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Falando

Trazemos para você, nesta edição da revista 
Dirigente Espírita, a síntese da live que comemo-
rou os 75 anos da USE. Foi um encontro vir-

tual dos ex-presidentes com Rosana Amado Gaspar, 
a atual presidente, quando tiveram oportunidade de 
trazer para o público suas análises e reflexões sobre os 
períodos que participaram mais ativamente no órgão 
federativo. Esta síntese pode ser ampliada assistindo ao 
vídeo gravado que se encontra no canal da USE no 
YouTube.

Charles Kempf  e Jean-Paul Evrard, na França e 
na Bélgica, trazem importantes reflexões sobre o mo-
vimento espírita naqueles países de língua francesa e 
suas ideias para um novo movimento espírita, conside-
rando suas experiências e vivências, não somente em 
seus países, mas também no CEI Conselho Espírita 
Internacional.

Marcelo Henrique Pereira, no ano de comemo-
ração do cinquentenário da campanha Comece pelo 
Começo, considera que “a campanha visa a conscien-
tização da necessidade do estudo por parte dos espíri-
tas (dirigentes, expositores e frequentadores), porque os 
interessados em conhecer o Espiritismo não podem fi-
car à mercê da mera divulgação doutrinária (palestras) 
ou da simples leitura de periódicos ou livros”. 

Garça, cidade do interior do estado de São Paulo, 
também tem seu programa Momento Espírita, homô-
nimo ao apresentado na Rádio Boa Nova, desde 1972, 
por companheiros espíritas da Capital. O de Garça 
comemora, também, 50 anos, alguns meses após o da 
USE.

Continuamos trazendo histórias da Revista Espírita, 
adaptada e ilustrada, para atividades de evangelização 
e educação infantil. Os departamentos da USE apre-
sentam seus artigos no Circuito Aberto, sempre refor-
çando as atividades e funções no centro espírita.

E, ao final, você encontra em Suplemento especial, 
tudo o que aconteceu no 18o Congresso Estadual de 
Espiritismo, adiado por duas vezes, devido às condições 
pandêmicas vivenciadas desde 2020, realizado nos dias 
24 a 26 de junho, no Tauá Resort & Convention, em 
Atibaia, com momentos de reflexão e de confraterni-
zação.

Boa leitura!
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CCom o objetivo de estimular a 
união fraterna e amorosa e a 
difusão do espiritismo, no mês 

em que a USE completa 75 anos de 
existência, realizou-se o 18º Congresso 
Estadual de Espiritismo, contando com 
a colaboração dos membros da Diretoria 
Executiva e departamentos.

O Espiritismo nos dá ciência de que 
toda instituição espírita não se limita 
apenas a esfera física, mas sobretudo, 
tem uma base avançada na espiritualida-
de, de onde procede as realizações para a 
elevação moral dos seres humanos.  

No 18º Congresso Estadual de 
Espiritismo não foi diferente.  A atmos-
fera espiritual alcançou todos corações, 
felizes por estar junto com amigos que 
ficaram distantes por longo período.  
Pode-se sentir o quanto foi importante 
reunir representantes de todo o estado.  

Os participantes também foram conta-
giados pela empolgação e entusiasmo da 
presença dos jovens, que cantaram e lan-
çaram o projeto de “apadrinhamento de 
jovens”, para o evento da 11ª COMJESP 
-Confraternização das Mocidades e 
Juventudes Espíritas do Estado de São 
Paulo, que ocorrerá na cidade de Franca/
SP em 2024

Além disso, alguns médiuns tiveram a 
percepção da presença de Espíritos que 
fizeram parte da direção da USE, e como 
não poderia deixar de ser, continuam tra-
balhando em prol da unificação.

 O 18º Estadual de Espiritismo cum-
priu o seu papel, com palestrantes com 
ampla capacidade de divulgação; dis-

cussões proveitosas para o Movimento 
Espírita nas rodas de conversa; mostra de 
documentos raros e históricos; apresenta-
ções artísticas; livraria, sem esquecer da 
tarefa de preparação semanal, durante 
todo o período de organização, mais de 
3 anos, através do Evangelho virtual da 
USE.  O Congresso contou também com 
uma sala de sustentação e atendimento 
fraterno, ciente de que a espiritualidade 
esteve presente.

A confraternização final tocou o sen-
timento de todos, que se abraçaram ca-
rinhosamente, com máscaras é certo, 
embalados pela música Ama, de Moacyr 
Camargo,  com a certeza de que as vi-
brações ali sentidas foram irradiadas por 
todo estado de São Paulo. 

