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Falando

D

ao Leitor

e janeiro de 1946 até começar o 1o Congresso
Espírita do Estado de São Paulo, que viria a
criar a União Social Espírita, os representantes das quatro entidades paulistanas realizaram um
longo e complexo trabalho de preparação. Do nome
inicial, Movimento de Unificação Espiritualista, para
o movimento também denominado de União Social
Espírita, aqueles abnegados dirigentes conseguiram,
com muito esforço, preparar o terreno para se chegar
ao alvo pretendido. A USE, então, aparece antes da
USE? Sim. E basta entender que a USE anterior ao
Congresso era um movimento estadual de união e de
envolvimento dos espíritas paulistas. A USE criada no
Congresso já era uma nova entidade norteadora do
movimento espírita em terras paulistas. Movimento e
entidade. Antes e depois do Congresso. Você vai ver o
que aconteceu com o movimento no interior do estado
em texto do livro USE - 50 anos de unificação, a partir da
página 19. Com a história da USE Regional de Franca,
o conhecimento sobre as ações naquela época é ampliado.
A mulher no movimento espírita é o tema desenvolvido por Rosana Gaspar, Presidente da USE, em seu
espaço na Mensagem da Presidência.
Marco Milani fala da estrutura organizacional do
centro espírita, considerando que “muito mais do que
a denominação formal ostentada em sua fachada e documentos, é a cultura interna pautada pelo conteúdo
das obras kardequianas que torna-se o elemento central que faz com que qualquer centro espírita seja, assim, reconhecido como tal.”
Os diferentes termos e conceitos de deísmo, teísmo
e outros termos relacionados, mas com diferentes definições, são apresentados pelo filósofo David Monducci.
Ainda vivendo na pandemia, Alessandro Viana
conta a experiência do Centro Espírita Allan Kardec,
de Itapetininga, no período.
O livro dos espíritos: uma introdução historiográfica é tema
para Luís Jorge Lira Neto, analisando sua origem, seu
desenvolvimento e suas consequências.
E tem muito mais, com os departamentos e seus diferentes temas no Circuito Aberto, além de nova história
adaptada e ilustrada da Revista Espírita, eventos dos órgãos e ações em estados brasileiros.
Boa leitura!
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Mensagem da Presidência
presidencia@usesp.org.br

A mulher no movimento espírita

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

m pesquisa¹ realizada no meio espírita, constatou-se que o gênero
feminino, desde 2015, quando foi
iniciada essa pesquisa, é mais representativo
nas ações das casas espíritas que o masculino. O autor da pesquisa ainda afirma que
“parece inadequado atribuir a ideia de que
as mulheres participam mais por não trabalhar, pois na questão sobre ocupação, apenas
7% declaram ‘do lar/dona de casa’. O gênero feminino demonstra ser mais engajado e
compromissado com as atividades das casas
espíritas.”
Em outra pesquisa realizada² por um
núcleo da Unicamp, com base no IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
constatou-se que à medida que a faixa etária
aumenta, a proporção de mulheres na participação nos centros espíritas avança, chegando a 57,7 homens para cada grupo de 100
mulheres.
O mesmo não acontece em relação às
lideranças e cargos administrativos, onde a
figura masculina impera. Isto acaba refletindo no Movimento Espírita de São Paulo,
resultado do trabalho em prol da divulgação
do Espiritismo, que tem menos de 30% de
mulheres à frente³.
Após tantos anos no Movimento Espírita,
percebe-se que algumas atitudes, talvez até
inconscientes, possam desestimular a participação feminina. Algumas vezes a opinião da
mulher é atribuída a um homem, que repetiu a mesma fala, outras vezes a voz feminina
“some” no meio do vozerio dos homens. Há,
ainda, o fato de a mulher ser protagonista de
todas as dinâmicas domésticas, na maioria
dos casos.
O fato parece se repetir de longa data,
pois no judaísmo as mulheres eram consideradas “impuras” e portadoras do pecado
original, assim, não era permitido que elas
participassem dos rituais ativamente. Havia
um lugar separado só para mulheres nas sinagogas, porém podiam ajudar e servir com
seus bens aos rabinos e seitas.
Jesus era seguido por várias figuras femininas, Madalena, Suzana, Joana de Cusa,
entre muitas outras, que praticamente foram
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apagadas da história, mas não fazia qualquer
distinção em relação às mulheres, como observamos no diálogo com a anônima samaritana.
Kardec resgatando os valores pregados
por Jesus, alerta-nos que o princípio da igualdade, entre ele e ela, encontra-se disposto
nas leis da Natureza4. E mais: os Espíritos
não têm sexo5, cada um reencarna dependendo de suas necessidades e contribuições
evolutivas.
Fiel às suas convicções, Kardec não seguia as convenções sociais do século XIX.
Amélie Boudet, sua esposa, era 9 anos mais
velha que ele. Não havia receio algum por
parte de Kardec, de sua esposa exercer várias
profissões, qual seja de professora de Letras e
Belas Artes, artista plástica e escritora, como
alguns homens guardam receio até hoje. Ao
seu lado ajudava a organizar a Doutrina
dos Espíritos. Mesmo após o desencarne de
Kardec, já idosa, seguiu servindo a causa espírita, e enfrentou o mundo masculino, não
tão agradável como fora a sua convivência
com o marido.
Victor Hugo, contemporâneo de Kardec,
traduz em perfeito equilíbrio os parceiros de
evolução no belíssimo poema O Homem e a
Mulher, ensejando as diferenças e exaltando
as qualidades de cada um, iniciando seus
versos com esta bela definição: O homem é
a mais elevada das criaturas; A mulher é o
mais sublime dos ideais.
Apesar dos avanços, a conquista de um
espaço maior e mais significativo depende de
todos, refletir a respeito das atitudes e pensamentos do passado, que não têm lugar na
Doutrina Espírita que sempre estimulou o
progresso.
1 Pesquisa realizada por Ivan René Franzolin, em 2021
2 Pesquisa realizada pelo NEPO – Núcleo de Estudos
de População Elza Berquó, em 2017. Tão ricos e tão
escolarizados? O perfil sociodemográfico dos espíritas no Brasil.
3 Consulta de grupos de representantes dos Conselhos
da USE – CA Conselho Administrativo – 75% homens – 25% Mulheres e CDE Conselho Deliberativo
Estadual – 73% homens – 27% mulheres.
4 Kardec, Allan. O livro dos espíritos. Questão 822.
5 Kardec, Allan. O livro dos espíritos. Questão 200.
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Perfil
Entrevistada por Julia Nezu

Dalva Aparecida Alves Ferreira

Dalva Aparecida Alves Ferreira, 46
anos, casada com Luís Henrique de Araújo
Marques, reside em Gália/SP, onde nasceu.
Formada em Direito na Faculdade de Direito
de Bauru - ITE, em 1998, exerce a profissão
de advogada desde 2001. Tem paixão por
leitura e viagens, conhecer lugares e pessoas
e tem, como hobby, o ciclismo. Atualmente
é a Presidente da USE Regional de Marília.

Dirigente Espírita: Faz parte de
Centro Espírita? Como chegou?
Dalva Aparecida Alves Ferreira: –
Faço parte do Centro Espírita Discípulos
de Jesus de Gália/SP, desde julho de
1994. Tenho muito nítida a memória do
primeiro dia que adentrei a casa espírita
a qual pertenço, pois foi naquele dia que
tive as primeiras lições sobre reencarnação, causa e efeito, comunicabilidade dos
Espíritos e foi como se um véu tivesse sido
retirado dos meus olhos, possibilitando
que eu olhasse para a vida de uma for-
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ma diferente, levando-me a compreender Deus e fortalecer a fé que eu já tinha
Nele. Desde criança, de berço católico
e abençoado, pois me forneceu preciosos ensinamentos de amor e fé, sempre
fiz muitos questionamentos que jamais
foram respondidos satisfatoriamente até
então, porém, naquele dia, que tive as
primeiras lições sobre Espiritismo, tudo
se aclarou e compreendi melhor Deus. É
claro que aquele dia foi apenas o início,
mas foi fundamental para minha vida.
Sempre me sentindo muito à vontade no
meio espírita e, ainda jovem, fui incentivada pelos queridos amigos da casa espírita a estudar, trabalhar e servir e busquei
aproveitar as oportunidades de aprendizado.
DE: Qual a importância de José
Benevides no movimento espírita
da sua região e na sua vivência espírita?
Dalva:Desde que comecei a frequentar
o Centro Espírita Discípulos de Jesus,
sempre ouvia falar de José Benevides
Cavalcante, especialmente pelo querido
amigo Darci Gonzaga dos Santos, que era
meu orientador na casa espírita e amigo
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pessoal de longa data de José Benevides.
O centro espírita sempre participava dos
eventos espíritas da região por incentivo
de José Benevides, que enviava os convites, cartazes e reforçava a importância da
união dos espíritas e de suas respectivas
casas para fortalecimento do movimento espírita na região. Participando desses
eventos, aproximei-me naturalmente de
José Benevides, que por sua vez sempre
me incentivou a participar das reuniões
da USE Intermunicipal de Garça, dos
encontros regionais e, também a fazer
palestras, sem contar os longos diálogos
de conteúdo doutrinário espírita que
muito me esclareceu e orientou. Então
é impossível falar da minha jornada no
movimento espírita sem mencionar o
grande amigo José Benevides.
DE: Qual o seu trabalho na USE
Intermunicipal de Garça e as suas
atividades?
Dalva: Atualmente, estou como vice-presidente da USE Intermunicipal de
Garça, que tem como presidente o meu
amigo Vitor Daniel Berno, mas minha
participação nas reuniões da USE se deu
há aproximadamente 15 anos, como representante do CE Discípulos de Jesus.
A USE Intermunicipal de Garça sempre manteve uma programação anual

com várias atividades com o propósito
de promover a divulgação da doutrina
espírita e a integração e união dos participantes das casas espíritas das cidades
de Garça, Gália e Lupércio, tais como
Ciclos de Palestras nos meses de abril e
outubro, Encontro da Família Espírita,
Cinema e Espiritualidade (atualmente
Cinema Livre), Cursos Espíritas, Tributo
à Natureza, além de organizar a cada
três anos o Encontro de Dirigentes e
Trabalhadores Espíritas da Regional de
Marília.
DE: Conte-nos sobre a sua experiência na organização de eventos
espíritas.
Dalva: Sempre me senti muito bem participando e auxiliando nos eventos espíritas, entretanto foi em 2011 a minha
primeira experiência na organização em
todas as etapas de um evento. Naquela
oportunidade, a USE Intermunicipal de
Garça era a responsável por organizar o
Encontro de Dirigentes e Trabalhadores
Espíritas da Regional de Marília, que
acontece anualmente e, em cada ano,
uma das três intermunicipais de Tupã,
Marília e Garça é a responsável pela organização. Como a USE Intermunicipal
de Garça estava com dificuldades de conseguir um local apropriado para a reali-

Encontro de Dirigentes e Trabalhadores Espíritas de 2011
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Encontro de Dirigentes e Trabalhadores Espírita da Regional de Marília, em 2014, realizado em
Garça. Da esquerda para a direita, Vitor Daniel Berno, José Benevides Cavalcante, Alexandre Perez,
Daisy Doro Perez, Dalva Ferreira e Donizete Pinheiro.

zação do evento e havia a possibilidade
de ser realizado em prédio escolar na
cidade de Gália, José Benevides propôs
que o evento fosse realizado em Gália.
Assumido o compromisso de sediar o
evento, com o comprometimento de todos os participantes do Centro Espírita
Discípulos de Jesus de Gália, participamos de todas as etapas de organização
do evento, desde a definição do tema
Transformando Assistidos em Assistentes, que
foi coordenado por Alexandre Perez, de
Marília, bem como na organização do
local para a recepção do público participante. Foi uma experiência marcante
para mim.
DE: E como se encontram as atividades da Regional de Marília?
Dalva: Atualmente estou na presidência
da USE Regional de Marília, juntamente com a secretária Karina Kasemodel
Rafaelli e a tesoureira Sandra Rosa
Emed. Iniciamos um processo de reestruturação do órgão regional, com a
criação dos departamentos de Doutrina,
Mocidade, da Infância, de Eventos e
Artes. Entendemos que com participação ativa da USE Regional juntamente
às USEs Intermunicipais, naturalmente haverá a criação de outros departa-
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mentos, tanto nas Intermunicipais, que
ainda não estão organizadas em departamentos, como, consequentemente, na
regional, bem como o fortalecimento de
departamentos já existentes através da
integração dos departamentos das intermunicipais com os departamentos da regional.
DE: Como tem trabalhado a área
de comunicação da Regional?
Dalva: Para divulgação das USEs
Intermunicipais nas redes sociais, a
Regional de Marília criou páginas no

Participando desses
eventos, aproximei-me naturalmente de
José Benevides, que
por sua vez sempre me
incentivou a participar das reuniões da
USE Intermunicipal de
Garça

março/abril 2022 - edição 188

Facebook, Instagram e o canal no Youtube.
Sabemos que temos ainda muito a
aprender e a fazer junto a Regional, mas
estamos alinhando os objetivos mediante
reuniões em conjunto com os presidentes
das Intermunicipais e representantes dos
Departamentos para que as ideias surjam e possamos concretizar projetos que
venham a favorecer o movimento espírita regional em alinhamento de condutas
as orientações da USE do Estado de SP,
que vem dando grande suporte à nossa
Regional.
DE: Que aprendizado lhe traz a
participação no movimento espírita?
Dalva: Participar do movimento espírita
é uma grande oportunidade de aprendizado, pois quando estamos envolvidos
apenas nas relações da nossa casa espírita
podemos fixar ideias e costumes de acordo com os pensamentos e interpretações
do Espiritismo por um número limitado
de pessoas, que podem estar adequados
ou não com as orientações doutrinárias,
enquanto que ao ampliarmos as nossas
relações participando do movimento espírita, conhecendo outros trabalhadores

espíritas, metodologias de trabalho e estudo, mediante as atividades desenvolvidas
pelos órgãos de unificação, temos condições de utilizar outros parâmetros para
análise dos nossos próprios conceitos. É
evidente que há muito a ser aprimorado
no movimento espírita, mas para isso é
importante estarmos nele envolvidos
para nos aprimorarmos e darmos a nossa contribuição para a melhoria, sempre
respeitando a visão do outro, tendo em
vista que todos estão contribuindo com o
melhor que possuem e com o objetivo de
promover o bem.
DE: Suas considerações finais.
Dalva: Sempre é um grande desafio
aprender a lidar com as divergências
de ideias e atitudes do outro, e quanto
maior o número de pessoas envolvidas,
maior é o desafio e, consequentemente, o
aprendizado. Então considero que é um
grande privilégio poder estar ao lado de
outros trabalhadores espíritas imbuídos
no propósito da divulgação e unificação
do movimento espírita, percebendo minhas próprias limitações, aprendendo e
contribuindo sempre.

Dalva Ferreira no Encontro da Família Espírita da USE Intermunicipal de Garça, em 2016.
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A cultura organizacional
de um centro espírita
Marco Milani

A
Marco Milani é diretor do
Departamento de Doutrina
da USE SP e presidente
da USE Regional de
Campinas.

pesar de diferentes portes e
complexidades dos serviços oferecidos, todas as instituições
efetivamente espíritas possuem, como
característica identitária comum, a estruturação teórica de seus princípios e valores no ensino dos Espíritos organizados
e apresentados por Allan Kardec. Muito
mais do que a denominação formal ostentada em sua fachada e documentos, é
a cultura interna pautada pelo conteúdo
das obras kardequianas que torna-se o
elemento central que faz com que qualquer centro espírita seja, assim, reconhecido como tal.
Historicamente, pode-se apontar a
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas
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(SPEE), fundada em 01/04/1858, como
o primeiro centro espírita do mundo e
serviu de referência para a constituição
de inúmeros grupos voltados para o estudo e prática do Espiritismo.
Ainda que tenha sido o modelo para
formação de outros centros, a cultura
organizacional da SPEE era única, pois
o conjunto de práticas, rotinas, normas,
necessidades, preocupações e expectativas de seus membros é algo que não se
reproduz. Igualmente, cada instituição
espírita, do passado ou do presente, reflete aspectos particulares de seus fundadores, mantenedores e colaboradores
que lhe dá uma característica singular e
sujeita a modificações com o tempo, mas
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sempre distinta de outras organizações.
Pode-se, então, afirmar que o centro
espírita possui uma identidade comum
em Kardec, compartilhada com outras
instituições espíritas, e uma microcultura
própria, decorrente da atuação direta de
seus participantes, que o diferencia em
maior ou menor grau dos demais centros.
A pluralidade microcultural é determinada, também, pela maturidade doutrinária dos dirigentes de cada casa.
Um problema crítico de identidade
é gerado quando a microcultura da instituição conflita com a identidade comum que a faria ser reconhecida como
espírita. Em outras palavras, quando os
princípios e valores espíritas passam a ser
reinterpretados e ressignificados devido
à imaturidade doutrinária e/ou interesses particulares dos dirigentes, afasta-se a
casa do direcionamento kardequiano e a
aproxima de um contexto espiritualista,
mas não espírita.
O dinamismo doutrinário, a necessidade de agregação de novos conhecimentos e a atualização conceitual costumam
ser utilizados indevidamente para justificar a subversão ou abandono do ensino dos Espíritos na obra kardequiana.
Opiniões isoladas de autores desencarnados passam a ser assumidas como novas
verdades que se autolegitimam por terem
sido reveladas por supostas comunicações mediúnicas e por médiuns infalíveis.
O método do controle universal adotado por Kardec também é inutilizado ou
deturpado pelos novidadeiros, desvalorizando-se os cuidados necessários para se
aceitar uma informação como válida.
Não por acaso a relação entre poder e
cultura nas organizações é amplamente
explorada na literatura científica da área
de Ciências Sociais Aplicadas. A influência exercida por líderes, principalmente
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carismáticos, nas instituições pode mudar e consolidar a cultura organizacional no longo prazo e fazer com que as
referências doutrinárias espíritas migrem
de sua base kardequiana para novos arcabouços teóricos, geralmente sincréticos
e místicos.
Foi, justamente, o sincretismo com
a Teosofia, Catolicismo e orientalismo,
além de pitadas supersticiosas, alguns dos
fatores que impactaram negativamente o
desenvolvimento do Movimento Espírita
Francês a partir da desencarnação de
Allan Kardec. O reflexo do desvirtuamento cultural foi a disseminação do
roustainguismo, por exemplo, em alguns
grupos nascentes, inclusive brasileiros.
Uma vez implantada a microcultura sincrética, é visível o seu impacto nocivo na
questão identitária espírita.
Equivocadamente, alguns mais afoitos
e distantes da análise criteriosa sob métodos sociológicos, confundem as inúmeras microculturas organizacionais com a
própria identidade comum espírita, levando-os a supor que existam “vários espiritismos”. O que existe, de fato, é uma
esperada heterogeneidade microcultural que não representa, por si mesma, a
Doutrina Espírita, a qual é única. Assim,
só há um Espiritismo, mas diferentes

A cultura organizacional do verdadeiro centro
espírita tem Kardec
como lastro, afasta
posturas sincréticas, místicas e supersticiosas, e
acolhe o convite para o
diálogo baseado em fatos
e na fé raciocinada.
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graus de maturidade doutrinária de seus ser espírita. Por isso que a máxima é fora
adeptos.
da caridade (não do Espiritismo) não há
salvação. Existem ateus moralmente mais
Quanto mais coerente com o ensi- elevados que muitos religiosos.
no dos Espíritos apresentados por Allan
Kardec, mais próximo da identidade esPor outro lado, para ser espírita, devepírita encontra-se o profitente. O próprio -se compreender e vivenciar os princípios
codificador reconheceu e classificou os doutrinários e, para isso, deve-se estudar
diferentes tipos de espíritas, sinalizando e se instruir sobre a natureza, origem e
que não há uniformidade estrita nem que destino dos Espíritos, bem como de suas
os pensamentos e atos isolados daquele relações com o mundo corporal, segundo
que se declara adepto que caracteriza a o Espiritismo. A Ciência tem, portanto,
doutrina.
papel de destaque na produção e avanço
no conhecimento sobre a realidade que
No livro O evangelho segundo o espiritismo, nos cerca, adentrando, inclusive em proem seu capítulo XVII, item 4, explicita-se postas espiritualistas, mesmo que desaas características do verdadeiro espírita, gradando pesquisadores ainda presos no
porém mesmo nesse item a leitura apres- materialismo.
sada impede a real compreensão de seu
significado mais profundo. Destaca-se o
Considerando que não basta ser bom
seguinte trecho:
para ser um espírita verdadeiro, uma organização espírita deve, imperiosamente,
“Aquele que pode ser, com razão, quali- ser conduzida conforme os princípios e
ficado de espírita verdadeiro e sincero, se valores doutrinários. Desvios conceituais
acha em grau superior de adiantamento incorporados na microcultura organizamoral. O Espírito, que nele domina de cional sob a alegação de que a única coisa
modo mais completo a matéria, dá-lhe que importa é se esforçar para se transuma percepção mais clara do futuro; os
formar moralmente gera espaços para suprincípios da Doutrina lhe fazem
tis ou claras infiltrações antidoutrinárias.
vibrar fibras que nos outros se conEm síntese, o movimento espírita,
servam inertes (grifo meu). Em suma:
é tocado no coração, pelo que inabalá- composto por milhares de instituições
vel se lhe torna a fé. Um é qual músico e profitentes, expressa rica diversidaque alguns acordes bastam para como- de microcultural e graus de maturidade
ver, ao passo que outro apenas ouve sons. doutrinária, mas o Espiritismo é único,
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela expressando o ensino dos Espíritos que
sua transformação moral e pelos esforços foram validados pelo método do controle
que emprega para domar suas inclinações universal e marcha, lado a lado, com os
más.”
avanços científicos desde que devidamente validados, superando o estágio hipotéConforme se depreende, trata-se de in- tico.
terpretação limitada a caracterização do
A cultura organizacional do verdadeiverdadeiro espírita apenas pela transformação moral e pelos esforços para domar ro centro espírita tem, portanto, Kardec
as más inclinações, uma vez que essas ati- como lastro, afasta posturas sincréticas,
tudes, ainda que extremamente positivas místicas e supersticiosas, e acolhe o convie necessárias, podem ser feitas por qual- te para o diálogo baseado em fatos e na fé
quer ser humano, seja qual for a crença raciocinada para a produção e avanço do
ou orientação filosófica que possua, in- conhecimento, os quais não ocorrem por
clusive ateus. Para ser bom, não precisa simples opinião mediúnica.

