita do Estado do 
Mato Grosso disponibilizou aos centros espíritas 
unidos publicações especiais, alusivas à data, abor-
dando:  frases sobre Allan Kardec e sua missão; 
curiosidades sobre o Codificador e indicação de li-
vros sobre sua biografia.

novembro/dezembro 2021 - edição 186

74



USE faz parceria para curso de formação em inclusão 
e acessibilidades

O curso de “Formação Bilín-
gue em inclusão e Acessibi-

lidade para Trabalhadores Espí-
ritas”, na modalidade à distância, 
foi iniciado no dia 1o de novem-
bro, com carga horária de 360 
horas e depois, aqueles que qui-
serem dar continuidade na sua 
formação, poderão escolher entre 
“Evangelização Espírita inclusi-
va” e “Tradução e Interpretação 
de Libras/Português em contexto 
Espírita”. 

Foram disponibilizadas 
200 vagas para os trabalhadores 

ativos vinculados a instituições e 
federativas espíritas parceiras dos 
organizadores. A USE recebeu 
inscrições de 50 candidatos, sen-
do mais de 90% do sexo feminino 
e a maioria vinculada ao Depar-
tamento de Infância. As inscri-
ções foram encerradas no dia 25 
de outubro.

São organizadores do curso 
o Gema - Grupo Espírita Mãos 
Amigas, a TV Ediluz, Pajem - 
Projeto Acessibilidades Jerônimo 
Mendonça e a USE Intermuni-
cipal de São José do Rio Preto 

que é órgão da USE, por meio 
da Diretora do Departamento de 
Inclusão e Acessibilidade Ariane 
Rabelo, especialista em educa-
ção especial, inclusiva e língua de 
sinais e uma das professoras do 
curso.

Ariane atua como intérpre-
te da língua de sinais (Libras) nas 
lives realizadas pelo Grupo Espíri-
ta Paulista, formado pela Aliança 
Espírita Evangélica, Federação 
Espírita do Estado de São Paulo 
e União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo.

O Curso de Formação Bilíngue em Inclusão e Acessibilidades para Trabalhadores Espíritas será ofertado à distância, tendo 
como objetivo principal a inserção dos trabalhadores espíritas no universo das pessoas com deficiência e respeitando o direito 

linguístico da comunidade surda no movimento espírita. A formação é bilíngue pois foca também no ensino da
Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Da Redação
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Painel Espírita E E s t a d u a l

Araçatuba
Como parte das comemorações 
dos 100 anos de Espiritismo 
em Araçatuba, a USE Regional 
de Araçatuba fez homenagem a 
Allan Kardec, com palestra de-
senvolvida por Paulo Sérgio Perri 
de Carvalho, no último dia 3 de 
outubro.

Bauru
De 2 a 12 de outubro, a USE In-
termunicipal de Bauru promoveu 
no 3o piso do Bauru Shopping, a 
Feira do Livro Espírita, com 
lives durante os dias de sua reali-
zação. No dia 8, o presidente da 
USE Intermunicipal de Bauru, 
Osmar Silva, recebeu César Mo-
ron para falar sobre O impacto do 
livro espírita em nossas vidas. No dia 
10, Osmar Silva, Tania Simonet-
ti e Lúcia Turini realizaram ba-
te-papo  com  o   tema   Richard  
Simonetti, o homem por trás do autor.

Caçapava
Com as participações de Eduar-
do Borges, Saulo César, Sandra 

Cabral, Murilo Viana e Cláudia 
Zanin, a USE Intermunicipal de 
Caçapava organizou e promoveu 
o 30o Mês Espírita, nos sábados 
de outubro,  homenageando os 
80 anos da obra Paulo e Estevão, de 
Emmanuel, psicografia de F. C. 
Xavier. A divulgação foi feita pelo 
canal do Facebook.
 
Carapicuíba
Durante os sábados de novembro 
e os primeiros sábados de dezem-
bro, a USE Intermunicipal pro-
move mais uma Feira do Livro 
Espírita. O evento tem o apoio 
da Prefeitura local e é lei munici-
pal aprovada em 2010. 

Circuito das Águas
Apresentando a Boneca Anita, a 
USE Intermunicipal do Circuito 
das Águas realizou no dia 3 de 
outubro, às 19 horas, o projeto 
EvangeliArte. A divulgação foi 
feita pelos canais do YouTube e Fa-
cebook do órgão e pelo canal Du-
Bem. Confira.