(1) comentário da questão 569, de
O livro dos espíritos.

75 anos da USE

Rosana Amado Gaspar 
é presidente da Diretoria 

Executiva da USE,
gestão 2021 - 2024.
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As missões dos Espíritos têm sempre por objeto o bem. Quer como Espíritos, quer como homens, 
são incumbidos de auxiliar o progresso da Humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um 
círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais e de velar pela execução de deter-

minadas coisas (...)¹

Rosana Amado Gaspar, na abertura do
18o Congresso Estadual de Espiritismo
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Anderson José da Silva Zamingnani

Perfil

Anderson José da Silva Zamingnani, 
45 anos, residente em Jacareí, filho de José 
Antônio da Silva e de Marta Maria Costa 
Silva, irmão da Andréa, Aline e Alisson (in 
memoriam). Fez o Curso de Magistério, 
Licenciatura Plena em Matemática, espe-
cialização em Gestão e Supervisão Escolar, 
Licenciatura em Pedagogia, especialização 
em Educação Matemática. Foi professor de 
Matemática e Física em escolas públicas por 
muitos anos, diretor de Escola desde 2018 e 
atualmente Supervisor de Ensino na Diretoria 
de Ensino da Região de Jacareí. Casado há 
11 anos com Mara Margareth Zamingnani 
com quem tem três filhos Luís, Amanda e 
Anna Carolyna, o enteado Rodrigo e dois 
netos Yago e Gabriel Henrique e, em vias de 
chegar o terceiro. Gosta de ler livros, de visi-
tar livrarias e bibliotecas, fazer caminhadas, 
assistir filmes selecionados, viajar e ouvir mú-
sicas. Adora curtir um lindo pôr-do-sol. 

Dirigente Espírita: Conte-
nos como e quando chegou ao 
Espiritismo.
Anderson Zamingnani:  Antes de res-
ponder especificamente a sua pergunta, 
preciso dizer que venho de família de for-
mação católica bastante sólida chegando 
a fazer a chamada Primeira Comunhão 
e, anos depois, a chamada Crisma. Fico 
grato a essa formação que tive pois ser-
viu-me de base para o prosseguimento 
de minha jornada existencial. Com a 
evolução do tempo e com o surgimento 
de questionamentos existenciais além da 
procura de “soluções” para os problemas 
que me afligiam na época, fiz buscas em 
leituras de livros e revistas espiritualistas, 
esotéricas, de numerologia, de cartoman-

cia até a minha chegada à uma igreja 
evangélica na qual cheguei a frequentar 
por um bom tempo. Esta é uma fase an-
terior à minha chegada ao Espiritismo, 
muito importante e relevante para mim, 
marcada por “coincidências”. 

DE: Conte-nos sobre a sua trajetó-
ria desde que se tornou espírita.
AJSZ: Contarei antes como cheguei ao 
Espiritismo. Em 1994 frequentava o 3º 
Ano de Magistério da EEPSG Ministro 
José de Moura Resende em Caçapava (SP) 
e fazia Estágio Supervisionado obrigató-
rio em outra escola, na EEPG Professora 
Ruth Sá, também em Caçapava. Nesta 
segunda escola, eu gostava de fazer está-
gio na turma da Professora Vanya Tereza 
Cardoso de Faria pela sua firmeza conju-
gada com carinho com que lidava com os 
alunos além do domínio dos conteúdos e 
da gestão de sala de aula. Também porque 
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ela sempre dava oportunidades de ajudá-
-la em tudo que era possível para exer-
citar meus aprendizados no Magistério. 
Ensinou-me a passar “pontos” na lousa, 
ou preencher Diários de Classe ou fazer 
reproduções de matrizes no mimeógrafo. 
Ela transmitia algo a mais que eu não 
sabia definir, mas que era bom e inco-
mum. Com a confiança que ela tinha 
em minhas habilidades e enxergando 
em mim alguma potencialidade, como 
ela fazia com seus alunos, em abril do 
mesmo ano ela me convidou para ir num 
final de semana em sua residência para 
ajudá-la na escrituração dos Diários de 
Classe e na preparação de matrizes para 
o mimeógrafo. Nesta ocasião, conheci o 
seu marido, João Batista de Faria, que 
foi professor de meu irmão; o seu filho, 
João Albano Pereira Cardoso de Faria 
com quem tornamo-nos como irmãos; a 
sua mãe, dona Vicentina (in memorian), 
a quem sou eternamente grato pelos 
auxílios materiais e espirituais; a dona 
Aparecida (amiga da família a qual vivia 
com eles de longa data) e a Célia a qual 
trabalhava como Empregada Doméstica 
na sua residência. Ela e sua família me 
acolheram de uma forma tão especial e 
espiritualizada que, quando ela precisou 
de mim para outras atividades escolares, 
voltava à sua residência com muita ale-
gria e desejoso de aprender e acabamos 
nos tornando amigos. E assim, minha ida 
à residência da Vanya tornou-se cada vez 
mais frequente. Deixo registrado aqui 
minha eterna gratidão à Vanya e à sua 
família por tudo que fizeram por mim e 
por muitos outros. Era costume, às vezes, 
de eu sair do Magistério e ir à casa dela 
tomar o café que dona Vicentina prepa-
rava para mim. Na hora de ir embora, eu 
acompanhava a Vanya até determinado 
ponto pois a partir daí ela se dirigia para 
o Centro Espírita e eu ia para a minha 
casa. Num determinado momento mani-
festei a ela o meu interesse de conhecer 
o Espiritismo, mas ela sabia que eu fre-
quentava a igreja evangélica. Ela sempre 