11
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Deísmo, Teísmo,
Panenteísmo, Panteísmo e Pandeísmo
David Monducci

A
David Monducci é filósofo,
neurocirurgião, escritor
e membro do Instituto
Espírita de Estudos
Filosóficos.

As pesquisas1 estimam que 84%
da população mundial acredita em Deus e, os 16% restantes,
seriam ateus, agnósticos ou pessoas não
filiadas a nenhuma religião. O problema
é saber, com exatidão, o que cada pessoa
ou cultura está pensando quando fala de
Deus. Nesse sentido é válida a afirmação
“diz-me como pensas o homem e eu te
direi como pensas Deus”, tanto quanto a
sua recíproca “diz-me como pensas Deus
e eu te direi como pensas o homem”2
Kardec afirmou que as religiões que
“não atribuíram a Deus a onipotência,
imaginaram vários deuses; as que não
lhe atribuíram a soberana bondade, dele
fizeram um deus colérico, parcial e vingativo”3. Temos, então, o problema da
concepção de Deus, em nossas mãos.
Aqueles que acreditam que Deus existe realmente, de forma objetiva e inde-
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pendente do pensamento humano, que
Ele é transcendente, que criou tudo, que
é onipotente, eterno, pessoal, vivo, digno
de louvor, interessado na Humanidade e
responde às orações, que atua no mundo material através de sua providência e
o mantém, intervindo de forma direta e
pessoal na vida das pessoas através de milagres e que revela seus propósitos para os
seres humanos através de indivíduos escolhidos (Abraão, Moisés, Jesus, Maomé)
ou de escrituras sagradas, são denominados de teístas. Nessa concepção estão
os judeus, os cristãos, os muçulmanos e
os seguidores das religiões politeístas do
passado e da atualidade.
Em um padrão costumeiro, mas sem
rigor, quando se fala em Deus é provável
que os interlocutores estejam se referindo à ideia teísta da crença judaica, cristã
e islâmica, e é utilizado para se referir a
qualquer crença em um Deus ou deuses.
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Os que renegam essa visão da(s) divindade(s) foram denominados de ateístas. Em um sentido amplo, é a rejeição
ou ausência da crença na existência de
divindades e outros seres sobrenaturais.
Em um sentido mais restrito, é precisamente a posição de que não existem divindades.
O termo Ateísmo foi aplicado com
uma conotação negativa àqueles que rejeitavam os deuses adorados pela maioria
da sociedade. Era frequentemente usado
pejorativamente pelas partes no debate
entre os primeiros cristãos e os romanos.
Com a difusão do pensamento livre, do
ceticismo científico e do consequente aumento do criticismo à religião, a aplicação do termo foi reduzida em seu escopo.
Entre o final do XVII e o início do
século XVIII, alguns pensadores defenderam que a razão era a única via capaz
de nos assegurar o conhecimento da existência de Deus, rejeitando o ensinamento
ou a prática de qualquer religião organizada. Foram denominados de deístas,
em oposição aos demais. Admitiam a
existência de uma divindade necessária,
criadora de tudo que existe (diferente
do Ateísmo), mas rejeitavam a ideia de
revelação divina. Postulavam que Deus
é uma inteligência absoluta, impessoal,
não antropomórfico (em oposição ao teísmo), totalmente transcendente, ou seja,
ele existe, mas não intervém no mundo
para além do que foi preciso para criá-lo.
No Deísmo a divindade não é uma persona, não responde às orações, não faz
milagres, não tem qualquer interesse na
humanidade e pode nem sequer ter conhecimento dela.
O Deísmo é uma postura filosófica-religiosa e difere tão drasticamente da visão
teísta da divindade, que criou as condições para que a expressão ‘Deus dos
Filósofos’ ganhasse visibilidade. Nesse
grupo encontramos John Toland, John
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O estudo da Doutrina
Espírita evidencia que
Deus é a inteligencia suprema e causa
primária de tudo que
existe, existe além de
qualquer dúvida, não
tem mistérios nem
teorias secretas
Locke, Anthony Shaftesbury, William
Paley, F. M. A. de Voltaire, Jean-Jacques
Rousseau e Immanuel Kant. Apesar de
defenderem uma religião natural, fundada na manifestação natural da divindade
à razão do homem, eles diferiam muito
entre si no tocante ao que sustentavam,
embora se unissem na defesa das crenças
religiosas que fossem racionalmente justificadas. Nessa miríade de ideias, podemos
destacar o Panteísmo, o Panenteísmo e o
Pandeísmo.
O Panteísmo pretendia uma identificação total entre Deus e o Universo,
como uma única realidade integrada,
ou seja, a crença de que absolutamente
tudo e todos compõem um Deus abrangente ou que o Universo (ou a Natureza)
e Deus são idênticos. Apesar de algumas
divergências teóricas, é quase inevitável
uma interpretação materialista da divindade no Panteísmo.
O Panenteísmo tentou uma síntese
entre o Teísmo e o Panteísmo, afirmando que o Universo está contido em Deus,
mas Ele é maior do que o Universo. Aqui,
Deus é visto como alma do Universo, o
espírito universal presente em todos os
lugares e no qual todos os seres partici-
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pam, ao mesmo tempo que ultrapassa todas as coisas criadas. Uma frase de Paulo
de Tarso4 é famosa como exemplo de
possível Panenteísmo.

como uma filosofia deísta, por estar ao
alcance da razão de todos os homens.

Uma terceira corrente, o Pandeísmo,
surgiu da mistura do Panteísmo com o
Deísmo, ou seja, a afirmação concomitante de que Deus precede o Universo,
sendo o seu criador e a sua Totalidade.
Aristóteles era visto como um pandeísta pela sua defesa da divindade como o
Primeiro Motor, que deu início à criação
de um universo, ao qual não estava ligado e não tinha interesse.

1 https://www.pewforum.
org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/

O estudo da Doutrina Espírita evidencia que Deus é a inteligencia suprema e causa primária de tudo que existe5,
existe além de qualquer dúvida6, não tem
mistérios nem teorias secretas, tudo deve
ser dito às claras, para que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa7,
progride ao lado da ciência modificando-se quando necessário8, elabora-se como
uma religião natural sem culto, sem rito,
sem sacerdotes, advogando uma fé que
pode encarar de frente a razão em todas
as épocas da Humanidade9. Esse entendimento permite situar o Espiritismo

4 Bíblia da Jerusalém, At 17:28 “Pois nele
vivemos, nos movemos e existimos”.
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2 PENZO, G. Deus na Filosofia do século
XX. 2000, pág. 384.
3 KARDEC, Allan. A gênese, os milagres e
as predições segundo o espiritismo. Capítulo II,
item 8. São Paulo: USE. Kindle Edition.
2021.

5 KARDEC, Allan. O livro dos espíritos.
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6 ______ pergunta 14.
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predições segundo o espiritismo. Introdução.
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9 KARDEC, Allan. Obras Póstumas.
pág.38.
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O livro dos espíritos :
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Livro dos Espíritos – sua
origem
Segundo o mitólogo Mircea
Eliade (2016, p. 119), o início da
Historiografia deu-se na Grécia com
Heródoto, ao escrever suas Histórias no
século V a.C., inaugurando a jornada da
História, segregada da Pré-história por
transpor à escrita aquilo que se detinha
na memória. Na opinião de Eliade (2016,
p. 137, p. 140), a Escrita foi uma revolução irreversível e o livro uma “vitória sobre
a tradição oral”. A partir daí, seriam considerados para a história cultural apenas
os documentos arqueológicos e os textos
escritos e que, para despertar o interesse
das pessoas na modernidade, a herança
oral deveria ser apresentada sob a forma
de livro.
O livro é considerado o fiat lux da civilização, do ponto de vista do fato histórico. Até mesmo Jeová não prescindiu
dele para apresentar suas leis ao povo
hebreu. Da mesma forma, os Espíritos
valeram-se do livro ao inaugurarem a
Era Espiritual da humanidade terrena.
Vindo a lume em 18 de abril de 1857,
O livro dos espíritos foi concebido no Plano
Espiritual e materializado no Plano
Terreno. Elaborado por seres em dimensões diversas, no mundo espiritual,
o Espírito da Verdade coordenou a obra
e mensageiros comunicaram as leis espirituais pelo fenômeno mediúnico. No
mundo terreno, os Espíritos que encarnaram como receptores mediúnicos dessas
mensagens e Allan Kardec, espírito de
escol, que encarnou para estudar, medi-
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tar e extrair destes escritos princípios universais, para publicá-los sob a forma de
livro, inaugurando a Era do Espírito firmada na Doutrina Espírita (Pires, 1995,
p. 123-125). Segundo Kardec (2016, p.
59), o Espiritismo é o elo entre a Ciência
e a Religião e o auxiliar na transição do
planeta de mundo expiatório a mundo
regenerador.
Apoiado nas conceituações sobre
historiografia de Paul Ricoeur (2007, p.
145-296), pode-se afirmar que O livro dos
espíritos é um livro de memória declarada
dos Espíritos, arquivada na forma de escrita, tornando-se, então, um documento
que serve de prova documental dos ditados espirituais, colhidos com o testemunho de Kardec. Por este caminho da
historiografia, seus leitores são estimulados a se utilizarem da autonomia semântica
do texto para realizarem sua contextualização e recontextualização pela arte da
leitura, em contraposição à escrita do
livro, desfazendo os vínculos com seu autor, em outras palavras, são motivados a
reescrevê-lo e reinterpretá-lo.
Para a disciplina História, segundo
conceituação de Ricoeur (2007, p. 274),
O livro dos espíritos é um livro de estética
funcional no sentido de que foi estruturado com narrativas dialógicas-explicativas
representadas nos conjuntos de perguntas-respostas e nos textos explicativos-dissertativos. Nessa análise historiográfica,
entende-se que Kardec criou o fato histórico quando “perguntou aos Espíritos” e
estes, como memória declarada na forma
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documental, “responderam” criando em
si o fato histórico – a fase documental. Os
textos explicativos e dissertativos, colocados ao longo do livro, compõem a fase
explicativa do fato, agora como histórico,
construído com o Método da Concordância
Universal dos Espíritos, sob a hegemonia da
lógica declarado
por Kardec. O
livro foi escrito
com narrativa-histórica
em
contraposição
a uma narrativa ficcional do
maravilhoso.
Conforme assinalado por Pires
(1995, p. 97),
com O livro dos
espíritos houve a
naturalização do
fenômeno mediúnico.
O livro dos
espíritos – seu
desenvolvimento
O livro dos espíritos é o marcador do início
da
Doutrina
Espírita,
cujos
princípios contribuem para o entendimento da realidade
espiritual e da sua dinâmica, referenciados na ética e na moral do Cristo, sem
os artifícios dogmáticos incorporados ao
longo dos séculos. Seu estudo continuado
e abrangente ajuda na compreensão de
um mundo mais justo, onde as dificuldades se transformam em oportunidades
de experienciar as possibilidades evolutivas. Em suma, é um livro que concebe
a humanidade de forma integrada de
encarnados e desencarnados, na qual o
profetismo e as mensagens cifradas cedem lugar à razão, à clareza e à comuni-
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cação direta com os Espíritos.
Vivencia-se, na atualidade, uma fase
importante do Espiritismo, fase esta antecipada pelo próprio Kardec através de
textos na Revue Spirite, que estava recolhendo material para o estabelecimento
da história do
Espiritismo e que
deixaria memórias
circunstanciadas em
numerosos e autênticos documentos, ou
seja, provas documentais a fim
de evitar equívocos no futuro
(Revista Espírita,
1862/2004, p.
254; p. 419). De
fato, o período
que denomino de
Historiográfico
do Espiritismo
inicia-se após o
ano 2010 com
novos
estudos
e mais recentemente com o
acesso às fontes
inéditas, como os
manuscritos originais de Allan
Kardec e de seus
contemporâneos,
disponíveis no repositório do Projeto Allan
Kardec, na Universidade Federal de Juiz
de Fora. No entanto, a literatura espírita
ainda carece de uma abordagem historiográfica, demonstrando que toda escrita parte de um autor, de sua capacidade
discricionária do que entra e sai do texto final, mesmo advindos por revelação,
inspirados ou recepcionados pela via mediúnica.
Corroborando com essa fase, iniciei
uma pesquisa bibliográfica em O livro dos
espíritos, cujo resultado apresentei no 15º
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Encontro Nacional de Pesquisadores do
Espiritismo (ENLIHPE), realizado em
Fortaleza, no ano de 2019, o artigo intitulado Os livros dos espíritos: uma análise
comparativa entre as edições 1ª, 2ª até a 16ª
e publicada em livro, em forma mais
ampla. Nessa pesquisa constatou-se que
Allan Kardec usou de sua experiência
como pedagogo e de autor de obras didáticas para conceber, organizar e redigir o livro e não se limitou a compilar os
escritos dos Espíritos, mas desempenhou
o papel de um pesquisador que ao observar o fenômeno o problematizou,
testou hipóteses, elaborou uma teoria e
ofereceu ao público uma obra filosófica,
a Doutrina Espírita e, quando necessário, realizou ajustes de tal monta que a
segunda edição do livro, de 1860 foi considerada uma nova obra, dito pelo próprio autor.
No decorrer das publicações das edições de O livro dos espíritos houve várias
alterações de textos, foram identificadas
doze e verificado a incorporação em definitivo ao texto: quatro a partir da 3ª
edição (1860); outras cinco a partir da
5ª (1861) e três identificadas, na 8ª edição (1863). Com a exclusão de uma nota
posterior aos Prolegômenos na 10ª edição,
pode-se considerar esta como a edição
definitiva. Parte relevante desse trabalho foi a constatação do aproveitamento
dos textos da 1ª na 2ª Edição, quando
Kardec fundiu questões, converteu textos
dissertativos em perguntas, transformou
perguntas e textos em respostas, suprimiu
repetições, ajustou respostas para aclarar
o entendimento dos princípios espíritas1.
Isso revela que, por mais elaborada que
fora a obra, continua humana em todos
os sentidos, escrita para a humanidade
terrena dos encarnados e desencarnados
e conforme afirmação de Kardec (Revista
Espírita, 1868/2005, p. 506) o Espiritismo
não disse ainda sua última palavra sobre todos os
pontos, devendo ser completada pelos espíritas, na continuidade das pesquisas.
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O livro dos espíritos – suas consequências
Com o êxito da publicação da 1ª edição
de O livro dos espíritos, em 1857, várias foram as consequências. As três mais importantes se concretizaram, ainda, no
ano de 1858. Kardec tinha pressa em
consolidar o Espiritismo como uma ciência. A primeira foi o estímulo das pessoas em realizar suas próprias reuniões
para se comunicarem com Espíritos e
colherem suas impressões do mundo espiritual e, para tal, solicitaram a Kardec
instruções quanto ao método a ser empregado. Para atender a essa demanda,
Allan Kardec publicou em 1858 um
opúsculo intitulado Instrução Prática sobre
as Manifestações Espíritas, que serviu de referência ao movimento espírita iniciante
até ser substituída por O livro dos médiuns,
em 1861. Outra consequência foi a criação de um jornal espírita, que servisse
de meio de comunicação e local de ensaio para “sondar a opinião das pessoas e dos
Espíritos”. Surgiu, assim, em 1º de janeiro de 1858, a Revue Spirite: Journal d’études
psychologiques. Por fim, pressionado cada
vez mais pela quantidade de pessoas interessadas em participar das reuniões
realizadas em sua residência, Kardec
resolveu criar uma sociedade legalmente
constituída. Então, no dia 1º de abril de
1858, foi instituída a Société Parisienne
des Études Spirite - SPEE, no número
35 da galeria de Valois, no Palais Royal,
com o objetivo de estudar os fenômenos
mediúnicos e suas aplicações às ciências
morais, físicas, históricas e psicológicas
(Kardec, 2009, p. 380-384).
Narrado dessa forma, passa despercebida a importância desses fatos subsequentes à publicação de O livro dos
espíritos. Conforme Passos (2020, p. 83) o
processo de institucionalização de uma
ciência progride através de um fluxograma não linear de ações que envolvem a
pesquisa, publicação, ensino e profissionalização.
Aplicado ao Espiritismo, identifica-se:

março/abril 2022 - edição 188

pesquisa, com a criação da SPEE, uma
instituição de estudo e pesquisa dos fenômenos mediúnicos; publicação, com a continuidade da Revista Espírita, como meio
de vulgarização e diálogo com o público
especializado e interessado nos fenômenos espíritas; ensino, com a publicação de
O livro dos espíritos, como filosofia espiritualista e O livro dos médiuns (ou Guia dos
médiuns e evocadores) como Espiritismo
experimental, convocando aos interessados a estudá-los e profissionalização – aqui
no sentido de especialização, capacitação
e desenvolvimento, explicitado na elaboração da Constituição Transitória do
Espiritismo (Revista Espírita, 1868/2005,
p. 504-538). Constituição esta que também continha um plano de organização,
de desenvolvimento e de sustentação financeira do movimento espírita e, entre
outros objetivos, a instituição de uma
entidade coletiva para a direção do
Espiritismo, a Comissão Central. Por
tudo isso, constata-se que Kardec cuidou
de todos os aspectos, da parte teórica
ao lado prático, a institucionalização de
uma Doutrina, à feição de uma Ciência
instituída.
Ao final, as atribuições do mestre Allan
Kardec, programadas na dimensão dos
Espíritos e desenvolvidas na materialidade corporal, foram além do trabalho de
codificador da Doutrina Espírita, temos
que percebê-lo, também, como criador
da Ciência Espírita e fundador do movimento espírita no orbe terreno.
Nota
1 Ver os e-books com comparativos
das edições dos livros fundamentais do
Espiritismo no site
www.obrasdekardec.com.br,
trabalho coordenado por Luciana Farias.
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As cidades do Interior
na formação da USE
Eduardo Carvalho Monteiro e Natalino D’Olivo
Texto extraído do livro USE - 50 anos de unificação.

M
USE 50 anos de unificação é de autoria
de Eduardo Carvalho
Monteiro e Natalino
D’Olivo.

uitas lideranças receberam
com entusiasmo as primeiras
propostas de unificação, ao
passo que outras, em menor número,
mantiveram-se equidistantes ou opuseram-se a elas. A cidade mais resistente parece ter sido Santos, com a qual o
Comandante Edgard Armond lidava
pessoalmente ou designava o Dr. Aristides
Soares Rocha, também muito respeitado
por toda a família espírita. Em Limeira,
Jonny Doin encarregava-se de divulgar a
USE, mas encontrava resistência junto
aos membros do CE Amor e Caridade,
já adesos a outra entidade da Capital.
O confrade Jonny Doin, perfeitamente engajado no espírito do movimento
de unificação, foi autor da proposta da

divisão da Capital em zonas abrangendo
15 a 20 centros e outras providências que
foram aceitas pela Comissão [Central
Executiva]. O embrião do que seria a
USE estava sendo formado com ideias
sensatas, que amadurecidas, encaminhavam a família espírita para um grande
projeto: a unificação. Começou-se, assim,
o cadastramento dos centros da Capital e
do Interior; delegados foram constituídos
para visitas às casas espíritas; e comissões
foram formadas para tratar de diversos
temas como ação social, teatro e cinema
espírita.
O confrade Armond se dedicou, então, a divulgar a USE na imprensa leiga, principalmente pelos jornais Folha
da Manhã e A Noite. Por esse trabalho,

Flagrante no Teatro Municipal de São Paulo, em 7 de outubro de 1946,
em homenagem a Allan Kardec
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tornou conhecimento da iniciativa o famoso literato Menotti del Picchia que,
em visita à FEESP, ofereceu seu apoio.
Algumas lideranças interioranas foram convidadas a serem delegados regionais: Herculano Pires, de Marília;
Jaime Monteiro de Barros, de Ribeirão
Preto, para a Alta Mogiana; Dr. José
Batista Pereira, de Lins; Dr. Aureliano
Monteiro, de Bauru; Dr. Urbano de
Assis, de Tupã; José Garcia, de Rio Preto;
Dr. Tomás Novelino, de Franca; Gustavo
Marcondes, de Campinas; José Pires
Castelhano, de São João da Boa Vista;
Walter Accorsi, de Piracicaba; Germano
Emílio dos Anjos, de Caçapava.

que reagiu, com os companheiros da
USE tendo de intervir para apaziguar os
ânimos e evitar dissenções internas.