Franca
Aos sábados e domingos do 
mes de outubro, a USE In-
termunicipa de Franca pro-
moveu o 47o Mês de Kar-
dec, com o tema central 
Coerência Doutrinária, com pa-
lestras on-line de Nazareno 
Feitosa (Fortaleza), Fernando 
Américo P. Faleiros  (Fran-
ca), Adolfo Mendonça Júnior 
(Franca),  Sonia Lúcia S. Ro-
drigues (Franca), Joel Barbo-
sa de Oliveira (Franca), Tatto 
Savi  (Bauru), Maria Eliza-
beth Barbieri (Porto Alegre), 
Wilson Augusto de Paula 
(Franca), Alvaro Mordechai 

(Salvador),   André Sobreiro (Se-
verínia). 

Freguesia do Ó
Saúde mental na atualidade foi o tema 
desenvolvido por Alejandro Vera, 
presidente da AME-Osasco, dia 
17 de outubro, no 33o Encontro 
da Família, promoção da USE 
Distrital da Freguesia do Ó.

Ibirapuera
A USE Distrital do Ibirapuera 
realizou o Mês Espírita com dez 
palestras durante os domingos de 
outubro, com o tema Estudando os 
seguidores de Kardec. O objetivo foi 
a comemoração do aniversário 
de nascimento de Allan Kardec, 
contando com o intercâmbio de 
palestrantes de centros espíritas 
da região.

Indaiatuba
No dia 19 de outubro, pelo canal 
do YouTube, Renato Valiati, Gus-
tavo de Oliveira e Gabriel Sca-
chetti participaram do Encontro 
Virtual A porta estreita que separa o 
jovem da casa espírita, com reflexões 
e análise de estratégias para man-
ter e desenvolver o jovem na casa 
espírita. A organização e realiza-
ção foi da USE Intermunicipal de 
Indaiatuba para lideranças de ju-
ventude e dirigentes espíritas.

Itararé
Com palestras on-line nos sába-
dos de outubro, a USE Intermu-
nicipal de Itararé realizou o seu 
Mês Espírita 2021. Alexan-
dre Matias (Pederneiras), Victor 
Hugo (Uberlândia), Verônica 
Santos (Aracaju) e Paulo Fernan-
des (Marília) foram os expositores 
convidados.
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Jabaquara
Com realização do CCDPE - 
Centro de Cultura, Documen-
tação e Pesquisa do Espiritismo 
e do IEEF - Instituto Espírita de 
Estudos Filosóficos e apoio da 
USE Distrital do Jabaquara, de 5 
de outubro a 7 de dezembro de 
2021, acontecem encontros se-
manais on-line pelo Google Meet, 
das 19 às 20h30, com Temas de Fi-
losofia Espírita. Mais informações 
pelo site ccdpe.org.br.

Com palestras ao vivo e on-line, 
aconteceu o 15o Mês de Kar-

dec, em outubro, com o tema 
160 anos da primeira edição de O li-
vro dos médiuns. O evento anual 
promovido pela USE Distrital 
do Jabaquara tem como objetivo 
homenagear o Codificador Allan 
Kardec, apresentando palestras 
com temas de interesse.

Jacareí
A USE Intermunicipal de Jacareí 
realizou de 18 a 26 de setembro, 
a 67a Semana Espírita de Ja-
careí e região, com o tema Es-

peranças e consolações à luz do Espiri-
tismo. As reuniões foram on-line e 
uma delas no formato presencial 
envolvendo os centros das cidades 
de Guararema, Jacareí e Santa 
Isabel.

Para comemorar os 4 anos do 
restabelecimento do Departa-
mento de Infância e Juventude, 
a USE Intermunicipal de Jacareí 
promoveu no dia 23 de outubro o 
evento A arte na nova era, com 
participação especial de Moacyr 
Camargo.

Jales
A USE Regional de Jales 
promoveu palestras 
virtuais nos domingos 
de outubro, sempre às 9 
horas, com expositores 
de diferentes cidades 
do Brasil e do exterior, 
divulgando a Doutrina 
Espírita, pelos seus ca-
nais no YouTube, Facebook 
e Instagram.

Limeira
Aconteceu no dia 25 de 
setembro, às 20 horas, 
com promoção e rea-

lização da USE Intermunicipal 
de Limeira, a 8a Semana do 
Encontro da Família Espíri-
ta de Limeira, com Wellington 
Oliveira falando sobre O papel da 
família no mundo de regeneração.

Marília
A USE Intermunicipal de Marília 
realiza nos segundos sábados dos 
meses de outubro a dezembro, o 
curso O trabalhador espírita e 
a vida social, com  coordenação 
de Donizete Pinheiro. O curso faz 

parte do projeto Fortalecendo 
o Centro Espírita.

