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Falando

E

ao Leitor

sta edição da revista Dirigente Espírita inicia as comemorações dos 75 anos de trabalho da União
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.
Vários artigos e textos referentes ao que é desenvolvido
pela USE, sua importância para o movimento espírita paulsita, aspectos históricos, depoimentos de presidentes de federativas do Conselho Federativo Nacional
da Federação Espírita Brasileira, a visão de futuro, a
base doutrinária que embasa as ações e as decisões
da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo
Estadual são trazidos nas próximas páginas.
Para Rosana Amado Gaspar, presidente da USE,
“nestes 75 anos, dirigentes da USE, numa construção coletiva, pavimentaram a estrada do Movimento
Espírita que hoje caminha, com responsabilidade, dando continuidade em ações e formação das futuras lideranças”, como vemos na Mensagem da Presidência.
Os resultados da 8a Pesquisa Nacional para Espíritas
2022, que procura colaborar com o Movimento
Espírita, levantando informações quanto ao modo de
pensar e se comportar dos espíritas são apresentados
em artigo de Ivan René Franzolim, seu responsável
desde o ano de 2015. Com os indicadores, as instituições podem identificar as necessidades de frequentadores e trabalhadores, além de ajustar suas estratégias e
ações de comunicação.
A segunda parte da história do Espírito batedor
de Bergzabern, que consta da Revista Espírita, tem sua
adaptação e ilustração para emprego em atividades de
evangelização e de educação infantil.
Os departamentos da Diretoria da USE apresentam
conceitos e práticas, auxiliando dirigentes e trabalhadores, nas diferentes funções das instituições espíritas
dentro do Circuito Aberto da revista. Estes artigos
permitem o intercâmbio constante na rede de união
e de unificação no estado de São Paulo. Eles são aqui
levados ao conhecimento dos envolvidos para reflexão
e prática em suas atividades de divulgação, estudo e
prática da Doutrina dos Espíritos.
Os painéis espíritas contêm notícias e informações
sobre o movimento espírita internacional, nacional e
estadual.
Boa leitura!
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Mensagem da Presidência
presidencia@usesp.org.br

75 anos da USE

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

om o trabalho realizado pela última gestão da Diretoria Executiva
da USE, é possível consultar as
atas das reuniões da Diretoria Executiva
(DE), do Conselho de Administração
(CA) e do Conselho Deliberativo Estadual
(CDE), desde quando foram iniciadas, algumas até de reuniões que antecederam
à fundação da USE.

que é o centro espírita, reunindo-se no
órgão local, mensalmente. Os órgãos locais, por sua vez, discutem as demandas
nos órgãos regionais, sendo momento de
trocar ideias e experiências entre os dirigentes da USE. Assim o produto final
pode ou não ser levado ao CDE, como
resultado de identificação de necessidades e possíveis soluções.

Verifica-se que no movimento nascente, as reuniões do CDE eram mensais,
constituídas por poucas pessoas, num desafio constante de ampliar as tarefas da
unificação por todo o estado. Cinco anos
depois, em 1952, já se falava na “descentralização dos eventos”, agora com o dobro de participantes, cerca de 30 pessoas.
Percebe-se uma mudança na organização
e, no ano seguinte, as reuniões assumem
frequência trimestral, até 1990 que passa a ser quadrimestral. Em 1996, nota-se
que a USE já consolidava vários órgãos,
com diversos representantes de todo o
Estado e da Capital presentes, passando
o CDE a se reunir semestralmente, como
ocorre até os dias de hoje.

Apesar das facilidades das reuniões
virtuais, fica inviável apresentar temas
para serem discutidos no CDE, sem ao
menos passarem pelo processo democrático de conversa com a base, que evitaria
o ensejo de muitas opiniões pessoais, sem
muitos resultados.

O histórico das atas mostra que
gradualmente as ações das Diretorias
Executivas da USE, desde o seu princípio, coordenam e fomentam para que
haja uma capilaridade no Movimento
Espírita, e este penetre em cada bairro e
município, abrangendo toda São Paulo,
formando a Rede USE.
Desta forma, entende-se o porquê do
distanciamento das reuniões do CDE.
Os órgãos da USE têm suas atribuições
definidas, são a USE em sua jurisdição e,
como tal, devem agir.
O CDE é uma reunião de deliberação
de temas previamente discutidos na base,
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Nestes 75 anos, dirigentes da USE,
numa construção coletiva, pavimentaram a estrada do Movimento Espírita
que hoje caminha, com responsabilidade, dando continuidade em ações e formação das futuras lideranças.

reunião on-line

1a convocação

Conselho de Administração
4 de junho
13h30

reunião on-line

1a convocação

Conselho Deliberativo Estadual
5 de junho
8h30
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Perfil
Entrevistado por Julia Nezu

Aparecido José Orlando
Aparecido José Orlado, 66 anos, natural de Marília/SP, casado há 42 anos com
Suzana Salgueiro de Moura Orlando, reside em São José dos Campos/SP. Três filhos:
Filipe, Bruno e Larissa e netos: Isadora, Maya,
Kai, Cauã e, logo mais, Koda. Formado em
Engenharia Aeronáutica pelo ITA Instituto
Tecnológico de Aeronáutica e em Jornalismo
pela Universidade do Vale do Paraíba. Tem
como hobby a paixão pela leitura e por viagens. Atualmente é Diretor de Comunicação
Social do CCDPE-ECM (Centro de Cultura,
Documentação e Pesquisa do Espiritismo
Eduardo Carvalho Monteiro), editor das
revistas Dirigente Espírita, Candeia Espírita e
Cultura & Pesquisa Espírita e dos informativos
da USE SP, Lihpe (Liga dos Pesquisadores do
Espiritismo) e CCDPE-ECM.

Dirigente Espírita: De Marília
para São José dos Campos, conte-nos a sua trajetória.
A.J.Orlando: Nasci em Marília, interior de São Paulo. Filho dos meus saudosos pais, Margarida e Aparecido, convivi
com cinco irmãos sendo o caçula dos homens. Meus estudos até o colegial, sempre em minha cidade natal. Gostava, e
gosto, muito de estudar desde pequeno.
Muitas vezes frequentava a biblioteca
municipal para minhas leituras. De família católica, seguia suas práticas e realizações. Mas, desde cedo, tinha minhas
reflexões sobre a vida e ficava intrigado
sobre a existência após a chamada morte.
Aos 11 anos, vi uma entrevista de jovens
de Brasília na televisão. Faziam peque-
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nos foguetes amadores. Decidi, então,
qual seria meu sonho a realizar. A cidade era São José dos Campos. A escola de
formação, o ITA Instituto Tecnológico
de Aeronáutica. Faria engenharia aeronáutica para trabalhar com foguetes.
Meta definida, meta cumprida, sempre
com a alegria dos estudos. Antes, passei
um ano em São Paulo, em minha preparação para o vestibular. Isto foi em
1974. No ano seguinte, iniciava a minha
vida acadêmica e vivia em São José dos
Campos. Conheci Suzana quando dava
aula em cursinho pré-vestibular da cidade, casamos e constituímos nossa família
com três filhos. Aos 40 anos, já espírita,
fiz curso de jornalismo para melhor trabalhar no movimento espírita.
DE: Como se tornou espírita?
AJO: Quando tinha 18 anos, recebi de
presente de minha cunhada Tânia, O livro dos espíritos. Fiz sua leitura e fiquei
admirado com o que aprendi. Como
muitos, parecia que já tinha conhecimento de tudo aquilo. No entanto, tudo
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ficou no conhecimento e no intelecto.
Apenas quinze anos depois, já casado,
comecei a frequentar o Centro Espírita
Divino Mestre, levado pela minha sogra,
dona Dilce. Iniciei realmente estudando
a Doutrina de modo sistematizado, no
formato de leitura direta das obras da
Codificação.
DE: Quais foram as suas experiências no Centro Espírita Divino
Mestre?
AJO: Com o conhecimento que fui adquirindo, a busca pela prática dos princípios foi um caminhar constante. E
tem sido. Comecei a me interessar pelos
assuntos administrativos da casa e recebi convites para fazer parte de algumas
diretorias. Basicamente, trabalhos de secretaria. Já conhecendo as atividades e os
trabalhos desenvolvidos pelo Centro, fui
eleito presidente nos anos de 1992 e 1993
e era o representante junto à UNIME
(União Intermunicipal Espírita) de São
José dos Campos, nome na época dado
ao órgão intermunicipal de unificação.
Foi o início do gosto pelo movimento
espírita, a partir da experiência na VicePresidência do órgão no mesmo ano de
1993, substituindo um companheiro que
havia se mudado de cidade.
DE: Sua participação na USE começou em São José dos Campos?

AJO: No ano seguinte, 1994, com o novo
estatuto da USE, fizemos Assembleia
Geral para aprovação do estatuto e eleição da nova diretoria da agora USE
Intermunicipal de São José dos Campos,
para o novo tempo de gestão de três anos.
Assumimos a presidência por dois períodos, de 1994 a 1997 e de 1997 a 2000.
Desde o início, definimos, com trabalho
em equipe, as muitas atividades do órgão
de unificação. Implementamos atividades de formação e de desenvolvimento
para trabalhadores e dirigentes nas áreas
de liderança e dirigentes, comunicação,
mediunidade, atendimento espiritual,
mocidade, evangelização infantil, com
seminários e encontros, todos eles realizados em frequência anual. Além disso, demos continuidade aos eventos que desde
há muito tempo eram de organização da
USE, tais como, a Semana Kardeciana,
a Semana da Família. Na área de divulgação do livro espírita, dinamizamos as
atividades da banca e da feira do livro
espírita, que neste ano comemoramos
50 anos de sua realização. Também, trabalhamos com a transferência do Clube
do Livro Espírita, hoje José Rodrigues
Nunes, do Centro Espírita Divino Mestre
para a USE Intermunicipal de São José
dos Campos. Na oportunidade, conseguimos o crescimento de associados do
Clube atingindo o número 1.260 livros,
mensalmente distribuídos. Hoje ainda

Reunião do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), em dezembro de 2018, São Paulo.
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Participação na reunião da Comissão Regional Sul, em Porto Alegre, em 2019

continuamos coordenando esta atividade
de divulgação, mas com número menor
de associados.
DE: Seu envolvimento na feira do
livro e eventos espíritas.
AJO: A Feira do Livro Espírita de São
José dos Campos sempre se constituiu
em oportunidade de trabalho para no
movimento espírita da cidade. Neste
ano, comemoramos os 50 anos de realização ininterrupta, ano a ano. Muitos
são os voluntários. A Feira continuou,
inclusive, durante os dois anos da pandemia, no formato virtual. A USE tem
este objetivo de unir os trabalhadores
no trabalho de divulgação como forma
de continuar unidos ao longo do ano em
atividades espíritas. Os eventos também
visam a união dos espíritas nas diferentes
modalidades de atividades da casa espírita, além da formação, qualificação e
desenvolvimento dos seus trabalhadores,
constituindo na função básica do órgão
de unificação.
DE: Como chegou à presidência da
Diretoria Executiva da USE?
AJO: Como presidente do órgão de São
José dos Campos passei a ter contato
com os amigos da USE SP, que muitos
chama de USE Estadual, nas reuniões
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do Conselho Deliberativo Estadual.
Também participei de algumas comissões de organização dos Congressos
da USE. Em minha segunda gestão
no órgão intermunicipal, assumi, também, a presidência da USE Regional de
Taubaté, aprendendo e convivendo com
os amigos espíritas da região, de Jacareí
a Pindamonhangaba. Planejamos encontros e atividades conjuntas com os
representantes da USE Regional de
Cachoeira Paulista, cobrindo todo o
Vale do Paraíba. Passamos a conhecer
o funcionamento da USE e, mais profundamente, seus objetivos e suas ações
para unir e unificar o movimento espírita do nosso estado. Participamos de algumas diretorias executivas da USE SP,
como secretário e vice-presidente, até
que em 2018, decidimos em participar
do processo eleitoral para a Diretoria
Executiva, e com companheiros de trabalho constituímos a DE na gestão 2018
- 2021. Vivenciamos o momento de início da pandemia e, praticamente, metade
da gestão foi sob esta nova realidade. Foi
um período muito gratificante por todo o
trabalho realizado, mesmo com as novas
dificuldades presentes. A USE, também
neste período, se posicionou na vanguarda antecipando ações e comunicação
constante com os órgãos e as casas espí-
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ritas, auxiliando e suportando o modo
adequado de proceder frente às situações
anormais que vivenciamos.
Uma das realizações que gostamos de
divulgar foi o trabalho com mais de 30
voluntários no estado, na digitação de
atas da Diretoria Executiva, do CDE e
do CA, desde a fundação da USE, em
1947. Hoje, temos todos os documentos,
que se encontravam esparsos, reunidos,
catalogados e disponibilizados em ordem
cronológico para conhecimento de interessados e dos dirigentes de órgãos. As
atas, em particular, encontram-se todas
elas digitadas e digitalizadas para consulta no site da USE SP.
DE: Suas viagens nos encontros
fraternos de unificação da USE.
AJO: As gestões anteriores da DE já
realizavam os Encontros Fraternos. A
partir de fevereiro de 2019, propusemos
na Diretoria que os Encontros Fraternos
fossem feitos, inicialmente, em conjunto
com duas regionais, com um Encontro
no sábado e outro no domingo. Nosso
objetivo era ter reuniões com os órgãos
e centros espíritas, envolvendo as 24 regionais que existiam na época. Era gratificante levar a palavra da Diretoria
Executiva da USE para todos as regiões.
Eram momentos de alegria e de aprendizado, além do conhecimento de amigos
espíritas que atuavam nos órgãos e nos

centros espíritas nos diferentes locais do
nosso estado. Eram reuniões de fraternidade e de troca de experiências cujo
resultado nos motivavam na continuidade de nosso trabalho e propósito. Tanto
quem visitava quanto quem era visitado,
tinha o Encontro Fraterno como grande
meio de motivação para o trabalho no
movimento espírita.
DE: Qual a sua análise quanto às
atividades desenvolvidas pelas
instituições espíritas no estado de
São Paulo ? E em outros Estados?
AJO: Cada estado brasileiro tem uma
característica especial. O estado de São
Paulo é o que apresenta o maior número
de centros espíritas. Unidos à USE são
mais de 1.300. A chamada rede USE de
união e unificação, com os órgãos regionais e locais ajudam a vence este grande
desafio. Outros estados têm, com suas
particularidades, suas próprias dificuldades, quer sejam relacionadas a distância, cultura local, pequeno número
de centros espíritas e trabalhadores. De
modo geral, participando da Diretoria
Executiva da USE, vejo que os estados
e as respectivas federativas e centros espíritas têm tido atuação adequada frente
às necessidades de divulgação e de levar
a Doutrina dos Espíritos aos interessados
e necessitados, libertando e consolando
pelo conhecimento.

Palestra realizada no dia 31 de março de 2018, na Federação Espírita do Estado de São Paulo.
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DE: Qual a sua experiência no
Conselho Federativo Nacional representando a USE?
AJO: Muito deste aprendizado foi consequência da participação em reuniões
do CFN da FEB, da Comissão Regional
Sul e visitas a federativas. O Brasil é de
dimensão continental com muitas variações culturais. Com isto, as maneiras de
se trabalhar o movimento espírita é função destas diferenças, também. Sempre
procuramos levar para o CFN o que o
estado de São Paulo definia como importante e necessário, a partir das reuniões realizadas com o Conselho
Deliberativo Estadual e com o Conselho
de Administração, ouvindo procurando
definir a voz das instituições espíritas. Os
espíritas de São Paulo, pela tradição e
pelo trabalho que os dirigentes da USE
fizeram e fazem no CFN, têm o respeito
dos dirigentes espíritas de todo os estados
brasileiros e dos dirigentes da Federação
Espírita Brasileira.
DE: Qual a importância da preparação de novos líderes espíritas.
AJO: O movimento espírita é feito pelas
instituições e pelos espíritas que procuram divulgar a Doutrina Espírita, quer
seja pela prática, quer seja pelos eventos
e realizações que acontecem. Apesar de
Espíritos imortais, não somos eternos na
participação que temos em atividades espíritas. A renovação, como consequência
dos próprios ciclos de trabalho e atividade, está presente na natureza da convivência social. Assim, a preparação de líderes
e de trabalhadores para a continuidade
das ações é fator preponderante e toda
liderança espírita deve definir como objetivo de trabalho o desenvolvimento e a
formaçào de novas lideranças para que
o movimento espírita tenha continuidade
e seja constantemente dinamizado pelas
ações individuais, utilizando-se de suas
capacidades e dos recursos disponíveis
para o atendimento dos objetivos deste
mesmo movimento espírita, ampliando a
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divulgação da Doutrina Espírita..
DE: Fale-nos sobre a constituição
do Grupo Espírita Paulista e seus
objetivos?
AJO: A história do GEP Grupo Espírita
Paulista é interessante. Estávamos participando do II Encoesp, em São Paulo,
no ano de 2019. Nos bastidores, recebíamos Haroldo Dutra Dias, expositor
do Encontro, que em conversa também
com Roberto Watanabe, presidente da
Feesp, comentou que São Paulo, pela
pujança de seu movimento, deveria ter
um grande evento espírita, anualmente. Na oportunidade, lancei desafio ao
Roberto para que, juntos, pudéssemos
encher o Pacaembu de muitos espíritas,
dando início a uma grande realização.
Roberto aceitou a ideia e iniciamos reuniões semanais incluindo, além da USE e
Feesp, Eduardo Miyashiro, diretor geral,
e representantes da AEE Aliança Espírita
Evangélica. As reuniões acontecem até
hoje, em ambiente de muita alegria e
fraternidade, com o desenvolvimento
de projetos de divulgação da Doutrina
Espírita, que é o objetivo básico do
Grupo Espírita Paulista: realizar ações
conjuntas para divulgar a Doutrina dos
Espíritos, com base na codificação de
Allan Kardec. Os eventos começaram
em maio de 2020. Aquele que imaginávamos, antes da pandemia, realizar,
aconteceu em maio de 2021, mas no formato virtual.
DE: Suas considerações finais.
AJO: Agradecemos a oportunidade de
apresentar um pouco da nossa vivência
no movimento espírita e aproveitamos
para conclamar a todos os espíritas, dirigentes e trabalhadores, a caminharem
conosco nas atividades e ações de união e
de unificação, papel primordial e fundamental que a USE tem desenvolvido ao
longo de seus 75 anos de trabalho constante voltado exclusivamente às instituições espíritas do estado de São Paulo.

ALLAN
KARDEC
base e fundamento para ter coerência

As obras codificadas por Allan Kardec
significam o registro dos ensinos dos
Espíritos à Humanidade.
// RESPOSTAS AO CORAÇÃO E À RAZÃO.

RESPOSTAS AO CORAÇÃO E À RAZÃO.
usesp.org.br/comece
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USE 75 anos:

rumo ao futuro
Rosana Amado Gaspar

E
Rosana Amado Gaspar
é presidente da Diretoria
Executiva da USE,
gestão 2021 - 2024.
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m 1947, o Espiritismo ainda era
história recente, mal tinha completado 90 anos. A comunicação,
um dos principais meios de divulgação
da Doutrina Espírita, era bem diferente:
escrevia-se com caneta tinteiro e mata
borrão; usava-se o memorando e a carta
via correio. A expectativa de vida, em
média, era de 45,5 anos, sendo 42,9 para
homens e 48,3 para mulheres. Assim,
nestas quase oito décadas, ganhou-se
mais de 30 anos de existência.
Em São Paulo, com mais de um terço
dos espíritas do Brasil, já se consolidavam
várias instituições espíritas, algumas em
torno de médiuns; centenas de pequenos
grupos se formavam e um outro tanto de
grupos familiares realizavam “sessões espíritas” em casa.
Dentre as grandes instituições, quatro
se destacavam: Sinagoga Espírita Nova
Jerusalém, União Federativa Espírita
Paulista, Federação Espírita do Estado
de São Paulo e Liga Espírita do Estado
de São Paulo, que com a preocupação
de organizar o Movimento Espírita, di-

vidiam esforços, sem, contudo, atingir os
objetivos.
Havia ainda outro desafio, o desvirtuamento e falta de coerência com a
Doutrina Espírita, desde infiltrações de
ideologias políticas até práticas exóticas
e estranhas, como ainda hoje acontecem
nas lides espíritas.
Motivadas pela necessidade de um órgão que promovesse a unificação e organizasse o Movimento Espírita, as quatro
entidades promoveram o 1º Congresso
Estadual Espírita, entre os dias 1 e 5 de
junho de 1947, com a participação de
550 Instituições Espíritas de todo Estado
de São Paulo e lideranças de todo país.
Dentre as teses propostas e discutidas no Congresso, a que venceu foi a
de Edgard Pereira Armond (1894-1982),
nascendo então, no dia 5 de junho de
1947 a USE – União Social Espírita,
tendo Armond como seu primeiro presidente. Atualmente, a USE - União da
Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo, desde 1949, com a criação do
Conselho Federativo Nacional (CFN),
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através do Pacto Áureo¹, passou a ser a
Entidade Federativa, Coordenadora e
Representativa do Movimento Espírita
do Estado de São Paulo no CFN, junto à Federação Espírita Brasileira e as
Federativas de outros estados.
Importante deixar claro que a USE
surge de uma necessidade de organização do Movimento Espírita Paulista, não
como um órgão sensor ou fiscalizador,
mas com a clara Missão² de promover a união
e a unificação das instituições espíritas paulistas
visando à difusão e prática do Espiritismo com
base nas obras de Allan Kardec, mantendo-se fiel até os dias de hoje aos seus propósitos iniciais. A falta de compreensão
dos seus objetivos causa ainda receio de
alguns Centros aderirem à USE, relatando que esta poderia “interferir” nas
suas atividades, por não concordar com
o que é realizado. Mas se o trabalho da
USE é justamente a difusão e a prática
do Espiritismo, com a capacitação do
dirigente e a qualificação dos trabalhos,
por que não participar? Se a instituição
realiza atividades que não tem coerência

com a Doutrina, o dever de consciência
reclama a correção e nesta demanda, a
USE se disponibiliza para auxiliar no
processo de adequação, sem nenhuma
relação de poder ou intolerância, mas
de apoio, orientação e sugestão. Outras
Instituições que já estão com suas atividades organizadas, não participam porque
“não necessitam” da USE, mostrando
autossuficiência. A USE é formada por
dirigentes num movimento solidário e
fraterno. Ora, como o Espiritismo promoverá a fraternidade se nem nas fileiras da Unificação há ajuda mútua? As
Instituições organizadas, devem auxiliar as
menores ou com menos condições. Esse
ponto de encontro é a USE. Lembrando
que o dever é lei da vida³.
O sistema da USE é interdependente,
numa grande malha que abrange todo
estado. A atuação é através dos órgãos,
exigindo dos participantes esse olhar para
o outro, ampliando assim a divulgação
do Espiritismo e o zelo pela coerência.
Atuando no Movimento Espírita percebe-se que já não há mais “paredes”

Encerramento do 1o Congresso Espírita do Estado de São Paulo ocorrido no dia 5 de junho
de 1947, às 20 horas, no Ginásio do Pacaembu, com a presença de 5.000 pessoas.
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na casa espírita, com todas as regiões
ganhando importância, pois trabalham
juntas, uma auxiliando a outra no desenvolvimento das tarefas.
Além disso, temos o aspecto humano
de convivência e aprimoramento, pois
o que fazemos em conjunto ganha mais
qualidade.
Trabalho em rede
A USE antecipa-se, em muito tempo, no
trabalho em rede, que modernas empresas recentemente se utilizam. Desenvolver
as atividades desta forma permite a construção e a implementação de ações nos
diversos órgãos. Assim, cada organização-integrante (órgão) pode contribuir
com o seu saber, fortalecendo as ações
comuns. Além disso, aumenta a abrangência de atuação da USE, com muitas
vantagens como a troca de experiência
entre dirigentes que potencialmente podem transformar-se em conhecimento,
aumentando a difusão e disseminação da
Doutrina em todas as regiões, alcançando as que estão mais remotas.
Do passado ao presente, com olhar
no futuro
Olhando-se para o passado, enxerga-se o
caráter democrático da USE. Inúmeras
pessoas já passaram pelas fileiras de lideranças, não só na Diretoria Executiva,
assim como nos conselhos e órgãos.
Pessoas com variadas profissões: motoristas, carpinteiros, músicos, administradores, jornalistas, educadores, advogados,
engenheiros, médicos, psicólogos, historiadores e até Ministro da República federativa do Brasil. Enfim, espíritas com
a preocupação doutrinária sem personalismo, dividindo conhecimento e se
colocando à disposição do Movimento
Espírita. Muitas emprestam seus nomes
a instituições renomadas, em homenagem pela contribuição que deram não só
ao Espiritismo, como também à sociedade. O grande patrimônio da USE é o
patrimônio humano.
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Desenvolver
as atividades
desta forma [em rede]
permite a construção e
a implementação
de ações nos diversos
órgãos.
Celebrar esta data é reconhecer o legado de pioneiros, honrando toda trajetória, buscando e mantendo valores²
como coerência doutrinária, cumprimento do estatuto, trabalho cooperativo, comprometimento, transparência,
solidariedade, humildade e disciplina,
que inspira a olhar adiante e projetar o
futuro com a visão² de um Movimento
Espírita Paulista, atuante, estruturado,
promovendo sinergia entre as instituições
e difundindo o Espiritismo com base nas
obras de Allan Kardec. Com Trabalho,
Solidariedade e Tolerância, o futuro começa agora.
Referências
1 Pacto Áureo foi o nome dado ao acordo celebrado entre a Federação Espírita
Brasileira (FEB) e representantes de várias federações e uniões de âmbito estadual, visando unificar o movimento
espírita em nível nacional.
2 Missão, Valores e Visão – são definições
do planejamento estratégico da USE
3 KARDEC, Allan. O evangelho segundo o
espiritismo, Cap. XVII , dever, item 7.
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A base doutrinária
da USE
Marco Milani

N
Marco Milani é diretor do
Departamento de Doutrina
da USE e presidente
da USE Regional de
Campinas.
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a conclusão de O livro dos espíritos, Allan Kardec destaca que a
força do Espiritismo está na sua
filosofia e não nos fenômenos mediúnicos
que sempre ocorreram na humanidade.
Ao se dirigir à razão e ao bom senso, a
Doutrina Espírita não possui nada de
místico nem alegorias suscetíveis de falsas interpretações, cabendo ao adepto a
análise crítica do conteúdo revelado e a
respectiva aplicação em sua vida.
A fé raciocinada, além de ser um dos
pilares espíritas, expressa uma mudança
de paradigma sobre o conhecimento de
Deus, de suas criaturas e das leis naturais,
rompendo com a crença cega sobre a origem e o destino do homem.
O Espiritismo adentrou na vida de

milhões de brasileiros, adeptos ou não,
por meio da divulgação de livros e produções artísticas com a temática espírita. Nessa perspectiva, é esperado que os
estudiosos das obras de Allan Kardec e,
ainda, leitores de obras de autores secundários, formem uma ideia mais ou menos
justa, conforme o entendimento individual, da realidade espiritual e das relações naturais que regem todos os seres.
Se, por um lado, Kardec é a referência espírita primária a ser considerada
no mundo, por outro, não se pode deixar de reconhecer a influência de autores como Léon Denis, Gabriel Delanne,
José Herculano Pires, Deolindo Amorim,
Julio Abreu Filho e Carlos Imbassahy,
dentre muitos outros, na divulgação dou-
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trinária no Brasil. Ressalta-se o impacto
gerado pela vasta produção mediúnica de Francisco Cândido Xavier e de
Divaldo Pereira Franco, ambos responsáveis pela venda de centenas de títulos
em vários países.
Metodologicamente, entretanto, as
obras fundamentais de Allan Kardec
diferenciam-se de todas as demais, pelo
fato de lastrearem-se na universalidade
do ensino dos Espíritos, ou seja, representam a convergência das ideias obtidas em
várias fontes independentes e não se tratam de opiniões ou perspectivas de fonte
única. Nas obras de Kardec edificou-se
o corpo teórico válido do Espiritismo e
desenvolveu-se a sua aplicação.
Desde a sua fundação, em 1947,
a União das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo (USE) possui o compromisso estatutário de unificação das
instituições com a difusão do Espiritismo
baseado nas obras kardequianas. Como
entidade federativa, a condição necessária para que o centro espírita integre seu
quadro de entidades unidas é, justamente, que suas atividades pautem-se pela
Doutrina Espírita, apresentada por Allan
Kardec.