Em maio de 1946, foi a vez de Vinícius
e [Antonio Rodrigues] Montemor visitarem
o CE Ismênia de Jesus, em Santos, a
maior casa espírita da região, mas sem
sucesso. Também nesse mês, Congresso
realizado por um centro causou problemas dentro do movimento, face a informações desencontradas ali veiculadas
sobre as ações de unificação dos espíritas.
Alvissareira notícia dava conta que 94
centros já haviam aderido à USE em sua
fase de implantação.

Campinas, cujos confrades estavam
arredios quanto ao engajamento à USE,
realizou reunião presidida pelo Major
Thales Prado Marcondes e a situação se
inverteu; em Bauru, foram convocados
Gabriel Rudge e Homero Escolar para
delegados da USE; para a região de São
José do Rio Pardo, João Pedro Previdelli;
para Ourinhos, Batista Botelho; para
Barretos, dr. Wilson Ferreira de Mello;
para Bebedouro, Prof. Anselmo Gomes.
Em Bauru, importante movimento de
unificação espírita na cidade precedeu
a USE, que já possuía sua União Espírita
de Bauru, até mesmo com personalidade
jurídica própria. A União foi fundada
em 8 de junho de 1946, fiel à sugestão
havida no 1º Congresso Espírita da Alta
Paulista, para que o interior já fosse se
unificando regionalmente, passando,
pouco depois, a chamar-se Conselho
Espírita de Bauru. Outras cidades, como
por exemplo Ribeirão Preto, também
já haviam se organizado regionalmente,
criando seu órgão unificacionista.

Calmaria, porém, nunca foi o forte do
movimento espírita. Enquanto uns se esforçavam para unir, ocorrências desagradáveis serviam para desunir. O confrade
D’Angelo Neto publicou reportagem tendenciosa no jornal A Noite, de 17 de maio
de 1946, sobre terreno da Liga Espírita,

O mês de junho de 46 chegou com
130 adesões à USE, sendo total por parte de Ribeirão Preto, Limeira, Jundiaí e
Sorocaba, incompleta por Campinas e
nenhuma adesão por parte de Santos. Os
confrades projetavam altos voos. Com o
auxílio da Kodak e responsabilidade dos

Jaime Monteiro de Barros (Ribeirão Preto), Dr. Urbano de Assis (Tupã) e José Herculano Pires (Marília)
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operosos obreiros [João José] Cabrera,
Eurípedes de Castro e Homero Vallada,
planejou-se fazer um filme sobre o movimento espírita.
A Centelha, importante periódico do
movimento espírita, que tinha como
diretor o confrade Domingos Antonio
D’Angelo Neto, protagonizador da rusga com a Liga, publicou artigo agressivo
contra a USE, cuja direção escolheu o
sempre diplomático e fraterno Vinícius
para visitar a redação e “colocar panos
quentes” na situação criada.
Com Santos as dificuldades permaneciam. Emílio Manso Vieira fez reunião
com a liderança local e recebeu a “promessa” de adesão de 16 casas espíritas,
enquanto o confrade Delgado era escolhido para Delegado na problemática estância da Baixada.
O esforço para superar melindres e
personalismos era uma constante entre
os diretores da USE. Tinham eles, mais
do que ninguém, a consciência dos problemas do movimento e sabiam que não
se chegaria a lugar nenhum não fossem
transpostas essas barreiras difíceis de caráter que fazem parte de todas as organizações dos homens.
Desta maneira, foi tentada mais uma
aproximação com a Sinagoga Espírita
[Nova Jerusalém], a qual concordou em
apoiar o 1º Congresso que fundaria a
USE oficialmente.
No mês de julho de 46, as adesões já
eram 243 e a Sinagoga voltava a ocupar
sua posição de co-patrocinadora da USE.
Não bastassem as desconfianças quanto às finalidades da instituição, a aproximação das eleições no país geraria mais
um problema, por muitos imaginarem
ter, alguns diretores da USE, propósitos
eleitoreiros. Vozes atacavam e quem era
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chamado à tarefa de conciliação e esclarecimento? Vinícius, é claro.
Todos os passos dos dirigentes da
USE foram cuidadosamente pensados e
repensados. A tarefa da unificação tinha
que ser impessoal e nenhum personalismo deveria empanar suas finalidades.
Em Buenos Aires programou-se um
Congresso Internacional para o qual foram convidadas a FEB, a FEESP e outras entidades federativas. A. USE ainda
não nascera oficialmente e alguns membros gostariam de vê-la representada. A
FEESP repassaria seu convite à USE.
Alguns óbices, no entanto, pediam ponderação. Se a Argentina vivia problemas
de perseguição religiosa, qual a finalidade real do evento/ Sendo um evento de
grande envergadura, não seria a FEB a
única em condições de representar o
Brasil? Acreditamos que caberia a representação de todas as entidades, mas
o fato em si já demonstra submissão que
permeava as relações de entidades federativas estaduais com a FEB.
Hora do balanço
Com os Delegados da USE tentando fazer o melhor possível em suas regiões, era
hora de se fazer um balanço. Ribeirão
Preto, Bauru, Piracicaba, Santos, Rio
Claro e Franca enviaram relatórios.
Cruzeiro, Caçapava, São João da Boa
Vista e zona araraquarense ainda estavam silenciosas. Tomou-se, então, conhecimento que Ribeirão Preto, Franca
e Bauru estavam quase integralmente
com o movimento de unificação “numa
demonstração belíssima de compreensão
e esforço”, na expressão feliz do confrade Montemor. Marília, zonas central e
araraquarense apresentavam-se estéreis,
cuja razão era clara para a diretoria provisória da USE: “o personalismo existente entre os líderes que orientam essas
zonas”. Manso Vieira, comentando, lembrou o esforço da Diretoria em angariar
simpatia desses elementos arredios e citou
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como bom elemento para servir de intermediário naquelas zonas problemáticas o
confrade Demitrio Strambulo. [Antonio
José] Trindade lembrou o nome do Dr.
Batista Pereira para a zona de Marília,
já que tendo residido por muito tempo
nessa cidade, podia ser um bom mediador. Para a região da alta araraquarense,
Aristóteles Rocha ofereceu-se para visitar
Rio Preto. Todos queriam colaborar e inverter a situação onde a necessidade de
adesão era incompreendida ou tratada
com descaso. Campos Vergal, com ótimo trânsito junto ao movimento espírita
do interior, também era lembrado para
intermediar.
Enquanto soluções para esses casos
eram estudadas, iniciava-se as filmagens, no interior, das obras sociais pelo
confrade [João Jorge] Cordeiro, que propôs o nome do Dr. Adriano Pimentel, de
Itararé, para Delegado da região da baixa sorocabana, o que foi aceito. O confrade Trindade lembrou o nome de Pedro
Fernandes Alonso para São Carlos, que
também foi bem recebido.
O mês de setembro de 1946 teve início, preparando-se a segunda fase planejada para a implantação da USE: o
recenseamento. Herculano Pires escrevia de Marília colocando-se à disposição para o trabalho de arregimentação
na sua zona, pedindo uma credencial de
Delegado para o confrade João Batista

Detreciachi.
Em Guaratinguetá e Pindamonhangaba problemas à vista. O confrade
Manso Vieira informava que o dr. Edson
Amaral, não tendo conseguido trabalhar
para a USE, iria fazê-lo contra, desgostoso com a escolha recaída sobre o confrade Strambulo, de Pindamonhangaba.
Anita Brisa relatou então sua visita ao
Vale do Paraíba onde ajudou a acalmar
a situação por lá. Ela informou que já
estava sendo feito um trabalho de unificação na região por João Ribeiro dos
Santos Sobrinho, abrangendo as cidades de Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro,
Queluz, Taubaté, Pindamonhangaba,
Tremembé, Caçapava, São José dos
Campos, Jacareí e Santa Branca. O Dr.
Edson Amaral deixou-lhe as mais gratas
impressões por ser um dedicado médico
e muito estimado em Pinda.
Enquanto 430 centros já estavam adesos à USE em outubro, abandonou-se o
projeto do filme sobre o movimento espírita em virtude de “dificuldades imprevistas”.
No dia 7 desse mês, a USE promoveu
comemoração em homenagem à Kardec
no Teatro Municipal de São Paulo, tendo sido destaque, na parte artística, a
atuação do Coral Paulistano e palestras
de Vinícius e Jonny Doin. O evento alcançou grande repercussão em todo o
estado.
O profícuo ano de 1946, no qual foram lançadas as bases da unificação, se
findou com a adesão de 474 centros espíritas de todo o estado e 30.710 profitentes
da Doutrina devidamente recenseados.

Dr. Adriano Pimentel (Itararé)
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Nota da Redação: O movimento de unificação iniciado em 1946 tinha o mesmo nome USE,
União Social Espírita, mesmo antes da fundação
da entidade federativa em 1947.
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Experiências positivas
durante a pandemia
Alessandro Viana Vieira de Paula
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princípio, anoto que este artigo
almeja compartilhar as experiências que o Centro Espírita
Allan Kardec, da cidade de ItapetiningaSP, teve após o início da pandemia da
covid-19, conseguindo manter algumas
atividades vitais para cumprir com o seu
papel de escola, hospital e oficina de trabalho.
É claro que a pandemia, no início
(março de 2020), impôs o fechamento de
quase todos os estabelecimentos, inclusive os templos religiosos, mas, por volta de setembro de 2020, houve um ato
normativo municipal em Itapetininga
considerando como essencial a atividade religiosa (muitas cidades editaram tal
ato), impondo restrições de funciona-

mento, de forma que muitas igrejas católicas e evangélicas começaram a abrir
suas portas para os cultos, pois havia
muitos fiéis necessitando desse retorno,
carentes de consolo e de esperança.
O Centro Espírita Allan Kardec, atendendo todas as restrições e exigências das
autoridades sanitárias (distanciamento,
álcool em gel, uso de máscara etc.), optou
por reativar algumas de suas atividades
presenciais.
Registro que logo após o início da
pandemia a referida casa espírita transformou o atendimento fraterno presencial em virtual e telefônico, de modo que
muitas pessoas aflitas, mesmo com o templo fechado, puderam receber as lúcidas
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orientações e o consolo da doutrina espírita. Assim como, alguns grupos de estudo e a mocidade tornaram-se virtuais
e prosseguiram espalhando luz aos seus
componentes.
Por sua vez, os grupos mediúnicos foram suspensos ante a impossibilidade do
intercâmbio espiritual virtual, mas houve
a recomendação para que os respectivos
membros continuassem, juntos, estudando na modalidade online (de preferência
no mesmo dia e horário do grupo mediúnico), com o escopo de manter os vínculos e a conexão fluídica, permitindo que a
Espiritualidade superior, durante o sono,
pudesse contar com os médiuns nas atividades de esclarecimento aos Espíritos em
sofrimento.
Assim que foi possível a tarefa presencial e de comum acordo com os trabalhadores, retornando aqueles que não eram
do grupo de risco e se sentiam à vontade
para o regresso, restabelecemos o atendimento fraterno presencial (mantemos
também o atendimento por
telefone) e a tarefa de evangelho e passe.
Em ambas as tarefas
presenciais, seguimos todas
as exigências das autoridades competentes, e, como
era esperado, houve um
número reduzido de trabalhadores, mas movidos pelo
desejo de acolher os sofredores e aqueles que sentiam a
necessidade de estar na casa
espírita, até porque, como
dito, outras religiões estavam abrindo as suas portas,
concretizamos esse intento.
Em relação ao atendimento fraterno, percebemos
uma procura imensa por
essa tarefa, e ficamos a imaginar quanto alívio e conso-
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... que as casas espíritas busquem tarefeiros
especializados na área
de informática (excelente oportunidade para
atrair o jovem espírita para
as tarefas).
lo foram ofertados nesses tempos difíceis
e desafiadores.
Quanto à explanação do Evangelho à
luz da Doutrina Espírita e o passe, confesso que ficamos um pouco preocupados
com a quantidade de pessoas que iriam
comparecer e a impossibilidade da casa
espírita de acolher a todos, uma vez que
havia a necessidade de restringir o público.
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O salão comporta até 150 pessoas,
mas com as restrições impostas deveríamos receber até 30 ou 40 pessoas.
A procura foi menor do que o esperado, pois ainda havia muito medo e insegurança, de tal sorte que compareciam
em torno de 20 a 30 pessoas. A partir de
abril de 2021, começou a aumentar o
público, mas algumas restrições também
foram mitigadas e começamos a ter um
público de 40 a 60 pessoas.
Outro ponto que merece destaque é
que o passe sempre foi coletivo, no próprio salão, e sempre ofertávamos explicações acerca dos fluidos e da ação dos
benfeitores espirituais, a fim de que os
presentes pudessem confiar que estavam
recebendo o passe. Entretanto, alguns
sentiam a necessidade do passe individual, seja pelo desconhecimento, seja
pela pouca fé, deixando de frequentar a
tarefa.
Com a melhora da pandemia (por volta de outubro de 2021), a aplicação dos
passes tornou-se individual, mas as respectivas salas (temos duas) ficavam com
as portas abertas e era mantido o distanciamento de um metro entre as cadeiras.

Sigamos fiéis a
Jesus e a Kardec,
ofertando a luz do conhecimento e o bálsamo do consolo a todos
que busquem a casa
espírita, tendo a caridade como linha mestra
de nossas vidas.
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Da mesma forma, alguns grupos mediúnicos retomaram a atividade presencial.
Todavia, neste início de ano, com a
nova variante (ômicron) e o aumento da
infecção, surgindo, ainda, a nova gripe
(H3N2), retornamos com o passe coletivo.
Cabe frisar que em nenhum momento qualquer trabalhador foi constrangido
ao retorno às tarefas (atendimento fraterno, passe, reunião mediúnica etc.), e
os que estão servindo na seara do Cristo
nessas atividades estão profundamente
felizes por essa oportunidade.
Um desafio que temos enfrentado,
refere-se ao não retorno de muitos trabalhadores por variados motivos (medo,
preguiça, acomodação etc.), mesmo nos
períodos mais brandos da pandemia, de
tal sorte que será um grande desafio e
certamente teremos que conviver por algum tempo com o quadro de servidores
aquém do habitual.
Inadiável, também, que as casas espíritas busquem tarefeiros especializados
na área de informática (excelente oportunidade para atrair o jovem espírita para
as tarefas), porque as palestras, eventos e
estudos virtuais e híbridos farão parte do
dia a dia dos núcleos religiosos.
Por derradeiro, convém enfatizar que
este artigo não visa constranger ou impor a qualquer casa espírita o regresso
parcial ou total das atividades, e sei que
muitas continuam fechadas até os dias
atuais, havendo, ainda, as especificidades locais, mas o compartilhamento das
experiências vividas pelo centro espírita
Allan Kardec poderá estimular e ajudar
no retorno das instituições espíritas.
Sigamos fiéis a Jesus e a Kardec, ofertando a luz do conhecimento e o bálsamo do consolo a todos que busquem a
casa espírita, tendo a caridade como linha mestra de nossas vidas.
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oi ao ar pela primeira vez em
5 de março de 1972, às 6h30,
com duração de 25 minutos,
o programa Momento Espírita, com produção e apresentação de membros da
USE - União das Sociedades Espíritas
do Estado de São Paulo. Não foi o primeiro programa de rádio espírita, nem
o primeiro realizado por membros do
movimento espírita, mas tem acompanhado nos últimos 50 anos a evolução
da atividade da USE, desde suas campanhas - contemporâneo da campanha
Comece pelo Começo - até os diversos projetos de aproximação aos centros espíritas,
Congressos, Assembleias, etc.
Momento Espírita tem contado com o
apoio da Rádio Boa Nova desde seu início (e era Rádio Difusora Hora Certa de
Guarulhos quando o programa começou, diretamente vinculada ao Centro
Espírita Nosso Lar, e atualmente setor
de rádio da Fundação Espírita André
Luiz), o que sempre agradecemos, pois
tem sido essencial essa parceria, para a
divulgação do Espiritismo e do movimento espírita.
Interessante registrar também nossa gratidão ao desbravador que foi
Cairbar de Souza Schutel, que nos anos
1936 e 1937 saía de sua Matão para ir
a Araraquara apresentar o programa
Conferências Radiofônicas, época em que o
rádio ainda era jovem. Certamente muitas pessoas tiveram a primeira oportunidade na vida de conhecer o Espiritismo
por esse meio.
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Um programa de rádio, para ser ouvido, precisa agradar ao ouvinte. Esse tem
sido o empenho da equipe de produção
e apresentação de Momento Espírita, que
tem levado a efeito várias enquetes com
o objetivo de conhecer o público que
acompanha nosso horário, de forma a
atender seus anseios e dirimir suas dúvidas, sempre apresentando a Doutrina
Espírita a partir das obras fundamentais
de Allan Kardec. Mesmo sendo um público variado, desde não espíritas a dirigentes de casas e de órgãos da USE, o
equilíbrio tem sido alcançado, com boa
resposta de audiência.
Nestes quase 50 anos, mais de 80
companheiros colaboraram diretamente
com a programação e jamais conseguiremos agradecer o suficiente ao empenho
de cada um. Mas é justo lembrarmos do
primeiro coordenador da equipe, nosso
amigo Zulmiro Santos Silva, responsável na ocasião pelo departamento de
Divulgação do Conselho Metropolitano
Espírita (hoje, USE Regional de São
Paulo), e de Ignácio Giovine, presidente
da Comissão Executiva que, com Milton
Felipeli, recebeu o convite/desafio de
Osmar Marsilli (diretor da emissora na
época) para realizar um programa de rádio para a USE.
Nesta comemoração, além das seções já tradicionais do programa, com
estudos, atualidades, notícias e recomendação de livros e filmes, estão sendo
apresentados trechos de programas antigos e entrevistas com colaboradores di-
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versos, o Baú de Memórias. Essa seção foi
sugerida pela emissora, considerando a
importância da longevidade de Momento
Espírita e sua audiência, informação obtida em consulta a seus ouvintes.
Ao longo desses anos, que parecem
muitos, mas em uma perspectiva espiritual se apagam, toda a USE, a começar de suas diretorias, envolveram-se de
uma forma ou de outra nessa tarefa. Seja
facilitando o acesso a eventos, fornecendo notícias, divulgando o programa, ou
fazendo parte das várias equipes, a todos é devido o êxito alcançado, maior
por ser um trabalho coletivo, como é
próprio de nosso movimento useano. E
estamos preparando uma ação especial
para março, nessa comemoração de todos nós.
SERVIÇO:
Programa Momento Espírita, domingo,
das 12 h às 12h45, pela Rede Boa Nova
de Rádio
Guarulhos e Região Metropolitana de
São Paulo, SP: AM 1450 kHz
Sorocaba e Região, SP: AM 1080 kHz
Cidades do Estado de São Paulo e Minas
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Gerais: AM 1160 kHz
Cidades da Bahia e de Pernambuco,
Rádio Cidade: AM 870 kHz
São Borja e Região, RS, e Santo Tomé,
Argentina: FM 92,1 MHz
Paraguai, Rádio Nueva Era: FM 97,5
Mhz
Parâmetros para sintonizar a
Rádio Boa Nova direto do satélite:
Satélite Star One D2
Frequência Central: 3.921,50 MHz
Symbol Rate : 2727
Polarização de Recepção: Horizontal
PID Vídeo: 8191
PID Áudio: 4197
PCR: 4197
Pelo computador em
radioboanova.com.br
Nota:
Hoje, os programas Momento Espírita
são gravados e disponiblizados no site da
USE (www.usesp.org.br) e em diversas
plataformas de podcast: Spotify, Deezer,
Apple Podcast, Anchor, CastBox,
Overcast, RadioPublic, Rocket Cast e
Google Podcast.
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o dia 14 de junho de 1947, na
primeira reunião do Conselho
Deliberativo da União Social
Espírita definido no I Congresso Espírita
do Estado de São Paulo, aconteceu a eleição da Diretoria Executiva da nova entidade federativa paulista. Foi eleito Edgard
Armond, como seu primeiro presidente.
Armond era representante da Federação
Espírita do Estado de São Paulo, tendo
sido o autor da tese vencedora e criadora
da USE. Mesmo tendo sido eleito presidente, Armond continuou como secretário geral da Feesp. Presidente da USE e
Secretário Geral na Feesp.
O Semeador era o veículo de comunicação da Feesp, com seu primeiro número tendo sido editado em março de
1944. A partir de seu segundo número,
Edgard Armond já era o seu Diretor
Responsável.
Na recém fundada entidade de união
dos espíritas e dos centros espíritas do estado de São Paulo, a propaganda, nome
utilizado na época para divulgação, era
um objetivo comum a todos os dirigentes, tanto da Diretoria Executiva, quan-
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to do Conselho Deliberativo. Apesar do
desejo, os custos eram enormes e os recursos já despontavam como dificuldades
constantes para a USE.
A possibilidade do jornal O Semeador
ter um encarte, com informações, notícias e comunicados da USE, foi apresentada em reunião da Diretoria Executiva e
aceita por todos. Era chamado de Boletim
da União Social Espírita. Deste modo, a
partir de agosto de 1947, mensalmente
as notícias sobre união e unificação chegavam pelas páginas do jornal da Feesp.
Era a voz da USE, contida normalmente
em página de frente e verso, nas folhas de
O Semeador.
Armond e sua Diretoria atuaram até
o ano de 1950, quando no II Congresso
Estadual houve nova eleição para os
cargos da Diretoria Executiva da USE.
Armond, mesmo sendo reeleito para o
Conselho Deliberativo, deixou de ser
presidente da USE em junho. Não foi
aprovada sua continuidade à frente da
federativa. Francisco Carlos de Castro
Neves passou a ser o novo presidente.
As edições do Boletim da União Social
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Espírita foram produzidas até o mês de
maio de 1950. Na edição de junho, daquele ano, de O Semeador, foi colocada a
seguinte nota:
Boletim da USE
A partir deste número e até segunda ordem
deixamos de publicar o boletim desta instituição, como vínhamos fazendo, há três
anos, de comum acordo com a Diretoria
que terminou sua gestão.
Foram 33 edições durante o período
da primeira gestão da USE, de agosto
de 1947 a maio de 1950. No mês de dezembro de 1948, ano em que aconteceu
o Congresso Brasileiro de Unificação
Espírita, seis páginas de O Semeador foram
dedicadas ao congresso nacional iniciado
em 31 de outubro. Naquele mês, não circulou o Boletim da USE.
As páginas do Boletim mostram os
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anos iniciais da USE, os comunicados
da Diretoria Executiva, a divulgação das
primeiras Semanas Espíritas no estado.
As dificuldades de implantar seus objetivos e finalidades e, ainda, com as quatro
entidades federativas da cidade de São
Paulo continuando com seus processos
de união e adesão de centros espíritas, tarefa que havia ficado como exclusiva da
USE, em decisão no I Congresso.
Todo este material agora está disponível no site da USE
www.usesp.org/boletim.
Os números do Boletim da USE estão
disponibilizados para consulta e para
todos os interessados em conhecer a
história do início da USE, pelo menos
os anos da primeira gestão da Diretoria
Executiva, de 1947 a 1950.
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A USE Regional de Franca
Batatais, Franca e Pedregulho
Princya Oliveira

A

to ou efeito de movimentar,
mover, mover-se... Buscando a
origem da palavra movimento,
encontramos diversos sinônimos que, em
sua simplicidade, nos trazem um importante direcionamento.