Ourinhos
A USE Intermunicipal de Ouri-
nhos promoveu Roda de Con-
versa com a presidente da USE, 
Rosana Amado Gaspar, no dia 3 
de outubro, sobre Retorno das ati-
vidades presenciais nas Casas Espíri-
tas pós pandemia, pela plataforma 
Zoom.

Peruíbe
A USE Intermunicipal de Peruíbe 
realiza aos domingos, a partir das 
19 horas, palestras on-line. No 
dia 10 de outubro, Adeilson Salles 
apresentou o tema A obsessão e suas 
máscaras nas relações familiares.

Rancharia
Nos sábados de outubro, a USE 
Intermunicipal de Rancharia 
promoveu a sua 33a Jornada 
Espírita, com  paletras de Doni-
zete Pinheiro (Marília), Roberto 
Sabbadini (Muriaé), Sandra Fio-
ri (Araraquara), Luciano Klein 
(Fortaleza) e Ditinha Calixto (José 
Bonifácio). As palestras encon-
tram-se gravadas no canal do ór-
gão local no YouTube.

Santo Amaro
Durante os dias de outubro, 
aconteceu o Mês de Kardec 
2021, promoção e realização da 
USE Distrital de Santo Amaro. 
As palestras foram organizadas 
pelos centros espíritas da região, 
com transmissão pelos canais do 
YouTube e Facebook.

Santo André
De 18 a 23 de outubro, a USE 
Municipal de Santo André pro-
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moveu a 70a Semana Espírita 
da cidade, com participações de 
João Luiz do Nascimento Ramos, 
Geraldo Campetti Sobrinho, He-
loísa Pires, Eugenivaldo Fort, Ana 
Jaicy Guimarães e Américo Mar-
ques Canhoto, desenvolvendo 
o tema O reino de Deus e sua justi-
ça. Transmissões  pelo  canal  do  
YouTube.

Santos
Com o tema A tecnologia na evan-
gelização infantil, Bruna Zapata 
e Kauê Bentes participaram do 
evento Conversas Fraternas 
sobre  a Evangelização na 
Regeneração que ocorreu no 
dia 2 de outubro. A realização foi 
do Departamento de Infância da 

Grupos de estudos nos centros espíritas
O Departamento de Estudos Sistematizados realizou Bate Papo so-
bre pontos importantes do planejamento, divulgação e implantação de 
grupos de estudos nos centros espíritas, no último dia 17 de outubro, 
com transmissão pelos canais do YouTube e Facebook da USE SP.
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USE Intermunicipal de Santos.

São José do Rio Preto
Com apoio da USE Regional de 
São José do Rio Preto, foi come-
morado o aniversário de Allan 
Kardec, com o evento Semana 
Kardec 217 anos, que contou 
com diversos eventos. No dia 3 
de outubro, aconteceu a Resenha: 
A atualidade de Kardec, com partici-
pação de Marco Milani, Andréa 
Laporte e Alexandre da Fonseca, 
do Departamento de Doutrina 
da USE SP. Allê de Paula foi o 
mediador, com apresentação de 
Marcelo Henrique, de Florianó-
polis.

São José dos Campos
A USE Intermunicipal de São 
José dos Campos, mais uma vez, 
divulgou livros espíritas, agora 
pela 50a Feira do Livro Espí-
rita de São José dos Campos, 
no formato digital. É o segundo 
ano consecutivo que, em conse-
quencia da pandemia, o evento é 
realizado neste formato.

São Paulo
O Departamento de Infância da 
USE Regional de São Paulo lan-
çou a campanha Conscientiza-
ção da tarefa evangelizadora 
na casa espírita. O objetivo é 
disponibilizar cartazes, vídeos 

educativos, folders, palestras e se-
minários para as casas espíritas 
e trabalhadores como motivação 
para as atividades de evangeliza-
ção. O material será divulgado 
pelas mídias e redes sociais.
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Sorocaba
A USE Regional de Sorocaba 
promoveu no dia 11 de setembro, 
às 19 horas, Roda de Conversa 
com Alessandro Viana (Itapeti-
ninga), Izilda Resende (Itapeva), 
Jander Miclos (Sorocaba) e me-
diação de Maurício Jacopetti (Ita-
raré) com o tema Retorno às ativida-
des presenciais das casas espíritas.