Em síntese, analisa-se
se o conteúdo está em
concordância com
os princípios e valores doutrinários
contidos nas obras fundamentais de Allan
Kardec ou se apresenta
outro embasamento.
15

Em consulta às atas das reuniões do
Conselho Deliberativo disponibilizadas
no acervo digital da USE1, a preocupação com o alinhamento doutrinário e
o combate às infiltrações de conceitos
e práticas estranhas foram registrados
consistentemente nas falas de inúmeros
colaboradores nos últimos setenta anos.
Conselheiros como Herculano Pires e
Ary Lex, por exemplo, são reconhecidos
pelas valiosas contribuições nesse sentido.
Outro exemplo de valorização da base
doutrinária do Espiritismo foi a campanha Comece pelo Começo2, lançada pela
USE em 1972 e posteriormente abraçada pelo Conselho Federativo Nacional.
Seu propósito principal, diante do grande interesse pelo Espiritismo fomentado
pela participação de Francisco Cândido
Xavier no programa Pinga-Fogo da TV
Tupi, foi o de oferecer ao público o roteiro seguro para se conhecer a doutrina pelas obras fundamentais de Allan Kardec.
Em momento algum essa campanha objetivou desmerecer a produção de outros
autores, ainda que de fontes únicas.
A farta literatura sobre a temática, por
autores encarnados ou desencarnados,
oferece interessante oportunidade para
a discussão dos princípios e valores espíritas, além de contribuir para a própria
divulgação do Espiritismo, mantendo-se
a prudência de se analisar criticamente
a coerência doutrinária de seu respectivo
conteúdo.
O esquema lógico utilizado atualmente pelo Departamento de Doutrina para
favorecer a análise do alinhamento doutrinário de conceitos ou práticas é o apresentado na Figura 1.
Em síntese, analisa-se se o conteúdo
está em concordância com os princípios e valores doutrinários contidos nas
obras fundamentais de Allan Kardec ou
se apresenta outro embasamento. Caso
trate-se de conceito ou informação que
contrarie ou não possua respaldo doutrinário, como uma “nova revelação”, ve-
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Figura 1: Esquema lógico

rifica-se se isso possui evidência objetiva
amparada por observação científica ou
critério metodológico (como a universalidade, por exemplo). Se esse conteúdo referir-se a fonte única ou que não possa ser
comprovado, segue-se a recomendação
de prudência e não é considerado um ensino ou prática doutrinária, aguardando
que evidências surjam para novamente
ser analisado.
Certamente, o dinamismo esperado
pelo avanço do conhecimento gera ansiedade em muitos adeptos que tendem
a abraçar novidades e informações de
fonte única com alguma facilidade, enquanto outros mostram-se mais ponderados. Nesse sentido, incentiva-se o diálogo
fraterno objetivando o esclarecimento
doutrinário sobre os pontos que possam
contar com interpretações pessoais variadas.
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Reunindo, atualmente, cerca de 1.300
centros espíritas distribuídos pelo estado
de São Paulo, o estímulo ao estudo aprofundado do Espiritismo e sua aplicação
prática nas atividades das diferentes instituições com as respectivas consequências
morais aos indivíduos são compromissos
useanos.
Análise racional e prudência, portanto, marcam a postura doutrinária da
USE, desde sua fundação.
Referências
1 Revista Dirigente Espírita, ed. 187, p. 8.
https://usesp.org.br/a-usesp/memoria.
2
https://usesp.org.br/wp-content/
uploads/2022/01/DE187-C.pdf
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As teses do 1o Congresso
Espírita do Estado de São Paulo
A. J. Orlando

N
A.J. Orlando é ex-Presidente da USE e editor
da revista
Dirigente Espírita.

o planejamento desenvolvido pela Comissão Central
Executiva, que teve sua primeira reunião no início de janeiro de 1946,
além dos assuntos e atividades sobre a
arregimentação das instituições espíritas
e o recenseamento dos espíritas no estado de São Paulo, também comunicou ao
movimento espírita da época o temário
do Congresso, ocorrido de 1 a 5 de junho
de 1947.
No documento encaminhado aos
centros espíritas do estado, seis questões
foram propostas como base para a elaboração e o desenvolvimento de teses que
seriam apresentadas aos congressitas:
1. Que processos usar ou providências
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tomar para no momento consolidar e no
futuro manter a unificação realizada pela
USE?
2. Que organização estrutural deve
ter o Espiritismo estadual unificado?
3. Se a unificação foi feita para, entre
outras coisas, terminar com a dispersão,
que organismo ou entidade sugerem ou
criam para, no Estado, conduzir o movimento unificado?
4. Qual deve ser o programa dessa entidade ou organismo, qual sua contribuição e com que recursos se manterá?
5. Tendo em vista a evolução das coisas e a atual situação do mundo, quais as
diretrizes a estabelecer para a conduçào
do movimento espírita unificado?
6. Considerando os três aspectos da
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doutrina - ciência, filosofia e religião como conjugar esforços para, no campo
social, assegurar o desenvolvimento harmonioso destas três modalidades doutrinárias?
Do calendário, inicialmente definido,
o período de 1o de janeiro a 15 de abril
era para a ‘confecção e remessa das teses
por parte das entidades ou confrades interessados’, ficando os 30 dias seguintes
para a seleção e classificação das teses
pela Comissão. De 15 de abril a 15 de
maio, as teses selecionadas seriam impressas e remetidas às entidades adesas,
para conhecimento prévio, dos trabalhos
julgados como pertinentes ao que se propunha.
Foram entregues 25 teses e outras 9
foram recebidas após o término do prazo estabelecido. A Comissão de Teses foi
constituída por José Herculano Pires e
Aristóteles Rocha, e do relatório final da
Comissào, constou apenas as 25 teses recebidas no prazo.
Do total de 34 teses recebidas, houve
número igual de teses vindas da Capital
e do Interior.
Do interior, foram recebidas propostas
de tese de Ribeirão Preto e Limeira, com
3 teses cada uma, de Bauru, com 2, de
Cachoeira Paulista, Franca, Indaiatuba,
Monte Azul do Turvo, São Caetano do
Sul, São José dos Campos, Votuporanga
e Tabapuã.
Antonio de Oliveira Souza, Nabor
da Graça Leite, Leonardo Severino,
Thomaz Novelino, Ary Lex, Antônio
José Trindade, Luiz Monteiro de Barros,
Luiza Peçanha Camargo Branco,
Antenor Ramos, João José Cabrera e
Paulo Alves de Godoy e Jayme Monteiro
de Barros apresentaram suas propostas
pessoais, totalizando 11 teses.
As 23 teses restantes tiveram suas
apresentações por instituições espíritas, sendo que três delas, por entidades de mocidade espírita, a União das
Mocidades Espíritas de São Paulo, a

18

Juventude Espírita de São Caetano do
Sul e a Coligação de Juventude Espírita
do Estado de São Paulo.
Segundo consta dos Anais do 1o
Congresso Espírita do Estado de São
Paulo, a tese no 1 era de responsabilidade
do veículo de comunicação e divulgação
do Espiritismo, a Tribuna Espírita.
Propostas das teses apresentadas
Mesmo considerando que a dificuldade
da própria união das 4 entidades federativas da Capital, a Federação Espírita do
Estado de São Paulo, a União Federativa
Espírita Paulista, a Liga Espírita do
Estado de São Paulo e a Sinagoga
Espírita Nova Jerusalém para o trabalho
conjunto e a realização do 1o Congresso,
algumas das teses propunham a fusão
destas entidades federativas, para a criação da Federação Espírita Paulista, com
sede na Feesp e diretoria conjunta foramada pelas entidades a extinguir.
A maioria das teses apresentava a
sugestão de criação de organismos municipais no estado e integrados em uma
entidade central diretora do movimento
de unificação.
Outras se preocupavam mais com
o programa a ser desenvolvido e implementado pelo organismo unificador
paulista, com foco em assistência social,
educacional e cultural.
Thomaz Novelino, de Franca, apresentou em sua tese uma exposição sobre
trabalhos de efeitos físicos, nada sugerindo quanto ao aspecto estrutural da nova
entidade unificadora.
Luiz Monteiro de Barros, que seria
nas décadas de 60 e 70, presidente da
USE, apresentou uma tese considerada
ampla, com sugestões e detalhes para a
fundação da Confederação Espírita do
Estado de São Paulo, destinada a ligar-se, no futuro, à Confederação Espírita
do Brasil. Em seu conteúdo, apresentava uma forma especial de eleição para
ser adotada nos futuros estatutos da
Confederação proposta, servindo para
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preservá-la das influências personalistas.
Em sua tese sugeria a formação de um
partido político espírita-cristão, fugindo
dos objetivos do Congresso, e a organização de um trabalho especial de divulgação do aspecto científico do Espiritismo.
Quanto à proposta de confederação, o
mesmo foi sugerido pela tese do Centro
Espírita Batuíra, de Ribeirão Preto.
Seu irmão, Jaime Monteiro de Barros,
de Ribeirão Preto, sugeria a continuação
da USE (União Social Espírita), nos moldes da Comissão Central Executiva, visando padronizar o Espiritismo no Brasil,
através de departamento específico para
esta finalidade.
A Juventude Espírita de São Caetano
propunha a criação da Juventudes
Espíritas em cada entidade, localidade ou
bairro, e uma de caráter estadual, adesa
ao organismo diretor de unificação, com
ampla autonomia e amparo da entidade
centralizadora estadual.
Dois centros espíritas da pequena cidade de Tabapuã, próxima a Catanduva,
o “Amigo dos Pobres” e o “Cairbar
Schutel, sugeriam a criação de escolas espíritas, realização de congressos espíritas,
nomeação de delegados regionais e um
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organismo central mantido com contribuições de todos os centros adesos.
O médico Ary Lex sugeria a criação
de cursos teórico-práticos de doutrina,
visando a sua uniformização; comissões
de visitação aos centros, para orientação
e conselho; intensificação dos estudos experimentais, com controle científico para
a sua metodização e autenticidade.
O presidente da Sinagoga Espírita
Nova Jerusalém, Antônio José Trindade,
propunha a fundação de uma academia
ou seminário espírita pela necessidade
da educação e do esclarecimento espiritual do povo. Deste seminário, sairiam
instrutores habilitados que viajariam o
país, orientando e instruindo o povo. Em
sua tese, sugeria a continuação da USE,
no formato existente, até a formação de
nova entidade máxima, nela se integrando os centros adesos. Propunha ainda, a
maior divulgação pela imprensa do trabalho de assistência social realizada pelos
espíritas e pelo Espiritismo.
A única tese de responsabilidade feminina foi a apresentada por Luiza Peçanha
Camargo Branco, representante na
Comissão Central Executiva da União
Social Espírita. Em sua tese, propunha a
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continuação dos trabalhos da USE, em
um organismo de forma federativa, com
aclamação dos primeiros conselheiros e,
posteriormente, eleição dos que a estes
tiverem de substituir. Sugere, ainda, o
período de três anos para cada exercício
ou gestão; planejamento das atividades,
intercâmbio intensivo entre as entidades,
publicação de um grande jornal diário,
fundação de escolas, promoção de conferências doutrinárias e fundação de uma
editora.
O Grupo Espírita Luz e Caridade,
de Limeira, apresentou proposta restritiva sugerindo a providência de cassação
de licença de funcionamento dos centros que, a partir da unificação, não se
filiassem ao novo organismo, que deveria ser a própria USE, além de proposta
que da sua estrutura deveriam constar
quatro departamentos: Administração,
Divulgação, Fiscalização e Orientação.
Comissão de Teses
Apesar de constar dos Anais o resumo das teses recebidas fora do prazo, a
Comissão de Teses apresentou em seu relatório apenas as 25 teses recebidas até a
data de 15 de abril, que é a data também
do referido relatório.
Para a Comissão de Teses, “de todas as teses apresentadas, apenas uma
oferece diretrizes completas e seguras,
baseadas num critério objetivo das atuais condições do movimento espírita do
Estado, para a realização da unificação
do mesmo: a apresentada pela Federação
Espírita do Estado de São Paulo”.
Continua a referida Comissão, anotando que as outras teses, mesmo não
sendo completas de acordo com as questões que deveriam responder, apresentam contribuições em diferentes aspectos
do trabalho de unificação a ser realizado.
“Essas contribuições devem ser apuradas,
com base na diretriz geral da tese acima
citada, de maneira a que nenhuma das
sugestões úteis e viáveis seja deixada à
margem, na elaboração dos estatutos do
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organismo de unificação”, complementa
o relatório.
Outras teses, segundo a Comissão,
apresentam propostas que fugiram das finalidades do Congresso, convocado para
a unificação estrutural do movimento espírita do Estado. Estas teses apenas devem compor os arquivos do Congresso,
como base de futuros estudos, se for o
caso.
Segundo Herculano Pires e Aristóteles
Rocha, a tese encaminhada pela
Federação Espírita do Estado de São
Paulo parece ser a única realmente viável, em todos os pontos sugeridos por
Armond, mas que também pode agregar várias contribuições de outras teses.
“Parece-nos, pois, que ela oferece em linhas gerais, o esquema do que se tem e
se pode fazer, no momento, sem esquecer
ainda as possibilidades futuras, que foram consignadas de maneira convenientemente sensatas”, continua o relatório.
A Comissão de Teses considerou que,
analisando o conjunto das teses apresentadas, pode-se ressaltar a necessidade de que o organismo do Espiritismo
Unificado conte com meios materiais
para a sua manutenção e a geração de
um amplo movimento, “que tem de envolver atividades as mais dispendiosas,
como as de assistência social e educacional em larga escala, e as de imprensa,
divulgação editorial e propaganda radiofônica e oral”.
As finalidades do 1o Congresso
Espírita do Estado de São Paulo, considerando a objetividade de várias teses
apresentadas, podem ser consideradas
atingidas, segundo a Comissão. “Há elementos seguros e diretrizes precisas para
a estruturação de um organismo amplo
de unificação”, conclui o relatório, lembrando que “resta, agora, a elaboração
do plano definitivo, e a compreensão
geral de que os elementos pessoais e de
grupos devem ser sacrificados, em toda
parte, para o bem do trabalho fraterno e
coletivo”.
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A tese vencedora
Edgard Pereira Armond
Tese apresentada pelo comandante
Edgard Pereira Armond, em nome
da Federação Espírita do
Estado de São Paulo.
Irmãos Congressistas:
Pelo conhecimento que pessoalmente
temos da situação e dos problemas que,
no momento, apresenta o espiritismo
estadual, não julgamos aconselhável,
que este Congresso tente, num só lance
e de forma definitiva, a unificação que
todos almejamos. Porque não será com
um simples decreto que este Congresso
conseguirá modificar o caráter, a mentalidade e os sentimentos da massa espírita, nem o modo pelo qual julga que deve
trabalhar na seara do Mestre e que, em
regra geral, tem esse aspecto que conhecemos, arbitrário e isolacionista, sem nenhum pensamento de unidade social.
Mesmo as maiores iniciativas representam sempre esforços isolados, de indivíduos ou de grupos, sem repercussão e
desdobramentos no conjunto.
Assim, pois, o que se puder conseguir
como fruto desta importante reunião
será sempre uma conquista lenta, sujeita ao tempo, dependendo da paciência,
tolerância e tenacidade realmente evangélicas.
Por isso, propomos a unificação em
duas fases ou etapas: a primeira, de aspecto espiritual ou doutrinário e, a segunda,
de aspecto material ou administrativo.
Na primeira, se tentará a preparação
dos espíritas para o exercício de atividades sociais em comum, em um dado tempo, estabelecendo-se pontos de interesse
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coletivo, que possam congregar todos os
corações e estimular todas as vontades;
durante esse tempo procurar-se-á modificar a mentalidade dispersiva e o personalismo atualmente existentes e obter,
pelo menos da maior parte, uma certa
unidade de propósitos e uma cooperação
uniforme, disciplinada, espontânea e realmente fraterna.
Se não houver esse desejo de viver
unidos e esse esforço de cooperação em
torno a objetivos comuns muito pouco
se conseguirá, por mais que se trabalhe,
neste terreno da unificação, porque de
muito mais transcendência que as resoluções deste Congresso serão a repercussão
e a boa acolhida que elas tiverem na massa espírita que deve torná-las realidade.
Tudo depende, pois, do espírito de
solidariedade dos nossos confrades da
Capital e do Interior.
Por isso, na primeira fase trataremos
somente da unificação no campo doutrinário e na segunda, se a primeira obtiver
êxito, passaremos à unificação material,
que será estudada e decretada por outro
congresso a ser oportunamente convocado.
Esta nossa proposta, como veem, se
escuda na prudência e na experiência
que ensina que empreendimentos de vulto como este não se podem realizar num
só dia.
E queremos também dizer que nos
dias que correm tudo está se precipitando para soluções desesperadas e complexas, nos apontando o caminho da calma
e da reflexão; não nos devemos precipitar
não só porque, mormente no terreno espiritual, as modificações são sempre len-
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tas e progressivas, como também porque
não devemos levar o nosso movimento
espiritual, tão belo e transcendente, ao
tumulto e à desorientação que reinam
por toda parte.
* * *
Feitas estas considerações, passamos
agora a responder aos itens do temário
organizado pela USE.
1o - Que processos usar ou providências tomar para no momento
consolidar e no futuro manter a
unificação realizada pela USE ?
Resposta
Que este Congresso, representante que é
da maioria das instituições espíritas que
aderiram ao projeto de unificação, eleja
um organismo centralizador e diretor do
movimento; outorgue a esse organismo
autoridade para agir oficialmente e elaborar o programa mais conveniente de
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acordo com diretrizes fundamentais estabelecidas pelo próprio Congresso; publique uma declaração recomendando
a todas as entidades espíritas do Estado
que hipotequem a esse novo organismo
seu apoio moral e material e se subordinem, agora e no futuro, à sua superior e
oficializada orientação doutrinária.
Se a maioria das entidades espíritas
de todo o Estado atenderem ao apelo nas
condições citadas, comprometendo-se a
cooperar, ipso facto estará consolidado
o movimento, ficando sua perpetuação e
desenvolvimento dependendo do modo
pelo qual o novo organismo diretor realize sua tarefa coletiva.
E, contrariamente, se as instituições
espíritas não corresponderem ao apelo
ou o fizerem em radical minoria, o movimento, pelo menos por enquanto, malogrará e ficará provado que o próprio
espiritismo em nosso Estado ainda não
evoluiu ao ponto de merecer este benefício espiritual.
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2º - Que organização estrutural
deve ter o Espiritismo estadual unificado ?
Resposta
Um sistema federativo formado de uniões espíritas municipais nas cidades do
Interior integradas em um organismo
central diretor, sediado na Capital.
Por outro lado e, em complemento,
o sistema estadual integrado oportunamente no sistema nacional a organizar-se.
3.º - Se a unificação foi feita para,
entre coisas, terminar com a dispersão, que organismo ou entidade
sugerem ou criam para, no Estado,
conduzir o movimento unificado ?
Resposta
Não convindo criar uma nova entidade
para não se reincidir na dispersão, propomos a conservação da própria USE,
que continuará a existir como simples legenda, já que ela tão brilhantemente realizou a tarefa preparatória da Unificação,
possibilitando a reunião deste Congresso.
Este Congresso elegerá a diretoria da
nova entidade e dar-lhe-á posse antes de
seu encerramento; e as indicações para
esses cargos naturalmente que devem
recair sobre confrades cultos, respeitáveis e operosos que, sobretudo gozem no
seio da massa espírita da Capital ou do
Interior de bom nome e de prestígio moral indubitável.
4.º - Qual deve ser o programa dessa entidade ou organismo, qual sua
constituição e com que recursos se
manterá ?
Resposta
O programa será o da própria finalidade do movimento: manter e desenvolver, nos mais amplos limites possíveis,
o movimento de unificação, buscando
influir não só sobre os centros e demais
instituições organizadas, como sobre as
de funcionamento irregular e os grupos
familiares, que são ainda em maior nú-
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mero.
Agrupar todas as energias e vontades
em torno a realizações de interesse geral
como, entre outras: a planificação e o
desenvolvimento de assistência social; da
instrução e da educação doutrinária de
adultos e crianças; combate ao falso espiritismo e às deturpações e contrafações
da doutrina; uniformização criteriosa e
razoável das práticas doutrinárias, interpretações e conceituação, tudo com base
na codificação Kardecista e sem prejuízo
das modificações que a própria evolução introduziu na doutrina; assistência e
orientação sistemática e direta a todas as
instituições existentes no Estado; divulgação doutrinária pela imprensa leiga e,
se possível, a organização de uma editora
para impressão de obras espíritas e sua
distribuição em caráter popular.
Sua constituição será: um Conselho
Deliberativo de doze membros, uma diretoria executiva de três membros, uma
secretaria, uma tesouraria e, inicialmente, dois departamentos sendo um de
propaganda – estatística e outro de ação
social, (vide anexo no fim).
O Congresso elegerá o Conselho
Deliberativo e este, em seguida indicará
a diretoria executiva, devendo ambos receberem posse, como já se disse, na sessão final do Congresso.
A Diretoria Executiva realizará as deliberações do Conselho e no caso deste,
por qualquer circunstância, se tornar
inoperante, negligente ou incapacitado
de ação eficiente, assumirá ela a direção
efetiva do movimento, dentro do prazo
de sua gestão, que proponho seja de três
anos.
Finalmente sua manutenção será feita
pelo recebimento de donativos, legados,
subvenções e contribuições obrigatórias
de todas as instituições espíritas organizadas existentes no Estado e cujo número pode ser calculado em 733, convindo
que o Congresso estabeleça desde já esta
cota. Proponho o mínimo de 20 cruzeiros mensais.

maio/junho 2022 - edição 189

5º - Tendo em vista a evolução das
coisas e a atual situação do mundo, quais as diretrizes a estabelecer
para a condução do movimento espírita unificado ?
Resposta
As da própria doutrina, de esclarecimento e purificação dos espíritos para o
apressamento da evolução da humanidade; do universalismo e do exercício da
fraternidade; bater-se pela alteração do
conceito de nacionalismo egoístico e pela
eliminação do isolacionismo entre as nações e dos privilégios de raça, de casta e
de crença; bater-se pela paz permanente, pelo desarmamento e pela outorga de
todas as liberdades individuais. Ajudar a
organizar-se no Brasil o centro mais poderoso e perfeito de espiritualidade; e difundir-se pelo mundo, como preparação
do advento do próximo terceiro milênio,
os ensinamentos da Terceira Revelação
com base nos Evangelhos de Nosso
Senhor Jesus Cristo.
6º - Considerando os três aspectos
da doutrina – ciência, filosofia, e
religião – como conjugar esforços
para, no campo social, assegurar o
desenvolvimento harmonioso dessas três modalidades doutrinárias
?
Resposta
A resposta a este item o próprio novo organismo diretor a dará com a organização e ampliação do seu programa.
Proponho que dentro de 60 dias a
contar de sua posse o novo organismo
submeta tal programa à consideração de
todo o espiritismo estadual; e que desse
programa conste, nas disposições finais,
o compromisso que ele assume de, transcorridos os três anos de sua gestão, convocar novo congresso, dar-lhe contas de
suas atividades e, segundo o caso, proponha ou não a realização da segunda fase
do movimento, isto é a unificação material ou administrativa, apresentando
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para isso o plano que deverá ter organizado previamente.
Nessa hora é de supor que já tenhamos evoluído o bastante para possuirmos
uma apreciável mentalidade unitiva, fruto do labor comum realizado na primeira fase; a experiência e o discernimento
bastantes para compreender que esta
ingente obra de unificação é necessidade
imperiosa da época e depende do concurso sincero e devotado de todos.
Muitas rivalidades, suspeições, dissenções e personalismos terão provavelmente desaparecido dando lugar à estima e à
confiança recíprocas e permitindo então
que se possa tratar da unificação material, problema delicado e complexo, cuja
solução hoje julgamos inviável e contraproducente por ferir interesses não só de
indivíduos como de entidades organizadas, algumas até com diretorias vitalícias.
***
São estas caros irmãos as sugestões que
trago ao vosso esclarecido exame com a
esperança de ter assim, de alguma forma,
concorrido para que este Congresso realize obra útil criteriosa e justa, que realmente encaminhe para uma solução
duradoura e segura o grande problema
de caráter doutrinário-social que aqui
nos reúne e que, sob o olhar compassivo
e inspirador do Divino Mestre, fraternalmente tentamos resolver.
Que o Pai Celestial nos guarde – para
que acertemos.

a) Comandante Edgard Armond
São Paulo, Março de 1947.
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A USE,
seus 75 anos e sua importância
Orson Peter Carrara