Princya Oliveira é secretária
da USE Regional de
Franca.

Na região de Franca, somamos mais
de 120 casas espíritas e cada uma delas
com uma grande diversidade de trabalhos (doutrinários, assistenciais, educacionais, sociais etc.). São centenas de
“formigas” que se movem, com suas
peculiaridades, mas todas convergindo
para o mesmo fim: difundir o Espiritismo
nos seus aspectos filosófico, científico e
religioso.
O que dará à história do movimento
Espírita da região de Franca um caráter
particular é que, ao invés de ser criada,
como muitas outras, a partir da instalação da USE – União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo em 5 de
junho de 1947, surgia a 27 de fevereiro de
1947, por deliberação de 13 instituições
espíritas, a União Municipal Espírita de
Franca, entidade dedicada exclusivamente à unificação. Esta criação foi resultado
das visitas de Tomás Novelino, delegado
regional da USE, aos centros espíritas
de Franca e região, além da existência
pregressa do trabalho de unificação realizado pelo Grêmio Espírita de Franca,
constituído em 25 de fevereiro de 1943,
por Agnelo Morato, Antônio Carlos de
Abreu, Genésio Martiniano, João Alves
da Silva e Mário Nalini; esta agremiação
trazia em seu cerne a ideia da unificação,
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promovendo visitas aos centros espíritas
com palestras e campanhas, conforme o
registro colhido em ata de 09 de setembro de 1943:
“Discutiram-se os assuntos da ordem do
dia, ficando aprovada a visita aos Centros
Espíritas e a Campanha dos Livros. As visitas foram iniciadas no dia 10, na Liga
D’Oeste, onde compareceu a maioria dos
sócios do Grêmio, usando da palavra,
nessa ocasião, o nosso coordenador”.

Neste capítulo da história está situado
Tomás Novelino, importante nome do
movimento Espírita, tendo sido aluno de
Eurípedes Barsanulfo em sua infância, no
Colégio Allan Kardec em Sacramento,
Minas Gerais, e que posteriormente
fundou (junto com sua esposa Maria
Aparecida Rebelo Novelino) em Franca,

Tomás Novelino
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Fundação Educandário Pestalozzi

a Fundação Educandário Pestalozzi (escola espírita que se mantém ativa até os
dias de hoje). Tomás Novelino, colaborou no processo de criação da USE do
Estado de São Paulo como delegado regional, com a tarefa de visitar e cadastrar
os centros espíritas de Franca e região.
Após isso, foi então, o primeiro presidente da USE Regional de Franca.
A USE Regional de Franca é formada
pela união de três órgãos intermunicipais: Batatais, Franca e Pedregulho, que
juntos representam 13 cidades e 3 distritos.
USE Intermunicipais de Batatais
A USE Intermunicipal de Batatais foi
fundada na década de 80 e seu primeiro
presidente foi Luís Carlos de Toledo.
O movimento Espírita na Intermunicipal está em ascensão, sendo re-

Escola Professor Eurípedes Barsanulfo
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conhecido pelo poder público através
de homenagens aos personagens espíritas daquela região e realizando atividades diversas junto à sociedade, como
a administração da Escola de Ensino
Fundamental “Professor Eurípedes
Barsanulfo”, a construção de uma vila
de casas que funcionam como moradia
temporária para famílias de baixa renda
da região, o Coral Eurípedes Barsanulfo,
que representa a cidade em eventos oficiais, além da coordenação de Núcleos
de Aprendizagem em artes e panificação.
USE Intermunicipal de Franca
As histórias da USE Intermunicipal de
Franca e da USE Regional de Franca se
confundem, já que em muitos momentos
a comissão que coordenava a primeira,
coordenava também a outra. Franca
teve a felicidade de receber muitas personalidades espíritas que influenciaram
sobremaneira não só o movimento espírita da cidade e região, como também
colaborou com seu desenvolvimento sociocultural. A área de abrangência da
USE Intermunicipal conta com mais de
90 centros espíritas, um hospital psiquiátrico, escolas, creches, lares de idosos,
teatro, núcleos de pesquisa, Instituto de
Divulgação Espírita, incluindo uma livraria, biblioteca e rádio, além de diversos
trabalhos sociais e eventos coordenados
pelas instituições espíritas da cidade.
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Entre os construtores da história do
movimento espírita de Franca, além dos
já citados anteriormente, destacam-se
José Marques Garcia, pela fundação do
Centro Espírita Esperança e Fé, o primeiro da cidade e o terceiro mais antigo do Estado, fundou ainda o jornal A
Nova Era e o Hospital Psiquiátrico Allan
Kardec, todos em pleno funcionamento
até os dias atuais; José Russo, que após o
desencarne de José Marques Garcia, deu
sequência ao projeto do Hospital Allan
Kardec, fundou a Fundação Espírita
Judas Iscariotes, o Albergue Noturno de
Franca, o Lar da Velhice Desamparada
e deixou também obras literárias;
Thermutes Lourenço e sua irmã Dima
Lourenço, pela fundação da Juventude
Cultural Espírita de Franca em 1947,
que em sua palestra inaugural teve como
orador Leopoldo Machado, articulador
do 1º Congresso de Mocidades Espíritas
dos Brasil. Thermutes e Antonieta
Barini, junto a Maria Aparecida Rebelo
Novelino, organizaram ainda o 1º
Encontro de Evangelizadores Espíritas
de Franca; Antônio Carlos Essado e
Marlene Essado, pelo desenvolvimento
da Mocidade Espírita em Franca e pelo
trabalho em prol da unificação; Olavo
Rodrigues com a criação do Clube do
Livro Espírita de Franca e do Idefran; José

Teatro Judas Iscariotes

Lar de Ofélia
da Fundação Espírita Judas Iscariotes

Emílio da Silva, Felipe Salomão, Adolfo
de Mendonça Júnior pelos anos dedicados ao movimento de unificação da USE

Hospital Psiquiátrico da Fundação Espírita Allan Kardec

32

março/abril 2022 - edição 188

de Franca; dentre muitos outros
que atuaram nas áreas de evangelização, mocidade, doutrina,
divulgação e unificação.
USE Intermunicipal de
Pedregulho
Na região de Pedregulho, desde o ano de 1978, existiam
11 Centros Espíritas ativos,
que formaram em 20 de agosCentro Espírita Fé, Esperança e Caridade
to deste mesmo ano a UME
(início de sua construção), de 1926, em Pedregulho.
- União Municipal Espírita
dicados e idealistas poderiam ter sido
de Pedregulho, tendo como presidencitados, mas não deixamos de agradecer
te Luiz Alberto Spirlandeli e após este,
a todos que fizeram e fazem parte desta
Antônio Bisco. Em 7 de março de 1993,
construção, desbravando este campo de
a UME se tornou USE Intermunicipal
trabalho, plantando e deixando frutos
de Pedregulho, continuando o trabalho
que colhemos até os dias de hoje. Estar
de unificação junto às cidades daquela
em constante movimento, difundindo e
região, somando hoje mais de 15 instituipreservando os princípios da Doutrina
ções ativas em áreas urbanas e rurais.
Espírita, fortalecendo o trabalho das
instituições espíritas, promovendo a sua
Pela proximidade fronteiriça com o
atuação como agente de mudança na
Estado de Minas Gerais, traz caracteríssociedade... Unir, Unificar. Isto é “ser
ticas culturais marcantes do Movimento
USE”.
Espírita mineiro, carregado de muito
acolhimento.
Texto com contribuição de pesquisa históriEm suma, esta é a história da
USE Regional de Franca e suas
Intermunicipais, história essa que foi escrita a muitas mãos, muitas outras histórias poderiam ter sido contadas neste
artigo, muitos outros trabalhadores de-

ca de:

Adolfo Mendonça Junior (adolfo-espirita.blogspot.com) | Pesquisador (Núcleo de
Pesquisadores Espíritas Agnelo Morato) e
Alessandro Ribeiro | Secretário de Eventos
da USE Regional de Franca.

Jornal A Nova Era, deFranca.
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assessoria de

CIÊNCIA E PESQUISA ESPÍRITA
acpe@usesp.org.br

Concepções sobre
- VI
Ciência e Ciência Espírita
Alexandre Fontes da Fonseca

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

questão a ser analisada hoje
é sobre o valor relativo de livros,
artigos e outras formas
de divulgação de resultados de pesquisas
científicas. As respostas dadas à pesquisa aplicada pela ACPE (Assessoria de
Ciência e Pesquisa Espírita), em janeiro
de 2021 sobre o assunto, serão também
analisadas. Lembrando, a pesquisa envolveu o tema geral “concepções sobre
ciência e ciência espírita” e estamos esclarecendo as questões e as respostas em
partes, em uma sequência de matérias
no Circuito Aberto da revista Dirigente
Espírita. Consulte os números anteriores
para ver as matérias já publicadas.
Na figura 1, mostramos as respostas
sobre quando, nos meios científicos, um

livro sobre um avanço científico é publicado. Os respondentes podiam marcar
quantas alternativas achassem corretas.
A alternativa assinalada por quase
70% dos respondentes é, de fato, a mais
relevante. Isto é, nos meios acadêmicos
de quase todas as áreas do conhecimento, livros são publicados apenas quando
outros cientistas analisam e confirmam
um conjunto de descobertas previamente publicadas na forma de artigos científicos. A primeira alternativa é incomum
na maioria das áreas do conhecimento, e
das duas últimas, uma decorre da alternativa considerada mais relevante acima,
e a outra, sobre haver recursos, ocorre,
mas não é condição suficiente, isto é,
não basta ter recursos para publicar uma

Figura 1: Questão sobre o momento em que a ciência publica suas descobertas na forma de livro.
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descoberta em livro, é preciso que a descoberta seja confirmada pelos pares. Em
outras palavras, livros só são produzidos
no meio científico, sobre determinada
descoberta, quando a comunidade científica se sente segura de que a descoberta
realmente é verdadeira.
Essa postura cuidadosa reflete a responsabilidade da Ciência perante a
validade de suas descobertas. Esse processo consiste, primeiro, na publicação
das descobertas na forma de artigos de
pesquisa e em revistas que adotam o
MAPP (Método de Análise Por Pares).
Nenhum pesquisador sério recusa ter
seus trabalhos passados pelo MAPP. Esse
é o primeiro passo que qualquer descoberta deve dar para posteriormente ser
confirmada e, então, se tornar parte do
conhecimento da área. Além da nossa matéria publicada em número anterior da revista Dirigente Espírita (ACPE,
2022), citamos uma recente reportagem
que destaca a importância desse método
(CARVALHO, 2022).
Mas, e no meio espírita? Como tem
sido a postura do movimento espírita
perante a publicação de novidades e descobertas? A figura 2 mostra o que os respondentes opinaram a respeito de outra
questão sobre o valor relativo do conteú-

do de livros e artigos espíritas. Os respondentes podiam marcar se concordavam
ou não com as afirmativas. A primeira
delas é importante e as respostas mostram
que o movimento espírita valoriza mais
o livro do que o artigo espírita. Embora
não haja mal algum nisso, é necessário
que o movimento espírita comece a refletir sobre a importância das novidades
e descobertas serem publicadas primeiro
na forma de artigos, como a Ciência faz,
para serem amplamente analisadas, corroboradas ou contestadas, sempre com
base na fundamentação científica e, no
nosso caso, espírita.
A segunda e terceira afirmativas da
questão mostram a importância do tema
para o movimento espírita. A maioria
dos respondentes concordou total ou
parcialmente com a ideia de que, em geral, o livro espírita contém avanços do
conhecimento espírita. Será que isso é
verdade? Onde tais avanços foram publicados antes de estarem presentes em
um livro? Quem os analisou? Onde estão publicados os artigos que mostraram
que a descoberta é correta, válida e útil
ao entendimento de novos conceitos e fenômenos? No item 7 do capítulo XIX de
O evangelho segundo o espiritismo (KARDEC,
1996) afirma que “a fé necessita de uma
base, base que é a inteligência perfeita

Figura 2: Respostas sobre algumas afirmativas a respeito do valor relativo de livros e artigos espíritas.
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daquilo em que se deve crer.” Como ter
certeza da inteligência perfeita de uma
novidade apresentada em livro?
Uma vantagem do método científico de divulgar descobertas primeiro
na forma de artigos foi, de certa forma,
percebida pelos respondentes da última
afirmação da questão apresentada na figura 2. A maioria demonstrou perceber
que a publicação de artigos traz menos
consequências nocivas ao movimento
espírita do que a de livros. Isso revela a
importância do cuidado que se deve ter
não apenas com a publicação, mas com
a venda de livros espíritas.
O artigo de pesquisa, uma vez publicado, despertará o interesse de outros
espíritas a investigar e analisar o assunto
para confirmá-lo, corroborá-lo, complementá-lo ou, ainda, utilizá-lo como base
para um avanço adicional do conhecimento. O artigo também permite que o
assunto receba uma análise crítica maior
podendo, inclusive, ser contestado. Seja
para corroborar ou para contestar o resultado de uma pesquisa, um novo artigo
deve ser escrito de modo que apresente
dados e argumentos que fundamentem,
dentro dos paradigmas da área, as conclusões em favor ou desfavor do estudo
anterior. Depois de uma ampla discussão

através desse tipo de fórum, o conteúdo
mais relevante e útil ao progresso da área
passa a ser considerado um avanço do
conhecimento e é posteriormente publicado em livro.
A conveniência de se primeiro publicar as novidades em artigos de pesquisa,
antes de publicar livros, já era conhecida de Kardec, conforme os seguintes
comentários na Introdução de A Gênese
(KARDEC, 2021):
... os leitores assíduos da Revista
Espírita notaram nela, em forma de
esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta obra, conforme
fizemos também com as anteriores.
A Revista Espírita representa para
nós um terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos homens e
dos Espíritos sobre alguns princípios,
antes de admiti-los como partes
constitutivas da doutrina. (Grifos
meus).

Kardec fez, com a Revista Espírita, exatamente o que a ciência faz na atualidade:
primeiro publica-se artigos de pesquisa, e
só depois livros. Esse caminho é o mais
adequado para se trabalhar e desenvolver o caráter progressivo do espiritismo
com toda segurança que a própria ciência tem no desenvolvimento de suas des-

Figura 3: Questão sobre o rigor científico das publicações espíritas.
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cobertas. KARDEC (2021) afirmou que
o Espiritismo jamais será ultrapassado se
caminhar com o progresso. A aplicação
do MAPP e a sequência de publicação
primeiro em artigos e depois em livro é o
caminho de progresso adotado hoje pela
Ciência. Esse é o caminho que irá corrigir a sensação de ausência de rigor nos livros espíritas como mostrado na figura 3.
No próximo número da revista
Dirigente Espírita, daremos prosseguimento na análise dessas questões em torno
da ciência espírita, com foco maior em
questões espíritas. Não perca! Dúvidas
e sugestões podem ser enviadas para
acpe@usesp.org.br.
Referências
ACPE, 2022. “Concepções sobre Ciência
e Ciência Espírita – parte V”, Revista
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A Campanha
Comece pelo Começo e o DAECE
Renata Duarte

A
Renata Duarte é diretora
do Departamento de
Atendimento Espiritual no
Centro Espírita da USE
SP.

comemoração do aniversário de
cinquenta anos da campanha
Comece pelo Começo trouxe para
cada Departamento, em especial para o
DAECE, valiosa oportunidade de reflexão, quanto à necessidade de incorporar
a recomendação contida na campanha
de forma explícita em seus trabalhos,
uma vez que, implicitamente, já era considerada, uma vez que a valorização do
ensino dos Espíritos, apresentado por
Allan Kardec, contribui consideravelmente na melhoria das atividades de
atendimento espiritual realizadas nos
Centros Espíritas.
Importante ressaltar que as atividades da Área de Atendimento Espiritual
visam atender à necessidade espiritual do
encarnado, através das orientações contidas na Codificação. Nesse sentido, Allan
Kardec anotou:
“Coloco em primeira linha consolar
os que sofrem, levantar a coragem
dos abatidos, arrancar um homem
de suas paixões, do desespero, do
suicídio, detê-lo talvez no abismo
do crime. Isto não vale mais do que os
lambris dourados?”1

Da citação acima é possível concluir
que os trabalhadores envolvidos nas tarefas dessa área precisam estudar as obras
fundamentais do Espiritismo, para cum-
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prir a proposta básica do Atendimento
Espiritual que consiste em acolher, consolar, esclarecer e orientar todo aquele
que busca o centro espírita.
A questão do estudo foi mencionada por Allan Kardec no capítulo I,
Elementos de convicção, do livro O que é
o Espiritismo. Vejamos:
“(...) Ora, eu sou todos os dias visitado por pessoas que ainda nada viram e creem tão firmemente como
eu, pelo só estudo que fizeram da
parte filosófica; para elas o fenômeno
das manifestações é acessório; o fundo é
a doutrina, a ciência; eles a veem tão
grande, tão racional, que nela encontram tudo quanto pode satisfazer às
suas aspirações interiores, à parte o
fato das manifestações; do que concluem

As situações mencionadas no referido documento orientador da
atividade possibilitam
uma análise antecipada dos temas à luz da
doutrina espírita.
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que, supondo não existissem as manifestações, a doutrina não deixaria
de ser sempre a que melhor resolve
uma multidão de problemas reputados insolúveis. Quantos me disseram
que essas ideias estavam em germe no seu
cérebro, conquanto em estado de confusão. O Espiritismo veio coordená-las, dar-lhes corpo, e foi para eles como um raio
de luz. É o que explica o número de
adeptos que a simples leitura de O
livro dos espíritos produziu (...)”.2

Nesta linha temos o Codificador questionando os benfeitores, quanto à utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos,
em relação às Leis de Deus (pergunta
nº 627 de O livro dos espíritos), recebendo
como resposta que:
“(...) Agora, é preciso que a verdade seja
inteligível para todo mundo... O ensinamento dos Espíritos deve ser claro
e sem equívocos, para que ninguém
possa usar a ignorância 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
(...)”.3

39

A título de conhecimento consta, no
livro Orientação para o Atendimento Espiritual
no Centro Espírita – CFN/FEB 4, relação
contendo algumas situações que levam as
pessoas à casa espírita, por exemplo: processos obsessivos, conflitos de relacionamento, mediunidade, morte de pessoas
queridas, etc.
As situações mencionadas no referido documento orientador da atividade
possibilitam uma análise antecipada dos
temas à luz da doutrina espírita, dando
condições ao trabalhador de melhorar o
atendimento prestado, uma vez que oferece oportunidade de refletir a respeito
de cada situação, possibilitando assim
maior segurança no desempenho de sua
tarefa.
Neste sentido, temos no mesmo livro,
algumas considerações a respeito do estudo:
“ ... É fundamental ter conhecimento da Doutrina Espírita e estar familiarizado com as obras da Codificação ...”
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- Recepção na Casa Espírita (Capítulo 5);
“ ... os atendimentos devem basear-se na orientação espírita e no
Evangelho de Jesus. A Doutrina Espírita
é o Consolador Prometido por Jesus, portanto, a sua mensagem já é de superior
qualidade ...”. – Atendimento Fraterno Pelo
Diálogo (Capítulo 6);
“ ... O Evangelho comentado à luz
do Espiritismo é o mais autêntico roteiro de que podemos dispor, hoje e sempre, para a equação, pacífica e feliz, dos
problemas humanos ...” – Explanação do
Evangelho (Capítulo 7).
“ ...
Seu estudo sério torna o
Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em
todos os ambientes ...” – Evangelho no Lar
(Capítulo 8) e
“ ... Para evitarmos repassar ‘o que
não é Espiritismo’ e criarmos situações
que podem nos trazer constrangimentos,
devemos estudá-lo com o respeito
e a humildade de quem compreende que está lidando com a mais elevada
sabedoria já concedida à espécie humana. Espiritismo quer dizer sabedoria dos
Espíritos Superiores. Por isso, devemos
aprendê-lo passo a passo, adquirindo continuamente, por meio do
estudo das obras básicas, a segurança doutrinária que precisamos para
o exercício das atividades que exercemos
no Centro Espírita ...” – Passe (Capítulo
10).