respeitou em tudo, inclusive sobre a mi-
nha manifestação religiosa o que me fez 
aumentar minha admiração por ela.  

DE: E foi ao Centro Espírita fre-
quentado pela Dona Vanya?
AJSZ: Sim, no dia 20 de agosto de 
1994 compareci a uma das palestras 
do XIV Mês da Codificação Espírita, 
de Caçapava. Este evento era e conti-
nua sendo promovido anualmente pela 
Mocidade Espírita A Fé pela Razão, do Centro 
Espírita A Fé pela Razão, de Caçapava, 
sempre nas noites de sábados, do mês 
de agosto. Para cada noite, é eleita uma 
obra da Codificação Kardequiana a 
ser homenageada e desenvolvido como 
tema pelos palestrantes convidados. Essa 
noite foi memorável para mim pois era 
a primeira que fui conhecer e adentrar 
um centro espírita. O Centro Espírita A 
Fé pela Razão é um centro fundado em 
1935 e, na época que o conheci, manti-
nha uma arquitetura e uma construção 
antiga, porém muito bonita e charmosa, 
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tanto no seu exterior como no interior. 
Acompanhado da Dona Vanya e família, 
fui bem recebido pelos companheiros do 
centro e fiquei emocionado ao chegar 
em seu interior: uma mistura de paz, de 
tranquilidade e de alegria agitavam o 
meu ser. Tive a impressão de já conhecer 
aquele lugar embora não recordasse de 
nenhum outro que eu tivesse visitado até 
então. Também tive a impressão de que 
uma voz interior estava me dizendo des-
de que cheguei ao portão do centro: “seja 
bem-vindo, seja bem-vindo!!” 

DE: Qual foi o tema da palestra 
que você ouviu?
AJSZ: Tive a honra de conhecer a pro-
fessora Heloísa Pires, que também era 
professora de Matemática, filha de José 
Herculano Pires, e ela desenvolveu o 
tema: A família, o Espírito e o tempo. Esta 
palestra foi a inauguração de uma nova 
era para a minha vida: trouxe respostas 
para vários dos meus questionamentos 
que vinha buscando a bom tempo e deu 
pistas seguras para eu encontrar respos-
tas para outros. Cada palavra, cada frase, 
cada pensamento da Heloísa Pires vinha 
como relâmpagos a clarear minhas ideias 
e meus pensamentos, saciando meus de-
sejos por respostas e esclarecimentos. Eu 
consegui em uma hora e dez minutos de 
palestra o que eu vinha buscando em 
meses, em anos atrás. Ao final da pales-
tra de cada noite do Mês da Codificação, 
a Mocidade Espírita “A Fé pela Razão” 
tinha um costume presentar um exem-
plar da Codificação ou algum outro livro 
espírita para aqueles participantes que 
iam pela primeira vez ao Centro Espírita. 
Nesta noite, fui agraciado com um 
exemplar de “O Evangelho segundo o 
Espiritismo” de Allan Kardec, tradução 
de José Herculano Pires, Editora LAKE. 
Foi uma noite memorável! Comecei a ler 
o livro e já fiquei encantado com a clare-
za e objetividade dos ensinamentos, sem 
qualquer tipo de mistério ou ocultismo. 