É
Orson Peter Carrara
é escritor, articulista e
expositor espírita.
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muito conhecido o movimento
de unificação espírita, os esforços
empreendidos para essa iniciativa
– apesar dos óbices sempre encontrados,
fruto de nossas naturais dificuldades humanas – e, claro, o legado de exemplos
e estímulos de seareiros notadamente voltados nessa direção. Destaque-se
Leopoldo Machado (1891 – 1957) e
Bezerra de Menezes (1831 – 1900), sem
esquecer outros tantos nomes históricos
inesquecíveis.
Leopoldo foi jornalista, escritor, poeta, compositor e conferencista, biógrafo
de Cairbar Schutel e incansável divulgador espírita. Bezerra, que ficou conhecido como o Médico dos Pobres, foi
igualmente escritor e conferencista, além
de grande humanista. Ambos são muito
queridos na história do movimento espírita e tem suas vidas registradas por vá-

rios biógrafos. Sobre o primeiro, tivemos
oportunidade de entrevistar o escritor
Marcus de Mário em gravação que pode
ser encontrada pesquisando-se Leopoldo
Machado – Marcus de Mário – Série
Vultos Históricos, onde encontra-se informações muito valiosas sobre a vida
do grande seareiro. Sobre Bezerra, igualmente entrevistei o historiador cearense
Luciano Klein (autor de obras específicas
sobre o biografado), cujo conteúdo também pode ser encontrado pesquisando-se Bezerra de Menezes – Luciano Klein.
Aliás há vários vídeos disponíveis.
Iniciamos nossa abordagem com esses
dois personagens, tanto pelo significado
histórico, como pelo empenho com que
se dedicaram ao movimento de unificação. Sugerimos mesmo ao leitor e dirigentes que conheçam os conteúdos
acima referidos.
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A união dos espíritas para o objetivo
comum de fortalecimento dos centros
espíritas – formando, pois, o movimento
espírita, na integração das instituições –
é providência vital, especialmente pelo
detalhe do intercâmbio de experiências
e ainda mais pelo critério de respeito à
liberdade das instituições, oferecendo e
fornecendo possíveis orientações que forem buscadas ou simplesmente disponibilizando estímulos ao trabalho comum
na Seara Espírita.
Sabe-se que a experiência somada, de
vários grupos, resulta em ações que individualmente talvez não se consiga alcançar – seja pela dimensão da iniciativa ou
até mesmo pelos ângulos de visão que se
ampliam beneficamente quando vários
podem sugerir e contribuir – e que conjuntamente é mais fácil viabilizar.
Então, a importância do órgão unificador (entenda-se estimulador, orientador sem interferência, agregando ideias
e esforços) para o Centro Espírita é algo
que merece ampla atenção. Se antes da
pandemia esse papel já surtia resultados
visíveis nas décadas de história, agora
com os ajustes provocados pela pandemia – que alterou a realidade do padrão
antes utilizado – esses diálogos se tornam
ainda mais essenciais. Seja na didática
das atividades de estudo e divulgação
(incluindo-se as diversas faixas etárias,
temas, formação e reciclagem de novos
tarefeiros), seja nas práticas de assistência
material ou espiritual ou mesmo na desejada integração dos adolescentes e jovens
em suas atividades, o Centro Espírita será
fortalecido pelas experiências colhidas de
outras casas (e mesmo também oferecerá
sua experiência), igualmente integrando-se nas ações conjuntas.
No estado paulista, o órgão unificador
é a nossa USE – União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo, filha
direta dos esforços de lideranças que positivamente muito influenciaram as ações
espíritas, entre eles os dois citados personagens. No caso de Bezerra, inclusive
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Mas na soma do que
cada um faz, das distâncias e hábitos, costumes e iniciativas em
regiões e cidades
diferentes,
forma um acervo
que empolga, que
entusiasma.
com muito estímulo após a própria desencarnação, já que sua presença é sempre constante em favor da movimentação
unificada dos espíritas.
A instituição alcança seus 75 anos.
Está madura, é instituição que enfrentou
e enfrenta desafios como qualquer outra,
como naturalmente ocorre. Prossegue,
todavia, sua marcha, consciente do papel que lhe cabe. Sua importância para
o Centro Espírita está na referência que
representa da união de experiências e,
melhor, que pode ser buscada para uso,
pois que disponível.
Essa é uma referência construída.
Surgiu para somar experiências, o que
abre caminhos e janelas, perspectivas ou
ações, que individualmente não se pode
observar. Mas na soma do que cada um
faz, das distâncias e hábitos, costumes e
iniciativas em regiões e cidades diferentes, forma um acervo que empolga, que
entusiasma. Começamos a entender a
força do movimento, que pode agir tanto
numa instituição pequena, numa minúscula cidade interiorana, como nos grandes centros urbanos e da mesma forma
numa ação estadual. E, melhor, levando
e colhendo ações de outras federativas,
já que integrada ao Conselho Federativo
Nacional, o conhecido CFN – que reúne
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todas as federativas e outras representações.
Como descartar isso? Como não se
integrar? O convite é, pois, de união, integração, unificação. Filie sua instituição,
caso ainda não esteja e desfrute desse
acervo.
Unificação não é padronização, imposição. É antes, estímulo, planejamento,
orientação quando solicitada, e especialmente união de esforços.
Mas mesmo assim, embasando a
abordagem, busquemos Kardec, a fonte
sempre límpida para ampliar essas considerações.
Fundamentos da união
A clareza de Kardec é notável. Seus argumentos, a fundamentação moral que
utiliza em seus comentários e a fidelidade
aos princípios norteadores do Espiritismo
são, sem dúvida, sua grande marca pessoal, acrescidas de sua grande inteligência e dedicação a causa que sinalizam a
grandeza de sua missão.
Em discurso na renovação do ano social, proferido a 1º de abril de 1862, na
sede da Sociedade Parisiense de Estudos
Espíritas e publicado na Revista Espírita,
edição de junho de 1862, entre valiosas e oportunas considerações, detemo-nos na apreciação da Autoridade da
Experiência.
Antes de quaisquer comentários,
transcrevemos trecho parcial do discurso:
“(...) coloca-se naturalmente uma observação importante sobre a natureza das
relações que existem entre a Sociedade
de Paris e as reuniões, ou sociedades, que
se fundam sob os seus auspícios, e que erradamente se consideraria como sucursais. A Sociedade de Paris não tem
sobre elas outra autoridade senão
a da experiência; mas, como disse em
outra ocasião, ela não se imiscui em nada
nos seus negócios; seu papel se limita a
conselhos oficiosos, quando lhe são solicitados. O laço que as une é, pois, um
laço puramente moral, fundado sobre a
simpatia e a semelhança das ideias;
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não há, entre elas, nenhuma filiação, nenhuma solidariedade material; uma só
palavra de ordem é a que deve unir todos
os homens: caridade e amor ao próximo,
palavra de ordem e que não poderia levar
desconfiança. (...)”

Que exemplo! Que coerência! Que fidelidade à própria Doutrina Espírita!
Notemos o detalhe de determinado
trecho: conselhos oficiosos, quando lhe são solicitados. Eis o princípio
da democracia, do respeito à liberdade
alheia e mesmo o espírito da unificação,
tão defendido e necessário em nosso movimento.
O exemplo partiu do próprio
Codificador, ao referir-se à Sociedade por
ele mesmo fundada. Autoridade apenas
da experiência de instituição mais antiga,
digamos. Laços fundados na simpatia de
vistas, puramente morais. Sem quaisquer
outras filiações oficiais. Apenas o princípio basilar norteando os relacionamentos
e intercâmbios: caridade e amor ao próximo.
Vejamos que as dificuldades do movimento se originam da tentativa de
imposição de ideias, prática totalmente
incoerente com a índole do Espiritismo,
por si só respeitador da individualidade e
da liberdade de quem quer que seja, inclusive de instituições fundadas e mantidas sobre sua própria inspiração.
Eis o fundamento de união dos
espíritas e das sociedades inspiradas pelo Espiritismo. Quanto aos
demais aspectos, todos são adaptados às circunstâncias, à época,
à realidade própria de cada instituição e de todas, conjuntamente.
Mesmo o termo filiação ali utilizado torna-se uma necessidade do
próprio critério do fortalecimento.
Basta pensarmos com isenção. O
que se busca é mesmo unir para
mais produzir. Parabéns à USE!
Nosso abraço ao esforço dos amigos e instituições em nosso território paulista.
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75 anos da USE
mensagens de comemoração

H
Jorge Godinho Barreto
Nery é presidente da
Federação Espírita
Brasileira (FEB) e do
Conselho Federativo
Nacional (CFN).
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á sete décadas e meia de atividade contínua e profícua, levando
a mensagem cristã da Boa Nova
aos corações aflitos e sedentos de esclarecimentos é testemunho de trabalho
perseverante no Bem. Na oportunidade
em que se comemoram os setenta e cinco
anos da União das Sociedades Espíritas
do Estado de São Paulo, USE, não poderíamos olvidar os irmãos que, desde sua
fundação, tiveram e têm, sob suas responsabilidades, a condução dos trabalhos da
USE na manutenção do cumprimento
de sua missão precípua: estudar; difundir o Espiritismo nos aspectos filosófico,
científico e religioso, mantendo a divulgação doutrinária conforme encontrada
nas obras básicas; vivenciar a Doutrina
Espírita, praticando a união dos espíritas,
das instituições espíritas do Estado, promover a unificação do movimento espírita; e realizar trabalhos que não possam
ser executados individualmente pelas instituições espíritas do Estado.
Ao longo desse período, companheiros de ideal espírita, cujas lideranças
marcaram sua trajetória no movimento
espírita brasileiro, estiveram como gestores, representando a USEcomo seus presidentes e contaram, cada um deles, com
a colaboração e o apoio dos gestores e voluntários que, com seus labores, construíram a história da União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo nesse
período de setenta e cinco anos.
Como Entidade Federativa, Coordenadora e Representativa do Movimento
Espírita do Estado de São Paulo, junto à Federação Espírita Brasileira e as

Federativas de outros estados, esteve
representada no Conselho Federativo
Nacional, CFN, desde sua criação em
1949, por irmãos de ideal, companheiros
dedicados que não poderíamos deixar
de citá-los, nesta significativa oportunidade: Edgard Armond; Francisco
Carlos Castro Neves; Luiz Monteiro de
Barros; Carlos Jordão da Silva; Nestor
João Masotti; Antonio Schiliró; Nedyr
Mendes da Rocha; Antonio Cesar
Perri de Carvalho; Attílio Campanini;
José Antônio Luiz Balieiro; Julia Nezu
Oliveira; A. J. Orlando e Rosana Amado
Gaspar, aos quais o movimento espírita
expressa seu preito de gratidão.
Aos que já retornaram à pátria espiritual rogamos ao Alto que continuem laborando e auxiliando aos que permanecem
na vilegiatura carnal, desempenhando as
atividades que lhes são atribuídas, a fim
de que a USE permaneça cumprindo o
desiderato de sua missão.
Saudamos a União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo pelo
transcurso dessa significativa data, rogando bênçãos ao Alto para todos que
desempenharam e desempenham encargos como colaboradores, voluntários ou
gestores da USE.
Votos de paz! São nossos ensejos.
Parabéns! Pelos setenta e cinco anos
de trabalho em prol do Bem.
Que Jesus, o bondoso Ismael e sua falange permaneçam fortalecendo a todos,
hoje e sempre
Jorge Godinho Barreto Nery
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a década de 60 no século passado, travei os primeiros contatos
com a organização e história
do movimento espírita. Deparei-me,
nas leituras que fiz, com a Caravana
da Fraternidade liderada pelo baiano Leopoldo Machado e integrada por
Carlos Jordão da Silva representando
São Paulo. Paralelamente conheci os
textos evangélicos de Pedro de Camargo,
obras da pena de José Herculano Pires
e os trabalhos de Edgard Armond. A
seguir folheei os números do jornal
Unificação e interessei-me pela gênese da
USE. Percebi que sua origem em 1947
estava centrada no ideal da união dos
espíritas e da unificação do movimento
espírita, interligando as instituições espíritas e suas experiências.
A árdua tarefa de unir pensamentos
e sentimentos embasados na Doutrina
Espírita e trasladar esta união para o
funcionamento das instituições espíritas,
ao longo dos 75 anos de sua existência,
tem sido, em nossa perspectiva, executada com proficiência e denodo. Destaco
seu caráter aglutinador de lideranças
através de seus organismos regionais e
distritais, uma meta que só é possível
ser alcançada por meio de uma efetiva
criação de laços afetivos com os dirigentes dos centros espíritas. Este me parece
o diferencial em termos de organização

que permitiu à USE crescer em moldes
eminentemente federativos e esparzir
suas experiências de sucesso através do
Conselho Federativo Nacional da FEB e
de palestrantes convidados para eventos
em outros estados. O movimento espírita foi beneficiado por várias campanhas
nacionais que nasceram de suas realizações estaduais. E nos últimos congressos
estaduais bem como em encontros regionais, em São Paulo, tive a oportunidade
de conviver com lideranças significativas
desse Estado que me enriqueceram com
suas lições de vida e administração espírita.
Tenho acompanhado com carinho e
apreço a publicação da revista Dirigente
Espírita que nos mostra alternativas de
trabalho para o movimento espírita atualizando as suas tarefas em busca de uma
mais evoluída percepção de como procedermos frente aos desafios da contemporaneidade.
Aos pioneiros do passado e aos lidadores do presente da USE expresso minha
gratidão ao mesmo tempo que desejo
vê-los prosseguindo na grande tarefa de
formarmos uma comunidade evolucionária de espíritas que exemplifiquem,
para o mundo, o ideal do Evangelho.
André Luiz Peixinho
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evisitando os anais do 1°
Congresso
Brasileiro
de
Unificação Espírita¹, realizado
em São Paulo, nos dias 31 de outubro a
5 de novembro de 1948, conseguimos verificar o protagonismo e a visão de futuro dos nossos confrades que lideravam a
União da Sociedades Espíritas do Estado
de São Paulo na década de 40.
Ao longo destes mais de 70 anos, com
muita alegria também podemos rememorar que a USE continuou envidando
esforços para a união dos espíritas e a
Unificação do Movimento Espírita brasileiro, mormente a partir da assinatura do
Pacto Áureo, acordo celebrado entre a
Federação Espírita Brasileira e representantes de várias Federações e Uniões de
âmbito estadual, visando unificar o movimento espírita nacionalmente, que foi
assinado na sede da FEB, na cidade do
Rio de Janeiro, a 5 de outubro de 1949.
Juvanir Borges, presidente da FEB
no período 1990-2001, registrou a sua
visão sobre este importante momento:
“O ‘Pacto Áureo’ veio compatibilizar a
vivência da Doutrina dentro do princípio da liberdade, sem exclusão do amor
fraterno, tornando viável o que parecia
inconciliável. Após sua vigência, todo o
Movimento Espírita brasileiro conheceu
nova fase de crescimento, de cooperação,
de expansão.”.
Além dos representantes da USE,

Pedro Camargo e Carlos Jordão, como
signatários do Pacto Áureo, o próprio
Francisco Spinelli o assinou, representando a Comissão Executiva do Congresso
Brasileiro de Unificação Espírita.
Certamente com a anuência dos representantes da Federação Espírita do
Rio Grande do Sul no 1° Congresso
Brasileiro de Unificação Espírita, Ten.
Cel. Roberto Pedro Michelena, Marcírio
Cardoso de Oliveira, Dr. João Pompílio
de Almeida Filho e Francisco Spinelli,
vimos agradecer e parabenizar as lideranças da USE de ontem e as de hoje.
Desejamos, também, fortalecer nossos
laços de união e fraternidade para o trabalho em parceria entre a USE e a Fergs,
mormente junto à Comissão Regional
Sul (CRSul) e ao Conselho Federativo
Nacional da FEB (CFN/FEB), em prol
da unificação do Movimento Espírita.
Antonio Augusto Chaves doNascimento

N
Alisson Pontes de Souza
é presidente da União
Espírita Mineira (UEM).
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ossa querida São Paulo sempre
esteve no coração do nosso movimento espírita mineiro.
Chico Xavier, mesmo nascendo e
exercendo suas atividades em Minas
Gerais, era um cidadão do mundo e tinha amigos e laços de amor muito forte
com o Movimento Espírita Paulista.
Assim desde 1947 a USE vem defendendo esse ideal de unir os espíritas em
torno do Evangelho de nosso Jesus Cristo
sobre a luz da doutrina espírita.

Agradecemos sempre a USE e a parabenizamos por esses 75 anos de ação
incansável que desde de seu início nasceu
trazendo União ao Movimento Espírita
Paulista.
Alisson Pontes de Souza
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A
Luiz Henrique da Silva
é presidente da Federação
Espírita do Paraná
(FEP).

os Espíritas no Estado de São
Paulo, a Federação Espírita do
Paraná deseja felicita-los pelos 75
anos de criação da União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo.
Nestes últimos anos tivemos a oportunidade de ombrear com companheiros
da USE SP – Balieiro (José Antônio Luiz
Balieiro), Júlia Nezu (Julia Nezu Oliveira),
Orlando (Aparecido José Orlando), e
agora a Rosana (Rosana Amado Gaspar)
sua atual presidente, companheiros que
sempre estiveram presentes no Conselho
Federativo Nacional da FEB e que tivemos a honra de compartilhar tarefas de
interesse doutrinário, no cenário nacional. Citamos estes companheiros, mas sabemos que o trabalho foi compartilhado
por inúmeros outros que contribuíram
enormemente para a dignificação da
USE SP no cenário espírita nacional.
O trabalho de unificação implantado
pelos companheiros é digno de registro

pois, nos lembramos de espíritas que
militaram no Movimento Espírita em
São Paulo através da história – Batuíra,
Anália Franco, Cairbar Schutel e tantos
outros que contribuíram para a consolidação da USESP na sua tarefa de unificação dos Espíritas do Estado de São
Paulo.
Luz e paz aos amigos da USE e que
Deus, Jesus, nosso Modelo e Guia e os
Espíritos Protetores que os iluminem a
continuar nesta tarefa de levar luzes a
todos os cantos do Estado de São Paulo.
Luiz Henrique da Silva

A
Fabiano Santos é presidente da Federação Espírita
do Estado do Espírito
Santo (FEEES).

União das Sociedades Espíritas
do Estado de São Paulo já nasceu trazendo o propósito da
Unificação, surgindo como legítima representante de lideranças espíritas que
demonstravam desconforto com alguns
desvirtuamentos em torno das práticas
doutrinárias e por infiltrações ideológicas
que se contrapunham aos princípios básicos do Espiritismo.
Ao longo do tempo se firmou como
legítima representante dos espíritas paulistas na consolidação dos postulados da
Doutrina Espírita, trazendo uma perspectiva fiel de interpretação e de exercício dos ensinamentos de Kardec.
Ao comemorar 75 anos de fundação,
sua presença marcante no movimento

espírita nacional se faz notar, ao longo
dos anos, com posições firmes assumidas no Conselho Federativo Nacional,
defendendo propostas que fortalecem o
princípio da Unificação e mostram que
somente através da União dos Espíritas
que consolidaremos um movimento cada
vez mais atuante.
Congratulamo-nos com a USE neste
momento de comemorações e desejamos
que nos fortaleçamos em direção à aurora da regeneração.
Fabiano Santos

31

março/abril 2022 - edição 188

Sobre a

juventude espírita
Pedro Galiati

N
Pedro Galiati é presidente
da USE Intermunicipal
de Indaiatuba e diretor
de Mocidade da USE
Regional de Campinas.
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este artigo faz-se uma reflexão sobre algumas dificuldades
atuais do jovem espírita, destacando-se os desafios morais e os comprometimentos do Espírito, os quais podem
criar um hiato nas responsabilidades
abraçadas para consigo, bem como com
a Doutrina Espírita. Isso quando não os
abandona definitivamente, prejudicando a própria trajetória da reencarnação.
Bombardeia-se diariamente essas
mentes com os conteúdos de doutrinas
materialistas. O jovem convence-se, por
exemplo, na teoria do aborto como estratégia de estado ou ainda como uma
escolha exclusiva da genitora detentora
do corpo físico, olvidando que existe,
vinculado a esse mesmo corpo, um outro, o qual necessita reencarnar e que,
via de regra, a ama profundamente.

Recordemos que o materialismo não cogita o amor.
Outros são levados a crer em teorias
mais variadas relativas à liberação das
drogas. Buscam justificativa em conceitos de segurança pública ou na liberdade individual do cidadão, porém,
ignorando os efeitos nocivos no nível do
conjunto do corpo físico-perispírito e sociedade, bem como as repercussões obsessivas. O materialismo acredita que a
morte física é o fim absoluto e despreza
totalmente a existência do Espírito 1.
Muitos aderem de forma desequilibrada às questões políticas, como se o
governo transitório fosse mais importante que realizar as conquistas internas
e imperecíveis da respectiva existência.
Não se trata de alienação, ou desprezo
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pela política, mas saber guiar-se pelas
vias do equilíbrio e transigência, para
se debater e agir sem paixões, jamais de
forma venal. É claro que buscam, os materialistas, mudar tudo de pronto. Para
esses, importa o hoje, para o espírita, o
amanhã. Kardec assim nos diz acerca de
temas políticos na seara espírita:
“(…) Também não vos deixeis cair nessa armadilha; afastai cuidadosamente
de vossas reuniões tudo quanto disser
respeito à política e às questões irritantes; nesse caso, as discussões não levarão
a nada e apenas suscitarão embaraços,
enquanto ninguém questionará a moral,
quando ela for boa (…)” 2

Temos ainda a questão da pena de
morte… Quão contraditório é um espírita defender a pena de morte? Se temos
alguma dúvida, basta ler a questão 760
da obra fundamental O livro dos espíritos.
E em relação à sexualidade? Tema que
é um verdadeiro vespeiro. Basta dizer
que o materialista acredita que o sexo
se molda no nível físico, numa relação
física-hormonal, mente e meio. Já o espírita, compreende as vestimentas e experiências pretéritas, a influência maior
do artífice ignorado pelos materialistas:
o Espírito. Muito mais importante que
a orientação sexual é a conduta em todas as dimensões. Os limites da lei civil

O envolvimento fraterno com esclarecimento firme e
objetivo contribuirá
para que o jovem pondere sobre o respeito a
si mesmo.
33

e criminal, bem como da promiscuidade, valem para héteros, bissexuais,
homossexuais, etc. Vale, porém, para
o materialista, o gozar do agora, irresponsavelmente, como se não houvesse o
amanhã, que o espírita sabe que existe.
Temos que aprender e agir equilibradamente conforme a época e a cultura
que nos encontramos. Consideremos
os lares em desequilíbrio, exibidores de
difíceis convivências. A rede mundial
eletrônica que a todos conecta em um
ambiente virtual, com seus algoritmos
indutores de conteúdo. A mídia, por
vezes descompromissada com a verdade, enfim… O que são as duas horas
semanais de educação infantil nessa dinâmica frenética do mundo moderno?
Devido ao pouco tempo, oferecem-se
parcas oportunidades e é preciso que a
mensagem moralizante seja despertada
e compreendida pelo jovem servindo-se
de abordagem pedagógica adequada,
com objetividade, qualidade e clareza,
sem medo do contraditório. A mensagem cristã é verdadeira e consoladora,
frutificando no momento correto, em especial, quando se abatem as amarguras
da vida, necessárias às experiências de
um mundo de expiações e provas como
o nosso e que o materialismo influencia
significativamente com sua mensagem
vã e ilusória. Grande desafio aos educadores juvenis, que devem se esforçar
para cumprir a missão de se semear o
Bem.
Reflitamos: é possível ter um movimento espírita jovem saudável sem
educadores juvenis capacitados para os
temas do momento atual?
A boa vontade é um ótimo começo, mas é não o suficiente. É necessário
acrescentar perseverança, fé, paciência
e vivência plena nos ensinos de Jesus. A
vivência evangélica sob a ótica espírita
é relevante, assim como o estudo doutrinário que fortalece a capacidade de
responder às perguntas “indigestas” que
os jovens fazem (e têm que fazer!). Se um
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educador infantojuvenil não souber explicar os postulados espíritas perante temas polêmicos, de forma segura, gerará
incerteza e descrédito. Por exemplo, uma
conversa franca e amparada nos conceitos doutrinários para se esclarecer sobre
os propósitos reencarnatórios e a necessidade de se cuidar do corpo e do Espírito,
com as respectivas responsabilidades e
consequências por nossos atos, diante de
questões como a liberação das drogas.
O envolvimento fraterno com esclarecimento firme e objetivo contribuirá para
que o jovem pondere sobre o respeito a
si mesmo.
Torna-se fundamental, portanto,
formar e reciclar nossos educadores infantojuvenis, de forma que estejam seguros quanto aos temas doutrinários mais
“quentes”, bem como preparar-se para
estimular o jovem a autoconhecer-se e
motivar-se para a prática do bem em um
mundo que exigirá provas e expiações.
Será o momento de “tirar o jovem do
quartinho”, para que o mesmo desenvolva a capacidade do trabalho consolador, sendo, então, um agente fraterno
não apenas dentre os seus, mas para com
todos. É no trabalho fraterno consciente
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que se molda o bom cidadão e, principalmente, o verdadeiro homem de bem.
O vínculo maior de um trabalhador
espírita jamais será a casa espírita ou o
departamento ao qual pertence, mas o
sentimento de gratidão pela mensagem
consoladora e transformadora das paisagens da alma. Importante envolver e
entrosar o jovem com os demais departamentos da instituição espírita. Poderá,
por certo, prepará-lo adequadamente
para atuar como educador juvenil, fechando, assim, um ciclo sustentável na
transição de um participante da mocidade para um trabalhador da casa espírita.
Não nos enganemos: trabalho longo, renovador e necessário. Afinal, não é nada
fácil ser um jovem espírita.
Referências
1 MIRANDA, Manoel Philomeno de.
Nas fronteiras da loucura. Psicografia
de Divaldo Pereira Franco. Capítulo XI.
Brasília: FEB.
2 KARDEC, Allan. Revista Espírita. Trad.
Salvador Gentile. São Paulo: IDE, 1ª edição, 1994. p. 37.
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A USE Regional de
Jales
da Redação

A

s USEs Intermunicipais de Jales,
Fernandópolis e Santa Fé do Sul
constituiram a USE Regional de
Jales em reunião de 8 de julho de 2018,
sediada em Jales. A Comissão Executiva
eleita era composta por:
Adelvair David
Presidente
Wanderley Laranjo
Primeiro Vice-Presidente
Luiz Carlos Barros da Costa
Segundo Vice-Presidente
Ivan Cássio Almeida de Rosa
Primeiro Secretário

Osvaldinir Picoli
Segundo Secretário
Cledson Luís Furtado
Terceiro Secretário
Gilberto Fernandes Marconcini
Primeiro Tesoureiro
Cleide Fávero Medri
Segunda Tesoureira
Maria Célia de Araújo Conceição
Terceira Tesoureira

Jales

A USE Intermunicipal de Jales iniciou
seus trabalhos conhecida como União

A cidade de Jales, no noroeste do estado de São Paulo
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Representantes da USE Intermunicipal de Jales, em reunião de abril de 2022, na sede do
Grupo Espírita Beneficente Maria Dolores, a Casa de Madô.