As informações acima são importantes, pois a orientação segura encontra-se entre os atributos ou indicadores de
qualidade no atendimento, segundo os
frequentadores do centro espírita, conforme consta no referido livro.
Além do estudo dos temas à luz da
doutrina espírita, revela-se importante, ainda, o conhecimento das especificidades das atividades desempenhadas

40

A orientação segura
encontra-se entre os
indicadores de
qualidade
no atendimento.
pelos trabalhadores do Atendimento
Espiritual, recomendando-se para tal leitura dos livros Orientação ao Centro Espírita
e Orientação para o Atendimento Espiritual,
ambos do Conselho Federativo Nacional
da Federação Espírita Brasileira, bem
como participação em seminários, cursos, rodas de conversas e outros eventos
que possibilitam interação, troca de experiências e vivências, para fortalecer o
conhecimento entre os participantes.
O consenso quanto à permanência dos trabalhadores do Atendimento
Espiritual em curso das obras fundamentais, por parte dos dirigentes e multiplicadores dos órgãos regionais, distritais,
intermunicipais e municipais, mostra-se
importantíssimo, tendo em vista que os
centros espíritas são unidades fundamentais do Movimento Espírita.
Referências
1 KARDEC, Allan. Viagem espírita em
1862. Brasília: FEB, 2011. “Discursos
pronunciados nas reuniões gerais dos
Espíritas de Lyon e Bordeaux”.
2 KARDEC, Allan. O que é o espiritismo.
Brasília: FEB.
3 KARDEC, Allan. O livro dos espíritos.
Pergunta 627. Brasília: FEB.
4 Conselho Federativo Nacional da
Federação Espírita Brasileira. Orientação
para o atendimento espiritual no centro espírita.
Brasília: FEB.
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O

mestre de Lion, Allan Kardec,
recebe por resposta da equipe do
Espírito da Verdade à questão
918 de O livro dos espíritos, que o que prova
a elevação do Espírito nos dois planos da
vida é, quando se consegue exemplificar
em todos os atos da vida, a “prática da
Lei de Deus”, que por conseguinte, leva
a compreender “antecipadamente a vida
espiritual”.
Em complemento à resposta, o
Codificador faz a seguinte consideração:
“O verdadeiro homem de bem é aquele
que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza.” Mais adiante
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destaca: “Imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem
pelo bem, sem esperar recompensa, e
sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para
com todos, porque vê irmãos em todos
os homens, sem distinção de raças, nem
de crenças.”
O centro ou casa espírita, com finalidades de acolher, consolar, esclarecer
e orientar, recebe os irmãos com as suas
mais variadas necessidades de ordem
material e espiritual. Com a escuta realizada, faz o encaminhamento aos setores
de atividades múltiplas, conforme as ne-

março/abril 2022 - edição 188

cessidades, para a orientação doutrinária
ou para o serviço de assistência e promoção social espírita.
Para as necessidades de quem procura ajuda na sua abrangência, quanto
à orientação doutrinária, normalmente
são encaminhadas ao atendimento ou
diálogo fraterno para esclarecimento e
orientação para a assistência espiritual e
moral, como explanação do Evangelho à
luz da Doutrina Espírita, passe e convite
para o Estudo Sistematizado.
Para as necessidades de ordem material, encaminha-se ao serviço assistencial,
que também através da escuta se verifica
a real urgência ou prioridade, por exemplo: entrega de uma cesta básica de alimentos, um agasalho, um prato de sopa
ou mesmo um vale transporte. Todas essas atividades obedecem a uma “ordem
social fundada na justiça e na solidariedade”.
Observamos que os dois planos da
vida se interrelacionam, harmoniosamente, dada às necessidades do irmão
acolhido, que normalmente foi inspirado
pelo seu anjo da guarda ou amigo espiritual a procurar a Casa Espírita.
Allan Kardec, sabiamente inspirado pelos Espíritos Superiores, preceitua
“Fora da Caridade não há Salvação”,
fundamentando a prática do bem na sua
abrangência espiritual e moral, à verdadeira fraternidade e solidariedade ensinada por Jesus e destacado nas obras da
Codificação, principalmente em O evangelho segundo o espiritismo, dentre outros, os
capítulos X “Bem-aventurados os que
são misericordiosos”, XI “Amar o próximo como a si mesmo”, XII “Amai os
vossos inimigos”, XIII “Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão
direita” e XV “Fora da caridade não há
salvação”.
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Conforme consta no livro da FEB/
CFN, Orientação à Assistência e
Promoção Social Espírita o destaque de
que: “a primeira campanha promovida
por entidade espírita de que se tem notícia foi a lançada por Kardec na Revista
Espírita, janeiro de 1863, com o objetivo
de arrecadar recursos para socorrer os
operários de Rouen, França, vitimados
por rigoroso inverno. Graças às doações
recebidas, foi possível levar alguma tranquilidade a inúmeras famílias em estado
de privação.”
Destacamos a emérita educadora
Anália Franca, que viveu entre os séculos 19 e 20 (1856/1919), fundou e supervisionou variadas instituições como
asilos, creches e escolas espalhadas por
vários Estados brasileiros, tendo por síntese do seu pensamento: “O nosso fim
é procurar diminuir cada vez mais em
nosso meio a necessidade da esmola, pelo
desenvolvimento da educação e do trabalho, de que provém o bem-estar.”
O Departamento de APSE Assistência
e Promoção Social Espírita, originalmente criado com o nome de Departamento
Assistencial Espírita em 06 de fevereiro
de 1946, fazendo parte do objetivo da
USE, com finalidades de prestar “assistência social nas suas diversas modalidades”.
No ano de 1981, publica e lança,
em forma de apostila, subsídios para
a implantação do Serviço Assistencial
Espírita em Centros, que mais tarde é
revisado, ampliado e atualizado em forma de livro nos anos de 1984 e 1995, em
Edições USE.
Este livro hoje pode ser encontrado em sebo. E, quem o lê, observa que
mantém aplicável suas orientações para
a atualidade, embora, deva passar por
nova revisão e atualização para adequar
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as legislações e ser novamente relançado.
Destacamos que em abril de 1995,
com 1.500 exemplares, é lançada sua 3ª
edição, graças ao esforço e dedicação de
seus autores: Maria Apparecida Valente
(organizadora), Denise M. Ribeiro Leite,
Elaine Curti Ramazzini, Mário da Costa
Barbosa e Odair Cretela de Oliveira.
É digno de nota que esta obra Serviço
assistencial espírita, editada pela USE, serviu de base para o Conselho Federativo
Nacional da FEB, na elaboração e lançamento do Manual de apoio ao serviço de
assistência e promoção social espírita e na apresentação de sua 2º edição, encontramos o
seguinte registro:
“É oportuno também registrar a participação da USE União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo — nesta tarefa, já que, para servir de base à
elaboração do presente manual, cedeu,
gentilmente, o seu livro Serviço assistencial
espírita.” [...] “representou o esforço de
uma equipe de trabalhadores da USE e
faz parte deste manual em sua quase
totalidade.” (o grifo é nosso)

Estas abordagens com enfoque
histórico mostram a relevância do
Departamento de APSE, que tem muitos fatos relevantes de serviços prestados
ao Movimento Espírita do Estado de São
Paulo e para todas as federativas.
Uma pequena leitura na aba
“Memória Histórica” disponível no site
da USE, em usesp.org.br/a-usesp/memoria. Lá, você vai encontrar um pouco da história pela leitura das atas do
Conselho Deliberativo Estadual (CDE),
do Conselho de Administração (CA) e
da Diretoria Executiva (DE). É só clicar no respectivo ano e viajar no tempo
para conhecer um pouco da história do
Movimento Espírita Paulista.
Encontramos
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nas

Obras

da

Codificação, já destacada acima, a fundamentação evangélico-doutrinária, mas
é na questão 886, de O livro dos espíritos,
que encontramos a definição de caridade. Vejamos:
“Qual o verdadeiro sentido da palavra
caridade, como a entendia Jesus?
“Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas.”

E o Mestre de Lion reforça:
“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 desejáramos nos fosse feito. Tal o
sentido destas palavras de Jesus: Amai-vos
uns aos outros como irmãos.”

Com finalidade educativa, visando o
ser humano integral, o
“serviço de Assistência e Promoção Social
Espírita deve ser realizado sem imposições, de forma integrada, com orientação
doutrinária e assistência espiritual, de
modo que possa constituir-se em um dos
meios para a libertação espiritual do homem, finalidade primordial da Doutrina
Espírita.”, conforme registrado no livro
Orientação ao Centro Espírita, do CFN da
FEB, capítulo VIII, item 4-a.

A assistência social é considerada
“dever do estado e direito do cidadão”,
conforme estabelece o artigo 203 da
Constituição Federal. Este dispositivo
está regulamentado pela Lei no 8.742
— Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS) —, que, em seu artigo 1o, define
a Assistência Social da seguinte forma: a
Assistência Social, direito do cidadão e
dever do Estado, é Política de Seguridade
Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um
conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade, para garantir o
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atendimento às necessidades básicas.
É uma nova concepção da assistência
social, superando a tradicional filantropia, que atravessou os séculos, no Brasil,
em sua prática assistencialista, considerada por muitos como paternalista e ingênua.
É importante registrar que as leis, a
exemplo da Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS), são, de acordo com O livro
dos espíritos, em sua questão 797:
Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis?
“Isso ocorre naturalmente, pela força
mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso.
Muitas ele já reformou e muitas outras
reformará. Espera!”.

É fruto das forças das coisas e da influência das pessoas sobre o progresso.
A LOAS estabelece que os direitos
sejam garantidos mediante serviços,
programas e projetos implementados
nos municípios, propondo, para tanto,
a criação de Conselhos Municipais de
Assistência Social (CMAS). Os CMAS
têm poderes deliberativos sobre a Política
Municipal de Assistência Social em nome
das organizações governamentais e não
governamentais.
Reforçamos que a assistência social é
uma política pública: um direito de todo
cidadão que dela necessitar. Ela está organizada por meio do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), presente em
todo o Brasil.
Seu objetivo é garantir a proteção
social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no
enfrentamento de suas dificuldades, por
meio de serviços, benefícios, programas
e projetos.
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Essa oferta de serviço é disponibilizada nas unidades conhecidas como CRAS
– Centro de Referência de Assistência
Social, presentes em todos os municípios,
garantindo a proteção social.
Quanto ao Centro Espírita, que também deve conhecer os serviços socioassistenciais ofertados pelo seu município
para quando acolher o irmão do caminho e sua família, esclarecendo e orientando pelos recursos sociais da Casa,
quer sejam no campo doutrinário ou
assistencial, deve fazer também o encaminhamento à rede de proteção socioassistencial do município, orientando
o sujeito de direito, o usuário do SUAS
quanto aos seus direitos sociais a buscar,
conforme a demanda, a unidade de serviço chamada CRAS que oferta a proteção social.
Os serviços assistenciais ofertados
pelo Centro Espírita, que também tem
a proteção social, mas além dessa proteção, oferta ações de proteção sociorreligiosa em nome da caridade, que também
é um direito, criando assim um espaço de
convivência fraternal de pertencimento e
empatia, sentindo o outro na dinâmica
do espírito imortal encarnado com necessidades básicas de sobrevivência, por
encontrar-se em situação de vulnerabilidade e risco social que precisa de um
olhar amoroso, de um sorriso, do aperto
de mão, mas principalmente do abraço
acolhedor.
Certa feita, uma determinada Casa
Espírita, que de forma simples mantinha
e mantém o trabalho assistencial, recebeu uma carta redigida espontaneamente por uma assistida. Dizia ela:
“Fui convidada para ir ao Centro Espírita
porque lá eles davam compras para as
gestantes, eu estava grávida de três meses
e além do mais muito carente. Eu estava me sentindo muito só, o pai do neném
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havia me deixado quando fiquei grávida.
Eu estava tão sofrida e fui pedir ajuda
no Centro. Fui muito bem atendida e
tive uma surpresa, porque lá eu conheci
muitas pessoas boas e amigas e, seguindo
sempre as reuniões, comecei a me sentir
melhor, mais fortalecida através das aulinhas e dos passes. Lá aprendi até a gostar
mais do neném, a ter mais fé em Deus
e mais esperança. Antes, eu achava que
o nenê era o culpado da minha infelicidade e nem mesmo conseguia gostar da
criança. Depois fui descobrindo o quanto eu estava enganada porque o que eu
achava que era desgraça, hoje é só alegria. Tive um bom parto, minha filhinha
nasceu com saúde e é linda, só me dá alegrias e me dá também muita força porque através dela encontrei mais amigos e
mais coragem para lutar. Agora ela fez 6
meses, deixamos nosso lugar para outra
pessoa, na última reunião fui até um dos
dirigentes pra agradecer, e ele me disse:
“Agradeça a Deus”, e eu falei louvado
seja o nome de Jesus.” A...

Quantas histórias existem como
esta, nos registros do Departamento ou
Setor Assistencial de uma Casa Espírita?
Reflexivamente, quanta gratidão nos
dois lados da vida pelo serviço no campo
do bem. Qual é a dimensão espiritual de
uma Casa Espírita durante a realização
dos trabalhos, quer sejam doutrinários
ou assistencial? Já parou para pensar?
Pela história acima, a proteção sociorreligiosa se concretizou através das ações
do Evangelho de Jesus à luz da Doutrina
Espírita, “valorizando a participação da
assistida, despertando sua integração e
envolvimento nas atividades, sem imposições, garantindo a promoção humano-espiritual, assistindo-promovendo.”
Por outro lado, registramos que grande parte do conteúdo acima está presente
nas obras: Orientação à Assistência e Promoção
Social Espírita do CFN/FEB, de leitura
obrigatória dos dirigentes das casas espíritas, com ou sem atividade assistencial,
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por conter em sua estrutura sugestões
e orientações de forma didática-pedagógica, por apresentar entre seus tópicos, dentre outros: Subsídios Históricos;
Assistência e a Promoção Social Espírita;
Fundamentação Espírita; Método de
Referência, Plano de Ação, etc...
Finalizando, citamos alguns conceitos
do Professor Herculano Pires, referente
ao Serviço Assistencial Espírita, extraídos do seu livro O centro espírita:
“O Centro Espírita é instrumento de
ação imediata e age de acordo com as necessidades urgentes. Sem o atendimento a
essas necessidades, as vítimas da injustiça
social não poderão esperar as brilhantes
realizações futuras.”
“Os serviços de assistência ao próximo
só podem retardar o avanço da violência, ao mesmo tempo que aceleram o
desenvolvimento moral e espiritual da
Humanidade.”
“No desempenho da sua função, o Centro
Espírita é sobretudo, um centro de serviços ao próximo, no plano propriamente
humano e no plano espiritual.”

Assim:
“Não te detenhas...
Vem, socorre e ajuda
A multidão que passa inquieta e muda.
Implorando-te amor, consolo e abrigo.”
Auta de Souza, Francisco Cândido Xavier.
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uitos falam sobre a importância do trabalho em equipe no
movimento espírita, mas pouco se reflete sobre qual poderia ser a melhor forma de se estabelecer um trabalho
cooperativo, que promova a autonomia
do grupo e a capacidade de tomar decisões em conjunto.
No capítulo “Bem-aventurados os
mansos e pacíficos”, de O evangelho segundo o espiritismo, no item que versa sobre as
virtudes da obediência e da resignação,

encontramos uma reflexão valiosa para o
tema:
“A virtude da vossa geração é a atividade intelectual; seu vício é a indiferença
moral. Digo, apenas, atividade, porque o
gênio se eleva de repente e descobre, por
si só, horizontes que a multidão somente
mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para
atingir um fim menos brilhante, mas que
prova a elevação intelectual de uma época.”
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O texto nos leva a considerar a diferença existente entre o gênio e aqueles
que exercem a virtude da atividade intelectual. O primeiro é caracterizado pelo
trabalho solitário; é também um inspirado, apto à captar ideias que estão a frente
de sua própria geração. Lembramo-nos
aqui dos cientistas responsáveis por descobertas revolucionárias, os filósofos que
anteciparam princípios de liberdade e
autonomia em tempos de obscurantismo
e perseguição religiosa e também dos artistas que morreram anônimos e incompreendidos pelo vulgo, e que somente
após o desencarne receberam o reconhecimento devido por suas obras. Já a
atividade intelectual, “virtude de vossa
época”, segundo Lázaro, é caracterizada
pelo trabalho coletivo, pela reunião de
esforços para atingirmos um fim menos
brilhante, mas não menos importante,
poderíamos acrescentar.
Essa menção, que se referia ao século
XIX, não deixa de ser menos verdadeira se analisarmos o contexto do século
XXI, século marcado pela incrível difusão de informações e conhecimento pelos meios de comunicação, pela expansão
dos esforços educativos da população no
geral, pelo avanço da ciência e das instituições através das quais ela opera. Esta
última é o exemplo perfeito de como a
cooperação em todos os níveis tem contribuído para o rápido desenvolvimento
de tecnologias e descobertas vitais à so-

A atividade de muitos
substituirá a obra do
“gênio”, ou do “santo”,
impondo-nos a necessidade de conhecer e
aplicar os princípios
da cooperação.
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ciedade. Está muito longe da realidade
aquele quadro, usualmente pintado, do
cientista solitário, elaborando planos e
ideias afastado da vida real, em seu laboratório. A ciência possui mecanismos de
cooperação desde a formação universitária, pesquisa, revisão por pares, espaços
para compartilhamento de conhecimentos científicos, e é justamente graças a
esse gigantesco esforço de colaboração e
cooperação que podemos avançar rumo
a teorias melhor justificadas e à queda
dos personalismos, negacionismos e opiniões pessoais infundadas.
Foi esse mesmo espírito que orientou
a construção do Espiritismo em sua fase
inicial, sob a liderança de Allan Kardec.
O Codificador se valeu dos meios de
comunicação existentes na época para
recolher mensagens e interagir com espíritas de diferentes nacionalidades.
Sabemos de sua dedicação intensa à
leitura e ao retorno de suas correspondências, o que há muito debilitava a sua
saúde, e conhecemos o papel desempenhado pela Revista Espírita. O periódico
mensal se tornara ponto de conexão, inspirando diálogos e debates em torno dos
conceitos fundamentais do Espiritismo,
que, após o trabalho de burilamento e
discussão, foram sistematizados nas outras obras fundamentais.
A atividade intelectual, virtude de
nossos tempos e marca distintiva da revelação espírita, depende, portanto, de
dois elementos para se desenvolver: comunicação e cooperação. A eficiência
dos meios de comunicação e a multiplicação dos espaços para o diálogo, deliberação e articulação das ações coletivas
são estruturantes para que a cooperação
se efetive.
Nesta mesma passagem, Lázaro aponta a necessidade de vencermos o vício da
indiferença moral, nos levando a considerar que toda a atividade intelectual
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promovida pelo Espiritismo visa o combate do materialismo e a promoção do
engajamento moral do ser humano, em
obras de caridade moral e material que
gerem transformação social. Da mesma forma que a estrutura cooperativa
é essencial para rumarmos em busca da
verdade, ela também será determinante
para o exercício do amor em seu sentido mais profundo, motivação dupla que
deve orientar as diversas instituições espíritas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo.
Dentro desse movimento, é importante
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que não percamos de vista que, em nossa
época, a atividade de muitos substituirá
a obra do “gênio”, ou do “santo”, impondo-nos a necessidade de conhecer e
aplicar os princípios da cooperação em
nossas frentes de trabalho.
Em nossos próximos textos nos propomos a explorar de que forma a comunicação pode fortalecer ou enfraquecer os
mecanismos cooperativos que deveriam
estar presentes em nossas ações dentro
do Espiritismo.
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sse artigo se propõe a tecer reflexões sobre a discussão em torno
da qualidade doutrinária da literatura espírita e qual o impacto no entendimento sobre o que é o Espiritismo, tanto
para os leigos, quanto para os adeptos.

nário de relativismo cultural, embora
essencialmente necessária, uma postura
crítica institucional pode ser facilmente
confundida como intolerância contra o
pluralismo, pois, se é para o “bem” (seja
lá o que isso signifique) que mal tem?

Na atualidade, vive-se o paradigma
da pós-modernidade, no qual conceitos
como verdade e mesmo moralidade se
tornaram meros pontos de vista subjetivos, submetidos às preferências e gostos
pessoais.

Portanto, há uma preocupação crescente em torno das distorções conceituais
que possam impactar no entendimento
correto dos princípios e valores espíritas.
A USE, como entidade representativa
e coordenadora do Movimento Espírita
no Estado de São Paulo, tem um papel
fundamental na construção de um consenso sobre critérios para análise da qualidade doutrinária da literatura espírita.