O evento apresentou experiên-
cias de atividades presenciais de-
senvolvidas por diferentes centros 
espíritas da região na época de 
pandemia. A transmissão foi feita 

pelos canais do Youtube e Facebook 
da USE Intermunicipal de Soro-
caba.

O Mês Espírita 2021 de So-
rocaba foi realizado pelo De-
partamento de Arte da USE In-
termunicipal de Sorocaba, em 
setembro, com o tema Fazendo arte 
na evangelização.

Tupã
Foi realizado no dia 24 de ou-
tubro, o 39o  Encontro de Di-
rigentes e Trabalhadores 
Espíritas da USE Regional de 

Marília (constituída pelos órgãos 
intermunicipais de Garça, Ma-
rília e Tupã), com palestras de 
Otaciro Rangel (São Carlos), Ir-
vênia Prada (São Paulo) e Andréa 
Reis (Ribeirão Preto), pelo canal 
do YouTube. Neste ano, Questões 
do processo evolutivo foi o tema do 
encontro. Este encontro é anual-
mente promovido pela Regional, 
cabendo a cada ano, uma das in-
termunicipais ser a responsável 
pela sua organização e realiza-
ção. Neste ano, a Intermunicipal 
de Tupã teve a responsabilidade 
pelo evento.
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GEP realiza encontros mensais valorizando a vida

Após a realização das comemo-
rações dos 160 anos de O livro dos 
médiuns, o Grupo 
Espírita Paulista - 
GEP, realizou no 
dia 31 de julho, o 
primeiro encontro 
virtual, agora com 
o projeto Valori-
zação da vida, 
com transmissão 
pelo canal do GEP no 
Youtube.

Alejandro Veras, 
médico psiquiatra e pre-
sidente da AME Osasco, 
apresentou o tema Cuidar 
do corpo e do espírito – saú-
de corporal, com o objetivo 
de destacar a importância 
do corpo como instrumento de 
evolução do Espírito e o cui-
dado que devemos ter com ele, 
para que nossas faculdades se 
manifestem de maneira plena.

Na oportunidade, foi in-
troduzida a linguagem Libras 
para pessoas com deficiência 
auditiva.

No último sábado de agos-
to, 28, foi a vez  da palestra on-li-
ne com João Lourenço Nava-
jas, psiquiatra e psicoterapeuta, 
desenvolvendo o tema Cuidar do 
corpo e do espírito: Saúde mental.

Pascoal Antonio Bovino, 2o 
vice-presidente da USE SP, foi o 
moderador, que é feito em siste-
ma de rodízio com representantes 
das três instituições. Novamente, 
houve interpretação em Libras, 
contando com o trabalho volun-
tário de Ariane Silva Rabelo, de 
São José do Rio Preto, e de Janaí-
na Malta Lima Bavaresco, de Ri-

beirão Preto.
O encontro de setembro, 

2 5 , 
a p r e -
sentou 
a Roda 
de Con-
v e r s a 
C u i -
dar do 

Corpo e do Espírito, com as partici-
pações de Ercília Zilli, psicólo-
ga clínica, mestre e doutora em 
Ciência da Religião, presidente 
da ABRAPE - Associação Brasi-
leira de Psicólogos Espíritas; Sue-
li Masson, mestre e doutora em 
Psicobiologia com especialização 
em esquizofrenia, e de Tácito 

Sgorlon, médico otorrinolarin-
gologista e cirurgia de cabeça e 
pescoço, especialista em cirurgia 
geral.

A função moderadora da 
reunião tem sido exercida por re-
presentantes das três instituições, 
no sistema de rodízio. Roberto 
Watanabe, presidente da Feesp, 
foi o moderador deste encontro, 
enquanto que Jussara Morselli foi 
a apresentadora da live.

Tendo como base o tema 
central Cuidar do corpo e do espí-
rito, cada expositor apresentou 
seu subtema durante 10 minutos. 
Tácito Sgorlon falou sobre Saúde 
corporal; Ercília Zilli sobre Saúde 
mental na visão da psicologia e Sueli 

Masson sobre Saúde mental na 
visão da psiquiatria. Em seguida, 
os expositores responderam 
as perguntas formuladas pe-
los que acompanhavam a live 
pelos canais do YouTube e do 
Facebook do GEP.

Mais uma vez, o evento 
do GEP teve inter-
pretação em Libras 
por Ariane Rabelo e 
Aline Iolanda, além 
de fazer uso de au-
diodescrições pelos 
participantes.

Momento es-
pecial aconteceu 

quando da prece inicial feita em 
Libras por Teresa Leança, da 
Comseb - Comunidade Surda 
Espírita Brasileira.