Municipal Espírita de Jales, no ano de
1964, no Centro Espírita Fé, Amor
e Caridade (atualmente Associação
Espírita Allan Kardec). Tinha, a princípio, o objetivo de unir as casas espíritas
de maneira simples, sendo a codificação
em primeiro lugar, os ensinos de Jesus,
temas como o passe, formação de secretaria e tesouraria. Aos poucos, outros
departamentos foram surgindo e a necessidade de uma mensalidade para manter
os gastos. Outros órgãos locais foram surgindo nas cidades de Santa Fé do Sul, e
Auriflama.
O órgão de unificação de Jales foi dirigido por Dulcídio Rodrigues da Silva,
João César de Moraes, Sebastião Jacinto,
Antônio Belão. Além disso, durante
muitos anos, a USE Intermunicipal de
Jales teve Durval Theodoro de Moraes,
de Palmeira D’Oeste, como presidente.
Hoje, o presidente é Luciano Giacometti,
de São Francisco.
A Intermunicipal de Jales é constituída pelas cidades de Dolcinópolis,
Jales, Marinópolis, Palmeira D’Oeste,
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Paranapuã, São Francisco, Santa
Albertina e Urania.
Segundo o livro USE 70 anos, passado,
presente e futuro em suas mãos, fato importante na história da USE Intermunicipal
de Jales foi a reconfiguração geográfica
da área atendida por Jales, que sempre
foi muito extensa. Uma medida providencial oficializada no Conselho de
Administração (CA) transformou as cidades de Santo Fé do Sul e Auriflama
em duas novas intermunicipais. O desmembramento foi importante para o
movimento de unificação e, também, no
trabalho de divulgação da doutrina espírita, passando a ser mais dinâmico o movimento espírita regional.
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Fernandópolis

Fernandópolis

A USE Intermunicipal de Fernandópolis
foi fundada em 25 de março de 2012,
tendo como presidente da primeira
Comissão Executiva, Luiz Carlos Barros
Costa, da cidade de Fernandópolis.
A USE Intermunicipal de Fernandópolis, atualmente, tem 20 casas espíritas unidas, abrangendo os municípios
de Álvares Florence, Cardoso, Estrela
d’Oeste, Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano,
Mira Estrela, Ouroeste, Pedranópolis,
Populina, Riolandia, São João das Duas
Pontes, Turmalina, Valentim Gentil e
Votuporanga
O atual presidente da USE
Intermunicipal de Fernandópolis é
Cledson Rezende, da Associação Espírita
Gotas de Luz, da cidade de Ouroeste.

na fundação da UNIME foram: Centro
Espírita Allan Kardec, de Santa Fé do
Sul; Centro Espírita Allan Kardec, de
Rubinéia; Centro Espírita Ismael, de
Três Fronteiras e Centro Espírita São
Vicente de Paulo, de Santa Rita d’Oeste.
A Comissão Executiva ficou constituída
por:
Natal José Massaro
Presidente
Rosa Vanseck
Vice-Presidente
Romeu Machado
Primeiro Secretário
Osvaldinir Pícoli
Segundo Secretário
Artur Vitorino
Primeiro Tesoureiro

Santa Fé do Sul

A fundação da então UNIME - União
Intermunicipal Espírita de Santa Fé do
Sul deu-se no dia 30 de abril de 1986,
na sede do Centro Espírita Allan Kardec,
à rua Treze, no 335. A comissão redatora do projeto do seu estatuto social era
composta por Romeu Machado, Artur
Vitorino e Natal José Massaro.
Os centros espíritas representantes
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Natal José Massaro, primeiro presidente da
USE Intermunicipal de Santa Fé do Sul
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Maria de Lourdes Chiarello Ribeiro
Segunda Tesoureira

Gilberto Fernandes Marconcini
Primeiro Secretário

com mandato de dois anos.
O senhor Natal José Massaro, posteriormente fazendo parte como presidente da Associação Espírita Anália
Franco, realizava contato com os representantes dos centros espíritas que integravam a UNIME, posteriormente USE
Intermunicipal de Santa Fé do Sul, na
distribuição de livros da Codificação
e outros de interesse das casas espíritas. Entregava os livros através da
Distribuidora de Livros dr. Goyana, tendo sido grande incentivador para a realização de feiras do livro espírita, as quais
têm sido realizadas anualmente com exceção nos anos de 2020 e 2021, devido à
pandemia.
Atualmente, a Comissão Executiva da
USE Intermunicipal de Santa Fé do Sul
é constituída por:

Benedito Masselli
Segundo Secretário

Wanderley Laranjo
Presidente
José Carta
Vice-Presiente
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Cezar Augusto de Almeida
Primeiro Tesoureiro
Rosana Laranjo Amadeo
Segunda Tesoureira
A USE Intermunicipal de Santa Fé
do Sul tem 7 instituições espíritas unidas: Asssociação Espírita Anália Franco,
Centro Espírita Nosso Lar, Associação
Espírita Beneficente Kardecista Valdeti
Poli e Associação Espírita Beneficente
Chico Xavier, todas na cidade de Santa
Fé do Sul; Centro Espírita São Vicente
de Paulo, em Santa Rita D’Oeste e
Centro Espírita Ismael, na cidade de
Três Fronteiras.
Aparecida d’Oeste, Rubinéia, Santana
da Ponte Pensa, Santa Clara d’Oeste,
Santa Fé do Sul, Santa Rita d’Oeste e
Três Fronteiras são as cidades que constituem a USE Intermunicipal de Santa Fé
do Sul.
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Uma parceria de união
e de unificação entre estados
Darlene Cavalcante

U
Darlene Cavalcante é
presidente da Federação
Espírita do Mato Grosso
do Sul (FEMS).
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ma ciência se constrói não apenas a partir de fatos observados,
mas de um exame racional sobre eles e a respeito das consequências
que implicam. Um sistema filosófico não
se edifica sobre meras conjecturas, mas
sobre reflexões estruturadas de forma
coordenada, coesa e consistente que permitam atingir conclusões válidas. Uma
religião, mais do que se estabelecer com
base em revelações, exige fundamentos
sólidos e práticas consistentes de seus
seguidores. E tanto ciência quanto filosofia e religião demandam linguagem e
práticas unificadas, de sorte que seus participantes possam se entender e dar-lhes
desenvolvimento.
Tal preocupação já se manifesta na
primeira edição de O livro dos espíritos, em
cuja introdução Allan Kardec estabelece
a definição que utilizará para determinados entes, como “alma” e “espírita”,
além de fixar os princípios da ciência que
está ajudando a nascer. E, quando decide
publicar a Revista Espírita, nas páginas
iniciais do primeiro número deixa claro
que sua intenção não é apenas coletar os
fatos que se multiplicam por toda parte.
O Mestre Lionês pretende ir muito além:
quer fazer o exame raciocinado dos fatos
e das consequências que deles decorrem,
com o objetivo de chegar à verdade. Mais
tarde, intensifica cada vez mais seus esforços de unificação, como demonstram
suas viagens e orientações para organização do Movimento Espírita da época.
Posteriormente, já em terras brasileiras, o incansável Bezerra de Menezes se
empenha permanentemente pela unifica-

ção dos espíritas. Hoje, as entidades federativas estaduais do Conselho Federativo
Nacional da Federação Espírita Brasileira
trabalham continuamente para que a
unificação seja alcançada da forma mais
ampla possível dentro de seus territórios
e entre os diferentes Estados.
Ressalte-se: unificação e não uniformização. Unir não implica em tornar todos
iguais. A atividade de unificação tem por
objetivo oferecer certas orientações para
que os espíritas, além de usarem uma só
linguagem para se referir aos mesmos
entes, aos mesmos objetos, aos mesmos
eventos, atuem no sentido de construir
um mundo mais esclarecido acerca de
sua realidade espiritual e da necessidade
de transformação moral do ser humano.
A unificação é um caminho para se evitar a construção de uma nova Torre de
Babel a partir dos fatos espíritas.
Essa não é uma tarefa fácil num país
de dimensões continentais como o Brasil.
A distribuição demográfica brasileira
concentra grandes populações em determinadas áreas e deixa imensos espaços,
quase vazios, em outras. E enquanto o
deslocamento entre algumas cidades é fácil e rápido, a distância entre outras exige
longas horas de trânsito.
As dificuldades de unificação decorrentes das extensas distâncias entre sedes
dos órgãos de unificação e os centros espíritas levaram à construção de pontes
significativas entre a Federação Espírita
de Mato Grosso do Sul – FEMS, por
meio da União Regional Espírita de
Três Lagoas – URE-TL e a União das
Sociedades Espíritas do Estado de São
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Paulo – USE SP, em particular por um
de seus órgãos, a USE Intermunicipal de
Ilha Solteira.
Desde os tempos em que as estradas
que levavam da capital Campo Grande
a Três Lagoas eram impraticáveis, os
espíritas desta cidade e da região de
Ilha Solteira trabalharam unidos. No
período em que o único centro espírita
de Selvíria, cidade sul-mato-grossense
fronteira a Ilha Solteira, esteve de portas
fechadas, o atendimento espiritual aos espíritas selvirenses foi proporcionado pela
USE Intermunicipal de Ilha Solteira.
À medida que os obstáculos geográficos foram superados e a URE-TL
ficou mais integrada com a sede da
FEMS, aumentou a união com a USE
Intermunicipal de Ilha Solteira, por meio
de diversas cooperações, a saber: convite a expositores entre as cidades nas regiões de Três Lagoas e Ilha Solteira para
a explanação do Evangelho em reuniões
do Atendimento Espiritual; participação
e contribuição nas formações das áreas
de estudo, de evangelização e da mediunidade; colaboração nas atividades
de formação, orientação, debate e troca
de experiências para dirigentes de Casas
Espíritas.
Por meio de tais iniciativas, superando as condições limitantes a que estavam
submetidos, os espíritas das regiões de
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Ilha Solteira e de Três Lagoas souberam
compartilhar recursos humanos e materiais para, a partir de suas bases, contribuir de maneira concreta e substantiva no
Trabalho de Unificação do Movimento
Espírita. E, tendo em conta que federação, mais do que uma diretoria, é todo
o Movimento Espírita em ação, a vitória
da unificação naquele recanto do Brasil
é, acima de tudo, uma vitória para todos
nós.
Sim, vitória para todos nós porque
esse deve ser um dos pilares que sustentam o Centro Espírita e o Movimento
Espírita, constituído de espírita que têm
com responsabilidade trabalhar pela
união de seus adeptos, realizando um
trabalho solidário, muitas vezes abrindo
mão de pontos de vista, de convicções
pessoais, para pensar no objetivo maior
da Doutrina Espírita.
Como trabalhar com essa realidade?
Como chegar ao Centro Espírita com
pouquíssimos trabalhadores e, ao mesmo tempo, atender àquele que tem milhares de frequentadores e centenas de
trabalhadores? Como coordenar esse
Movimento, compreendendo e respeitando as diferenças, conforme preconizava o Codificador, mas sem perder a base,
os princípios fundamentais da Doutrina
Espírita e acima de tudo, vivenciando
a tríade que o Codificador nos recomendava: “Trabalho, Solidariedade e
Tolerância”.
Talvez ainda não haja uma receita,
um único modo de responder a esses
desafios, mas, certamente, no ano em
que a União das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo completa 75 anos
de existência, o somatório de suas realizações na construção de um mundo
melhor é digno de respeito e de congratulações de todo o Movimento Espírita.
Que sua jornada luminosa tenha longo
curso, sempre contribuindo para a ampliação da Seara do Mestre e o avanço de
nosso planeta para a categoria de mundo
de regeneração.
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Resultados da
Pesquisa Nacional para Espíritas 2022
Ivan René Franzolim

E
Ivan René Franzolim,
escritor, pesquisador e expositor espírita, é Diretor
de Comunicação Social
Espírita da ABRADE
Associação Brasileira de
Divulgadores
do Espiritismo.

Nota do Editor:
É importante ressaltar
que como nesta pesquisa a amostra, apesar de
grande, não é aleatória,
os resultados numéricos
não apresentam valor
estatístico. Isto significa
que os números, cientificamente, não são significativos quanto aos
valores reais.
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ncerrou dia 15 de abril a oitava
edição anual da Pesquisa Nacional
para Espíritas – PNP 2022.
Foram 51 questões respondidas por
4.189 espíritas de todos os estados e de
653 cidades do Brasil.
Graças à participação dos espíritas,
foi realizado um retrato com indicadores
que representam experiências, entendimentos, anseios e realizações.

As respostas seguiram a mesma proporção da quantidade de espíritas do
Censo 2010.
Como nos anos anteriores, a menor
participação foi dos estados do Amapá,
Amazonas, Roraima, Maranhão, Piauí e
Tocantins.
Agora, é o momento de analisar os resultados para planejar as ações que possam atender às possíveis necessidades,
aperfeiçoar atividades e esclarecer eventuais desvios de entendimento.

Perfil do espírita brasileiro se
mantém
Predominância feminina (66,7%), idade
acima de 40 anos (84%), casado ou união
estável (60,8%), curso superior ou acima
(78,7%), aposentado ou servidor público
(48,5%), trabalhador ou dirigente voluntário (74,6%), se considera espírita
há mais de dez anos (78%), faz regularmente a reunião do Evangelho no Lar
(69,4%), costuma consultar os livros da
Codificação para estudo ou leitura diariamente ou semanalmente (74,1%).
Confirmada a tendência preocupante de alguns indicadores
Desde 2015, a PNP tem apresentado
dados configurando tendências que deveriam comportar ações para mitigar ou
corrigir rumos. Isso é trabalho de todas
as instituições espíritas.
A entrada de novos espíritas ocorre
com idade acima de 30 anos e em número insuficiente para cobrir as saídas. Há
risco de o número de espíritas se manter
em 2% ou mesmo, diminuir no Censo
2022.
Jovens entre 14 e 20 anos representam
apenas meio porcento. Estariam se distanciando? Quais as razões e que ações
serão necessárias para atenuar esse número?
A presença pujante do gênero feminino pode estar ocorrendo em detrimento

maio/junho 2022 - edição 189

42

da participação masculina. O ideal seria
manter a mesma proporção. Os homens
estarão menos interessados na Doutrina?
Considerando a escolaridade e a renda, os espíritas se concentram na classe
“C”, com alguma participação na “B”,
não conseguindo penetrar nas classes
baixa “D” e “E”. Dificuldade na lingua-

gem, na forma de abordagem ou na falta
de ações concretas?

O número médio de frequentadores
presenciais e virtuais, por semana, está
entre 11 e 30 para 28,5% e 31 e 100 para
37,4%. Em relação à antes da pandemia
é um pouco ou muito menor para 78,1%.
O número médio de trabalhadores
presenciais e virtuais, por semana, está
entre 6 e 20 para 44,5% e 21 e 50 para
30,9 %. Em relação à situação antes da
pandemia é um pouco ou muito menor

para 77,1%.

Pesquisa revela impacto da pandemia
Informaram que 16% das casas encontravam-se fechadas por conta da pandemia.

Recursos de comunicação dos espíritas
Os espíritas gostam de participar das redes sociais. Quase a totalidade (99,2%)
usa o celular e possue acesso à rede WiFi (95,7%), o que facilita os contatos, a
busca de informações e a troca de conhecimentos.
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Cerca de 45% consideram que a mídia espírita tem divulgado algum ponto,
tema ou interpretação do Espiritismo
que consideram estranho ou equivocado.
Identificaram reações deseducadas ou
agressivas nas postagens e comentários
de espíritas nas redes sociais, 43,5% dos
respondentes.

Grau de confiança
A confiança de fazer as coisas corretamente e ensinar o Espiritismo sem erros,
omissões e outras tendências ideológicas.
Somando as respostas das colunas
“Muita” e “Razoável”, a mídia espírita
obtém o maior grau de confiança.

Demanda por cursos
Pesquisas dos anos anteriores apontaram
que os espíritas fazem os cursos oferecidos e possuem interesse em outros temas
e níveis de aprofundamento.
Este ano, apenas 31,5% ainda prefere
os cursos inteiramente presenciais.
Os cursos à distância (EaD) já existiam antes da pandemia e tiveram uma
grande aceitação. As casas espíritas se

prepararam e experimentaram uma demanda maior no modo on-line e híbrido,
do que apenas no modo presencial.
Feita a pergunta: que curso à distância estaria interessado em fazer? Foram
destacadas as seguintes respostas somadas: Mediunidade 36,9%, Atendimento
Fraterno 36,0%, Desobsessão
25,3%,
Avançado 24,5%, Evangelização infantil
16,1% e Intermediário 12,8%.

Sobre o Centro Espírita
Como qualquer organização, a instituição espírita precisa ser dinâmica e ajustar
sua maneira de fazer as coisas e se relacionar com seus públicos. Seguem algumas respostas sobre o Centro Espírita:

híbrido para 81,4% dos respondentes.

• Possui equipe da recepção e informações de modo presencial, virtual ou
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• Existe atividade artística regular ou
esporádica para 50,6%.
• Possui alguma atividade em favor
dos animais para 12,3%.
• A alimentação oferecida possui op-
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ções sem carne para 21,9%.
• Entendem que o Centro deveria colaborar na divulgação das preocupações ambientais e ecológicas 91,1%.
• Confirmaram recolher materiais ou
resíduos para reciclagem 46,6%.
• Recolhe materiais para ajudar o descarte ecológico 15,6%.
• Informaram que existem atividades
visando a melhoria do que é feito para
78,8%.

esta religião. A maior parte por entender
que o Espiritismo não é religião. As instituições poderiam orientar o público para
responder à pergunta do IBGE como espíritas, pois, neste caso, não cabe argumentar junto ao recenseador que deve
obedecer ao padrão definido pelo IBGE.
Nem todos os domicílios receberão
o formulário com a pergunta sobre religião. Apenas um morador responderá ao
questionário devendo identificar corretamente a religião de todos na residência.

• Responderam que existe intercâmbio com outras instituições espíritas de
sua cidade ou região 74,2%.
• Consideram sua casa espírita bem
preparada para receber novos frequentadores que buscam o conhecimento do Espiritismo 86,9%.

Pesquisa Nacional para Espíritas
2022

• As atividades de assistência e promoção social estão em funcionamento
total ou parcialmente para 77,3% das
respostas.
O dilema social de dar ou não esmola
Muitas dúvidas surgem neste assunto
e afetam os espíritas. Será uma ajuda
emergencial? O dinheiro das esmolas
recebidas será bem utilizado? Dando esmola estarei ajudando ou prejudicando?
A pesquisa revelou que 24,6% doam
quase sempre e 50,6% de vez em quando. Nas cidades maiores ocorre, infelizmente, uma incidência maior de pedintes
e, nem sempre, uma pessoa consegue ajudar a todos. Por outro lado, boa parte das
casas espíritas mantém alguma atividade
social de ajuda que deve ser valorizada.
Recomendações para o Censo 2022
do IBGE
A PNP 2022 aponta para 2,8% de espíritas que pretendem não se declarar com
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Sobre a pesquisa
Pesquisa Nacional para Espíritas 2022
Responsável: Ivan René Franzolim
Foi lançada nas redes sociais durantre o mês
de fevereiro de 2022, com 51 questões, recebeu respostas de 4.189 espíritas residentes
em 653 cidades de todos os estados brasileiros e Distrito Federal.
Os resultados estão publicados em:
http://franzolim.blogspot.com
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Concepções sobre
- VII
Ciência e Ciência Espírita
Alexandre Fontes da Fonseca

A
Alexandre Fontes da
Fonseca é responsável
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partir desta edição, vamos analisar algumas questões sobre
Ciência que envolvem um pouco
mais de conceitos e concepções espíritas, que foram aplicadas na pesquisa de
opinião feita pela ACPE em janeiro de
2021. O tema geral da pesquisa foi “concepções sobre ciência e ciência espírita”
e em uma série de artigos publicados
no Circuito Aberto da revista Dirigente
Espírita estamos esclarecendo as questões
e as respostas. Consulte os números anteriores para ver as matérias já publicadas.
Na figura 1, mostramos a primeira
questão da pesquisa referente a concepções sobre ciência espírita. O número total de respondentes à pesquisa foi
441. A questão foi muito simples: “Você
tem interesse pelo aspecto científico do
Espiritismo?”. A grande maioria respondeu que sim, o que constitui em importante motivação para o trabalho da
ACPE.
A questão que vamos analisar nessa
edição da revista Dirigente Espírita é sobre
a seguinte frase de Kardec presente no
preâmbulo do livro O que é o espiritismo:
O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma
ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática ele consiste nas relações que se estabelecem entre
nós e os Espíritos; como filosofia, com-
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Figura 1: Número de respostas a seguinte questão: “Você tem interesse pelo aspecto científico
do espiritismo?” Acima do círculo, o número de
pessoas que responderam a questão.

preende todas as consequências morais
que dimanam dessas mesmas relações.

A pergunta foi: “Assinale as alternativas que, na sua opinião, descrevem exemplos de atividades científicas de observação no
contexto espírita (pode marcar mais de
uma alternativa).” Ao todo, 424 pessoas
responderam a essa questão. As alternativas e as respostas estão mostradas na
figura 2.
Uma atividade científica de observa-
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Figura 2: Alternativas e respostas sobre exemplos de atividades
científicas de observação no contexto espírita.

ção é aquela em que o pesquisador deve
aguardar que o fenômeno ocorra naturalmente para então observá-lo, medir
suas propriedades, observar e descrever
seu comportamento. É diferente de um
fenômeno que pode ser preparado e realizado em um laboratório a qualquer
hora. As alternativas que receberam o
maior número de escolhas estão coerentes com essa ideia de que “atividade
científica de observação” no contexto da
Doutrina Espírita. Como não se pode
provocar uma mensagem mediúnica em
qualquer momento e lugar, o item análise do conteúdo de mensagens mediúnicas é uma
atividade que requer que o fenômeno
primeiro ocorra para depois ser analisado. O mesmo com relação a verificação de relatos feitos por uma pessoa em estado
de emancipação da alma, realização e verificação de exames médicos feitos em pacientes que
passaram por sessões de cura mediúnica, análise
de relatos de vidências espirituais, análise e verificação de fatos da lucidez sonambúlica e de
êxtase e análise e verificação de fatos da segunda
vista, previsões e pressentimentos. Todos esses
exemplos de fenômenos são passíveis de
descrição com base no referencial teórico
da Doutrina Espírita e, como tal, pertencem à alçada da Ciência Espírita.
Curiosamente, metade dos respondentes assinalou a alternativa medida de
temperatura de um objeto ou corpo tornado visível
e tangível. No contexto espírita, medidas
de temperatura não fazem parte do seu
escopo. Mas um projeto de pesquisa que
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envolva fenômenos mediúnicos de efeitos
físicos pode incluir conceitos multidisciplinares, pela natureza mesma do fenômeno ser multidisciplinar. Um exemplo
clássico de pesquisa que, embora não seja
espírita em termos de fundamentos, é de
grande interesse espírita, é o trabalho de
Johan C. F. ZOLLNER (1901) contida
na obra Transcendental Physics. Na obra,
Zollner investiga fenômenos de efeitos
físicos de desfazimentos de nós sem movimento das extremidades da corda. Ele
desenvolve hipóteses com base em conceitos da Física, observa a estrutura das
cordas e faz uso de medidas de propriedades dos mesmos como a temperatura
antes e depois do desatamento dos nós.
Portanto, embora o item medida de temperatura de um objeto ou corpo tornado visível
e tangível não seja em si uma medida espírita, dependendo do contexto em que
ela é realizada, ela pode ser de interesse à
Ciência Espírita.
Os itens utilização de terapias alternativas
junto ao trabalho de passes espíritas e a conjuntura dos astros no momento de nascimento de
uma pessoa realmente fogem ao contexto
espírita. Não que sejam itens de menor
interesse geral, mas não fazem parte do
escopo espírita.
Por fim, há um item que consideramos não foi devidamente interpretado
dentro do contexto espírita. O item é a
interpretação de sonhos. Esse item, dentro do
contexto espírita, pode servir de material
de estudo e pesquisa sobre fenômenos
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anímicos e espirituais, desde que analisados com base nos conceitos da Doutrina
Espírita. Acreditamos que os respondentes interpretaram esse item no sentido
místico que se costuma atribuir às interpretações dos sonhos.
No próximo número da revista
Dirigente Espírita, prosseguiremos na análise de questões em torno da ciência espírita. Não perca! Dúvidas e sugestões
podem ser enviadas para
acpe@usesp.org.br

47

Referência
ZOLLNER,
J.
C.
F.
1901.
TRANSCENDENTAL PHYSICS. An
Account of Experimental Investigations from the
Scientific Treatises. Boston Banner of Light
Publishing CO.

maio/junho 2022 - edição 189
assessoria de

EVANGELHO NO LAR
evangelhonolar@usesp.org.br

O estudo do
Evangelho on-line
Edilson José de Almeida

O
Edilson José de Almeida
é secretário da Assessoria
do Evangelho no Lar da
USE e Presidente da USE
Intermunicipal de Ilha
Solteira.