Nessa visão de mundo, predomina a
diversidade como modelo para todos os
aspectos da vida, desde a sexualidade, os
relacionamentos, até o conjunto de crenças de cada um. Há uma variedade quase ilimitada de opções disponíveis, como
um imenso cardápio submetido às leis de
mercado, por meio do qual, o consumidor, ávido por novas emoções, se serve do
que lhe for conveniente no momento.
Pensando pelo aspecto positivo, as
pessoas hoje em dia têm liberdade para
fazerem as suas escolhas e assumirem
a responsabilidade por elas. Por outro
lado, cada um constrói o seu sistema de
crenças particular, fazendo o que lhe parece correto aos próprios olhos.
Levando-se em consideração esse ce-

50

Evidentemente, a USE não tem
como função estabelecer uma lista de
obras recomendáveis a serem indicadas, à exceção daquelas que compõem
a Codificação Espírita de Allan Kardec,
conforme o disposto no art. 2º do seu
Estatuto Social. No entanto, um esforço
para a busca de um consenso em torno
de critérios de qualificação é bastante
oportuno.
Na condição de dirigentes e tarefeiros da seara espírita, faz-se fundamental
o nosso empenho para que a Doutrina
Espírita seja estudada, refletida, sentida
e vivida pelos frequentadores das casas
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Desse esforço conjunto,
foram estabelecidos os
princípios fundamentais, apresentados de
modo ordenado e sistematizado.
espíritas e todos os demais interessados,
em um regime de concordância com seus
princípios já estabelecidos. Em outras palavras, é nosso dever zelar para que esse
patrimônio espiritual materializado no
mundo, seja preservado das investidas da
ignorância ou dos interesses subalternos,
conforme as conveniências do momento.
O Espiritismo, na sequência histórica da revelação da Divina sabedoria, é a
doutrina do livro. Desde o seu advento,
com a publicação de O livro dos espíritos,
até os dias atuais, sua mensagem consoladora tem sido impressa em palavras
imortais de luz, nas mais diversas obras
de autores dedicados à causa do bem e
da verdade.
Surgiu na época da razão e da ciência e, por não se tratar de uma religião,
no sentido convencional do termo, a sua
força não está assentada em discursos de
autoridade ou na figura de uma personalidade profética. Muito menos possui
livros sagrados, dos quais possam ser extraídos mandamentos ou dogmas inquestionáveis.
No entanto, em virtude dos atavismos
ainda presentes na mente do brasileiro,
muito vinculado às matrizes religiosas
que compuseram a sua identidade, os
autores, tanto encarnados quando desencarnados, estão sujeitos a semear o joio
junto com o trigo, maculando a mensa-
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gem, confundindo e desinformando os
menos esclarecidos.
Além da introdução de ideias com
ares de novidade, como se o fato de algo
ser novo necessariamente lhe desse status
de ser verdadeiro ou bom, há ainda o uso
inadequado de conceitos pertencentes a
outras ciências, ou a apropriação de termos de outras doutrinas espiritualistas.
Esse é o perigo que em uma cultura do
pluralismo, adote-se o sincretismo pela
mínima falta de rigor ou coerência.
A Doutrina Espírita foi fundada pelo
trabalho conjunto da revelação divina,
de iniciativa dos Espíritos superiores, e
da revelação humana, pelo concurso da
razão e pelo uso de um método especialmente desenvolvido por Allan Kardec
ao seu objeto de estudo. A partir desse
esforço conjunto, foram estabelecidos
os princípios fundamentais, apresentados de modo ordenado e sistematizado
em um conjunto de conceitos expostos
nas obras fundamentais da Codificação
Kardeciana.
Pela importância capital do livro na
divulgação da Doutrina Espírita, a discussão em torno da qualidade da literatura espírita na atualidade é de extrema
relevância para o futuro do Movimento
Espírita. A recomendação é a cautela. O
fato de uma obra ser apresentada como
“espírita” não implica que ela atenda a
critérios mínimos que justifiquem essa
classificação.
Além do mais, não somente o prejuízo
da informação e da educação dos novos
adeptos está em jogo. As obras publicadas
com conteúdo apresentando distorções,
inconsistências e contradições, atentam
contra o próprio Espiritismo, proporcionando aos seus adversários a oportunidade da crítica e da desqualificação de
nosso patrimônio mais precioso.
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Conhecemos tudo o que
o Espiritismo ensina ?
Silvana Aparecida Domingos Corrêa
“Ninguém, pois, se iluda: o estudo do Espiritismo é imenso; interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social;
é um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo?”
Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, Introdução, item XIII

E

m artigo da Revista Espírita de
agosto de 1865, intitulado O que o
Espiritismo ensina, Kardec aborda
dois tipos de questionamentos feitos em
relação à marcha do Espiritismo.

Silvana Aparecida
Domingos Corrêa é 1a
Secretária e responsável
pela 5a Assessoria do
Departamento de Estudos
Sistematizados
da USE SP.

O primeiro é feito pelas pessoas que
afirmam que o Espiritismo não trouxe
nada de novo, pois a reencarnação, a
imortalidade da alma e a comunicabilidade com os Espíritos são conhecimentos
muito anteriores à vinda do Espiritismo
e mesmo a existência do perispírito, já tinha sido abordada por Paulo, na Primeira
Epístola aos Coríntios.
Ao responder essa questão, Kardec
afirma que é verdade que o Espiritismo
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não inventou tudo isso, pois não há verdadeiras verdades senão aquelas que são eternas
e que, por isto mesmo, foram trazidas
em todas as épocas. O mérito de uma
invenção não está na descoberta de um
princípio, quase sempre conhecido anteriormente, mas na aplicação desse princípio. Segundo ele, esses conhecimentos
eram “diamantes brutos que era preciso lapidar”. O trabalho realizado pelo Espiritismo
foi tirar essas ideias, senão do nada, ao
menos do esquecimento em que jaziam,
fazendo com que esses conhecimentos
abafados, cercados de preconceitos ou
em estado de hipótese se tornassem uma
crença geral, comprovada, demonstrando a existência de uma lei no que parecia
excepcional e fortuita. De ideias, ante-
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riormente vagas, o Espiritismo mostrou
aplicações úteis para a vida humana.
Aqueles que esperavam, com tais
acusações, diminuírem a importância
do Espiritismo para o avanço moral da
Humanidade, certamente não haviam se
dado o trabalho de o conhecer e estudar.
O segundo questionamento, abordado por Kardec, nesse artigo, diz respeito
aos que acham que o Espiritismo apresenta marcha muito lenta, impacientando-se por não receberem todos os dias
novidades ou novas descobertas. Para
esses adeptos, o Espiritismo não saiu do
alfabeto e se arrasta em lugares comuns
pregando sem cessar a humildade e a caridade.
O Espiritismo “traz aos conhecimentos humanos um contingente que não se pode desdenhar.
Até que apenas esses pontos tenham recebido
todas as aplicações que lhes são susceptíveis, e
que os homens os tenham aproveitado, ainda se
passará muito tempo, e os espíritas que quiserem
pô-los em prática para si próprios e para o bem
de todos, não ficarão desocupados”.
Antes de sair à procura de novos conhecimentos, reitera Kardec, é preciso
fazer aplicação daquilo que se aprendeu. É necessário tempo para que o conhecimento adquirido seja elaborado,
aplicado e que dê frutos. As novas ideias
necessitam se encaixar nas ideias já adquiridas, se estas não estão consolidadas,
se não foram assimiladas pelo Espírito,
as ideias que se desejam implantar não
enraízam.
Essas questões, que já ocupavam a
mente do Codificador, podem perfeitamente ser transplantadas para os dias
atuais, pois vemos todos os dias espíritas
ansiosos para atualizar a codificação, ávidos por novas descobertas e novas revelações.
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Diante disso, perguntamos como fez,
anteriormente, o Codificador: nós, espíritas da atualidade, já somos de tal modo
evoluídos que tenha se tornado supérfluo pregar a caridade, a humildade, a
abnegação? Como disse Kardec, só essa
pretensão já demonstraria a necessidade dessas lições elementares. E, somente depois de termos feito todo o proveito
possível dessas lições, ou seja, termos alcançado nossa reforma moral, é que nos
faremos dignos de receber ensinamentos
superiores.
A par da necessidade de aproveitarmos, em nosso favor, as lições recebidas
do conhecimento espírita, se coloca ainda a necessidade de levarmos esse conhecimento aos demais. Já conseguimos
estender, satisfatoriamente, esse conhecimento? Como pergunta o Codificador,
“Os espíritas não têm que ensinar esse alfabeto
aos que o ignoram? Já lançaram eles a semente
em toda parte onde poderiam fazê-lo? Não restam mais incrédulos a converter, obsidiados a
curar, consolações a dar, lágrimas a secar?” As
respostas são, sem dúvida, negativas.
Por essa razão é que campanhas como
a Comece pelo Começo são de importância
fundamental e devem ser permanentes.
Para fazer lembrar aos que estão e aos
que chegam ao Espiritismo, que antes de
qualquer coisa, é necessário conhecer a
base, o “alfabeto” como diria Kardec,
antes de querermos nos lançar a novos
patamares, antecipando o tempo exigido
para cada coisa. É preciso que “Saibamos,
pois, soletrar o nosso alfabeto antes de querer ler
correntemente no grande livro da Natureza. [...]
esperemos que nossas asas estejam crescidas e solidamente presas para não a termos a sorte de
Ícaro”.
Referência
KARDEC, Allan. Revista Espírita. Ano
VIII, agosto de 1865. Tradução de
Evandro Noleto Bezerra. 4ª ed., Brasília:
FEB, 2015. págs. 293-300.
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O

Departamento da Família, com o objetivo de entender para acolher, busca
capacitar trabalhadores sempre tendo
como alicerce a codificação kardequiana.
Como um departamento da USE, cuja
meta é a divulgação do Espiritismo, é necessário estudo e comprometimento para
traçar metas e diretrizes no trabalho que
se descortina a cada dia. Nos desafios
que encontra o trabalhador para exercitar os ensinamentos de Jesus em suas atividades, é sempre importante o alicerce
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na rica literatura das obras de Kardec.
As diretrizes do documento orientador
do Departamento da Família de nossa federativa, disponível no site da USE SP,
também auxilia àqueles que pretendem
estruturar o Departamento da Família
em seus órgãos. Trazemos aqui o artigo
3o deste documento, a fim de mostrar sua
abrangência:
O objetivo do Departamento da
Família, nos termos do artigo 56 do es-
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tatuto da USE, é o desenvolvimento de
atividades doutrinárias e sociais abrangentes à Área da Família, da pessoa
humana, sob os aspectos psico-espiritual-moral-cultural-físico-social, visando
a infância, a juventude, a mocidade e a
velhice, tendo por norma os princípios
da Doutrina Espírita.
Em um momento em que a sociedade
ainda se encontra com grandes desafios
no luto, nas perdas materiais, na depressão, entre outras tantas dificuldades, são
precisas diretrizes seguras nos trabalhos,
onde tantos buscam o amparo nas casas
espíritas, fazendo-se necessária a atuação
deste departamento, pelo seu olhar mais
profundo nas complexidades que a família atravessa.
Entender as situações diversas que se
apresentam no seio da sociedade, é condição para a busca de instrumentos de
atuação de forma assertiva, sem preconceitos que poderiam impedir um acolhimento sem julgamento ou preferências.
Esclarecer dúvidas através do diálogo
franco, na capacitação que os profissionais podem trazer, seja na saúde física
ou mental ou ainda na compreensão das
atitudes que muitos grupos têm apresentado, em comportamentos contrários ao
homem de bem, permite que a segurança no conhecimento e na razão sejam a
base das atividades.
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Nas equipes formadas
pelos trabalhadores da
família, a pesquisa
nos assuntos, que
agora são prementes,
fortalece o grupo

Da mesma forma, a acessibilidade se
faz necessária nas casas espíritas, tanto
no formato presencial quanto no virtual,
quer seja com as dificuldades daqueles
que tem limitações visual ou auditiva ou
ainda de mobilidade, necessitando-se de
rampas, barras e outros meios que facilitem o acesso de todos.
Também vale ressaltar a importância
da atuação junto aos idosos, compreendendo suas dificuldades. Desde a impossibilidade da família em administrar
as limitações em casos de doenças mais
complexas, como também o acolhimento
aos que ainda, mesmo com a idade, são
produtivos. Conhecimento e sabedoria
são imprescindíveis ao trabalho assertivo
no bem.

A capacitação permite um olhar caridoso, alicerçado na razão e nas Leis
Divinas que norteiam a atuação seja na
vida pessoal ou nas atividades em prol do
próximo.

Aos jovens, as oportunidades de atuação nas redes sociais como também em
todos os aparatos que a tecnologia nos
apresenta. No trabalho em equipe do
Departamento da Família, ter a presença de jovens é extremamente produtivo
a todos.

A diversidade encontrada com relação à orientação sexual, à religião, ao
racismo e a tantos outros assuntos que
fazem parte da sociedade, obriga a ampliação de conhecimento, para atuação
junto à família.

Dessa forma, o Departamento da
Família atuando na transversalidade,
junto aos outros departamentos, conseguirá contribuir estruturando roteiros de
trabalho, de preparação das casas, física
e doutrinariamente, para receber os que
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têm limitações diversas. Nas equipes formadas pelos trabalhadores da família, a
pesquisa nos assuntos, que agora são prementes, fortalece o grupo como também
traz informações seguras para que as casas se preparem, fortalecendo-se junto a
trabalhadores e frequentadores.
A capacitação também se faz necessária quanto à saúde mental de assistidos,
conhecendo possíveis comportamentos desalinhados que possam impedir a
família de acolher de forma assertiva o
indivíduo e que trará, a este núcleo, desagregação, com graves riscos à sua composição familiar, poderá o trabalhador
atuar mais acertadamente.
Reforça-se o trabalho junto aos órgãos, como base a extensa literatura de
estudiosos do Espiritismo, com reflexões
à atuação junto as famílias, contribuindo
para que a célula máter da sociedade se
mantenha saudável e segura.
Através do estudo que as obras de
Kardec trazem sobre a natureza humana, sua essência, as complexidades do
Espírito em evoluçào, a dor trazida pelo
suicídio de um ente querido encontrará
consolo e esperança, através da compreensão da misericórdia divina, da pluralidade das existências, como também,
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do auxílio de tantos benfeitores. Desta
forma, encontrará o trabalhador, subsídios para o acolhimento aos familiares
que apresentam esse quadro tão doloroso.
Realizando atividades visando fortalecer o Departamento, em janeiro último, aconteceu o 3° Encontro da Família
Espirita da USE. Astrid Sayegh trouxe importantes reflexões sobre Deus e
também sobre a humanidade. Ercília
Zilli falou da importância do diálogo e
do conhecimento dos grandes desafios
que a família contemporânea enfrenta
e Rafael Lavarini, em suas reflexões sobre Paulo, o Apóstolo e sua trajetória de
transformações, fortaleceu a importância
do crescimento espiritual. Todos sempre
amparados pela luz da verdade com que
o Espiritismo nos ilumina.
O Departamento da Família continua
empenhado na busca da capacitação do
trabalhador, estimulando os órgãos da
USE na criação deste departamento em
suas regiões, sempre com o foco na divulgação da doutrina espírita, amparados
pelos alicerces que o trabalho no bem
proporciona e tendo sempre o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, Guia e
Modelo da humanidade.
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família é a referência de qualquer
ser humano da Terra. Mesmo
para aqueles que foram abandonados na vida, ainda assim, a estrutura
familiar inexistente, ou recomposta de
uma outra maneira, é o seu grande referencial na sua caminhada terrestre.
Duas perguntas emergem desse pensamento. A primeira é “Qual é a minha
referência de família?”, ou seja, “como
era a minha estrutura familiar? Quais os
valores que recebi dela? Qual o impacto
dela na minha formação?” ... a segunda
pergunta, e muito similar à primeira, é:
“Qual a referência de família eu estou
oferecendo para os meus filhos?” Ou
para aqueles que convivem comigo.
Façamos uma viagem no tempo e lembremos daqueles que cuidaram de nós na
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infância. Os seus esforços, as suas lutas
e sacrifícios, as suas dores, os seus cuidados, as suas limitações... façamos isso
com um olhar compreensivo, sem condenações, mas buscando compreender
que cada um consegue oferecer aquilo
que tem, aquilo que recebeu de outrem.
E que a cada nova geração, espera-se um
avanço nos hábitos e costumes, na maneira de educar filhos, na maneira de assumir o seu papel em um casamento e,
assim, oferecer aos filhos um exemplo de
pai ou mãe que norteie a criança pela sua
vida afora. Em outras palavras, se a geração anterior à minha, na figura de meu
pai ou minha mãe, não foi capaz de me
oferecer isso ou aquilo, agora, na minha
condição culturalmente mais avançada,
tenho o dever de fazer isso.
Eu me lembro, por exemplo, da minha
alimentação pródiga em açúcar... muito açúcar nos doces,
nos sucos, no café. Além disso, o açúcar escondido nos
carboidratos, no excesso de
trigo, massas, etc. Hoje, com
todo conhecimento que temos recebido, eu olho para
traz e me preocupo, primeiro
na minha própria reeducação alimentar, e em seguida
com a dos meus filhos, moderando conscientemente o
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acesso deles a esses alimentos.
Bom, se para um exemplo material
como o da alimentação, temos que tomar esses cuidados como forma de preservação e mesmo amor ao nosso corpo,
que é o instrumento da nossa evolução
na Terra, que cuidados não deveremos
ter no que se refere à nossa alimentação
psíquica ou espiritual?
Se no campo da nutrição tantas mudanças ocorreram na nossa sociedade,
precisamos ponderar também nas mudanças ocorridas nos processos educativos, buscando aperfeiçoarmo-nos como
pais e educadores.
Não iremos aqui aprofundar as questões da educação e psicologia modernas.
Embora recomendamos fortemente que
os pais e responsáveis por crianças e jovens busquem se instruir a tal respeito. O
que queremos trazer para a nossa reflexão é o ponto de vista espiritual da educação.
Um novo cenário se desenha na Terra
para a Humanidade. Deus, por meio do
Espiritismo, veio sensibilizar seus filhos
para uma nova ordem das coisas. Desde
que Kardec nos apresentou a Doutrina
Espírita em conjunto com os Espíritos
superiores, assistimos a um movimento
intenso das forças que regem o nosso planeta para sensibilizar as criaturas humanas de sua realidade espiritual. Foi uma
mobilização intensa dos Espíritos no
mundo inteiro, movimentos surgiram na
América do Norte e se espalharam como
um raio por toda a Europa chegando a
atingir todos os continentes. Uma grande
mensagem se firmou: a imortalidade da
alma, nossa herança divina.
E desse novo prisma de visão, a partir de uma perspectiva espiritual, todo
um universo de coisas se modifica. Tudo
aquilo que o homem havia construído
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em sua mente de forte e poderoso vem a
ruir com o conhecimento da sobrevivência da alma. A verdadeira riqueza não
estava mais no mundo e nos seus bens
materiais, mas sim na construção de um
novo homem, rico em virtudes e bons
sentimentos, pois é isso que levará consigo na jornada do infinito.
Com isso a família tem um novo desafio, assim como deve se preocupar com a
nutrição e cuidados com seu corpo, precisa alinhar suas diretrizes de vida com
uma escala de valores coerente com o
novo conhecimento da imortalidade. Os
filhos e filhas, crianças e jovens, mesmo
os adultos, deverão ser instruídos dentro do melhor entendimento das Leis do
Criador, que agora estão transparentes
como um cristal, perfeitamente esclarecidas pelo pedagogo da Humanidade,
Allan Kardec.
As famílias não poderão mais virar
as costas para a religiosidade no que ela
traz de mais puro e valoroso. Saber que
a morte não existe, mas viver a vida com
um relaxamento da vontade no campo
espiritual é ilógico e foge completamente ao bom senso. Será preciso assim inteirar-se da Educação Espiritual que o
Espiritismo é capaz de proporcionar.
Podemos vislumbrar um futuro diferente para as famílias. Um futuro onde
novos hábitos se estabelecem nos lares. O
Estudo do Evangelho em família à luz do
Espiritismo, a participação ativa de todos
os membros da família nos núcleos de
atividades espíritas, os centros espíritas.
Pois se entendemos que “o cumprimento das Leis de Deus é o único caminho
para a felicidade dos homens”, torna-se
imprescindível conhecer essas leis e os
fundamentos que as regulam. Esse conjunto de ensinamentos pode ser encontrado na Educação Espiritual oferecida
pela Doutrina Espírita.
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os últimos meses, vimos uma
transformação importante nas
formas de contato e relacionamento entre as empresas e seus consumidores. Em função do distanciamento
social e até do isolamento em alguns períodos, vimos crescer a participação da
tecnologia, mais especificamente dos
meios digitais, nas formas de contato e
consumo.
Os brasileiros, que são adeptos às redes sociais, passaram a utilizar as ferra-

59

mentas de comunicação em vídeo com
mais frequência. Transmissões pelos
canais do YouTube, Facebook, Instagram,
TikTok e Podcasts viraram rotina no dia
a dia das pessoas. Lives de todos os tipos
ocuparam as telas pequenas dos celulares
e as grandes das SmartTVs.
Nesse novo cenário, as casas espíritas viram, no início da pandemia, um
distanciamento quase total dos seus frequentadores. Os espíritas passaram a
acompanhar via internet às transmissões