Em 23 de outubro, André 
Trigueiro, desenvolveu o tema  
Por que viver é a melhor opção?, com 
Roberto Watanabe, presidente da 
Feesp, como mediador.
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AGENDA

A USE Intermunicipal de Ribei-
rão Preto realiza sua tradicional 
Feira do Livro Espírita de 5 a 13 
de novembro, em novo local: o 
Centro Cultural Palace, ao lado 
do Teatro Pedro II - Rua Álvares 
Cabral, 322.

O objetivo da FLERP é a 
divulgação do Espiritismo, por 
isso os livros serão ofertados com 
valores promocionais, com  des-
taque  para  as  obras  de  Allan 
Kardec que terão descontos espe-

ciais. As compras poderão ser fei-
tas tanto presencialmente como 
pelo site: feiradolivro.userp.org.
br.

Será montado um ponto 
na FLERP para a troca e doação 
de livros espíritas usados. Outra 
forma de participação é doando 
recursos para a campanha. Todo 
o montante arrecadado será re-
vertido na compra de exemplares 
de O livro dos espíritos; estes livros 
serão presenteados a quem deseja 

conhecer o Espiritismo.
O livro Parnaso de além-túmu-

lo, obra inicial psicografada por 
Francisco C. Xavier, chega ao seu 
nonagésimo ano de sua publica-
ção. Haverá a exposição Parnaso 
de além-túmulo - 90 anos.

As atividades culturais se-
rão realizadas somente pela in-
ternet. Nas lives, em formato de 
entrevistas, os convidados falarão 
de sua obra, e apresentarão um 
outro autor espírita relevante.

Ribeirão Preto realiza sua 48o Feira do Livro Espírita

No dia 14 de novembro, das 9 
às 12 horas, o Departamento de 
APSE realiza o Encontro Esta-
dual de Assistência e Promoção 
Social Espírita, com o tema APSE 
– Proteção Social e Proteção Sociorreli-
giosa no contexto do Suas, pelos canais 
do YouTube e Facebook, da USE SP. 
A realização é do Departamento 
de APSE da USE SP.

Edvaldo Roberto de Oli-
veira, assistente social e professor, 
com larga experiência na área 
da assistência social no âmbito 

do Suas - Sistema Único 
de Assistência Social e 
também da área de As-
sistência e Promoção So-
cial Espírita do Conselho 
Espírita do Estado do Rio 
de Janeiro é o responsável 
pelo desenvolvimento do 
tema.

Inscrições
As inscrições podem ser 
feitas pelo link:

https://tinyurl.com/
usesp

Encontro Estadual do APSE,
com Edvaldo de Oliveira
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AGENDA

6o Encontro Paulista
da Área de Estudos do
Espiritismo
Nos dias 20 e 21 de novembro, o Departamento de 
Estudos Sistematizados da USE realizará o 6º En-
contro Paulista da Área de Estudos do Espiritismo 
(6º EPAAE). 

O tema do Encontro é COMECE PELO 
COMEÇO, uma homenagem à campanha que 
completará 50 anos em 2022 e que teve importân-
cia fundamental como incentivadora dos estudos da 
doutrina nos centros espíritas.

 Os objetivos do Encontro são (1) incentivar 
o estudo da obra básica; (2) trazer fundamentos e 
práticas para o trabalho de monitoria de estudos em 
grupos, presencial e virtual; (3) promover a troca de 
experiências entre monitores de grupos de estudos.

O evento será on-line e contará com rodas de 
conversa e oficinas que permitirão a participação de 
todos, como sempre acontece nos eventos promovi-
dos pelo Departamento. 

Treinamento de monitores para Grupos de Estudos 
da Mediunidade em novembro
O Departamento de Mediuni-
dade da USE SP realiza no dia 
7 de novembro, das 9 às 12 ho-
ras, mais um Treinamento de 
Monitores para Grupos de 
Estudos da Mediunidade, 
com a coordenação de seu dire-
tor, Luiz Eduardo Ribeiro.

Para se inscrever para par-
ticipação direta, acesse o link

bit.ly/DEPMED.
Caso deseja apenas assistir ao 
vivo, acesse o canal da USE SP 
no YouTube.

Além dos aspectos teóricos 
relacionados ao papel do moni-
tor junto aos grupos de estudos, 

haverá também o desenvolvimen-
to prático para participantes ini-
ciantes e estudo de casos.

O treinamento atende uma 
das principais finalidades dos De-
partamentos da USE SP.
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