DE: Deixou a igreja evangélica?
AJSZ: Eu não havia deixado de frequen-
tar a igreja evangélica de imediato, mas 
decidi comparecer à última palestra do 
XIV Mês da Codificação Espírita, do 
sábado seguinte. Então passei a fazer a 
leitura da Bíblia e, ao mesmo tempo, ler 
O evangelho segundo o espiritismo com mui-
ta vontade de conhecer o Espiritismo, 
até então, totalmente desconhecido por 
mim. Minha passagem pela igreja evan-
gélica foi muito importante pois consegui 
ter uma outra ideia do Novo Testamento. 
Deixo registrado minha eterna gratidão 
a esta igreja que frequentei por um pe-
ríodo muito curto, mas que fez muita di-
ferença para minha vida. Mas O evangelho 
segundo o espiritismo era (e continua sendo) 
uma obra que abre as portas de uma nova 
era do conhecimento espiritual, trazen-
do os esclarecimentos sobre as questões 
existenciais e dando pistas para a com-
preensão deste mundo de conflitos e de 
provas. Alguns dias depois, em conversas 
com a Vanya, tomei conhecimento que o 
Centro Espírita A Fé pela Razão oferecia pa-
lestras públicas e grupos para estudar o 
Espiritismo. Manifestei meu interesse em 
participar e em 6 de setembro de 1994 
compareci ao grupo que, às terças-feiras, 
estava estudando O livro dos espíritos. Fiquei 
tão feliz e encantando com as discussões 
sobre as leituras deste livro. Retornei na 
semana seguinte e no mesmo dia, no pró-
prio Centro, comprei o meu primeiro O 
livro dos espíritos. Desde então tornei-me 
oficialmente espírita, participante ativo 
das atividades do centro. 

DE: Já “oficialmente espírita” o 
que fez?
AJSZ: A partir daí, comecei a participar 
de encontros, confraternizações, con-
gressos, palestras espíritas. Em outubro 
do mesmo ano deixei definitivamente de 
frequentar a igreja evangélica. Como co-
mecei a fazer a faculdade de Matemática 
em 1995, no período noturno, isto invia-
bilizou minha continuidade nos estudos 
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no Centro Espírita já em 1996. Então, 
para não deixar de estudar o Espiritismo, 
com as orientações e sugestões da Vanya, 
comecei a frequentar as aulas da Mocidade 
Espírita A Fé pela Razão, nas tardes de 
sábado. Era muito prazeroso estar na 
Mocidade e tive este privilégio até o iní-
cio do ano 2000, quando passei a morar 
em Jacareí/SP, devido a questões profis-
sionais. Em Jacareí, comecei a frequentar 
a Comunidade Espírita Allan Kardec e, anos 
depois, a Casa Espírita Perseverança, a qual 
tenho ligação até o momento.

DE: Como começou a sua atividade 
na USE Intermunicipal de Jacareí? 
AJSZ: Antes da USE Intermunicipal de 
Jacareí, eu era um dos representantes da 
Mocidade Espírita A Fé pela Razão em reuniões 
da COMEVALP – Confraternização de 
Mocidades Espíritas do Vale do Paraíba. 
Não me recordo exatamente como foi 
o processo, mas acredito que devido à 
minha assiduidade e seriedade nas reu-
niões, fui eleito pelos meus pares a ser o 
Diretor do Departamento de Mocidade 
da USE Regional de Taubaté, por um 
período entre 1997 e 1999. Tive maravi-
lhosas oportunidades de conhecer jovens 
de outras Mocidades, de outros municí-
pios. Tive a oportunidade de participar 
de reuniões do DM-USE SP, dirigida na 
época pela Ana Cecília Del Moro e do 
Conselho Deliberativo Estadual da USE 
(CDE), de participar de duas reuniões do 
EECDME, uma em Rio Claro e a outra 
em Bebedouro. 

DE: E especificamente na 
Intermunicipal que dirige?
AJSZ: Respondendo especificamente 
à sua pergunta, minha participação na 
USE Intermunicipal de Jacareí, como 
começou em meados de 2000 como re-
presentante de uma das casas unidas em 
suas reuniões mensais. Em gestões poste-
riores, atuei como Diretor de Patrimônio, 
Vice-Presidente e, em 2018, fui eleito 
Presidente e reeleito para mais um man-

dato até 2024, com valorosos companhei-
ros de trabalho na USE Intermunicipal 
de Jacareí.