48

Evangelho no Lar há muito
tempo é pilar para a comunhão
em família. Nele, todos dialogam sobre os ensinamentos da boa nova
trazidos por Jesus. Revive-se a palavra do
Cristo e solidifica os laços familiares em
um processo extremo de empatia, que
ultrapassa as paredes da casa, tornando-a um ponto de luz e paz aos que estão
próximos e se encontram na escuridão
da alma.
Jesus nos deixa o exemplo ao realizar
o primeiro culto do Evangelho na casa
de Simão Pedro na companhia de alguns
convidados, segundo nos revela Neio
Lúcio no livro Jesus no Lar, psicografia de
Francisco Cândido Xavier. Conta-nos
que o Mestre toma os Sagrados Escritos

e depois de breves divagações alegóricas
sobre o que faz um atento pescador, um
competente oleiro e um caprichoso carpinteiro, afirma categórico que o lar assim também o é diante do mundo. É no
cadinho do lar que se modula o homem
de bem.
Sabemos que na Doutrina Espírita
não há rituais a serem cumpridos, bastando abrir a nossa casa e o nosso coração para recebermos o apoio moral dos
amigos espiritiuais. A família e os próximos renovam forças para continuarem a
caminhada da existência, galgam degrau
a degrau as mazelas da convivência, alimentam-se do cerne dos ensinos de Jesus
e pulverizam as ferrugens dos desajustes,
dando a cada um o antídoto infindável
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Participantes da reunião semanal do Evangelho on-line da USE SP

para enfrentar as próprias dificuldades,
mas também contaminar de amor aqueles que encontramos pelo nosso caminho.
Faz-se necessário a disciplina dos encontros nos dias e horários predeterminados, pois assumimos o compromisso
com os Espíritos benfeitores para nos inspirar e tornar o nosso lar um lugar sempre frequentado por almas benfeitoras.
Há dois anos, a pandemia educadora se instalou na Terra. Todos sentimos
e cumprimos o nosso papel de cidadão
e cristão para contribuirmos com as autoridades e com toda a humanidade.
Desnecessário se faz relatar sobre os vários isolamentos sociais. Os encontros
para os diversos estudos foram interrompidos e muitos ficamos perdidos tal
como barco à deriva. Como vibrar em
harmonia com os nossos irmãos dos mais
variados grupos? Como compartilhar os
estudos? Como ajudar os mais vulneráveis espiritualmente? Como enfrentar a
tormenta que quiçá sabíamos quando
terminaria? Tudo fechado. As casas de
oração de todas as ideologias fechadas.
Os centros espíritas fechados.
Foi necessário buscar soluções eficazes. Não estávamos desamparados,
aliás nunca estamos e, como sugestão do
nosso irmão Mauro Antonio dos Santos
(Assessor do Evangelho no Lar da USE e
Vice-Presidente da USE Intermunicipal
de Embu das Artes), criou-se o Estudo
do Evangelho On-line com o propósito
de contribuir para um ambiente psíqui-
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co mais positivo durante a pandemia e
vibrar pelo movimento Espírita Paulista,
pelo nosso Congresso Estadual e por
todo o mundo.
Os encontros são todos os domingos,
às 18 horas, com duração de 30 minutos, por meio do Google Meet e tornou-se
tão especial, pois nos possibilitou o equilíbrio necessário para enfrentarmos as
nossas mais íntimas fraquezas. As bases
do Evangelho no Lar exemplificado pelo
Cristo permanecem vivas e agora com
a possibilidade de conhecermos amigos
dos ideais espíritas de várias cidades. É
uma verdadeira festa esperada a cada encontro. Ficamos conectados, unidos e podemos afirmar que estamos sim presentes
em um “lar” único, trocando vivências e
estudando à luz do Evangelho do Cristo.
O Estudo do Evangelho On-line, inspirado naquela reunião íntima no lar,
já mencionada, iniciada por Jesus, veio
para ficar e hoje se faz muito importante,
pois na oportunidade, vibra-se pelo movimento espírita, por todos que necessitam e, também, por toda a Humanidade.
Por isso, merece todas as homenagens
por esses dois anos de ralização ininterrupta. Todos os componentes do CDE
Conselho Deliberativo Estadual são convidados a participar do Evangelho da
USE, pois o Cristo nos ensinou que
“... onde estiverem dois ou três reunidos
em meu nome, aí estarei eu no meio deles.” (Mateus 18,15-20).
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m primeiro lugar é preciso esclarecer que não entra nesta
distinção qualquer juízo de valor ou qualidade. Entendemos aqui
PROFISSIONAIS e AMADORES apenas dentro da distinção clássica: os que
fazem da atividade teatral sua profissão
e os que nele encontram uma atividade
diletante, seja de lazer ou voluntariado,
mas que não visam retorno financeiro
nem vêem nisso perspectiva de carreira.
Estabelecida essa distinção, justificamos esta abordagem pela prolongada experiência dos membros do
Departamento de Arte (DArte) no circuito profissional e também no teatro
espírita, ora como amadores, ora como
profissionais. Alguns dos membros do
DArte têm vivência em festivais de arte
espírita desde 1982, quando ocorreu o
Espirarte – Encontro Estadual dos Artistas
Espíritas promovido pelo Departamento
de Arte da USE SP, acompanhando o
processo de amadurecimento da produção teatral dos autores, atores e encenadores espíritas e desse processo também
participando.
Percebemos claramente nessas quatro
décadas que, embora desde o princípio
tenham sido realizados alguns espetáculos excepcionais por grupos que se destacavam, é inegável que a qualidade média
de criação, produção e interpretação
do teatro amador espírita apresen-

tou contínuo e expressivo crescimento.
Creditamos isso, em grande parte, aos
festivais e encontros de artistas espíritas,
como o FECEF – Festival da Canção e
Encontro da Arte Espírita, realizado há
décadas na cidade de Franca, por iniciativa do Instituto Arte e Vida com apoio
da USE Intermunicipal de Franca, que
cumprem papel importante como difusores e fomentadores de temática e linguagem.
Nos anos 80, quando foi feita a retomada, nas casas espíritas, de um processo
de arte que havia sido descontinuado nas
décadas de 60 e 70, era necessário criar
linguagem, importar subsídios de outras
frentes teatrais, posto que a tradição cultural do teatro espírita havia se perdido.
Nesse processo, é natural que se registrasse grande número de equívocos entre
acertos esporádicos, principalmente porque grande parte dos grupos era integrado por teatrantes de primeira viagem.
Hoje já se pode dizer que temos uma
nova tradição, inaugurada pelos pioneiros da retomada dos anos 80. Raros são
os grupos que não contam com um dramaturgo ou encenador de relativa experiência, a mapear o terreno, aumentando
o índice de acertos e melhorando o nível
geral das produções.
Os profissionais do teatro e televisão
começaram a tratar de temas espíritas,
como as novelas O Profeta (TV Tupi) e
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A Viagem (TV Globo), ambas criações
de Ivani Ribeiro, teledramaturga que se
tornou militante espírita em decorrência
dos estudos que realizou para escrever essas telenovelas.
O teatro espírita, levado em caráter profissional, começou na virada de
70/80, com Além da Vida, colagem de
textos psicografados por Chico Xavier
e interpretada por atores vinculados à
TV Globo; posteriormente, ganhou força com o sucesso de Laços Eternos, adaptado por Annamaria Dias do romance
mediúnico de Lucius/Zíbia Gasparetto,
sucedida por O Amor Venceu, também de
Lucius/Zíbia, com adaptação de Renato
Modesto, que ainda hoje permanece em
repertório pela produtora Rama Kriya.
A partir dos primeiros sucessos, esse
novo nicho de mercado conquistou espaço, multiplicando-se as companhias
profissionais, semiprofissionais e até grupos amadores, que se aventuraram na
tentativa de fazer sucesso popular com
o que passou a ser chamado por todos
de “teatro espírita”. A produção de filmes comerciais com temática espírita foi
consequência natural desse movimento,
culminando com o sucesso de bilheteria Nosso Lar, cuja produção contou com
investimento da norte-americana Fox
Filmes e teve distribuição internacional
pela 20th Century Fox.
Fazendo-se uma comparação entre
essas duas correntes no teatro, pode-se
perceber que existe certa proximidade de
nível do fazer teatral (técnica de realização e qualidade da linguagem artística),
tanto entre os mais sofisticados, quanto entre os mais singelos espetáculos.
Profissionais e amadores estiveram perto de equiparar-se, tanto nos equívocos
quanto nos acertos.
Entretanto, essas trajetórias paralelas
se distinguem por outro aspecto: o público a que se destinam.
Enquanto o teatro espírita amador se
volta para o interior do movimento espírita, sendo apresentado e difundido
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principalmente em casas espíritas, o trabalho dos profissionais tem se mostrado
mais bem sucedido quando se direciona
ao público geral, levado em temporadas
nos teatros das grandes cidades e sendo
promovido em apresentações itinerantes,
precedidas de grandes promoções, alcançando públicos para além dos arraiais
espíritas.
Estabelecida essa distinção, podemos
especular sobre objetivos e finalidade de
cada um, no seu mister de divulgação
dos temas caros ao ideário espírita.
Quem se dirige aos iniciados pode partir de alguns pressupostos de linguagem,
de prévio conhecimento de praticamente
todo o público visado. Já os que pretendem falar de temas espíritas a quem deles
não tem conhecimento, ou aos militantes
de outras religiões, precisam buscar outra
abordagem, utilizando códigos cênicos e
dialógicos diversificados a fim de tornar
a peça assimilável, tanto aos espíritas
quanto aos não espíritas.
Esse nos parece ser o divisor de águas
entre o trabalho dos profissionais e dos
amadores espíritas. A fim de atrair seu
público visado, tanto uns como outros
buscaram adequar-se ao meio ambiente
em que vicejam. Não por concessão, mas
por necessidade de se comunicarem com
eficiência.
Esse distanciamento entre ambas as
vertentes, que se verifica desde as origens, mas que se acentuou com o correr
do tempo, à medida que cada uma delas
definia sua personalidade e seu escopo,
acabou por gerar certo espírito de concorrência entre elas, com cada facção
tendendo a achar-se “mais espírita” do
que a outra. Surgiram críticas de parte a
parte, preconceitos foram manifestados,
por pessoas que acreditavam ser possuidoras da única fórmula aceitável, por vezes fechando portas aos desafetos.
Na nossa percepção, os artistas profissionais não têm condições de suprir a
demanda das casas espíritas por peças
que, falando de espíritas para espíritas,
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toquem com mais profundidade ou detalhamento as questões técnicas da mediunidade, bem como aspectos filosóficos e
doutrinários que interessam aos estudiosos da doutrina.
Já os grupos amadores, não têm disponibilidade pessoal para se dedicar ao
fazer teatral da maneira intensiva que
fazem os profissionais. Também a familiaridade com o mercado de espetáculos
e os altos investimentos necessários para
lançar um espetáculo em temporada
com alguma chance de êxito excluem
os grupos amadores desse segmento. E
como se dirigem a outro perfil de público
– os não-espíritas e os espíritas mais interessados no fruir de um lazer teatral em
família – é natural que as peças tragam
abordagem mais genérica, valorizando
as tramas reencarnatórias, mais do que
aspectos técnicos e filosóficos que somente interessariam aos iniciados.
Somos de opinião que ambas as vertentes são igualmente valiosas para o
movimento espírita e deveriam apoiar-se mutuamente em vez de agirem
como concorrentes. Quem acusa as peças profissionais de serem “superficiais”
no aspecto doutrinário, provavelmente
apreciou e considerou válidas as novelas
de TV do mesmo teor, ou filmes recentes
de sucesso, que valorizam mais o espetáculo do que o pensamento doutrinário.
Entretanto, é inegável que, a despeito da
superficialidade, essas obras prestaram
grande serviço à difusão da Doutrina,
popularizando o tema para posterior es-
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tudo aprofundado no seio do Espiritismo.
Já quem acusa os grupos amadores de
fazerem “concorrência desleal” por se
apresentarem gratuitamente, esquece
que eles fazem disso uma militância, não
profissional, mas religiosa, doando de si
para a divulgação do Espiritismo.
A Doutrina precisa de toda contribuição possível: tanto os artistas precisam falar aos que já estão dedicados ao estudo,
estimulando seu aprofundamento, como
também aos que ainda não a conhecem e
precisam ter com ela um primeiro contato. Falar aos espíritas e aos não-espíritas,
essa a missão de amadores e profissionais.
Finalizando, é preciso lembrar que o
trabalho de todos cumpre o preconizado
em Obras Póstumas1, sob o título “Sobre
as artes em geral; A regeneração delas
por meio do Espiritismo”: Que inesgotáveis fontes de inspiração para a arte!
Que obras-primas de todos os gêneros as
novas ideias suscitarão, pela reprodução
das cenas tão multiplicadas e várias da
vida espírita! A previsão do Codificador
demorou um século para começar a
concretizar-se, mas chegamos a um momento em que não se pode mais negar
a introjeção dos temas espíritas em nossas manifestações artísticas, seja nas casas espíritas ou no ambiente do showbizz.
Tentar opor-se a isso é remar contra a
corrente.
Referência
1 KARDEC, A. Obras Póstumas. Sobre as
artes em geral. Brasília: FEB.
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tema processo obsessivo surge no
livro Orientação para o Atendimento
Espiritual no Centro Espírita, como
sendo uma das situações que levam as
pessoas a procurar a casa espírita, necessitando que dirigentes e multiplicadores
da área de Atendimento Espiritual reflitam a respeito da temática e possíveis
desdobramentos durante o atendimento.
Importante destacar, preliminarmente, que o atendente necessita ter noções
básicas quanto aos problemas da personalidade, para que não confunda processos obsessivos com os conflitos de
personalidade, transtornos etc.
Nota-se no guia de orientação acima
citado, o cuidado que os dirigentes tiveram no desenvolvimento do tema, reforçando neste documento a necessidade
do estudo da Codificação. O referido
documento sugere que o assunto da
obsessão seja abordado, durante o
atendimento, mas que o atendido não
seja informado que está obsediado.
Neste sentido, verificamos em seu capítulo 6.13 – Dicas Importantes, algumas
orientações para os atendentes. Vejamos:
“... j. Não fazer revelações: o atendimento fraterno não é local de revelações mediúnicas, comentários sobre o passado,
outras vidas etc.;
k. Não dizer ao atendido que ele está
obsidiado: pode-se até abordar o as-
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sunto da obsessão, de forma explicativa ou falar da influência que os
Espíritos exercem em nossas vidas.
No entanto, nunca afirmar enfaticamente. Colocar na mente do atendido
que ele está obsidiado é fragilizá-lo
ainda mais; (grifos meus)
l. Não doutrinar Espíritos durante o atendimento: podem ocorrer fenômenos mediúnicos por meio do assistido. A postura
ideal é chamá-lo à lucidez (...);
m. Não encaminhar ou indicar pessoas
para reuniões mediúnicas: não se faz necessária e nem é recomendável a presença do encarnado na reunião mediúnica.
Sob pretexto nenhum essa ação deve
ser colocada em prática. O laboratório

O atendente necessita
ter noções básicas quanto aos problemas de
personalidade, para
que não confunda processos obsessivos
com os conflitos de personalidade,
transtornos, etc.
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mediúnico é de grande responsabilidade. O atendido deve frequentar as
reuniões doutrinárias do Centro
Espírita (...) (grifos meus)
n. Não afirmar: “Você é médium”: o
atendimento fraterno tem como função
ajudar a pessoa a se descobrir. Assim
ocorrendo, ela irá estudar a Doutrina
Espírita e estudar a si mesmo, podendo chegar, ou não, à conclusão de que
é médium. Desse modo, certamente já
terá os subsídios necessários para agir sob
a orientação das obras básicas de Allan
Kardec(...).” (grifos meus)

Analisando as recomendações acima,
é possível identificar ao menos dois pontos fundamentais para o atendimento:
o primeiro é o conhecimento prévio do
ensino dos Espíritos a respeito do
tema, apresentado por Allan Kardec e o
segundo relaciona-se em como o tema
será desenvolvido durante o atendimento.
É possível perceber, pela experiência,
que alguns indivíduos imaginam que
encontrarão no Centro Espírita recursos para se “livrarem” ou “libertarem” dessa difícil situação,
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sendo assim é importante que o atendente tenha cuidado ao lidar com essa “certeza” do atendido.
Desta forma, o preparo do atendente é fundamental, para um bom atendimento, pois ao refletir a respeito do tema
e seus possíveis desdobramentos, terá
segurança no diálogo e no encaminhamento; compreendendo, inclusive, na
hipótese de suspeita de obsessão, que o
encaminhamento do indivíduo para as
reuniões doutrinárias pode ser considerado um importante recurso de auxílio no
momento certo, tendo em vista que ao
analisar, por exemplo, O livro dos espíritos, receberá informações, dentre outras,
da influência dos Espíritos em nossa vida,
da questão da sintonia etc.
Considerando que, em última análise,
caberá ao atendido, durante o processo, fazer sua parte que consiste
em desenvolver sua consciência e
alterar sua conduta:
“As imperfeições morais do obsidiado
quase sempre são um obstáculo à sua libertação (...).”( (O livro dos médiuns, capítulo 23, item 252)
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No mais, sem a pretensão de esgotar
o tema, propõe-se que dirigentes, multiplicadores e trabalhadores, precisam refletir a respeito das situações que levam
as pessoas à Casa Espírita, estimulando
a troca de experiências com outros trabalhadores, quando o tema necessitar; e
também refletir quanto aos recursos que
poderão ser colocados à disposição desse
público que adentra o Centro Espírita;
para assim cumprir a proposta básica do
Atendimento Espiritual que consiste em
acolher, consolar, esclarecer e orientar
todo aquele que busca o Centro Espírita.
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Referência
1 Orientação para o Atendimento Espiritual
no Centro Espírita está disponível em pdf
no site da USE: usesp.org.br/Galeria/
Documentos
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A promoção e a
assistência social espírita
Luiz Antônio Monteiro
O caminho traçado pela caridade é claro, infalível e sem equívocos. Poder-se-ia defini-lo assim: Sentimento de benevolência, de justiça e de indulgência para com o próximo, baseado no que quereríamos que o próximo nos fizesse.”
Viagem espírita em 1862, Allan Kardec
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abe-se que em todos os empreendimentos na dinâmica da vida e
no contexto social, há demanda de
tarefas em diferentes setores da sociedade, que reclamam responsabilidades com
ação, experiência e estudo sistemático
contínuo.
Não é diferente no serviço assistencial
espírita desenvolvido nos centros espíritas, em variadas modalidades, dignas
e nobres. É exercício experimental das
“práxis” dos aprendizes como construção
de experiências e conhecimento, após os
estudos da Doutrina Espírita, ou concomitantemente, estudando e trabalhando.
Observa-se que os centros espíritas
estruturados no estudo e na prática da
Doutrina Espírita, com base nas obras
da Codificação, encontram a fundamentação para o exercício da caridade que
guarda relação íntima com o serviço assistencial.
É interessante notar que toda a fala de
Kardec estabelece a prática do bem, ao
registrar com clareza absoluta que “Fora
da Caridade não há Salvação”.
Em vários momentos, verifica-se
nas orientações do Codificador e dos
Espíritos Superiores que ditaram os ensinos universais, o conceito basilar da
prática do bem, principalmente em O
evangelho segundo o espiritismo e O li-

vro dos espíritos.
Além disso, destacam-se trechos em
Viagem Espírita em 1862, de Allan
Kardec, na resposta aos espíritas de Lyon
e Bordeaux, ao atender o convite de estar
entre eles:
“Meus caros irmãos e amigos espíritas de
Lyon.
Apresso-me em vos dizer o quanto sou
sensível ao novo testemunho de simpatia
que acabais de dar-me, com o amável e
afetuoso convite para vos visitar [...]
Sinto-me feliz, meus amigos, por ver tantos grupos unidos no mesmo sentimento, marchando de comum acordo para
o nobre objetivo a que nos propomos.
Sendo tal objetivo exatamente o mesmo
para todos, não poderia haver divisões;
uma mesma bandeira deve guiar-vos e
nela está escrito: Fora da caridade não
há salvação. Ficai certos de que em torno
dela é que a Humanidade inteira sentirá necessidade de se congregar, quando
se cansar das lutas engendradas pelo orgulho, pela inveja e pela cupidez. Esta
máxima, verdadeira âncora de salvação,
porque será o repouso depois da fadiga,
o Espiritismo terá a glória de ser o primeiro a havê-la proclamado. Inscrevei-a
em todos os locais de reunião e em vossas
residências. Que, doravante, ela seja a palavra de união entre todos os homens sinceros, que querem o bem, sem segunda
intenção pessoal. Mas fazei melhor ainda: gravai-a em vossos corações e, desde
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já, fruireis a calma e a serenidade que aí
encontrarão as gerações futuras, quando
ela for a base das relações sociais. Sois a
vanguarda; deveis dar exemplo, a fim de
encorajar os outros a vos seguirem.”

O pedido do Codificador aos irmãos
de Lyon, há 160 anos, é orientação
para todos os tempos, principalmente nesse momento histórico em que a
Humanidade passa, ao enfrentar a pandemia, causada pelo covid-19. Assim,
destaca-se que “Fora da caridade não
há salvação” deve estar gravado em
todos os corações, porque Allan Kardec
enfatizou a necessidade de que ela seja a
base de nossas relações sociais.
As instituições espíritas, no contexto
geral, sempre mantiveram e manterão os
serviços de apoio aos necessitados do caminho, nas mais variadas modalidades.
Nos discursos de Allan Kardec proferidos nas “Reuniões Gerais dos Espíritas
de Lyon e Bordeaux”, destaca-se:
“O Espiritismo tem por divisa: Fora da
caridade não há salvação, o que significa dizer: Fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Concito-vos a inscrever,
doravante, esta dupla máxima em vossa
bandeira, porque ela resume ao mesmo
tempo a finalidade do Espiritismo e o dever que ele impõe.”

E continua Kardec, nos mesmos
“Discursos”, apresentando o conceito de
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caridade:
“A caridade bem ordenada começa por
si, e tudo se modificará. Toda a questão
consiste em fazê-la aceita. Bem sabeis, senhores, que a palavra caridade tem uma
acepção muito ampla.” Há caridade em
pensamentos, em palavras, em ações;
não consiste apenas na esmola. Alguém é
caridoso em pensamentos sendo indulgente para com as faltas do próximo;
caridoso em palavras, nada dizendo
que possa prejudicar a outrem; caridoso em ações quando assiste o próximo
na medida de suas forças. O pobre, que
partilha seu naco de pão com outro mais
pobre que ele, é mais caridoso e tem mais
mérito aos olhos de Deus do que aquele que dá do supérfluo, sem de nada se
privar. Quem quer que alimente contra
o próximo sentimentos de ódio, de animosidade, de inveja, de rancor, falta com
a caridade. A caridade é a antítese do
egoísmo; a primeira é a abnegação da
personalidade, o segundo é a exaltação
da personalidade. Uma diz: Para vós em
primeiro lugar, para mim depois; e o outro: Para mim antes, para vós se sobrar. A
primeira está toda inteira nestas palavras
do Cristo: “Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem.”Numa palavra,
aplica-se, sem exceção, a todas as
relações sociais. Haveremos de convir
que, se todos os membros de uma sociedade agissem de conformidade com esse
princípio, haveria menos decepções na
vida.

É nesse contexto histórico que o
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Serviço Assistencial Espírita ou Serviço
de Assistência e Promoção Social Espírita
se fundamenta.
Pode-se ainda relacionar as contribuições dos amigos espirituais por médiuns notáveis, quanto ao incentivo à da
prática do bem, em consonância com a
Doutrina Espírita, e dentre eles o destaque especial a Francisco Cândido Xavier,
quando apresenta a obra Paulo e Estevão,
relatando toda a trajetória dos primeiros
cristãos, no espírito de renúncia para a
consolidação da “Casa do Caminho”,
como “primeiro plano de trabalho integrado” e exemplo de “manutenção da
casa” no atendimento aos irmãos necessitados.
Falar de serviço assistencial espírita
demanda estudo e trabalho para melhor
compreender as questões sociais, frente
às necessidades de indivíduos e famílias
que se encontram em situações de vulnerabilidades sociais e de risco pessoal e
coletivo.
Serviço Assistencial Espírita demanda
conhecimento, estudo, trocas de experiências entre as instituições espíritas e
privadas não-espíritas, rede socioassistencial do município e os serviços ofertados
pelo Estado, por ser a Assistência Social
uma política pública de dever do Estado
e direito de todos os que necessitarem.
Quanto às experiências no campo
da assistência e promoção social, destaca-se a reunião da Área de Assistência
e Promoção Social Espírita (APSE) na
Comissão Regional Sul – CRSul, ocorrida nos dias 8 a 10 de abril, com representantes dos Estados do Mato Grosso do
Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e São Paulo e
coordenadores do Conselho Federativo
Nacional da Federação Espírita
Brasileira, contando, ainda, com a presença de representantes da Federativa
Espírita do Uruguai. Foram três dias de
aprendizado e compartilhamento das experiências e vivências de cada uma das
federativas. Dentre os temas, ressaltam-
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-se “O jovem nas atividades da APSE” e
“O trabalho em rede da APSE”.
O Departamento de Assistência e
Promoção Social Espírita da USE SP,
gradualmente, vem promovendo rodas
de conversas, como a ocorrida no último
dia 3 de abril, com o lançamento de uma
pesquisa sobre o trabalho assistencial,
para melhor conhecer a dinâmica do serviço assistencial nos centros espíritas do
estado de São Paulo, estando o formulário disponível no link: https://forms.
gle/3VmQ7ojyRJq2HbEx8. Após apuradas as respostas, seus resultados serão
disponibilizados.
O Departamento de APSE continua
à disposição para trilhar junto o campo
do bem.
O centro espírita, dentro de suas atribuições e desafios de acolher, consolar, esclarecer e orientar, é pioneiro no serviço
assistencial. Inicialmente, são trabalhadores que se unem pelo idealismo e aos
poucos se fortalecem e criam um setor ou
departamento de atendimento, consolidando, assim, o serviço de Assistência e
Promoção Social Espírita, em um espaço
de convivência, onde a “fraternidade não
seja apenas um ideal, mas um exercício
de construção de relações”, no aprendizado maior de amar e servir.
Referências
KARDEC, Allan. Viagem Espírita em 1862,
acessado em 14/04/2022, disponível
em https://www.febnet.org.br/ba/file/
Downlivros/revistaespirita/Revista1862.
pdf, (pág. 5, 17, 24, 31)
PAROLIN, Sonia Regina Hierro (coord.).
Conviver para amar e servir: fundamentação espírita sobre a metodologia do espaço de convivência, criatividade e educação pelo trabalho no
serviço assistencial espírita. Brasília: FEB,
2016 - 1ª ed.
PIRES, J. Herculano. O centro espírita. São
Paulo: Editora Paidéia.
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N

a última edição da revista
Dirigente Espírita, trouxemos algumas reflexões presentes no capítulo IX de O evangelho segundo o espiritismo
que nos levaram a considerar a importância da cooperação no desenvolvimento dos trabalhos espíritas. No presente
texto começamos a apresentar algumas
sugestões sobre como podemos favorecer
esse trabalho coletivo e a união das equipes espíritas através da comunicação.
Crie espaços de diálogo
Muitas vezes, consideramos que a essên-
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cia da comunicação é apenas informar:
fazemos grupos de whatsapp, enviamos
e-mails, postamos em redes sociais ou
colamos murais nas paredes do sobre as
atividades e decisões da coordenação.
É comum abrimos espaços aos demais
membros apenas para que eles possam
“tirar suas dúvidas”. Informar é uma
ação de via única, onde o outro lado tem
pouca ou nenhuma relevância no processo decisório. Mas no mundo complexo em que vivemos hoje, a colaboração
precisa se fortalecer para que os trabalhos espíritas possam florescer e gerar

maio/junho 2022 - edição 189

os melhores frutos. Nossa sugestão para
fortalecer essa característica essencial da
comunicação é expandir os espaços de
deliberação conjunta. E se utilizássemos
o mecanismo do diálogo para construir
soluções envolvendo um maior número
de pessoas, substituindo o “informar para”,
pelo “conversar com”?
Isso obviamente não desmerece o papel dos responsáveis ou da coordenação
do trabalho, mas possibilita que todos os
membros do grupo possam se sentir pertencentes e valorizados.
Falando das casas espíritas, cada uma
possui uma cultura organizacional própria e nem tudo precisa ser deliberado
por todos, mas, seguindo os passos do
próprio codificador, confiar na razão de
um só é perigoso¹, de forma que os espaços deliberativos nos permitem burilar
argumentos, ideias que podem ser passadas pelo crivo da coletividade.
“O raciocínio é o facho que nos guia.
Mas o raciocínio de um só pode transviar-se. Eis porque nos quisemos reunir
em sociedade, a fim de nos esclarecermos
mutuamente pelo concurso recíproco de
nossas ideias e observações.”