,
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Há uma grande oportunidade de se construir
um público fidelizado
nos novos
canais digitais,
mesclando atividades presenciais e
virtuais.
mais genéricas de palestrantes conhecidos ou de algumas poucas casas que já
tinham esse tipo de estrutura montada.
O que se viu no mercado foi o esgotamento das lives para grandes públicos,
como os shows de artistas, cantores consagrados e o surgimento de um público
mais fidelizado ao seu influenciador mais
próximo. Assim, vimos aparecer vários
novos influenciadores para públicos bem
segmentados.
Em um exemplo próximo a nós, vimos
a implantação, por uma casa espírita, de
um novo canal no Youtube com palestras a
cada 15 dias, revezando–se entre palestrantes da casa e palestrantes convidados
de outras instituições. O que se notou foi
que as palestras com os “pratas da casa”
tiveram um visualização 5 vezes maior
que os demais, coincidindo com a mesma tendência de fidelização ao que está
próximo.
Assim, acreditamos que há uma grande oportunidade de se construir um público fidelizado nos novos canais digitais
na casa espírita, mesclando atividades
presenciais e virtuais. Mas, essas atividades devem ter a participação das pessoas
conhecidas dos frequentadores, aqueles
que têm representatividade afetiva.
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Vamos falar um pouco sobre isso neste artigo focando, agora, nas palestras
espíritas.
Um ponto interessante que temos
visto nas transmissões ao vivo de palestras ou seminários espíritas é que o público que assiste ao vivo é sempre uma
parte pequena do público que acaba
assistindo o conteúdo. Isso demonstra
que a audiência acaba consumindo o
conteúdo espírita em outra hora, quando, provavelmente, está mais disponível.
Percebe-se, também, que o tempo médio
de visualização é menor que o do total
da palestra o que provavelmente significa
que o público assiste à palestra em “capítulos” mais curtos.
Ou seja, o aprendizado aqui é que
nosso público passa a estar no comando
da sua programação e que se organiza
para assistir o conteúdo no momento em
que está mais preparado para isso. Fico
imaginando quantas pessoas aproveitam
o tempo reservado para o Evangelho no
Lar para assistir uma palestra curta e, na
sequência, refletirem sobre o tema ou antes de se recolher à noite, ouvem, já na
cama, mais um pedaço da palestra ou
podcast que está acompanhando.
Será que as casas espíritas conseguiriam utilizar destas novas plataformas
para estarem mais presentes na vida de
seus frequentadores? Teriam que fazer
um investimento muito elevado para os
primeiros passos?
Vamos falar sobre atividades simples e
gratuitas que podem ser implementadas
nas casas espíritas.
Muitas casas espíritas têm seu próprio
Facebook e postam notícias, convites, informações, etc. para seu público. Uma
transmissão de palestra pública, ao vivo
via Facebook, pode ser feita de maneira
muito simples.
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Bastaria termos um celular com uma
boa câmera (quase todos já têm) e uma
internet wi-fi. Entrando no aplicativo do
Facebook, pelo celular, pode-se fazer uma
transmissão ao vivo com apenas um clique na tela inicial no “ao vivo”, posicionar a tela e “iniciar vídeo ao vivo”.
Evidentemente que a transmissão não
teria uma qualidade apurada, principalmente do áudio, mas tenho por mim que
a grande maioria dos espectadores não
iria exigir esse nível de qualidade que
gostaríamos de entregar. Eu acredito que
vale fazermos um teste.
Pode se fazer uma pesquisa perguntando se as pessoas gostariam de ter essa
possibilidade e, na sequência, anunciar
a transmissão. Ao fazê-la, não se incomodar com a baixa adesão ao vivo, lembrando que as pessoas vão assistir depois
e vão levar um tempo para aprender que
teremos transmissões on-line.
Em outro exemplo que tivemos de uso
do canal do YouTube, antes da pandemia,
vimos que existia um temor da direção
da casa de que haveria uma redução do
número de frequentadores presenciais,
pois achavam que haveria uma competição entre as ofertas. O que vimos foi que
a quantidade de pessoas assistindo no
auditório cresceu, em função da divulgação nas mídias digitais sobre as palestras.
Novas pessoas acabaram descobrindo essas palestras e gostando. Por fim, o canal
de YouTube, com o tempo, acabou tendo
o mesmo número de ouvintes que o presencial, dobrando o alcance na visão total.
Caso o piloto de transmissão ao vivo
proposto seja bem sucedido, seria possível avaliar a possibilidade de fazer uma
transmissão de melhor qualidade e ampliar a distribuição para o YouTube. Criar
um canal no YouTube é bastante simples e
gratuito. Basta ter um e-mail e clicar em
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Nosso público passa a
estar no comando da
sua programação e
que se organiza para assistir o conteúdo no momento em que está mais
preparado para isso.

seu canal e começar a personalizar.
Nesse cenário sugerimos a compra de
uma webcam e o uso de um notebook
com um software de transmissão.
Existem algumas soluções de transmissão. Um bom software, pago, é o
VMix que permite transmissão simultânea ao Facebook e YouTube. Neste caso,
sugerimos alguém que possa implantar a
solução, pois o VMix não é tão amigável.
Outra boa solução seria a utilização do StreamYard que também permite
a transmissão simultânea aos canais do
Facebook e YouTube. Existe uma alternativa
gratuita para a utilização do StreamYard.
Esta solução já é bem mais amigável e de
fácil implantação e usabilidade.
Também é possível utilizar vídeos gravados tanto na plataforma do Facebook
quanto no YouTube. Pode-se gravar a
palestra antecipadamente, num celular
mesmo e programar para “estreia” na
hora anunciada.
Com esses exemplos esperamos ter incentivado as casas espíritas a iniciar um
teste de transmissão ao vivo e ir aos poucos aprendendo o que melhor se enquadra para seu público.
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Um aviso de além-túmulo

C

O Suicida da Samaritana
- Revista
Espírita deoficial
1858
erta vez,
o famoso

do

exército francês Sr. de Severin
estava indo a pé para a Itália,

não se sabe se a trabalho ou por vontade
própria. Mal via o tempo passar enquanto
caminhava, e por isso quase não percebeu
quando o dia escureceu e uma leve chuva
começou a cair em seus ombros. Quando
se deu conta do que acontecia, resolveu
procurar abrigo numa casinha estranha que
encontrou pelo caminho.
Um curioso casal o recebeu na entrada da casa, e por mais que tenham lhe oferecido
um jantar não muito apetitoso e um lugar para dormir no celeiro, ele não reclamou de nada
disso, já que estava acostumado com as dificuldades que sua função o fez passar ao longo
dos anos.
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Quando finalmente adormeceu, foi surpreendido por uma aparição sombria em seu
quarto. Era a figura de um homem sem camisa, com cabelos grisalhos e cortes pelo corpo,
olhando para ele de um jeito que chegava a
ser assustador! Quando ele finalmente falou
com Severin, sua revelação foi ainda mais
surpreendente:

“Meu companheiro, venho até você para fazer um pedido. Fui soldado como você,
e vejo que também é um homem com um bom coração, então acredito que posso confiar
que você vai atender meu apelo, ao contrário dos outros homens que por aqui passaram
e me ignoraram.
Faz três semanas desde que eu morri. O dono desta casa, junto com sua esposa, me
matou e escondeu meu corpo lá fora em um monte de esterco. Peço que você vá até a
delegacia mais próxima e volte com dois policiais, tenho certeza de que aquele senhor e
sua esposa confessarão o crime. Então, poderei ser enterrado e, enfim, seguir em frente.
Conto com sua piedade, e espero que não se esqueça do pedido de um companheiro
de profissão. Adeus.”
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Quando o Sr. de Severin acordou, se lembrou do
sonho
que teve naquela noite. Foi tão real! Mas não sabia
O Suicida da Samaritana - Revista Espírita de 1858
se devia acreditar no que lembrava, afinal, parecia ser
apenas um sonho...
Sentia no seu coração que devia fazer o que o
homem lhe pediu, mas ignorando esse sentimento, decidiu seguir viagem e partiu da casa.
No final de mais um dia de viagem, encontrou um albergue onde poderia descansar
até a manhã seguinte. Mas quando foi tomado pelo sono, o homem da noite anterior retornou, dessa vez parecendo mais triste e revoltado. Falou assim para Severin:
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1. Endereço onde aconteceram as primeiras reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.

“Fico surpreso, até aflito, por você ignorar um dever para com um irmão como
eu. Confesso que esperava mais de você. Lembre-se que meu corpo está abandonado, e
O Suicida da Samaritana - Revista Espírita de 1858
meus
assassinos estão livres! Dependo de você para que a justiça seja feita, e insisto que

volte e faça o que eu te disse.”

Pelo resto da noite, o Sr. de Severin mal conseguiu dormir
direito. Mas assim que acordou, se deixou levar mais uma vez
pela ideia de que não tinha por que dar importância para um
simples sonho, e por isso, decidiu seguir viagem novamente.
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Na terceira noite, assim que encontrou um
lugarO Suicida
para descansar,
foi visitado pela terceira vez
da Samaritana - Revista Espírita de 1858
pelo homem angustiado. Ele parecia ao mesmo
tempo decepcionado e revoltado com Severin, e
resolveu dar um ultimato ao viajante:

“Parece que eu realmente me enganei sobre você, seu coração é insensível como o
daqueles que também não me ouviram! Esse a última vez que te suplico: se ainda existe
alguma generosidade dentro de você, volte para a casa em que meu corpo se encontra
e faça o que pedi, se não... Te amaldiçoarei para sempre!”

Dessa vez, o Sr. Severin acordou mais perturbado do que nas outras duas noites, e
sentindo que não podia mais ignorar aquele apelo, refez o caminho que percorreu nos últimos dias, indo em direção à casa onde tudo começou. Passou na delegacia mais próxima
e pediu que dois policiais o acompanhassem, como o espírito o pediu, e foi até a casa do
casal suspeito.

Assim que ele e os oficiais chegaram à casa, bastou que o casal visse aquele que hospedaram alguns dias atrás e dois homens da lei para que confessassem o crime. Tudo aconO Suicida da Samaritana - Revista Espírita de 1858
teceu como o espírito havia previsto!

Depois do julgamento dos criminosos e do corpo do pobre homem ter sido encontrado e levado para um cemitério, onde foi enterrado de forma adequada, o Sr. de Severin
partiu apressado para o seu destino.
Logo que outro dia terminou e ele repousou os olhos, o homem de sua estranha visão
apareceu mais uma vez. Mas ele não o olhava mais com raiva, e sim com calma e bondade.
Disse o seguinte para Severin:

“Muito obrigado, meu irmão! Como forma de te agradecer
pelo serviço que me prestou, também vou te fazer um favor:
no futuro, vou aparecer apenas mais uma vez para você. Farei
isso duas horas antes do momento de sua morte, como um aviso.
Adeus!”
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Alguns anos mais tarde...

São ruídos estranhos que surgem, o ar que se agita, objetos que se movem, levantam e se transportam no espaço de um lugar para outro, pianos que tocam
belasdamúsicas,
que sedematerializam
e aparecem, falam, e até abraçam
O
SamaritanaEspíritos
-se
Revista
Espírita
1858 a última
30Suicida
anos
haviam
passado
desde
vez que o falecido soldado
as pessoas tão forte a ponto de causar dor. Muitas pessoas testemunharam o
Sr. Home flutuar no ar sem qualquer apoio a vários metros de altura.

havia aparecido

para Severin. Ele estava promovendo um grande jantar para colegas do partido político do
qual fazia parte, e tudo corria bem naquela noite. Até que ele teve uma visão em meio à sua
refeição: no canto da mesa, estava o espírito que ele ajudou tantos anos antes. A figura não
disse nem fez nada, apenas apareceu por alguns segundos e desapareceu. Mas já era o suficiente, pois o Sr. de Severin entendeu que aquele era o aviso que o homem o tinha prometido
anos atrás. Faltavam duas horas para sua morte.
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Então, foi para o seu escritório e passou vários minutos arrumando papéis e colocando
tudo o que deixaria para trás em ordem. Quando terminou, mesmo não se sentindo mal ou
cansado, resolveu voltar para o seu quarto a fim de descansar uma última vez. Mas não teve
tempo para isso: logo depois de se sentar em sua poltrona para admirar a vista da janela, foi
atingido por um tiro e se despediu daquela vida. Havia se passado exatamente duas horas
desde a aparição do espírito, e um homem que buscava se vingar de um funcionário do Sr.
de Savarin acabou confundindo seu alvo, matando o dono da casa por engano.

Henri d’Audigier
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Mais importante do que dizer a você, leitor de nossa revista, se é verdadeira a história
que transcrevemos
acima,
originalmente no jornal Patrie no dia 15 de agosto de
O Suicida da Samaritana
- Revista relatada
Espírita de 1858
1858 pelo senhor Henri d’Audigier, é nosso papel esclarecer se fenômenos como os acontecidos em tal história são possíveis de acordo com as leis reveladas pelo Espiritismo. E
posso dizer que, a partir do estudo de muitos casos tão ou mais autênticos do que esse, é
possível entender que tanto aparições em sonho quanto avisos de além-túmulo são possíveis, ainda que tais avisos sejam incomuns. Isto pois Deus, em toda a sua misericórdia,
nos oculta o momento da morte enquanto ainda não somos evoluídos o suficiente para
lidar com tal informação.

No entanto, ainda há esses casos em que o Pai permite que alguém saiba do momento
de seu desencarne. É claro, há sempre uma razão para Ele fazer o que faz, e há exemplos
de fenômenos desse gênero que, como nos revelam os espíritos, têm como objetivo gerar
um acontecimento que fique conhecido por muitos e provoque reflexões sobre a verdade
da vida espiritual e da comunicação entre encarnados e desencarnados.
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Comentários aos pais, evangelizadores e
educadores espíritas
A história acima é muito interessante do ponto
de vista de esclarecimentos que nos traz sobre a vida
espiritual. Nós espíritas temos um grande privilégio,
e com isso uma grande responsabilidade, de poder
compreender a vida no seu sentido verdadeiro.

Conforme apresentado, todos nós que estamos
encarnados temos uma capacidade de “afrouxar” os
laços que nos prendem ao corpo. Com isso, podemos
encontrar outros espíritos - sejam eles encarnados ou
desencarnados - e estabelecer comunicação com eles,
mesmo estando estes em lugares bem distantes.

Quantas lições importantes podemos tirar do
estudo sobre os sonhos e da liberdade que a alma
Bom, se é possível encontramos espíritos e
obtém durante o sono?
conversarmos com eles, que tipo de conversa que
acontece nesses momentos? Em verdade, de todos
Encontraremos pessoas que duvidam dos os tipos. É de se considerar que que os espíritos
fenômenos espíritas, muitas delas, porém, recebem se encontram pela sua afinidade e os seus diálogos
nas próprias experiências as provas que indicam a se referem aos seus gostos, mas também sabemos
realidade da vida espiritual. Quantos não recebem que muitas vezes essas conversas trazem alertas ou
avisos em sonhos, ou que encontram familiares já recomendações para a vida das pessoas.
desencarnados a lhes trazer consolação e esperança?
O que mais impressiona é que tais fenômenos
Mas enfim, como isso acontece?
acontecem desde que o mundo é mundo, mas
ainda assim essas questões espirituais ainda não
conseguiram sensibilizar as pessoas. Provavelmente
Em “O Livro dos Espíritos”, na questão é por isso que os espíritos superiores trazem a
número 401, temos os seguintes esclarecimentos observação abaixo tão forte e impactante. Extraímos
sobre o assunto:
então uma parte da questão nº 402 para a nossa
análise.
401- Durante o sono, a alma repousa como o
corpo?
“(...) Pobres homens, que mal conheceis
os mais vulgares fenômenos da vida! Julgais“Não, o Espírito jamais está inativo. Durante o sono, vos muito sábios e as coisas mais comezinhas
afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando vos confundem. Nada sabeis responder a estas
este então da sua presença, ele se lança pelo Espaço e entra em perguntas que todas as crianças formulam:
relação mais direta com os outros Espíritos.”
Que fazemos quando dormimos? Que são os
sonhos?”
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O estudo sobre a emancipação da alma,
sua libertação temporária do corpo e também dos
sonhos não é tão simples como parece. Existem
muitas particularidades que precisam ser avaliadas.
Primeiro, nem tudo que se diz num sonho irá
realmente acontecer. Além disso, nem todos
os encontros são verdadeiramente espirituais.

Que propostas poderíamos trazer então para
as crianças e jovens?
Nada melhor do que a pessoa ser o seu próprio
laboratório de observação.
Pode-se propor a eles que procurem
lembrar do sonho mais impactante que tiveram.
Qual a importância daquele sonho para eles?
Quais
os
pensamentos
que
surgiram?
Por outro lado, não devemos desconsiderar Houve algum desdobramento em sua vida?
esse aspecto transcendente da vida, e devemos
buscar compreender que mensagem pode estar
Os estudos sobre sonhos despertam sempre
sendo trazida para nós através dos sonhos. muito interesse dos evangelizandos, pode-se também
abrir a reunião para se levantar perguntas sobre o
Na questão abaixo, os Espíritos trazem reflexões assunto.
dentro dessas duas extremidades: dos excessos na
Os relatos e questionamentos deles poderão
consideração dos sonhos e também da indiferença ser bem aproveitados pelo educador, mas exigirá um
com os avisos que chegam através deles.
bom estudo das questões do Livro dos Espíritos,
e também de obras subsidiárias que auxiliem na
compreensão da temática.
404- Que se deve pensar das
significações
atribuídas
aos
sonhos?

“Os sonhos não são verdadeiros como o entendem os
ledores de buena-dicha, pois fora absurdo crer-se que sonhar com
tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que
apresentam imagens que para o Espírito têm realidade, porém
que, frequentemente, nenhuma relação guardam com o que se
passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um
pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que
no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta.

Bons estudos!

Confira a última história na edição
anterior do Dirigente Espírita:

Não se contam por muitos os casos de pessoas que
em sonho aparecem a seus parentes e amigos, a
fim de avisá-los do que a elas está acontecendo?
Que são essas aparições senão as almas ou Espíritos
de tais pessoas a se comunicarem com entes caros?
Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu,
não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na
ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela
mente quando em vigília?”
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Eder Fávaro
1930 - 2022

Julia Nezu

N

asceu em 18 de dezembro de 1930 em Nova
Itapirema, região de
São José do Rio Preto, São Paulo,
e retornou à pátria espiritual no
dia 21 de janeiro de 2022, aos 91
anos de idade, na cidade de São
Paulo, onde residia. Foi colaborador da USE SP, dirigindo por
muitos anos o Departamento de
Orientação Doutrinária; viajou
por 14 anos, com um grupo de
colaboradores visitando centenas de casas espíritas e promovendo encontros com dirigentes
espíritas no interior e na Capital
de São Paulo, com base numa
apostila, denominada Atividade
Doutrinária, documento aprovado pelo Conselho Deliberativo
da USE, em 17 de setembro de
1978, para servir de subsídios
para as atividades das casas espíritas.
Nas gestões da presidência
de Cesar Perri (1990 a 94) exerceu o cargo de Vice-Presidente,
tendo atuado na divulgação
das Campanhas do Evangelho
no Lar, Comece pelo Começo e outras. Participou nessa época do
Conselho Editorial do então
jornal Dirigente Espírita, hoje, revista Dirigente Espírita, da USE
do Estado de São Paulo.
Em janeiro de 2001, de

74

19 a 21, quando a USE realizou o 1º Encoesp – Encontro
Espírita Paulista, nos auditórios
do Centro de Convenções do
Anhembi, um encontro de três
dias, com 104 palestras, seminários, mesas-redondas e painéis,
no módulo final que reuniu os religiosos de diversas tradições tais
como Catolicismo, Evangélico,
Muçulmano, Judaísmo, Budismo,
Umbanda e algumas outras. Eder
representou o segmento Espírita,
com brilhantismo.
Eder foi um dos fundadores da antiga Associação dos

Jornalistas Espíritas de São Paulo,
no dia 24 de setembro de 1989,
na sede da Instituto Fraternal de
Laborterapia, em São Paulo. Mais
tarde, na presidência do Eder, em
março de 1995, a AJE se transformou na ADE-SP Associação
de Divulgadores do Espiritismo
do Estado de São Paulo, cargo
que manteve até 2001, quando
passou a presidência para Ivan
Franzolim, mas continuou na diretoria em outros cargos.
A
Abrajee
(Associação
Brasileira dos Jornalistas e escritores espíritas), na Assembleia
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dor do Centro Espírita Obreiros
da Eternidade, no bairro de
Tremembé, zona norte da Capital
e um trabalhador efetivo do movimento espírita paulista.
Abaixo o link da memória do
programa Ação 2.000, uma visão
espírita da notícia! na Rede Boa
Nova de Rádio, que foi um marco na história da radiodifusão espírita. No vídeo, Eder e a equipe
que o acompanhou por décadas
na ADE-SP e na sua vida, como
amigos na área da comunicação.
Milton Felipeli, Marisa Além e Eder Fávaro, em junho de 2015

Geral Extraordinária realizada
nos dias 14 e 15 de janeiro de
1995, realizada na sede da antiga
USEERJ (União das Sociedades
Espíritas do Estado do Rio de
Janeiro) hoje CEERJ (Conselho
Espírita do Estado do Rio de
Janeiro), transformou-se em
ABRADE Associação Brasileira
dos Divulgadores do Espiritismo,
passando a congregar as ADES
Associações de Divulgadores do
Espiritismo estaduais e no mês
de julho de 1995, foi eleita a primeira diretoria da ABRADE
com Wilson Longobuco na presidência, Eder Fávaro na VicePresidência e Marcus Vinícius
Pacheco na secretaria. Em 1997,
Eder assumiu a Presidência da
ABRADE permanecendo até
2001 e depois, outros companheiros deram continuidade.
Na Rádio Boa Nova, que
posteriormente passou para
Rede Boa Nova de Rádio, de
Guarulhos-SP, Eder atuou por
mais de duas décadas. Foi idealizador de diversos programas de
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rádio, todos com muito sucesso,
realizados com equipes lideradas por ele com mais de 50 pessoas: Diálogos Espíritas, Conversa
Amiga com Você e Ação 2000. Criou
também e teve sob sua direção o
programa Mensagem para um Novo
Tempo e inserção de frases e conceitos com a chamada “Pense nisso, mas pense agora”.
Eder foi excelente palestrante espírita, dirigente e funda-

Em 06 de setembro de 1997
nascia o Ação 2000, um programa de jornalismo na radiofonia espírita, criado por um
grupo de divulgadores da ADESP, Associação de Divulgadores
do Espiritismo de São Paulo,
transmitido pela Rede Boa Nova
de Rádio. Fizeram parte da equipe do Eder, Amílcar Del Chiaro
Filho e Hamilton Saraiva, juntos
agora em outro plano.
youtu.be/nQeebOO0TR4

Eder Fávaro, em família, comemorando 88 anos, em 2018.
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Conversa sobre mediunidade
curas, obsessões e sonhos

E
Julia Nezu é a 1a
Vice-Presidente da
USE SP.

ste livro será o primeiro de outros
três que serão publicados, resultados da transcrição do programa No limiar do amanhã, transmitido pela
Rádio Mulher de São Paulo, aos sábados
à noite, com reapresentação aos domingos de manhã, na primeira metade dos
anos de 1970, sob a coordenação de José
Herculano Pires.

pectos como animismo, mediunidade estacionada, comunicação de encarnado,
sessões de educação mediúnica, vozes
dos Espíritos, telepatia, psicometria, mediunidade não praticada, evocação dos
Espíritos, materializações, Nostradamus,
transporte e outros. O livro traz 177 respostas sobre o tema mediunidade.