Quando convidamos os trabalhadores
para construir em conjunto, a aderência,
a união de pensamentos e o engajamento
das pessoas tende a ser muito maior.
Criar espaços de diálogo onde podemos declarar intenções coletivas, estabelecer acordos, explicitar pressupostos e
determinar limites é fundamental para
aumentar a coesão das equipes de trabalho. Para isso, precisamos vencer a
fragmentação de departamentos e criar
comprometimento com o bem comum.
Precisamos lembrar também que existem ambientes que favorecem um processo de diálogo mais ou menos efetivo. O
espaço virtual, por exemplo, pode ser um
obstáculo para um bom relacionamento entre as pessoas, pois a nossa comunicação não se limita apenas às palavras
ditas, mas envolve aspectos não-verbais,
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como o tom de voz, os gestos, expressões
faciais, postura corporal, elementos estes
que constituem 93% de nossa expressão².
Portanto, é preciso refletir sobre qual é o
espaço mais propício para que o diálogo
aconteça.
Trabalhe na construção, revisão e
esclarecimento dos valores
Toda instituição, grupo ou equipe possui
valores e regras, que precisam ser explicitados aos integrantes, e recorrentemente
revistos e discutidos pelo grupo. Sem essa
clareza, podemos nos deparar com muitos ruídos na relação por causa da falta
de entendimento dos pressupostos assumidos. Pode acontecer que certos valores
da instituição se tornem palavra morta,
porque não são propagados e exemplificados pelos integrantes daquela comunidade, também pode acontecer que as
pessoas ajam de forma mecânica nas atividades por desconhecerem o propósito e
os valores que orientam suas tarefas.
Nas equipes espíritas a seleção de valores não é arbitrária; há valores inegociáveis relacionados ao Espiritismo, de tal
forma que o grupo deve estar recorrentemente se questionando sobre sua coerência com as orientações da codificação
e seus desdobramentos morais. Quando
falamos em coerência, não nos referimos
apenas ao que é divulgado em palestras
e estudos, mas igualmente se tais valores
estão presentes nas práticas e comportamentos de todos os integrantes.
Esclareça expectativas e processos
Outro ponto importante é a clareza sobre expectativas e processos que guiam o
desenvolvimento das atividades espíritas,
sejam projetos, reuniões ou estudos. Vai
ter uma reunião de equipe? Pense com
carinho na pauta; procure alertar previamente os companheiros; defina as expectativas para aquele encontro e reflita
sobre qual processo você vai utilizar para
tomar as decisões necessárias ou produzir algo. Precisamos pensar em alguns
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itens, como:
• Qual é o objetivo da reunião e o que
se espera ao final dela?
• Como e em quais momentos as pessoas vão contribuir?
• As decisões serão anotadas em algum lugar?
• Todos terão oportunidade de se expressar?
• Como vamos fazer para que as resoluções sejam encaminhadas?
Essa reflexão prévia, bem como o
compartilhamento da pauta e das expectativas relacionadas ao encontro, facilita
com que os participantes se conectem
com aquele momento, orientando seus
pensamentos e sentimentos para cumprir
o que lhes é proposto. A falta de clareza
costuma gerar dispersão de energia e de
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atenção. Além do mais, reuniões sem clareza podem ser taxadas de improdutivas
e levar a uma falácia: a preferência pela
ação individual por ser mais “efetiva”.
Na próxima edição continuaremos
essa reflexão, desenvolvendo considerações sobre como a forma com que
lidamos com os aspectos afetivos da comunicação pode impactar a cooperação
nas equipes.
Referências
1 KARDEC, A. Revista espírita 1859 –
Julho. - Sociedade Parisiense - Discurso
de encerramento do ano social 18581859.
2 Teoria do psicólogo americano Albert
Mehrabian, de 1967.
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m diversas religiões, o “fim do
mundo” é um evento previsto em
seus textos sagrados e nas tradições orais. As predições escatológicas
povoam as narrativas de igrejas e comunidades salvacionistas, geralmente com a
apresentação de um cenário que marca a
divisão entre bons e maus, eleitos e rejeitados, salvos e condenados. Não somente as linhas cristãs assumem um período
que demarca a transição de uma era em
decadência para outra renovada, mas
também o Hinduísmo, o Zoroastrismo, o
Islamismo e o Judaísmo, dentre outras.
O Espiritismo, como filosofia espiritualista, serve-se dos ensinos doutrinários
apresentados por Kardec para a análise
do contexto histórico e cultural das tradições, basicamente da judaico-cristã, para
lançar luzes sobre a compreensão racional da marcha da humanidade.
No capítulo 18 da obra A Gênese, de
Allan Kardec, intitulado “Os tempos são
chegados” esclarece-se que há na Terra
dois tipos de progresso: o físico e o moral. Enquanto o primeiro se refere às
transformações geológicas que o planeta
passa, o segundo diz respeito ao aprimoramento dos Espíritos encarnados e desencarnados que o povoam, tomando a
conduta de Jesus como modelo e guia.

Como o homem sempre progride e
nunca retrograda em seu processo evolutivo, por mais imperceptível que seja
o avanço moral sob as lentes de uma
única encarnação, é no conjunto das experiências do ser que evidencia-se o seu
desenvolvimento. A fieira reencarnatória
do Espírito faz com que sua jornada seja
única e individualizada, ocupando diferentes orbes e compartilhando vivências
com outros seres em uma ampla rede
solidária que constitui a comunidade espiritual.
Materialmente, planetas formam-se
e colapsam-se. Estima-se que a idade da
Terra seja de 4,5 bilhões de anos, assim
como daqui a 1,8 bilhão de anos a vida
orgânica cessará e em cerca de 5 bilhões
de anos todo o planeta será absorvido
pela expansão do Sol.1
Para o Espírito, entretanto, bilhões de
anos, trilhões de séculos ou qualquer medida temporal não alteram sua perenidade, acrescentando-se a situação de que o
mundo espiritual preexiste e sobrevive
ao mundo físico, portanto a idade do
universo materialmente conhecido não
afeta a realidade espiritual. A própria
noção de tempo que possuem os encarnados desaparece perante a imortalidade da alma e, quanto mais evoluído é o
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Espírito, os conceitos de passado, presente e futuro assumem características que
estamos longe de compreender.
No Universo, tudo está em harmonia
conforme a vontade soberana de Deus e
o que parece ser uma perturbação nada
mais é do que uma percepção limitada
do homem que não compreende o todo2.
Considerando que o progresso é uma
Lei da Natureza, depreende-se que todos
realizarão a perfeição de que o Espírito é
suscetível e o nível moral dos habitantes
da Terra atingirá um estágio de regeneração, superando a classificação atual de
mundo de expiações e provas, conforme
escala evolutiva.3
Uma das percepções limitadas (e
equivocadas) do homem é a suposição de
que todo o progresso do Espírito ocorre
na Terra. Desde o momento em que o
Espírito desperta para a razão e moralidade, ele assume responsabilidade sobre
os seus atos e aprende com as respectivas
consequências, sendo impulsionado pelas
próprias Leis Naturais a autoconhecer-se
e atuar em consonância com a própria
consciência. Para tanto, o Espírito encarna em inúmeros corpos e condições
físicas no universo, a partir dos mundos
primitivos. A Terra é um minúsculo ponto nessa trajetória e os corpos aqui existentes não contêm todas as desconhecidas
constituições físicas possíveis. Exercita-se,
inadvertidamente, a especulação de qual
seria o animal mais inteligente neste planeta que poderia vincular-se à transição
para o homem mais primitivo, ignorando-se o resto do universo.
Mas afinal, que tempos são esses
que foram anunciados pelos Espíritos a
Kardec?
Como referência evolutiva, quanto
mais próximo da autorrealização espiritual pelo seu desenvolvimento moral e
intelectual, mais feliz será o ser humano.
Uma vez que todos se autorrealizarão,
inexoravelmente, todos superarão, por
mérito individual, a necessidade de experiências reencarnatórias em locais do-
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minados pelas sensações brutas e paixões
para vivenciar o convívio norteado pela
sabedoria e pela fraternidade. Como
em qualquer mundo, são os habitantes
que caracterizam o estágio evolutivo da
Terra. Atualmente, por força do progresso, vislumbra-se o cenário no qual
a prática da caridade em sua verdadeira
acepção e o conhecimento da realidade
promoverão o bem comum.
A expressão “os tempos são chegados”
destaca que os homens e, consequentemente, as sociedades nas quais participam, estão em dinâmico aprimoramento
moral e intelectual, devendo atrair e serem atraídos para os contextos necessários à autorrealização. Por uma questão
de afinidade e harmonia natural, os
Espíritos conviverão entre si e habitarão
os planetas mais condizentes com o próprio nível evolutivo. Entre uma e outra
categoria de mundos habitados, há inúmeras gradações. Assim, mais importante que a classificação moral que um orbe
pode ter, é saber que o tempo já chegou
para cada indivíduo demonstrar o esforço individual para construir o verdadeiro
Reino de Deus dentro de si mesmo, seja
na Terra ou em mundos que nem suspeitamos existir.
Referências
1 RUSHBY, A. J. et al. Habitable Zone
Lifetimes of Exoplanets around Main Sequence
Stars. Astrobiology. V. 13, N. 9. Disponível
em https://www.liebertpub.com/doi/
abs/10.1089/ast.2012.0938?journalCode=ast.
2 KARDEC, Allan. A gênese, os milagres
e as predições segundo o espiritismo. Cap. 18,
item 4. Tradução da 4ª edição francesa.
São Paulo: USE, 2021
3 KARDEC, Allan. O evangelho segundo
o espiritismo. Cap. 3, item 4. São Paulo:
LAKE, 2003.
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sta afirmação de Herculano Pires
nos leva a reflexão sobre a relevância do processo constante da educação do ser. Este processo é contínuo,
que seria como impregnar valores que
acompanhariam o Espírito para sempre
e que se cristalizaria naturalmente na índole do ser, partindo do conceito ético-moral, tornando-se intrínseco, ou seja,
seu patrimônio espiritual.
Por este meio, adquirimos e agregamos conhecimentos, habilidades, valores,
crenças e hábitos que contribuem também para nossa formação cidadã, para
transformar o meio social onde estamos
inseridos e para o bem comum.
No preâmbulo do livro O que é o
Espiritismo, Kardec aponta que o terceiro
capítulo do livro pode ser considerado o
resumo de O livro dos espíritos.

É a solução, pela Doutrina Espírita, de
certo número de problemas do mais alto
interesse, de ordem psicológica, moral e
filosófica, que diariamente são propostos,
e aos quais nenhuma filosofia deu ainda
resposta satisfatória. Procurem resolvê-los
por qualquer outra teoria, sem a chave
que nos fornece o Espiritismo; comparem
suas respostas com as dadas por este, e
digam quais são as mais lógicas, quais as
que melhor satisfazem à razão. 2

Kardec já afirmara em O livro dos espíritos, de acordo com sua orientação anterior de pedagogo, que “a educação é a
chave do progresso moral”.
As obras codificadas por Allan Kardec
que estruturam a Doutrina dos Espíritos,
têm por missão esclarecer, trazer consolo,
entendimento, equilíbrio e aperfeiçoamento, sob o tripé da filosofia, ciência e
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religião.
No estudo das obras básicas da codificação espírita, iremos encontrar um
manancial de ensinamentos de caráter
moral e de alcançar a fé racional que nos
conduzirão à educação cristã.
O ponto comum, a conexão do
Espiritismo com o Cristianismo, está
justamente no processo pedagógico da
formação do novo homem. Jesus ofereceu aos homens novos dados sobre a sua
natureza e sobre a natureza do Universo,
provando através de demonstrações práticas a realidade do seu ensino. Por outro lado, apoiando-se nesses dados, Jesus
afirmou a necessidade de transformação do homem velho em homem novo
e aplicou a sua pedagogia nesse sentido.
Kardec deu continuação a esse trabalho
de Jesus, quando afirmou que a moral
evangélica preenchia todos os requisitos
da formação do novo homem, contidos
na Codificação da doutrina.3
Temos na figura de Jesus o mestre por
excelência, não um educador no sentido
comum da palavra, mas aquele que será
sempre o Mestre da Humanidade, em todos os tempos. Jesus fez uso, de maneira
excepcional, de processos educacionais
para ensinar o Evangelho. As mensagens
que nos deixou não foram apenas palavras, mas a vivência de todas elas em seus
atos e ações. Suas lições não se dirigem
apenas ao intelecto, mas principalmente
aos sentimentos.
Jesus encerra o célebre diálogo com
Nicodemos (João 3: 1-21) dizendo:

outras passagens evangélicas a sua preocupação com a assimilação ativa do
conteúdo da lição apresentada por ele,
que deveria afastar-se do formalismo,
da memorização e da verbosidade; que
a aprendizagem deveria ter verdadeiro
significado e sentido na vida de quem a
ouvia.
A Doutrina Espírita veio para resgatar o Evangelho de Jesus no processo
educativo. Nós, Espíritos imortais, temos
que desenvolver nossas potencialidades,
gradual e progressivamente, por meio de
esforço próprio.
Os evangelizadores e monitores de
grupos de estudos, de hoje e do futuro,
que têm um vínculo com as lições e mensagens contidas no Evangelho e demais
obras da Codificação, devem estudar e
se educar, nos ensinos espíritas fundamentados na Codificação de Kardec e os
valores éticos-morais, falados e exemplificados por Jesus, que são a base da educação moral espírita.
A leitura e releitura das obras básicas,
entre elas O evangelho segundo o espiritismo,
nos convida a ressignificar e interpretar
as lições e exemplos que nos formam
transmitidos, cujo significado maior ainda está sendo assimilado por todos nós
e só com o tempo vai se apresentar de
maneira clara e objetiva para toda a humanidade.

“Quem pratica a verdade vem para a
luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas, porque foram trabalhadas em
Deus.”4

1. PIRES, J. Herculano. Pedagogia Espírita.
São Paulo: EDICEL, 2008. P. 47.

Há aqui uma reflexão profunda sobre
a questão que toda aprendizagem significativa no processo de educação do ser, irá
conduzi-lo à harmonia consigo próprio,
com o próximo e com Deus.
Jesus demonstra nesta e em tantas
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mportante refletir sobre a necessidade do Departamento da Família
em nossos órgãos e também nas casas epíritas. Muitos se questionam sobre
esse assunto, pois outros departamentos
já atuam nessa área, porém independente do cuidado que outros setores tenham
com a família, necessário se faz que nos
aprofundemos nas necessidades maiores
que a família tem na atual sociedade.
Sabemos que o foco de cada departamento é seu “público” final, mas temos
que reconhecer que a família, célula máter da sociedade, está inserida nas mais
conflitantes situações, ao mesmo tempo
em que fornece o equilíbrio e amparo
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para a superação dos problemas de cada
dia. Por esse motivo, a instituição familiar necessita de compreensão para seus
desafios e os trabalhadores das casas devem estar capacitados para acolher os
que buscam auxílio, sempre dentro dos
princípios da doutrina espírita, profundamente libertadora e consoladora.
Necessitamos sim, ter em cada núcleo
um trabalho voltado à família, para que
a sociedade se fortaleça em suas bases
primeiras
Muitas vezes, o trabalhador pergunta
qual a melhor maneira de estruturar o
Departamento da Família?
O OCE, documento Orientação ao
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Centro Espírita, elaborado pelas federativas do CFN Conselho Federativo
Nacional traz informações importantes
a cada departamento e também para o
trabalho voltado à família, onde encontraremos rico material sobre o assunto.
Além disso, também podemos consultar
o Documento Orientador desenvolvido
pelo Departamento da Família, que se
encontra no site da USE (usesp.org.br).
A USE tem em seu acervo rico material, disponibilizando ao movimento
espírita recursos para ampliar o conhecimento doutrinário. Nos diversos departamentos, os dirigentes também estão
disponíveis para esclarecer, capacitar e
auxiliar em atividades e reflexões. Na
união com os outros departamentos, conseguiremos traçar diretrizes sólidas para
atuação do Departamento da Família.
Joanna de Angelis em diversas obras
voltadas à família nos oferece também
subsídios importantes para a compreensão dos conflitos familiares, possibilitando que a interação entre os diversos
membros da família seja mais amena, ao
derrubar preconceitos e apontar a necessidade da tolerância e do perdão na convivência diária.
Dentro da codificação kardequiana,
ao localizarmos as reflexões trazidas pela
espiritualidade benfeitora, conseguimos
elucidar dúvidas aos conflitos existentes e
encontrar instrumentos que nos auxiliem
a entender e acolher o nosso próximo
mais próximo.
Na reflexão que se encontra em O livro
dos espíritos, pergunta 775:
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Também podemos
consultar o
Documento
Orientador desenvolvido pelo Departamento
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Devemos nos dedicar a entender a nós
mesmos e ao próximo.
Na importância da capacitação do
trabalhador fortalecido nas bases do
Espiritismo, que nos permite a compreensão da pluralidade das existências,
vemos a importância do estudo de O evangelho segundo o espiritismo. No capítulo 14,
Honrar o pai e a mãe, em seu item 8:
“Os laços de sangue não estabelecem
necessariamente as ligações entre os
Espíritos. O corpo origina-se do corpo,
mas o Espírito não se origina do Espírito,
uma vez que ele já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que
criam o Espírito do filho, eles apenas lhe
fornecem o corpo de carne. Além de gerar o corpo. Os pais são responsáveis pelo
desenvolvimento intelectual e moral dos
filhos, ajudando-os a progredir”,

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

os Espíritos benfeitores demonstram nessa reflexão, as responsabilidades reais dos
pais quando estamos inseridos em lares
onde através do encontro com afetos e
desafetos, aprendemos a burilar nossos
defeitos e ampliar nossas virtudes.
No capítulo 6, do mesmo livro, no
item 4, os Espíritos nos trazem a seguinte
informação:

reforçamos, em nosso íntimo, a necessidade da estrutura familiar sadia na
sociedade e, na busca do Homem de
Bem, base de nossa ascensão espiritual.

”O Espiritismo vem, no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo, e o
Espírito da Verdade preside a sua chegada. Ele convida os homens à observância
da Lei, ensina todas as coisas, fazendo
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compreender o que Jesus falou apenas
por parábolas”,

demonstrando a importância do aprendizado que traz a compreensão maior do
Espiritismo
Dessa forma, pautado nas bases seguras de Kardec, o trabalhador poderá
se capacitar para que nas palestras, no
Atendimento Fraterno, no trabalho com
Infância e Juventude, possa interagir de
forma assertiva com os assistidos e, também, com outros trabalhadores que possam estar passando por dificuldades em
seus lares.
Diversas famílias que através dos ensinamentos de Jesus já se encontram alinhadas e fortalecidas poderão auxiliar
trazendo experiências positivas aos seus
amigos e familiares, que não estão em
seu núcleo íntimo.
Entendendo e acolhendo, o Departamento da Família atua e se fortalece pelos
estudos e atividades. Na sua estruturação
e nas atividades criadas, o trabalhador
encontrará o estímulo para a continuidade do trabalho no Bem.
Promover grupos de estudo, com
amplo material que a Doutrina oferece, possibilita conhecimento sólido para
traçar diretrizes do trabalho que temos
pela frente. Nas discussões produtivas o
trabalhador lançará luz sobre dúvidas.

68

Sabemos que o preconceito, seja em
qual âmbito esteja localizado, é fruto da
nossa ignorância. No preparo adequado poderemos compreender as diversas
modalidades de família da atualidade e a
compreensão da angústia que leva à depressão trarão embasamento necessário,
a fim de que o consolo do Cristo possa
ser levado a todos.
No crescimento e cumplicidade da
equipe, cada núcleo se fortalece, lembrando sempre do ensinamento de
Bezerra de Menezes:
“solidários seremos união; separados
um dos outros seremos pontos de vista.
Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos”.

Assim, o Departamento da Família,
na interação com outros departamentos, exercita os ensinamentos de Jesus
na compreensão do outro, resultando na
melhoria de sua atuação e no crescimento de seus trabalhadores. Bezerra nos
alerta com essa reflexão sobre a importância do trabalho em equipe.
Que possamos ampliar a Família
USE, pautando nosso trabalho na racionalidade de Kardec e na amorosidade de
Jesus!
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“Lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: Que fizestes do filho confiado à vossa guarda?”
O evangelho segundo o espiritismo, capítulo XIV, item 9
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estas passagens do Evangelho,
vemos a Espiritualidade superior
nos exortando ao cumprimento
da missão sagrada de aproximar nossos
filhos de Deus.
Uma vez que estamos convencidos da
importância de se levar a educação espírita para as crianças, um novo desafio surge
para nós. Como fazê-lo? Qual a maneira
mais eficaz de se levar o Espiritismo para
as mentes e corações infantis? Como
fazer essa nutrição espiritual, capaz de
torná-las fortes para os revezes da vida,
e mais que isso, como ajudá-las a se tornarem “Homens de Bem”, como está definido no referido livro?
Para responder essas perguntas, precisamos compreender o processo pelo qual
um Espírito passa em sua trajetória evolutiva. Conhecido o processo, será mais
fácil pensar em termos de abordagens
eficazes de educação.
Uma criança é um Espírito imortal.
Aquela criança que recebemos em nossa
casa é a última versão daquele Espírito e
trará consigo todos os valores e crenças
que construiu ao longo de sua história,

numa sequência de encarnações que fogem ao nosso conhecimento, mas que sabemos serem milênios de lutas, quedas,
vitórias e conquistas, onde conseguiu
aprimorar virtudes e, muito provavelmente, cristalizar vícios.
A beleza do sistema divino é que, no
período inicial da sua nova encarnação
na Terra, que representa a fase infan-

Precisamos compreender o processo pelo
qual um Espírito passa
em sua trajetória evolutiva. Conhecido o
processo, será mais fácil
pensar em termos de
abordagens eficazes
de educação.
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til dos seus primeiros 7 anos de vida, o
Espírito está não apenas esquecido do
seu passado, mas também embotado nas
características mais difíceis da sua personalidade, oferecendo o rostinho gracioso
de criança e a pureza que lhe é peculiar.
Com isso torna-se mais fácil para um pai
e uma mãe desenvolver ternura e bondade mesmo que se trate de um criminoso
de outras vidas.
Interessante notar que acontece aqui
um processo dialético, o Espírito traz na
sua atual personalidade a tese com a qual
iniciará sua nova jornada, se viciado ou
virtuoso, esse será o seu ponto de partida,
e, durante esses primeiros 7 anos, receberá de seus pais e educadores ideias novas
que muitas vezes entrarão em oposição
aos valores que traz no íntimo do seu ser,
o que chamamos de antítese. Em seguida, durante a sua fase juvenil, irá compor
a síntese de sua nova personalidade para
a madureza. Não estamos aqui apresentando um sistema estático e que termina junto com a fase juvenil. O processo
irá prosseguir durante toda a vida do
Espírito, mesmo depois da morte, estaremos sempre fazendo uma nova versão de
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nós mesmos numa espiral em que continuamente renovaremos nosso ser.
Não podemos deixar de ressaltar quão
marcante é para o Espírito a sua fase infantil. É nela que o criminoso e desonesto,
aprende com os seus pais humildes e bons
a ver o valor da bondade e do respeito. É
nessa fase que seus pais, com exemplos
diários de virtude e honestidade, com as
repreensões bem aplicadas diante dos
pequenos delitos infantis, mostrarão um
caminho novo para aquele acostumado
ao roubo ou à mentira. E, pela admiração e pelo amor, esse Espírito, iniciará
dentro de si a grande obra de iluminação
interior. Durante sua infância e juventude, sentirá os impulsos novamente para o
crime e o erro, mas uma voz surgirá em
oposição. A lembrança da educação recebida no lar será a sua mais importante
defesa nessa luta íntima, em que vencerá se conseguir ser fiel aos novos ensinamentos.
Mas, em que se devem basear os pais e
educadores para a orientação das crianças? Onde encontrar a Verdade? Onde
recolheremos a semente perfeita para depositar nas mentes e corações dos filhos?
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Como nos diz Kardec em O livro dos
espíritos, no comentário da questão 625, a
Doutrina que Jesus ensinou é a expressão
mais pura da Lei de Deus. Isso apenas
reforça que o seu Evangelho é o roteiro seguro para qualquer criatura. Além
dele, temos a própria Doutrina Espírita
como o mais avançado tratado de filosofia escrito na história. Tendo estes, como
referência, os pais não se enganarão.
O processo educativo consiste no lançamento das verdades divinas como sementes nas mentes e nos corações dos
homens. Essas verdades chegam como
ideias e estímulos que de alguma forma retiram a criatura da acomodação
dos seus conceitos e vivências. Às vezes
podem chegar pelos exemplos, outras
muitas pelas lições e ensinamentos, mas
o que as caracterizam é a capacidade
dessas ideias de requisitarem do Espírito,
uma nova postura diante da vida.
Entre todos os educadores que a
história já nos trouxe, encontramos em
Sócrates e em Jesus, exemplos magníficos. Sócrates, ao estabelecer o seu processo dialético, desafiava as afirmativas e
conceitos dos seus interlocutores, criando
uma atmosfera de renovação de pensamentos através da oposição de ideias. E
o Cristo, com suas perguntas profundas,
fazia também que seus discípulos e antagonistas repensassem o curso de suas
ideias.
Em ambos os casos percebemos um
forte convite à reflexão, ao raciocínio
profundo. No caso de Jesus, frases como
“atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado”, faziam uma revolução
no mundo interior dos homens
mais empedernidos no mal, ao
ponto de a praça ficar vazia de
acusadores. Esses homens não
seriam mais os mesmos. Uma
nova versão iria surgir a partir
dali.
Assim devemos ser também como educadores. A maneira mais eficaz de levar o
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Espiritismo para as mentes e os corações
infantis é trazê-los para uma revisão de
seus valores e conceitos. Isso se dá em
primeiro lugar pelo impacto do exemplo e vivência sincera das verdades cristãs, mas também através da reflexão nos
conceitos espíritas quando tratados com
profundidade e clareza. Isto se dá com
a mensagem adequada ao contexto e às
pessoas que desejamos colaborar no seu
desenvolvimento. Em última instância, o
que buscamos é, através da reflexão, levar um estímulo ao autoconhecimento e
à transformação moral. Reforçamos aqui
a palavra estímulo, pois em verdade não
temos o poder de fazer a transformação
dos outros. Somente a pessoa consegue
realizar isso. O que podemos fazer sim é
estimular.
Com isso, entendemos que, ao longo de uma vida, pais e educadores, irão
nutrir a mente de seus tutelados com ensinamentos elevados, encontrados na filosofia espírita e no Evangelho de Jesus,
como um semeador que lança sementes nos corações e mentes. Essas ideias,
quando novas ou revestidas de um formato novo, irão colocar as pessoas em
conflito íntimo, desafiando suas crenças e
seus valores, convidando-as à renovação
das ideias e dos sentimentos. Mas caberá
a elas o empenho da vontade no processo
de transformação moral.
Prestaremos contas a Deus do encaminhamento dado aos nossos filhos e Ele,
soberano da justiça, saberá identificar os
pais que se empenharam na educação
dos seus filhos.

maio/abril 2022 - edição 189
departamento de

MEDIUNIDADE

mediunidade@usesp.org.br

Fascinação: modalidade
de obsessão
Equipes dos Departamentos de Mediunidade e de Doutrina da USE

E
Equipes dos
Departamentos de
Mediunidade e de
Doutrina da USE.

72

ste trabalho foi realizado a partir
de um levantamento de dúvidas
sobre a obsessão do tipo fascinação pelo Departamento de Mediunidade
e compilado o texto a partir de pesquisas nas obras de Allan Kardec pelo
Departamento de Doutrina.
O objetivo é fomentar reflexões sobre esse importante tema, para que os
voluntários das tarefas espíritas da área
da mediunidade encontrem tópicos que
contribuam para a orientação de suas
tarefas, assim como favoreça observação
de situações que possam levar à obsessão
desse tipo em seus diferentes estágios
A obsessão refere-se ao domínio/influência que alguns Espíritos exercem
sobre pessoas que permitem tal afinidade. Independe da mediunidade e está,
geralmente, ligada a fatores morais, visto todos serem Espíritos imperfeitos em
evolução.
São sempre Espíritos inferiores, não
necessariamente maus, os que exercem
esse tipo de domínio/influência que,
muitas vezes, constrangem o obsediado.
Os motivos variam, assim como os efeitos.
Dada a ainda limitada compreensão
das pessoas, fica bastante difícil em alguns momentos fazer uso dos critérios de
análise importantes para o discernimento a respeito da natureza dos Espíritos.
Moralidade e inteligência não cami-

nham lado a lado e os Espíritos que provocam esse tipo de influência, podem ter
bastante desenvolvida a capacidade intelectual.
A obsessão apresenta características
diversas, que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos
produzidos, sendo a mais grave a fascinação.
Segundo O livro dos espíritos, muitas vezes, Espíritos enganadores se aproveitam
do entusiasmo para exercer o domínio
através da fascinação. Também há pessoas que se comprazem numa dependência que alimenta e satisfaz gostos e
desejos íntimos, ligados às paixões que
todos estão sujeitos.
Tornando assim a fascinação algo irresistível, Deus permite que ocorra justamente para servir de experimentação
respeitando a livre escolha de cada indivíduo.
No caso da mediunidade, o médium
obsediado está completamente iludido,
o Espírito que o domina e controla, ganha a sua confiança chegando ao ponto
de travar o julgamento quanto as próprias comunicações que recebe, mesmo
as mais estranhas e incoerentes, do ponto de vista, do bom senso, da lógica, das
ciências e mesmo da doutrina espírita.
A fascinação tem como caráter principal, provocar no médium uma excessiva
suscetibilidade e levá-lo a acreditar que
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tudo que escreve ou repassa é bom, justo
e verdadeiro e a repelir toda e qualquer
intervenção que diga o contrário, ocorrendo, muitas vezes, o afastamento dos
que pensam de maneira diferente e isolando a si e aos seguidores que também
são envolvidos na fascinação.
Todo e qualquer conselho e análise
crítica é prontamente rechaçada, rompendo laços de amizade e convivência
fraterna.
Geralmente, o médium fascinado tem
o ímpeto de dominar o grupo ou até a
envolver todos os trabalhos e atividades
de uma casa espírita em suas ideias, satisfazendo a investida dominadora e
constrangedora do ou dos Espíritos fascinadores, que em muitos casos se intitulam mentores, guias, orientadores, etc.
Provocando grandes males, com
orientações e ideias incoerentes e perigosas, muitas vezes chegam com imposições, com orientações que se tornam
ordens objetivando a obediência cega e
subserviente.
Numa análise fluídica bem sentida e
identificada, chega-se a caracterizar uma
impressão penosa, fatigante e bastante
desagradável, mas uma vez envolvidos
nos laços e domínio do ou dos fascinadores, essa impressão fica como uma vaga
lembrança, sendo necessário se desvincular dos fluidos deletérios e retomar a
razão e bom senso.
Muitas vezes, as comunicações produzidas por um médium fascinado
provocam certa agitação e desordem,
lembrando que os Espíritos fascinadores
deixam nas entrelinhas sinais da sua inferioridade moral e intencional.
Quanto aos motivos, são variados,
desde a uma vingança, passando pelo
egoísmo e inveja e até mesmo sendo motivados pelo prazer que experimentam
em dominar e fazer o mal.
Há uma ligação e envolvimento fluídico que muitas vezes impede uma identificação do médium a respeito da real
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natureza do Espírito, sua capacidade
de análise crítica também fica comprometida tendo em vista a ilusão em que é
envolvido, isso independe do grau de instrução e conhecimento do médium, todos podem ser fascinados, com a ligação
fluídica que se faz, pensamento e vontade
se confundem.
Os Espíritos que provocam as obsessões diferente da natureza dos que provocam a fascinação, muitas vezes, perversos
e malfazejos, ardilosos, inteligentes, sagazes, envolve o fascinado como numa teia,
paralisando a vontade e o juízo. Impele
aos que sofrem a sua ação, pensar, falar e
agir dominados pela sua vontade, numa
espécie de catalepsia moral, tornando o
indivíduo um instrumento da sua vontade.
O fascinado não tem consciência dessa ação, dúvida se alguém tenta lhe abrir
os olhos, se ofende com a análise crítica
e se afasta de quem possa abrir-lhe os
olhos.
Os Espíritos maus intencionados que
levam à fascinação são inimigos invisíveis
perigosos, podem desestabilizar uma pessoa, um grupo, uma instituição, não há
limites para o envolvimento que ele provoca quando encontra brechas e oportunidades.
Os bons Espíritos não impõem suas
ações, respeitam a escolha do outro, mesmo que esteja inconsciente de ceder às
fascinações de um mau Espírito.
Para se livrar das obsessões é preciso
uma força moral, uma vontade intensa
e ações de mudança de pensamentos e
vontades. É preciso um esforço na transformação interior com humildade, perseverança e resignação, recolhimento,
fluidoterapia e prece, uma verdadeira ginástica moral, buscando domar a si mesmo, antes de ter a pretensão de domar o
outro. No caso dos médiuns, a abstenção
do trabalho mediúnico e o descarte de
toda e qualquer produção realizada por
um médium fascinado devem ser levadas
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em consideração.
Um dos meios de se identificar a fascinação é a insistência do mesmo Espírito
em se comunicar, como uma espécie de
obstinação de um Espírito em manter o
médium como exclusivo. A fascinação,
como todas as modalidades de obsessão,
atua como as atribulações da vida, devendo ser considerada como uma prova
ou expiação. A obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral e deve
ser combatida com força da autoridade
moral.
O fascinado não se considera enganado, fica envolvido por uma ilusão difícil
de se desvencilhar.
O Espírito lhe inspira uma confiança
cega que o impede de identificar a mistificação e influência perniciosa.
Nas suas mensagens e orientações
abusam de palavras como caridade,
amor, humildade apenas para distrair a
atenção de suas verdadeiras intenções.
O que o fascinador mais teme é alguém que possa desmascará-lo abrindo
os olhos dos fascinados quanto ao seu
domínio.
Segundo Herculano Pires, a fascinação é mais comum do que se imagina,
manifestando-se em grande escala no
meio espírita, tanto na literatura como
em pregações e orientações de trabalhadores das instituições espíritas que se
consideram devidamente assistidos e aptos a não só criticarem a doutrina espírita
quanto a reformular seus princípios.
Muitas vezes, a fascinação tem seu
início na obsessão simples caracterizada
por ideias estranhas, na mediunidade observa-se a insistência e constância de um
mesmo Espírito se comunicando através
de um ou mais médiuns.
A fascinação pode levar a graves desequilíbrios individuais e coletivos. Todas
as comunicações e ou produções mediúnicas devem, segundo a orientação das
obras fundamentais da doutrina espírita,
passar por análise criteriosa.
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Na fascinação, o domínio do Espírito
não tem limites. Para o fascinado, suspeitar do seu fascinador é quase uma profanação.
Nessa espécie de ilusão produzida
pelo fascinador de maneira capciosa e
hipócrita, chega-se a enganar sobre as
coisas morais e falsear o julgamento para
que se tome o mal pelo bem.
O estudo constante e a análise de sua
própria consciência são pontos importantes para se precaver contra as obsessões,
além dos itens citados anteriormente.
Necessário também acabar com a
presunção da infalibilidade de sua conduta e com a fé cega em relação às suas
produções, as quais devem ser analisadas
com frieza e imparcialidade, com astúcia
e sensatez.
Segundo O livro dos médiuns:
“Aquele que pensa que a luz só foi feita
para ele já está completamente subjugo.
Se leva a mal as observações e as repele,
irritando-se com elas, há dúvida quanto
à natureza má do Espírito que o assiste.
Já dissemos que um médium pode carecer dos conhecimentos necessários para
compreender os erros, que pode se deixar
enganar pelas palavras bonitas e pela linguagem pretensiosa, deixando-se seduzir
pelos sofismas, tudo isso na maior boa fé.
Eis porque, na falta de suas próprias luzes, deve modestamente recorrer às luzes
dos outros, segundo os ditados populares
de que quatro olhos veem melhor do que
dois e de que ninguém é um bom juiz em
causa própria. É desse ponto de vista que
as reuniões são de grande utilidade para
o médium, se ele for bastante sensato
para ouvir os conselhos, porque nelas se
encontram pessoas mais esclarecidas do
que ele, capazes de perceber os matizes
frequentemente muito delicados, pelos
quais o Espírito revela a sua inferioridade.

Todo médium que sinceramente não
queira se transformar em instrumento
da mentira deve procurar produzir nas
reuniões sérias, levando para elas o que
tiver obtido em particular. Deve aceitar
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com reconhecimento, e até mesmo solicitar o exame crítico das comunicações.
Se estiver assediado por Espíritos enganadores será esse o meio mais seguro de
se livrar deles, provando-lhes que não o
podem enganar. Aliás, o médium que se
irrita com a crítica, tanto menos razão
tem para isso quanto o seu amor-próprio
não está envolvido no assunto, pois se o
que escreve não é dele, ao ler a má comunicação a sua responsabilidade é semelhante à de quem lesse os versos de um
mau poeta.
Insistimos nesse ponto porque se é ele
um tropeço para os médiuns, também o
é para as reuniões que não devem confiar
levianamente em todos os intérpretes dos
Espíritos. O concurso de qualquer médium obsedado ou fascinado lhes seria
mais prejudicial do que útil.
Elas não devem aceitá-lo. Julgamos
já haver desenvolvido o suficiente para
mostrar-lhes que não podem enganar-se
quanto às características da obsessão, se
o médium não for capaz de reconhecê-la
por si mesmo. Uma das mais evidentes é
sem dúvida a pretensão de estar sozinho
com a razão, contra todos os demais. Os
médiuns obsedados que não querem reconhecer a sua situação assemelham-se a
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esses doentes que se iludem quanto à saúde, perdendo-se por não se submeterem
ao regime necessário.
Recomenda-se a leitura e estudo da
mensagem de Erasto, item XXVII do
capítulo XXXI de O livro dos médiuns e do
artigo Obsedados e subjugados da Revista
Espírita, de outubro de 1858.
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m períodos de pandemia é indiscutível que as medidas de proteção são essenciais e a vacinação é
a maneira mais rápida que conhecemos
de garantir que a lei de sociedade possa
incluir apertos de mão e abraços o mais
depressa possível. Famílias precisam disso, colegas precisam disso e jovens espíritas não fogem à regra.
Saudade é uma palavra que nem
existe em sua totalidade fora da língua
portuguesa, mas quando caminhamos
em um evento de mocidade presencial
após a pandemia, quase conseguimos vê-

-la materialmente entre os participantes.
Saudade de ver amigos que antes tinham
quinze, vinte, vinte e cinco; e que agora
estão entrando na faculdade, formando
família e, algumas vezes, nem são mais
“tão” jovens.
O jovem espírita mudou e aquela saudade vai se tornando dúvida. “Será que
ele ainda vai gostar dessa atividade?”,
“Será que ela ainda estuda Espiritismo
como fazia anos atrás?”, “Será que ainda é suficiente?”. A incerteza do trabalho
tira o sono de muitos dirigentes nesse ano,
porque os abalos sofridos em mocidades
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por todo o estado variaram entre grande redução no número de participantes
para cancelamento total da atividade.
Mocidades fecharam as portas e mesmo
com a volta, ainda parcial, das atividades
em casas espíritas, muitas ainda não conseguiram recuperar seus participantes.
Depois de dois anos tendo contato
com o Espiritismo através de imagens
inquietas e áudios repletos de ruídos
metálicos, parece que chegou a hora
de relembrarmos o que é uma roda de
conversa onde não se pode desligar o microfone, onde o texto precisa passar de
mão em mão. Lembrar que o antes e o
depois de todas as atividades podem ser
tão importantes quanto o conteúdo visto
no dia e que os avatares virtuais são seres
em evolução, assim como nós.
Claro que ainda existem eventos virtuais acontecendo por todo o estado de
São Paulo. Para algumas localidades eles
ainda são responsáveis por reunir as alegrias dispersas até que possa acontecer
um retorno com segurança. O formato,
infelizmente, deixa sempre uma lacuna
na formação do jovem espírita porque
dificulta imensamente o sentimento de
pertencimento. Na sala virtual tudo é
sempre dito a todos e nada foge aos fones
de ouvido dos participantes da sala.
Na casa espírita a mocidade é repleta
de momentos de cumplicidade entre um
conteúdo e outro. Seja com aquela conversa animada com os amigos alguns minutos antes do estudo iniciar ou naquele
olhar capturado pela atenção do dirigente daquele jovem ao término de uma
atividade. Todos esses micro-momentos
que constituem o senso de pertencimento do jovem espírita se misturam em salas
onde poucos (ou nenhum) participantes
abrem as câmeras. Onde muitas vezes o
coordenador só conhece seus ouvintes
por uma foto estilizada tirada em 2014 e
muitos dividem a atenção entre Kardec
dissertando sobre sensações nos espíritos
com o irmão que acaba de chegar da escola molhado da chuva.
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No período de Páscoa de 2022, aconteceram os primeiros eventos estaduais
presenciais e muita coisa mudou desde
os últimos (em Janeiro de 2020). Jovens
mascarados sem conseguir sussurrar no
ouvido dos amigos as fofocas, imagine
só? Grandes períodos de almoço e banho
para que não exista aglomeração próximo dos banheiros. “Alguém me empresta
o desodorante?”, não dessa vez. Alguns
jovens outrora animados e felizes, agora amargam as dificuldades da vida que
passou e levou um pouquinho da vitalidade de seus corpos materiais.
Muitos rostos conhecidos não se encontravam mais entre nós, muitos jovens
promissores agora já não possuíam mais o
brilho que chamava atenção, porém muitos participantes novos surgiram e muitos
que estavam afastados voltaram - talvez
por saudades, talvez por um chamado da
consciência. O hiato escancarou ainda
mais a importância do cuidado com os
jovens, mas também com nossas crianças. Hoje, o Departamento de Infância
e de Mocidade unem forças para criar
laços em prol desse cenário. Não faltam
motivos para reclamação, mas superam
muito os motivos para resignação, para

Sempre existiu muito
trabalho a ser feito,
mas agora entramos em
mais um momento inédito na esfera terrena
para os espíritas que em
165 anos nunca haviam
experimentado dois
anos de lockdown.
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confiança no trabalho e para movimentar. Os eventos tiveram menos participantes? Sim. Mas ao mesmo tempo foi
facilmente um dos saraus mais bonitos
que nossa equipe já participou.
Sempre existiu muito trabalho a ser
feito, mas agora entramos em mais um
momento inédito na esfera terrena para
os espíritas que em 165 anos nunca haviam experimentado dois anos de lockdown com trabalhos sendo feitos através
de plataformas virtuais. É o momento de
engajar, de levar o jovem na casa espírita,
de sentar e perguntar ao filho, ao neto,
ao sobrinho se já pensou em conhecer
um pouco dessa doutrina que tanto nos
liberta e tanto nos ensina. Um longo caminho precisa ser percorrido e ele está
quase inteiramente traçado, passa pelo
retorno gradual das mocidades, pelo fortalecimento desses grupos que grandes
ou pequenos dão força para os futuros
trabalhadores, palestrantes, pesquisadores ou “somente” participantes das casas
espíritas.
O Departamento de Mocidade da
USE não desanima frente a isso, porque
mesmo com todo o cansaço e com todos
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os cuidados essenciais para o retorno pudemos ouvir “Graças a Deus os eventos
presenciais voltaram”. Foi possível testemunhar amigos, colegas, espíritos afins
se reencontrando após um longo período distante, após sabe-se lá quantas experiências em reclusão e quantas preces
solitárias sem o coro do grupo de mocidade. Quantas vezes será que cada jovem pensou sozinho em seu quarto “não
está valendo a pena, vou abandonar”.
Isso não vale só para participantes, mas
também para dirigentes, coordenadores,
jovens atuantes no movimento espírita
que questionaram o inquestionável. Vale
a pena sim, sempre valeu e continuará
valendo.
Ao término do evento, o momento que mais se aguardava aconteceu.
Dezenas de jovens cantavam com vozes
abafadas ao som de alguma música dentre tantas outras enquanto a prece era
feita. A máscara escondia seus narizes e
suas bocas trêmulas, mas felizmente os
olhos ainda estavam à mostra e foi possível ver as lágrimas de uma saudade tão
grande e que agora ia se dissipando aos
poucos.
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SR.
l
O HOME
Espírito

Batedor de Bergzabern

O Espírito Batedor de Bergzabern - Parte II

Parte ll

Alguns números atrás, publicamos a tradução de um relato escrito pelo Sr. Blanck,
jornalista da cidade de Bergzabern, sobre eventos curiosos que estavam acontecendo na casa
de um morador da região, o Sr. Sänger. Naquele relato, conhecemos a história do filho deste
homem e dos estranhos acontecimentos que o cercavam. Mas o depoimento do Sr. Blanck só
nos contou esse caso até o momento em que o menino dos Sänger foi levado para morar com
um respeitado médico da cidade, o Dr. Beutner, para que este estudasse a situação do menino.
Agora, iremos compartilhar com você, nosso caro leitor e nossa cara leitora, uma parte dos
acontecimentos que se passaram depois disso.
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D

epois do período em que esteve na casa do renomado Dr. Beutner, o filho caçula
da família Sänger, Philippe, retornou para a casa de seus pais. Era o mês de
novembro, ainda no ano de 1852, quando as batidas e os arranhões nas paredes
voltaram à casa dos Sänger junto com o menino. No entanto, elas pareciam ter voltado ainda
mais intensas e, nos meses seguintes, outros fenômenos interessantes se juntaram àqueles.
Houve um momento em que ficou claro para a família que as coisas seriam diferentes nesse
retorno do filho e de seu companheiro invisível.
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Philippe dormia profundamente
em seu quarto – o qual também era ocuO Espírito Batedor de Bergzabern - Parte II

pado por uma pequena oficina de seu
pai –, enquanto o restante da família se
encontrava numa sala próxima. Quando
de repente, uma pequena rodinha veio
rolando de onde o menino descansava
até os pés da mesa em que seus pais e sua
irmã estavam. Todos estranharam, pois
sabiam que Philippe estava dormindo.
Logo depois disso, um pano molhado caiu no chão, perto da Sra. Sänger, sendo
que a água da bacia onde ele repousava antes estava tranquila como se o pano nunca
tivesse estado ali e nenhuma gota caiu sobre a mesa. A situação ficou ainda mais estranha quando eles viram que um cachimbo que estava sobre a mesa tinha sido quebrado,
sendo que a cabeça do objeto tinha caído no chão enquanto a outra metade continuava
no mesmo lugar que antes.
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1. Endereço onde aconteceram as primeiras reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.

Quando o Sr. Sänger começava a se perguntar o que aquilo tudo significava, Philippe
acordou num salto e gritou um aviso: “Pai, fuja! Ele atira, saiam todos daí! Ele vai atirar em
O Espírito Batedor de Bergzabern - Parte II

vocês também!”. Nesse momento, a parte do cachimbo que estava no chão passou voando
perto da cabeça do pai da família! Todos correram para escapar dos objetos que atravessavam
o ar de um lado para o outro e por pouco alguém não foi atingido.

Essa foi a primeira de várias outras vezes ao longo das duas semanas seguintes em que
a casa dos Sänger e, principalmente o quarto de Philippe, eram tomados por uma desordem
completa causada pela força invisível que vinha seguindo o garoto por todos aqueles meses.
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Às vezes o Espírito produzia fenômenos mais extremos, como quando foi colocado um
ferro de passar na cama do menino, e, mais tarde, o objeto foi arremessado para longe tendo
o cabo arrancado e jogado numa cadeira; ou então quando o Sr. e a Sra. Sänger encontravam
o quarto do filho completamente revirado, com cadeiras postas em cima da cama, cobertores
jogados sobre o armário e janelas escancaradas – sendo que estas sempre eram fechadas. A
confusão na casa da família assustava até os vizinhos e os pedestres na rua!
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O Espírito também parecia gostar de
pregar peças nos moradores da casa e nos
O Espírito Batedor de Bergzabern - Parte II

visitantes, como nas inúmeras vezes em que
o Sr. Sänger voltou a ser atingido por objetos
voadores pela casa, fossem almofadas, chinelos ou até sapatos. E ainda aconteceu de o
Espírito levantar a cama de Philippe a vários
centímetros do chão com quatro pessoas sobre ela! Enfim, foram duas semanas intensas.
Mas depois desse período, a “bagunça” causada pelo Espírito parou, enquanto outros
fenômenos que vinham acontecendo junto
com aqueles continuaram.
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Tal foi o caso de um novo efeito do dom do menino que havia se manifestado algum
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lo, para ver o que o garoto faria com eles ou falaria sobre eles.

Enquanto se encontrava num estado chamado de sono magnético, ele começou a como
que brincar com o papel, passando-o de uma mão para outra. Até que ele fez com que o
envelope começasse a levitar, ficando suspenso sem nenhum contato com sua mão! Depois
disso, o menino ainda colocou o papel sobre o seu dedo e o equilibrou dessa maneira, enquanto ordenava que a folha não caísse. Quando ordenou que o papel se soltasse, aconteceu
como ele mandou e a força que o sustentava desapareceu. Por fim, Philippe ainda fez com
que o papel ficasse preso à parede por vários minutos, sem que nenhuma substância pegajosa ou qualquer recurso fosse usado para isso – os presentes confirmaram esse fato depois de
examinar o papel e a parede.
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Esse tipo de manipulação de objetos realizada pelo garoto enquanto ele se encontrava em
estado sonambúlico se repetiu por muitas vezes, em sessões públicas nas quais ele
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mesmo pedia que todas as pessoas presentes na casa fossem até o seu quarto para vê-lo e
entregar objetos para que ele manipulasse. Vários tipos de objetos eram entregues a ele:
joias, relógios, chaves e moedas. Ele fazia com que todos se equilibrassem sobre seu dedo
e se prendessem à sua mão. Algumas pessoas realizavam testes para explorar o fenômeno,
como na vez em que um policial entregou ao menino sua espada, um tanto quanto pesada,
e ele a equilibrou sobre seu dedo por bastante tempo.
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Outro homem ainda sugeriu que fosse usada uma bússola nas sessões para idende Bergzabern
- Parte IIpelo garoto eram da mesma natureza que aqueles protificarO Espírito
se os Batedor
efeitos
produzidos

duzidos por imãs. Na primeira vez que Philippe manipulou um objeto com a bússola
no cômodo, a agulha do instrumento se moveu levemente; mas em todas as outras
tentativas, ela permaneceu imóvel.
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FIM

Muito bem, caras e caros leitores da Revista Espírita. Interrompemos essa continuação da
história
do Espírito
Bergzabern
para concluirmos sua publicação numa próxima edição.
O Espírito
Batedor debatedor
Bergzabernde
- Parte
II
Tal será a última parte dessa história, onde iremos conhecer ainda melhor a mediunidade do pequeno
Philippe Sänger, além de podermos discutir as formas como essa faculdade de todo ser humano – ainda que mais intensa em alguns do que em outros – deve (ou não) ser desenvolvida e acompanhada.
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Comentários aos Pais e Evangelizadores
médium, sendo, dessa forma, o elo que possibilita a
Essa seção oferece comentários sobre a ocorrência de tais fenômenos.
história que servirão de subsídio para que pais,
evangelizadores ou educadores espíritas possam Como pode uma matéria tão sutil, atuar
atingir dois grandes objetivos. O primeiro é trabalhar sobre corpos tão pesados?
os conceitos espíritas, reforçando na criança e
no jovem o entendimento da ciência espírita. O
Encontramos, no item 59 do capítulo “Ação
segundo é, através de reflexões e questionamentos, dos Espíritos sobre a matéria” em O livro dos
revisitar a história, procurando extrair lições morais médiuns, a seguinte observação do mestre lionês:
importantes que sedimentem o desejo do bem e de
tornar-se melhor.
“Talvez alguém pergunte como pode o
Espírito, com o auxílio de matéria tão sutil, atuar
sobre corpos pesados e compactos, suspender
Allan Kardec se debruçou intensamente
mesas etc. Certamente não será um homem
a estudos de fatos como os narrados, em
de ciência que fará semelhante objeção, visto
Bergzabern. Diferentemente da sociedade, que
que, sem falar das propriedades desconhecidas
imergia na curiosidade nada produtiva para o
que esse novo agente pode possuir, não temos
espírito, o Codificador procurava conversar com
exemplos análogos sob as vistas? Não é nos
esses seres invisíveis que se prestavam às batidas.
gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis
que a indústria encontra os seus mais possantes
Quais eram os seus objetivos? Como
motores? Quando vemos o ar derrubar edifícios,
o faziam? De que forma obtinham a
o vapor deslocar enormes massas, a pólvora
força necessária para arremessar objetos?
gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar
árvores e fender paredes, por que estranhar que o
Não se tratava de pura especulação, sem
Espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa
objetivos nobres, mas sim de tirar o véu do
levantar uma mesa, sobretudo quando se sabe que
desconhecimento
sobre
o
comportamento
esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e
da natureza, num novo olhar para os fatos.
comportar-se como um corpo sólido?”
No texto em questão, temos um fenômeno
muito intrigante que é o de transporte de objetos.
Tais considerações de Kardec abalam
E é sobre ele que iremos nos dedicar nesse número. beneficamente o modus operandi do pensamento
Para poder fazê-lo, iniciaremos relembrando alguns filosófico da época, ainda não tão subsidiado pela
conceitos referentes aos fenômenos mediúnicos de metodologia científica, e com parceria explícita
forma geral. Alguns elementos são necessários para do mundo invisível - uma vez que Kardec
que um fenômeno mediúnico ocorra: a permissão obtém informações tanto de São Luiz quanto de
de Deus, a ação de um Espírito e a presença de Espíritos que provocavam os fenômenos físicos.
um médium que faculte a ação dos Espíritos.
Consideramos também o papel importante que o
No capítulo “Teoria das Manifestações Físicas”,
perispírito tem nesse processo. O perispírito é feito do mesmo livro, item 74 - Movimentos e Suspensões,
de fluido cósmico e ele é parte constituinte tanto iremos ver nas questões de 1 a 22, perguntas muito
do Espírito que executa os fenômenos quanto do importantes para entender o processo.
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8. Como um Espírito pode mover um
corpo sólido?
“Combinando uma parte do fluido
universal com o fluido que se desprende do
médium apropriado a produzir aquele efeito.”
9. Será com os seus próprios braços, de
certo modo solidificados, que os Espíritos
levantam a mesa?
“Esta resposta ainda não te levará até
onde desejas. Quando uma mesa se move sob
vossas mãos, o Espírito evocado vai extrair do
fluido universal o que é necessário para lhe dar
uma vida artificial. Assim preparada, o Espírito
atrai a mesa e a move sob a influência do fluido
que de si mesmo desprende, por efeito da sua
vontade. Quando a massa que deseja mover é
muito pesada para ele, chama em seu auxílio
outros Espíritos, cujas condições sejam idênticas
às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o
Espírito, propriamente dito, não pode atuar sobre
a matéria grosseira, sem intermediário, isto é, sem
o elemento que o liga à matéria. Esse elemento,
que constitui o que chamais perispírito, vos
faculta a chave de todos os fenômenos espíritas
de ordem material. Creio que me expliquei
com bastante clareza, para ser compreendido.”
13. Se bem compreendemos o que
dissestes, o princípio vital reside no fluido
universal; o Espírito tira desse fluido o
envoltório semimaterial que constitui o seu
perispírito e é ainda por meio desse fluido
que ele atua sobre a matéria inerte. É isso
mesmo?
“Sim. Vale dizer que ele anima a matéria de
uma espécie de vida artificial; a matéria se anima
da vida animal. A mesa que se move sob as vossas
mãos, vive como animal; obedece por si mesma
ao ser inteligente. Não é o Espírito que a impele,
como faz o homem com um fardo. Quando
a mesa se eleva do solo, não é o Espírito que a
levanta, com o esforço do seu braço: é a própria
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mesa que, animada, obedece à impulsão que o
Espírito lhe dá.”
14. Qual o papel do médium nesse
fenômeno?
“Eu já disse que o fluido próprio do
médium se combina com o fluido universal que o
Espírito acumula. É necessária a união desses dois
fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido
universal para dar vida à mesa. Mas notai bem que
essa vida é apenas momentânea; extingue-se com
a ação e, às vezes, antes que esta termine, logo
que a quantidade de fluido deixa de ser suficiente
para animá-la.”
15. O Espírito pode atuar sem o concurso
de um médium?
“Pode atuar à revelia do médium. Isto
significa que muitas pessoas servem de auxiliares
aos Espíritos, para a produção de certos
fenômenos, mesmo sem o saberem. Os Espíritos
extraem delas, como se extraíssem de uma fonte,
o fluido animalizado de que necessitam. É por
isso que o concurso de um médium, tal como o
entendeis, nem sempre é preciso, principalmente
no que se refere aos fenômenos espontâneos.”
19. Por que nem todos podem produzir o
mesmo efeito e nem todos os médiuns têm o
mesmo poder?
“Isto depende da organização e da maior
ou menor facilidade com que se pode operar a
combinação dos fluidos. Influi também a maior ou
menor simpatia do médium para com os Espíritos
que encontram nele a força fluídica necessária.” (...)
A explicação recebida por Kardec é que o
Espírito anima a mesa com uma espécie de vida. Para
fazer isso, ele utiliza o fluido do próprio médium em
combinação com o fluido universal que o Espírito
acumula. É necessária a união desses dois fluidos,
isto é, do fluido animalizado e do fluido universal
para dar vida à mesa.
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Trazendo agora o conteúdo aprendido para
a nossa reflexão pessoal e a nossa vivência nos
ambientes que frequentamos, existem três pontos
a destacar. O primeiro é que, para o fenômeno
acontecer, será necessária a combinação dos fluidos
dos Espíritos com os fluidos do médium. O segundo
é que será extraído do médium uma quantidade de
fluidos. E o terceiro é que tudo isso sofre influência
da maior ou menor simpatia (afinidade) entre o
médium e os Espíritos.
Cabe-nos refletir sobre a nossa influência
nos ambientes em que vivemos, desde a nossa
casa e outros ambientes da sociedade, como
também no centro espírita. Pelo nosso caráter,
pelos nossos hábitos, atraímos Espíritos que têm
afinidade conosco. De algum modo, estabelecemos
uma psicosfera ao nosso redor que vai compor o
ambiente em que vivemos, unindo-se também aos
fluidos emitidos por outras pessoas e Espíritos.
As reflexões que surgem são: qual a qualidade
do material fluídico tenho oferecido para o lugar
em que vivo? Que categoria de Espíritos estarão
vinculados a mim por afinidade? Qual é a qualidade
da ambiência espiritual dos lugares que eu frequento?
O que esses Espíritos conseguem operar com a
minha contribuição? Serão curas ou serão doenças?