Dos quase 200 programas que foram
ao ar, Wilson Garcia os organizou e os
dividiu da seguinte forma: o volume 2 –
Bíblia + Evangelhos e Espiritismo; o volume 3 – Chico Xavier + Parapsicologia,
Reencarnação e outros temas e o volume
4 – Um desafio no espaço – os editoriais.
O programa de rádio, à época era o meio
mais expressivo de comunicação e mais
próximo da população, com audiências
consideráveis em todo o território nacional, integrando as populações dos mais
distantes locais do Brasil.
José Herculano Pires, cognominado
por Emmanuel, “o metro que melhor
mediu Kardec”, dá um show de conhecimento espírita em todas as suas respostas
às perguntas que vinham dos ouvintes. O
assunto mediunidade tem sido, ao longo dos tempos, um dos mais procurados
pelos espíritas, simpatizantes e espiritualistas que desejam conhecer o assunto
e assim também aconteceu no referido
programa. Os questionamentos chegavam até Herculano por cartas, por telefone e ao vivo nos programas especiais
de auditório que eram as possibilidades
da época.
Neste primeiro volume estão reunidos os assuntos sobre mediunidade e,
dentro dele, sobre os mais diferentes as-
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Julia Nezu

Tem 30 explicações sobre os assuntos
Curas Espirituais, 13 sobre obsessões e
16 respostas às perguntas que lhe foram
feitas sobre sonhos. Interessante abordagem sobre Zé Arigó, conhecido médium
que realizava cirurgias espirituais, o pastor que realiza curas e o Chico Xavier
que não foi curado.
O livro tem 406 páginas, formato 14 x
21 cm, publicado em 2021, pela Editora
Paideia, em São Paulo, que faz parte da
Fundação Maria Virgínia e J. Herculano
Pires.
www.editorapaideia.com.br.
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Painel Espírita

Nacional

Contação de histórias aproxima contador e crianças,
jovens e adultos

A

Comparo o Evangelho a um campo infinito, que o Senhor nos deu a cultivar. ¹

Fergs Federação Espírita do Rio Grande do
Sul desenvolve várias ações direcionadas a
crianças, jovens, adultos e idosos, populações
vulneráveis, adolescentes utilizando a ferramenta da
contação de histórias, que é uma metodologia que
aproxima o contador de quem ouve, despertando as
suas potencialidades.
O Programa Conte Mais é uma proposta didática de
construção da identidade moral positiva, de educação da inteligência emocional que utiliza o recurso
de contação de histórias com uma mensagem que
educa a emoção e o sentimento, através da linguagem simbólica. Durante a pandemia, idealizamos
o Conte Mais em Casa, com foco no âmbito doméstico, produzindo materiais e realizando atividades de
cunho moral e educativo.
A diversidade das pessoas atendidas estimulou
alternativas de ferramentas de inclusão e acessibilidades, viabilizando a criação do Projeto Conte Mais
Incluir, com Libras e audiodescrição.

basado nos princípios da Educação da Inteligência
Emocional e originou-se das demandas emergentes da sociedade em busca de ações que promovam
uma cultura de paz e de prevenção ao bullying.
Projeto Histórias e Longevidade surgiu da necessidade de um espaço social, educativo e lúdico para
idosos, onde os mesmos possam fortalecer sua saúde
integral. Ouvir e contar histórias estimulam a memória, atenção e a criatividade. Uma ótima forma
de inclusão dos idosos.
Projeto da Lei Rouanet, em parceria com a
Editora Fergs - Conte Mais – Histórias para Educar e
Encantar, trata da edição, publicação e doação de diversas obras literárias infanto-juvenis para escolas e
almas em vulnerabilidade social.
A sementeira é vasta e a colheita será profícua.
Conte histórias, Conte Mais.

O Programa Conte Mais agrega vários outros
Projetos:
Projeto Formação de Contadores de Histórias:
promove a formação de voluntários espíritas e educadores na arte de contar histórias, tanto no movimento Espírita quanto na sociedade.
O Projeto Educação dos Sentimentos está em-
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1 XAVIER, Francisco C. Paulo e Estêvão. Pelo Espírito
Emmanuel. Brasília: FEB, 2008, edição digital, p.205.
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Nacional

Por entre florestas e rios, a Caravana Amazonense da
Fraternidade segue sua trilha
Thiago Aguiar, presidente da Federação Espírita Amazonense

D

os anais da história do Espiritismo no Brasil
destaca-se um fato decisivo na organização
do trabalho na união dos espíritas brasileiros e da unificação do nosso país: o Pacto Áureo.
A Caravana da Fraternidade origina-se, em
1949, dos signatários desse Pacto, sendo formada
por aqueles que se dispuseram a percorrer o Norte
e o Nordeste do Brasil, convidando companheiros
para compor o então criado Conselho Federativo
Nacional da Federação Espírita Brasileira. E, na
passagem do aniversário de 65 anos do Pacto Áureo,
exatamente no ano de 2014, dá-se início ao programa de Unificação no Estado do Amazonas, denominado Caravana Amazonense da Fraternidade.
A Caravana Amazonense da Fraternidade nasceu da decisão do Movimento Espírita Amazonense
de acreditar na união dos espíritas. E quando falamos de união, referimo-nos a um honrado, fraterno
e surpreendente “darmos as mãos”, cientes de que
as diferenças existem, e que a nossa união baseia-se
no fato de que o que nos une é infinitamente maior
e mais precioso, devendo ser resguardado por todos
nós herdeiros deste trabalho e da honra de servimos
uns aos outros; sim, somos diferentes, tanto quanto
trazemos a marca do Cristo, e por isso, o exercício é
que quando não houver o bem-querer mútuo, que
haja a tolerância para conviver em harmonia; a solidariedade é uma tônica, e prezamos pelos nossos
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vínculos na certeza de que o alicerce está estruturado sobre relações afetuosas, sadias e vigorosas; a
aproximação não acontece de forma ingênua ou temerária, mas fruto da compreensão de que nos cabe
uma administração nos valores do Evangelho de
Jesus, no respeito e carinho que deve viger as nossas
relações.
Sendo assim, a Caravana Amazonense da
Fraternidade foi lançada ao Movimento Espírita do
estado do Amazonas em 19 de outubro de 2014, na
sede histórica da Federação Espírita Amazonense,
hoje com 118 anos de existência, estreando em uma
primeira visita no dia 29 de outubro de 2014, na
instituição espírita mais antiga do nosso estado, o
Centro Espírita Caridade e Resignação, atualmente
com 120 anos, tendo já percorrido as instituições da
capital e do interior do Amazonas.
Ainda que os últimos anos tenham sido impactados pelo isolamento e mudanças drásticas nas
possibilidades de visitas e viagens, marca primordial
do nosso trabalho da Caravana, permanecemos no
esforço de nos mantermos unidos, o que foi possível
através de visitas virtuais. Mesmo diante dos novos
desafios, recolhemos as benesses de uma iniciativa
que tem cultivado os nossos bons sentimentos e ideais
de servir, sintonizados com o melhor que podemos
oferecer para a obra do Mestre Divino, compondo
aquela Caravana que “nunca vai se acabar...”.
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Reunião extraordinária do Conselho Federativo
Nacional da Federação Espírita Brasileira
da Redação

F

oi realizada reunião extraordinária do Conselho
Federativo Nacional da
Federação Espírita Brasileira, dia
15 de fevereiro de 2022, com início às 19h30, por meio virtual,
com a participação dos representantes de todas as federativas estaduais.
Presidiu a reunião o Presidente
da FEB e do CFN, Jorge
Godinho, com a participação da
Vice-Presidente de Unificação
da FEB, Marta Antunes, e diversos outros Diretores da Diretoria
Executiva da FEB, os secretários
das Comissões Regionais e os
Coordenadores Nacionais das
Áreas.
Representando a União das
Sociedades Espíritas do Estado de
São Paulo participaram da reunião a Presidente Rosana Amado
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Gaspar, os Vice-Presidentes, Julia
Nezu e Pascoal Bovino.
Sobre o curso de Formação de
Multiplicadores e Liderança Espírita
foram apresentadas diversas
contribuições das federativas estaduais e na reunião foram discutidas e avaliadas. Representantes
de diversas federativas participaram do treinamento piloto do
curso e em breve será iniciado
o segundo. Diversas federativas
manifestaram-se dizendo da importância desse curso em seus estados. A partir de 2023 esse curso
será disponibilizado ao movimento espírita. Para a sua finalização
haverá uma comissão formada
por 2 representes de cada região,
portanto, 8 membros, mais o
coordenador nacional e seus adjuntos.
A área de Arte, a mais nova

área criada no CFN da FEB,
terá a coordenação nacional de
Marcos Lima, que em conjunto
com os representantes das quatro
regiões elaborarão o Documento
Orientador da Área de Arte.
Representando a CR Sul participarão dessa comissão o Diretor
do Departamento. de Arte da
USE, Lirálcio Ricci, e Márcia, da
Fergs.
Tanto na abertura como no
encerramento houve apresentações musicais.
A apresentação do estudo
sobre a LGPD – Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais, que
estava inicialmente pautado para
essa reunião, ficou postergada
para a próxima reunião extraordinária do CFN que será realizada no próximo dia 17 de maio.
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Painel Espírita

Estadual

Baixada Santista

dia 26 de fevereiro, em atividade presencial no Centro Espírita
Ismênia de Jesus, de Ribeirão
Pires.

Em comemoração aos 50 anos
da Campanha Comece pelo
Começo, a USE Regional da
Baixada Santista e Vale do
Ribeira realizou o 1o Encontro
da Família Espírita na região, realizando palestras on-line nos dias 6, 8, 15, 22 e 29 de
janeiro, com Alberto Almeida,
Allan Kardec Pitta Veloso, Ana
Jacy Guimarães, Angela Bianco,
Geraldo Lemos Neto, Julia Nezu,
Heloísa Pires, Rosana Amado
Gaspar, Rui Reche e Sérgio
Lopes.

Franca

De 23 a 27 de janeiro, o
Departamento
de
Infância
da
USE
Intermunicipal
de Franca realizou o 57o
Encontro de Educadores e
Evangelizadores Espíritas
de Franca, pelo Google Meet e canal no YouTube. As múltiplas inteligências e a vivência do Evangelho foi o
tema do Encontro.

Jabaquara

Tendo como os livros O que é o
espiritismo e Viagem espírita, a USE
Distrital do Jabaquara realizou
reuniões de 12 de janeiro a 23 de
fevereiro, às quartas-feiras, das
19 às 21 horas, desenvolvendo
o tema Reflexões com Dirigentes e
Tarefeiros, possibilitando a análise
e discussão da vivência cotidiana
destes trabalhadores nos centros
espíritas.

Marília

O Departamento de Doutrina da
USE Intermunicipal de Marília
realizou dois encontros em janeiro e fevereiro, dentro da te-
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Peruíbe

A USE Intermunicipal de Peruíbe
realiza aos domingos, sempre a
partir das 19 horas, palestras
espíritas ao vivo on-line. Nos
meses de janeiro e fevereiro, participaram os expositores Fábio
Gonçalves, Joyce Parrini, Joana
Sanches, Aline Gomes, Marcelo
Caetano, Cássia Anselmo e
Madalena Avancini.
mática Fortalecendo o Centro
Espírita.
No dia 20 de fevereiro, a USE
Regional de Marília realizou o
seminário virtual de implantação do atendimento fraterno
na casa espírita, com participaçòes de Chris Munhos, Karina
Rafaelli, Donizete Pinheiro e
Dalva Ferreira.

Mauá

Recepção no Centro Espírita
foi o curso realizado pela USE
Intermunicipal de Mauá, no

Rancharia

A USE Intermunicipal de
Rancharia realizou no dia 19 de
fevereiro, palestra especial
com Roberto Ramos Rodrigues,
da cidade de Ourinhos, quando apresentou o tema Lei de
Liberdade, em evento on-line
pelo canal do YouTube.

Ribeirão Preto

Nos dias 18 a 20 de fevereiro, a
USE Regional de Ribeirão Preto
realizou, no formato on-line, a 40a
Conrespi, a Confraternização
Regional da Família Espírita, tra-
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para o retorno presencial. Crislaine
Aparecida C. Mestre, diretora da
Vigilância Epidemiológica de São
Carlos, foi a responsável pelo desenvolvimento do tema.

São José dos Campos

dicional encontro dos espíritas no
mês de fevereiro. O homem e seu
maior desafio foi o tema desenvolvido neste ano.

Santa Fé do Sul

Com realização da USE Intermunicipal de Santa Fé do Sul,
aconteceu palestra on-line no
dia 4 de fevereiro, contando com
a exposição de
Alexandre Borges
sobre o tema
Disciplina.

São Carlos

No dia 5 de fevereiro, a USE
Inter municipal
de São Carlos
realizou o 2o
Encontro
de
Evangelizadores
de São Carlos
e região, com o
tema Evangelizaçào
Infantil em tempos
de pandemia - cuidados e desafios
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No dia 30 de janeiro, das 9 às 11
horas, pelos canais no Facebook e
YouTube, a USE Intermunicipal
de São José dos Campos realizou
o Seminário de Dirigentes
Espíritas, com o tema Comece pelo
Começo, abordando a importância
do estudo das obras de Kardec
como um passo seguro para o entendimento da Doutrina Espírita,
comemorando os 50 anos da
Campanha. O evento contou
com a participação de Pascoal
Bovino, 2o vice-presidente da
USE, além de Daniel Camasmie
e Luiz Eduardo Ribeiro, presidente e primeiro secretário da
USE Intermunicipal de São José
dos Campos.

São Paulo

LGPD na prática foi a roda
de
conversa
organizada
pelo Departamento Jurídico Administrativo da USE Regional
de São Paulo, no dia 5 de fevereiro, das 15 às 17 horas, quando os
especialistas Caroline Rocabado,
Luiz Carlos Storino e Maurício
Romão, com mediação de Semi
Anis Smaira, desenvolveram
tema de importância para órgãos
e instituições espíritas.
O Departamento de Estudo do
Espiritismo, da USE Regional
de São Paulo, realizou, no dia 12
de fevereiro, o curso Introdução
ao Estudo do Espiritismo, contando com as participações de
André Luiz Galembeck, Adilson
Lofredo, Eveline Hora e Lidiane
de Mello, no formato on-line,
pela plataforma Google Meet, das 9
às 11 horas.
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AGENDA
Curso de formação de lideranças espíritas

C

om o objetivo de
fornecer
elementos
básicos para que os
dirigentes e trabalhadores
espíritas desenvolvam competências de liderança, a
Diretoria Executiva realiza a
partir de 22 de fevereiro, mais
um Curso de Liderança Espírita.
O curso foi estruturado em
módulos, e será desenvolvido
em encontros semanais, durante 3 meses, sempre às terças-feiras, das 20 às 22 horas.
Conta com atividades prévias, entrega de material de
estudo com suporte a dúvidas

de modo remoto, encontros com
apresentação teórica, entrega dos
conteúdos com estudo de casos,
discussão em grupos, troca de experiências, dinâmicas e vivências.
Após o curso, haverá atividades
de fixação com suporte a dúvidas
(tutoria sobre liderança).
A primeira edição aconteceu
em 2021, também no formato
virtual. As inscrições serão feitas
pelos órgãos regionais, havendo
3 vagas para cada uma. O curso
é mais uma iniciativa da USE na
formação e desenvolvimento de
dirigentes espíritas para o desempenho de funções nos órgãos e casas espíritas.

Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita realiza novo
curso. Agora sobre escrita científica para espíritas

O

objetivo do curso de escrita científica para espíritas é estudar a respeito
da estrutura, conteúdo e formato
de artigos e projetos de pesquisa,
visando estimular a preparação
e escrita de artigos e projetos de
pesquisa espírita.
O curso desenvolvido pela
Assessoria de Ciência e Pesquisa
Espírita da USE será apresentado
em 4 encontros, com a seguinte
ementa:
1o - Introdução à escrita científica (ou acadêmica). Estrutura
geral de um artigo/projeto de
pesquisa: elementos pré-textuais,
elementos textuais; e elementos
pós-textuais. Diferença entre um
artigo e um projeto de pesquisa: cuida-
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dos com plágio, autoplágio e
outros tipos de más práticas na ciência e pesquisa;
o método de análise por pares
(MAPP).
2o - A estrutura de um
artigo/projeto de pesquisa.
Elementos pré-textuais: título e resumo. Aspectos
importantes como clareza,
objetividade e outras características da linguagem que
se deve usar na escrita de
artigos.
3o - A estrutura de um artigo de
pesquisa e de um projeto de pesquisa.
Elementos textuais. Introdução e
desenvolvimento. Importância
de se dar crédito de pesquisa a
quem merece.

4o - A estrutura de um artigo
de pesquisa e de um projeto de pesquisa. Elementos pós-textuais: referências. Problemas comuns nos
artigos considerados ruins. Por
onde iniciar a escrita científica?
Conclusões.
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AGENDA
Metodologias para o estudo de O livro dos médiuns

A

conversa sobre metodologias de estudo de O livro
dos médiuns vem como um
estímulo para os órgãos locais da
USE e, consequentemente, para
as casas espíritas, na promoção
de estudos focados neste importante livro da Codificação, que
complementa O livro dos espíritos,
acerca de assuntos relacionados à
mediunidade.
Alinhados com a campanha
Comece pelo Começo, que comemora 50 anos em 2022, a qual recomenda o uso dos livros básicos
da Codificação nos estudos e nas
referências das exposições doutrinárias e, também, a promoção do
entendimento mais profundo da
doutrina espírita aos interessados
em conhecê-la e que, para isso,
busca o apoio da casa espírita.
É equivocada a ideia de que
somente os médiuns ou interessados na prática mediúnica é
que devem estudá-lo, pois, na
verdade, sendo a mediunidade
uma faculdade de todos, em níveis diferentes de sensibilidade,
naturalmente, desde a intuição
até fenômenos de transporte, seu
estudo deve ser entendido como
importante para o conhecimento
da Doutrina Espírita, tanto quanto O livro dos espíritos e as demais
obras da Codificação.
O Departamento de Mediunidade convida todos para participação nessa conversa, no dia 20
de março, das 15 horas às 16h30,
pelo canal da USE SP no YouTube.

83

Este encontro tem como objetivo incentivar a leitura, através
de métodos de estudos, apresentando os benefícios e resultados
positivos junto a indivíduos e centros espíritas.
Vai contar com dois momentos especiais. O primeiro com
uma mostra de cursos de O livro
dos médiuns disponíveis, em que as
casas espíritas ou os interessados
podem se inscrever e acompa-

nhar e algumas apresentações de
fontes de consulta da Codificação.
No segundo momento, vamos
conversar sobre o conteúdo do livro, para conhecer e entender a
sua importância, com dicas sobre
como estudá-lo.
Neste Encontro, teremos a
participação de André Sobreiro,
de Severínia-SP, além de participantes pelo YouTube, fazendo suas
perguntas.

CHEGAMOS AO CINQUENTENÁRIO
E VAMOS CONTINUAR.
A campanha Comece pelo Começo foi criada em 1972,
por iniciativa do Conselho Metropolitano Espírita – na
época, órgão regional da USE, na Capital (atual USE
Regional de São Paulo), com o objetivo de divulgar as
obras fundamentais do Espiritismo, codificadas por
Allan Kardec.

As obras fundamentais representam o registro fiel e
completo dos Espíritos Superiores à Humanidade.
A Codificação Espírita constitui, portanto, a primeira
fonte de onde jorram os princípios basilares da Terceira
Revelação – o Consolador prometido por Jesus.

Esta mensagem foi exibida nos meios de comunicação
espírita como revistas, jornais, rádios, além da
divulgação em centros espíritas e congressos diversos.

1972

2012

1983

1975

2009

2013

2014 - 2021

No ano de 2022, esta campanha completa 50 anos.
Agradecemos aos colaboradores e convidamos você para
continuar a divulgar a Codificação Espírita com esta temática,
Comece pelo Começo, garantindo respostas ao coração e à razão.
usesp.org.br