No momento da evangelização
Considerando toda a compreensão sobre
médiuns e mediunidade que tivemos até aqui,
tanto através dos artigos anteriores quanto com
os estudos da corrente edição a respeito dos
fenômenos mediúnicos e os mecanismos utilizados
pelos Espíritos para atuar sobre corpos materiais,
pudemos obter elementos importantes para o nosso
aprendizado.

As crianças e jovens necessitam fazer uma
pausa para refletir nessas questões. O que é ambiência
espiritual, como ela se constrói? O que é sintonia e
afinidade espiritual? O educador pode apresentar
esses conceitos através de algum método expositivo,
enfatizando sempre a nossa participação no processo
em termos de sentimentos e pensamentos, como
também demonstrando os recursos que temos para
alcançar faixas mais elevadas de vibração.

Uma vez compreendido isso, pode ser
proposto um exercício com eles para identificar os
pensamentos que surgiram ao longo do dia e ao
longo da semana. Sugerimos que seja criado um
momento de relaxamento e recolhimento para isso.
Convidar as crianças ou jovens para observarem sua
respiração, esquecerem o mundo lá fora. Depois de
1 minuto de recolhimento, o educador irá pedir que
procurem se lembrar dos pensamentos que tiveram
naquele dia e naquela semana. Em seguida, num
trabalho individual, sem exposição da criança ou
do jovem, eles deverão analisar a qualidade daquele
pensamento em termos de vício e virtude. Eram
pensamentos bons ou pensamentos maus? Eram
puros? Qual tipo de Espírito estaria interessado
naqueles pensamentos?

Essas e outras reflexões podem ser feitas, talvez
Mas o ponto que gostaríamos de destacar
hoje é a contribuição que nós damos aos pedindo para escreverem numa folha de papel (que
Espíritos. As maravilhas que eles podem fazer
não seria compartilhada). Depois, eles poderiam (por
em nosso benefício e os males que podem nos
causar em função da nossa própria invigilância. livre vontade) comentar algo sobre a experiência.
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Internacional

Em abril, aconteceu o Primeiro Mês Espírita Mundial
Durante todo o mês de abril, espíritas de 36 países, de 5 continentes, estiveram
reunidos.
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D

urante todo o mês
de abril, diversas instituições do mundo
estiveram reunidas no 1º Mês
Espírita Mundial em evento
on-line produzido em mais de
10 idiomas e legendado em:
Espanhol, Francês, Inglês e
Português.
Palestrantes e estudiosos do
Espiritismo de diferentes países trataram sobre temas atuais
e de relevância para a sociedade à luz do conhecimento espírita.
A organização foi da
Fundação Espírita André Luiz,
apoiando a divulgação desse
evento de união e paz.
Segundo os organizadores,
“o que nos une é muito maior
do que aquilo que nos separa,
várias línguas, diversos costumes, mas com o mesmo ideal”.
Durante todo o mês de abril
o planeta viveu momentos de
união e paz. 36 países e mais
de 120 palestrantes e estudiosos do espiritismo representando diferentes culturas
estiveram participando do 1º
Mês Espírita Mundial.
O evento foi transmitido
pelo canal do YouTube da TV
Mundo Maior e as palestras
encontram-se ali gravadas.
Para informações incluindo
o que ocorreu e as palestras
realizadas, acesse:
feal.com.br/mes-espirita-mundial
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Nacional

Tocantins tem os Diálogos ao coração pela Feetins

D

ifundir e divulgar a Doutrina Espírita,
através de uma atividade semanal, procurando consolar, esclarecer e orientar; dar
suporte emocional/espiritual a quem chega à casa
espírita em dificuldade emocional, sem ter como
meta a “cura” emocional e/ou material de pessoas,
visto que isso não nos cabe e incentivar o autoconhecimento são alguns dos objetivos que a Feetins
Federação Espírita do Estado do Tocantins busca
obter com os Diálogos ao coração, evento virtual que
vai ao ar, todos os domingos, a partir das 17 horas,
em seu canal no YouTube.
Além dos objetivos acima, os organizadores da
federativa consideram que, também, são objetivos “apresentar, informar e discutir os conceitos e
descrições acerca do momento atual que vivemos,
baseados na literatura, principalmente, Espírita;
propiciar a reflexão em conjunto como ferramenta
de aprendizado do método de autodescobrimento
e, além disso, o ato de refletir em conjunto sobre os
conceitos e descrições feitas na literatura em questão, levando ao autoconhecimento”.
Para que isto seja possível, são convidados expositores e palestrantes de diferentes regiões e estados
brasileiros, para que, durante o tempo de 60 minutos, determinado assunto seja trabalhado e analisado.
Os Diálogos são estruturados em quatro fases: na
primeira, apresentação, informações e prece feitas
por um dirigente; na segunda, exposição do tema
feito por facilitador previamente escolhido, no tempo mínimo de 20 minutos e máximo de 30 minutos;
na terceira, acontece o debate com os presentes sobre o tema proposto, buscando a participação ativa
dos presentes conduzidos pelo dirigente e facilitador.
O evento é finalizado com informes finais, e prece
de encerramento.
A cada seminário muda-se o facilitador, porém
nada impede que se repita o mesmo facilitador, em
momento oportuno, caso haja interesse em se aprofundar o assunto tratado, solicitado pelos presentes.
Tema e facilitador são escolhidos com antecedência e divulgados pelos meios possíveis em todos
os canais de divulgação que a Feetins possui.
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Os temas são escolhidos através de pesquisas em
que os frequentadores e participantes da Feetins,
bem como simpatizantes, colaboram nesta escolha.
Tanto o formulário de pesquisa de tema quanto a
forma de aplicação deste formulário de pesquisa são
por via eletrônica, utilizando as mídias sociais da federativa bem como mídias sociais de pessoas que,
por seu livre interesse e sem nenhum compromisso,
assim possam proceder.
A Feetins foi fundada no dia 8 de abril de 1989,
sendo a mais nova federativa estadual, com participação no Conselho Federativo Nacional da
Federação Espírita Brasileira.
A partir de 1990, foi transferida para a nova capital do estado do Tocantins, Palmas, quando os
dirigentes da instituição, ainda sem sede própria,
se reuniam no Auditório da Câmara Municipal e,
posteriormente, no saguão da Prefeitura Municipal.
Hoje, já com sede construída, em terreno doado,
na avenida JK, da capital, a apenas 500 metros
do Palácio Araguaia, sede do governo estadual de
Tocantins.

Jorama Leobas e Daniel Araújo, facilitadores do programa
Diálogos, com exposição de Adhemar Chufalo Filho.
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Baixada Santista

A USE Regional da Baixada
Santista e Vale do Ribeira realizou no dia 25 de março, a roda
de conversa Incipiência de estudos e
práticas espíritas sobre os aspectos científicos do Espiritismo. O evento contou com as participações de Allan
Kardec Pitta Veloso, Presidente do
órgão, de Marco Milani, Diretor
do Departamento de Doutrina da
USE, Alexandre da Fonseca, da
Assessoria de Ciência e Pesquisa
Espírita da USE e Dalessandro
Pence Santana Rodrigues, do
Centro Espírita Ismênia de Jesus,
com transmissão pelo YouTube.
No dia 31 de março, Rosana
Amado Gaspar, Presidente da
USE, Eulália Bueno, Lauriano
dos Santos e Jaqueline Ribeiro,
em roda de conversa, desenvolveram o tema Qualidade doutirnária
da literatura espírita, organização
e promoção da USE Regional
da Baixada Santista e Vale do
Ribeira, com transmissão pelo
YouTube.
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Estadual

Ainda desenvolvendo temas
selecionados pelo Conselho
Deliberativo Estadual para reflexão pelos dirigentes espíritas, a USE Regional da Baixada
Santista e Vale do Ribeira realizou, no dia 7 de abril, a roda de
conversa Entendimento da USE e
o senso de pertencimento do dirigente,
contando com as participações de
Pascoal Bovino, Vice-Presidente
da USE, Antonio Carlos Amorim,
do programa Momento Espírita e
da USE Distrital do Ibirapuera,
Guaracy Nascimento, da USE
Intermunicipal de Ourinhos com
mediação de Allan Kardec Pitta
Veloso.

Barretos

No dia 20 de março aconteceu
o 6o Encontro USE Barretos,
com o tema Evangelização com
Jesus: Boa Nova no mundo de regeneração que contou com as participações de César Tucci (SP), Júnior
Vidal (ES), Laura Lins (SE) e
Sandra Borba (RN). A
promoção e realização foi
da USE Intermunicipal
de Barretos.

Bauru

Caminhos e Espiritismo
foi a live no Instagram,
realizada pela USE
Intermunicipal de Bauru,
contando com as participações de Ivair Bernardes
e de Maria Alves, no dia
25 de abril, às 20 horas.

Caçapava

Nos sábados de abril,
o Centro Espírita Ao
Sol Nascer, com apoio
da USE Intermunicipal

de Caçapava, realizou a 18a
Vivência Espírita, com o tema
central Conhece-te a ti mesmo: vícios
morais.

Campinas

João Vieira fez a palestra O bem
e o mal sofrer, na 152a Noite da
Fraternidade, tradicional realização da USE Intermunicipal de
Campinas, no dia 5 de março.
No dia 19 de março, com apoio
do NEPE Eurípedes Barsanulfo,
a USE Intermunicipal de
Campinas realizou o Seminário
Meu reino não é deste mundo, no
formato presencial, no Grupo
Espírita Paz e Amor, na rua
Taquarituba, 87, no Jardim Nova
Europa, em Campinas.

Cotia

De 17 a 22 de abril aconteceu a
3a Semana Espírita, ainda no
formato virtual, promovida pela
USE Intermunicipal de Cotia,
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homenageando o lançamento de
O livro dos espíritos, com o tema
central Herculano Pires, o Kardec brasileiro e comemorando os 50 anos
da campanha Comece pelo Começo.

ciais nos centros unidos. A primeira palestra foi desenvolvida
por Rosana Amado Gaspar, presidente da USE.

Embu das Artes

A USE Intermunicipal de Garça
realizou o Ciclo de Palestras
Espíritas, ainda no formato virtual, sendo desenvolvido os temas
Envelhecimento à luz da doutrina espírita, por Luís Gustavo Mariotti,
Amar, não sofre, por Edson Toledo
Silvério, Transformação moral, por
Paulo Lodi e O que é o espiritismo?,
conduzida por Donizete Pinheiro.
O evento fez parte das comemorações dos 50 anos da campanha
Comece pelo Começo.

Durante o mês de abril, em homenagem aos 160 anos do livro
Viagem Espírita em 1862, a USE
Distrital do Ibirapuera realizou o
Mês do Livro Espírita, contando com palestras virtuais de
Carlos Eduardo Braga, Alberto
Morgado, Margarida Mancini,
Antonio Carlos Amorim, Adair
Ribeiro Júnior, Hervé Salmon
e Marco Milani, diretor do
Departamento de Doutrina da
USE. O evento também comemorou os 50 anos da campanha
Comece pelo Começo.

Guarulhos

Itanhaém

Durante os sábados, às 19 horas, e domingos, às 16 horas, de
abril, a USE Intermunicipal de
Embu das Artes realizou o Mês
Espírita, comemorando o seu
10o aniversário de fundação e os
50 anos da campanha Comece pelo
Começo. Para cada um dos finais
de semana, as duas palestras tiveram como tema de exposição, um
dos cinco livros de Allan Kardec.
A transmissão foi pelo canal do
YouTube do órgão intermunicipal.

Franca

A tradicional Semana da
Família, em sua 40a edição neste
ano, envolvendo as casas espíritas da USE Regional de Franca
aconteceu de 27 de março a 2 de
abril, com o tema Honrar nosso passado e presente para cultivar o futuro:
perdoar, agradecer e progredir.
De 16 a 23 de abril, a USE
Intermunicipal de Franca realizou a 71a Semana do Livro
Espírita de Franca. A abertura
do evento foi no formato presencial no Teatro Judas Iscariotes, da
cidade, enquanto as outras seis
palestras foram ainda no formato
on-line.

Freguesia do Ó

Com o tema central Amai-vos e
instruí-vos, de 17 a 24 de abril, a
USE Distrital da Freguesia do Ó
realizou a I Semana do Livro
Espírita, com palestras presen-
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Garça

Rosana Amado Gaspar, presidente da USE, foi a responsável pela
palestra A mulher na realidade atual,
no dia 6 de março, no evento
Semana da Mulher 2022, organizado e promovido pela USE

Intermunicipal de Guarulhos, no
período de 6 a 11 de março.

Ibirapuera

Dentro das comemorações dos
50 anos da campanha Comece pelo
Começo, a USE Intermunicipal de
Itanhaém realizou no dia 3 de março, palestra on-line especial
com Pascoal Bovino, 2o VicePresidente da USE.

Jabaquara

Na comemoração do Dia
da Internacional da Mulher,
Julia Nezu, Vice-Presidente
da USE, realizou palestra
organizada pela USE Distrital
do Jabaquara, desenvolveu o
tema Conhecendo Anália Franco.
Iniciado no dia 11 de março e indo até 27 de maio, o
CCDPE-ECM Centro de
Cultura,
Documentação
e Pesquisa do Espiritismo
Eduardo Carvalho Monteiro,
com apoio da USE Distrital
do Jabaquara, realiza o curso
Reencarnação no Brasil, contendo
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casos sugestivos pesquisados por
Hernani Guimarães Andrade e
biografias de vultos do Espiritismo
no Brasil. Os encontros acontecem naquele período, sempre às
sextas-feiras, das 20 às 22 horas,
pela plataforma Google Meet.
Com apoio do Centro Espírita
Lírios da Misericórdia do Senhor,
a USE Distrital do Jabaquara
apresentou o filme Kardec, o filme,
em comemoração aos 165 anos
de lançamento de O livro dos espíritos e da campanha Comece pelo
Começo. A sessão foi apresentada
no dia 30 de abril, às 18 horas,
com debate transmitido ao vivo
pelas redes sociais.

Jaú

De 21 de abril a 7 de maio, a USE
Intermunicipal de Jaú realizou a
40a Feira do Livro Espírita de
Jaú, no Jaú Shopping.

Limeira

Nos dias 16 e 23 de abril, a USE
Intermunicipal de Limeira realizou palestras com o tema central
Conflitos atuais à luz do Espiritismo e
participações de Jorge Godinho
Barreto Nery e Emanuel
Cristiano. Também, como parte
do Mês Espírita de Limeira,
aconteceu
Seminário
para
Formação de Passistas, com coordenação de Cristiano Portella, no
dia 9 de abril, das 13 às 17 horas.

Lins

Espiritismo e Política foi o tema desenvolvido por Aylton Paiva e
Donizete Pinheiro, no seminário
espírita on-line, promovido e realizado pela USE Intermunicipal
de Lins, no dia 5 de março, das
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15 às 17 horas.
A USE Intermunicipal de Lins,
em comemoração aos 159 anos
de lançamento da primeira edição de O evangelho segundo o espiritismo, realizou Ciclo de Palestras
nos centros espíritas das cidades de Lins, Pongaí, Guaiçara,
Guarantã, Guaimbê, Getulina,
Cafelândia com temas baseados
no livro homenageado. A palestra em Guaiçara foi realizada na
Câmara Municipal daquela cidade.

Marília

O perdão e o autoperdão no atendimento
fraterno foi o tema do evento on-line promovido e realizado pelo
Departamento de Doutrina da
USE Intermunicipal de Marília,
no dia 9 de abril, com participações de Cristiane Munhos,
Donizete Pinheiro, Edgar Miguel
e coordenação de Karina Rafaelli.

Mauá

Comemorando o Dia do
Espírita pela cidade de Mauá,
a USE Intermunicipal local realizou palestra com Alexandre
Henrique sobre o tema O papel do espírita na construção de uma
sociedade melhor, evento virtual
ocorrido no dia 8 de abril, a
partir das 20 horas.

Osasco

O programa USE em Foco,
realização da USE Municipal
de Osasco e Intermunicipais
de Cotia e de Carapicuíba,
apresentou palestra de Rosana
Amado Gaspar, presidente
da USE, com o tema Senhor e
Senhora Kardec, no último dia 12

de abril, às 20 horas. O programa tem mediação de Fernando
Ambrósio, João Marcos e Adilson
Lofredo.
Para comemorar os 165 anos
de lançamento por Kardec, em
1857, o programa USE em Foco
convidou Julia Nezu para falar sobre A importância do lançamento de O
livro dos espíritos, no dia 19 de abril.
No dia 26 de abril, foi a vez
de Marco Milani, diretor do
Departamento de Doutrina, da
USE SP, falar no programa sobre o tema Importância das obras da
Codificação kardequiana, no horário
das 20 horas, no formato virtual.
De 2 a 30 de abril, no Calçadão,
em frente ao Shopping Osasco,
a USE Municipal de Osasco
realizou a 39a Feira do Livro
Espírita. O evento faz parte do
Calendário Oficial de Eventos do
Município.

Ourinhos

Como implantar a LGPD Lei Geral
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órgão regional.
No dia 30 de abril,
foi realizado workshop A casa espírita
e o momento atual, com
participações de Alex
Bonafini,
Marina
Gevartosky e Pascoal
Nunes, com promoção e realização da
USE Intermunicipal
de Piracicaba.

Rancharia

de Proteção de Dados nas casas espíritas foi o tema da roda de
conversa realizada no dia 6 de
março, pela USE Intermunicipal
de Ourinhos. O evento contou
com a participação de Maurício
Romão, diretor do departamento
de Tecnologia de informação, da
USE.
No dia 3 de abril, a USE
Intermunicipal de Ourinhos
realizou roda de conversa sobre a Proteção social e proteção sociorreligiosa no contexto do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS,
contando com a participaçào
de Luiz Monteiro, diretor do
Departamento de APSE da USE
SP.

Piracicaba

Pascoal Bovino e Ana Maria de
Souza, da USE, participaram
de evento da USE Regional de
Piracicaba, em comemoração
aos 50 anos da campanha Comece
pelo Começo, no dia 4 de março. O
evento on-line teve coordenação
de Álvaro Vargas, Presidente do
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apoio da USE Regional de São
Paulo.

Santos

O Departamento de Infância
da USE Intermunicipal de
Santos realizou o II Mês da
Evangelização Espírita de
Santos e Cubatão 2022, ainda
no formato virutal, com participação de Adeílson Salles, no dia
2 de abril, desenvolvendo o tema
Evangelização, a arte de educar os diferentes.

Rita de Cássia Sillos
Gardim foi a palestrante do tema Envelhecimento, finitude e doutrina espírita, realizada
no formato on-line pela USE
Intermunicipal de Rancharia, no
dia 9 de abril.

São Bernardo do Campo

Ribeirão Preto

Dalva Ferreira, presidente da
USE Regional de Marília, foi a
expositora convidada pela USE
Intermunicipal de São Carlos
para palestra realizada em 6 de
março, com o tema Vida além da
vida. Raul de Mello Franco foi o
responsável pela palestra no dia
3 de abril, desenvolvendo o tema
A passagem. Estas palestras, organizadas pelo órgão, visam o estímulo à educação do ser espiritual.

Com quatro palestras presenciais e quatro virtuais, a USE
Intermunicipal de Ribeirão Preto
realizou de 17 a 24 de abril, sua
Semana Espírita 2022. Todos
os temas das palestras tiveram
como base as obras fundamentais
da Doutrina Espírita, codificadas
por Allan Kardec. No encerramento da Semana, houve roda
de conversa sobre mediunidade,
contando com as participações de
Julia Nezu, Silvio Costa e Andréa
Laporte Milani, da Diretoria
Executiva da USE SP.

Santana

Rosana Amado Gaspar e Marcelo
Marafon conduziram o evento
on-line Administrando o centro espírita: um olhar contábil e jurídico, no
último dia 30 de abril, promovido
pela USE Distrital de Santana e

O bem é incansável foi o tema da
palestra virtual de Osvaldo
Candido realizada pela USE
Intermunicipal de São Bernardo
do Campo no dia 11 de abril.

São Carlos

São José do Rio Preto

No mês comemorativo ao dia da
Mulher, a USE Intermunicipal de
São José do Rio Preto realizou a
palestra Protagonismo feminino no
movimento espírita, com participação de Márcia Barroso, diretora
do seu Departamento da Família,
no dia 23 de março.

São José dos Campos
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A 69a Semana Kardeciana de
São José dos Campos foi realizada com as palestras virtuais
acontecendo nos dias 20 e 27 de
março e 3, 6 e 10 de abril. O tema
da semana, que acontece anualmente, foi a campanha Comece
pelo Começo. Realização da USE
Intermunicipal de São José dos
Campos contando com as participações de Marco Milani, Daniel
Salomão, Alexandre da Fonseca,
Marina Ferri, e Gilmar Trivelato
no desenvolvimento de temas associadas às obras básicas de Allan
Kardec.
O Dia de Allan Kardec, lei municipal em São José dos Campos,
foi comemorado na Câmara
Municipal, contando com a participação de Orson Peter Carrara,
no dia 18 de abril. O evento é realizado pela USE Intermunicipal
de São José dos Campos, em
parceria com a Aliança Espírita
Evangélica.

São Paulo

A USE Regional de São Paulo
realizou no último domingo de
abril, dia 30, das 15 às 17 horas, ainda no formato virtual, o
I Encontro para Dirigentes
e Dialogadores de Reuniões
Mediúnicas, desenvolvendo o
tema Reuniões Instrutivas: por
que são raras? A expsição esteve a cargo do Departamento de
Mediunidade do órgão regional.

São Vicente

Com o tema Espiritismo: uma nova
era para a regeneração da humanidade,
a USE Municipal de São Vicente
realizou o 60o Mês Espírita,
com palestras presenciais nos
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sábados de abril, sempre no CE
Paulo e Estevão.

Sorocaba

O Departamento de Comunicação da USE Intermunicipal de
Sorocaba realizou no dia 20 de
abril, o evento on-line Encontro
com Jesus, com transmissão
pelo Facebook e YouTube, tendo
como base do tema Jesus e João
Batista, o Evangelho de Mateus.
Juliana Tangi e Aletheya Sério foram as apresentadoras.
No mesmo dia, em parceria com
os departamentos de Infância
e de Atendimento Espiritual, a
USE Intermunicipal de Sorocaba
desenvolveu o tema Mediunidade
na infância, com as participações

de Aparecida Martinez, Hélio
Corrêa, Michele Oliveira e Sérgio
Araújo. O evento foi on-line
com transmissão para o Facebook
e YouTube.

Taubaté

A USE Intermunicipal de
Taubaté realizou no dia 26 de
março, com participação de Rita
Foelker, Seminário on-line sobre Evangelização Infantil,
das 16 às 18 horas.Também, durante os sábados e domingos de
março aconteceu o 32o Mês da
Semana da Família Espírita,
com palestras virtuais realizadas
pelo órgão intermunicipal.

EVOLUÇÃO DO SER: CONSCIÊNCIA E LIVRE-ARBÍTRIO

24 de Junho - Sexta

Programação

19h30 – 20h30 - Palestra:
A evolução do ser: consciência e livre-arbítrio
Rossandro Klinjey
25 de Junho - Sábado
9 h - Palestra
O papel do Espiritismo rumo à regeneração
Alberto Almeida

14 h - Rodas de Conversa
Espiritismo: religião em seu sentido filosófico
Uso equivocado de teorias científicas no Espiritismo
Práticas estranhas no centro espírita
Desafios da prática mediúnica nos dias atuais
16h10 - Rodas de Conversa
A postura do espírita diante das mídias sociais
Diálogo entre gerações no Movimento Espírita
Lições da pandemia ao centro espírita
Fatos históricos e coerência doutrinária

11h10 - Palestras simultâneas
Viver no mundo sem ser do mundo
Humberto Schubert
Um desafio chamado família
Heloísa Pires

20h10 - Palestra
A alegria de se trabalhar na vinha do Senhor
Haroldo Dutra

Uma nova proposta de liberdade
Simão Pedro de Lima

26 de Junho - Domingo

9 h - Síntese das Rodas de Conversa
10h50 - Palestra
A fé e a esperança frente aos desafios da atualidade
André Trigueiro
Tauá Resort & Convention Atibaia - 24 a 26 de junho de 2022
congressousesp.org
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