DE: Como está o movimento espí-
rita dentro da jurisdição da USE 
Intermunicipal de Jacareí?
AJSZ: Continua ativa, dinâmica e com 
o desenvolvimento do seu Plano Anual 
de Trabalho e incentivando a participa-
ção e o envolvimento das casas espíritas 
unidas. As reuniões mensais do Conselho 
Deliberativo da USE Intermunicipal de 
Jacareí continuam na forma on-line com 
perspectivas de retornarem, presencial-
mente, em agosto de 2022, seguindo os 
protocolos sanitários e as determina-
ções das autoridades públicas da Saúde. 
Temos feito parcerias com a Diretoria 
Executiva da União das Sociedades es-
píritas do Estado de São Paulo (DE da 
USE) com a promoção de seminários, 
de capacitação e orientação. O mesmo 
empenho vem sendo aplicado em ativi-
dades realizadas pelos departamentos. 
A preocupação com a dinamização do 
Movimento Espírita é constantemente 
compartilhada com as casas espíritas, as 
quais estão sempre atentas e parceiras 
em nossos trabalhos. 

DE: Como foi a experiência da in-
termunicipal durante a pandemia?
AJSZ: Foi desafiador no início. Nossa úl-
tima reunião de Conselho Deliberativo 
presencial foi em fevereiro de 2020 e 
não houve em março devido o início 
dos decretos governamentais de suspen-
são de atividades presenciais. Logo que 
a DE da USE publicou orientações para 
o período da pandemia e, também nos 
ofertou cursos e capacitação sobre uso 
de plataformas digitais, rapidamente nos 
apropriamos destes conhecimentos. Sem 
perda de tempo, a Comissão Executiva 
da Intermunicipal de Jacareí se reuniu de 
forma remota para mantermos a siner-
gia dos trabalhos e pensar o que fazer daí 
para a frente. Foram realizados estudos 
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das ferramentas digitais, as formas de co-
municação, como dar a continuidade às 
atividades previamente agendadas para 
acontecer na forma presencial e como 
atender às necessidades das casas espíri-
tas caso recorram a nós. Com o apoio da 
Espiritualidade amiga, tudo correu den-
tro do que era possível com tranquilida-
de e expectativa de tempos melhores. Em 
abril do mesmo ano, realizamos a pri-
meira reunião virtual do nosso Conselho 
Deliberativo com a participação de qua-
se a totalidade das casas espíritas unidas e 
prosseguindo até os dias atuais. Foi nesse 
ambiente que ativamos o Departamento 
de Tecnologia de Informação que bri-
lhantemente teve papel importantíssimo, 
dando apoio aos demais Departamentos 
e às casas espíritas para que seus trabalhos 
não fossem interrompidos. Procuramos 
não deixar de trabalhar pela divulgação 
da Doutrina Espírita. Foi um período de 
grandes e valiosas aprendizagens, conse-
guimos cumprir as agendas. Com relação 
ao Departamento de Infância de nossa 
Intermunicipal, com a apropriação das 
ferramentas digitais, foi ofertado e, ain-
da continua ofertando, a Evangelização 
Infantil para as crianças e seus familiares 
na modalidade virtual e remota. 

DE: Como e desde quando se rea-
lizam os encontros da família na 

região? Qual tem sido o resultado 
desses encontros?
AJSZ: Neste ano aconteceu, de forma 
virtual, o 35º Encontro da Família Espírita de 
Jacareí e Região, com a temática “Família: 
que lugar ocupa neste momento de 
Transição Planetária?”, desenvolvida 
pela professora Astrid Sayegh. Sempre 
é esperado por todos pela sua importân-
cia e relevância. Já estamos estudando as 
possibilidades de realizá-la presencial-
mente em 2023 com o costumeiro apoio 
das casas espíritas pensando desde a te-
mática até a estrutura de sua realização. 
Na verdade, era para ser a edição nº 36, 
mas como houve a greve dos caminho-
neiros em 2018, o Encontro da Família 
naquele ano não foi realizado. Mas são 
34 anos de confraternização, de troca 
de experiências e de compartilhamento 
de aprendizagens de temáticas à luz do 
Espiritismo entre os espíritas e simpati-
zantes participantes do evento. Evento 
importante para fortalecer a aproxima-
ção e convivência dos irmãos de todas as 
casas espiritas da região. O evento sem-
pre ocorre no último domingo do mês de 
maio. 

DE: E o trabalho do depto. De 
Infância dessa Intermunicipal?
AJSZ: As atividades do Departamento 
de Infância vêm ocorrendo ininterrupta-

Participantes da reunião do Conselho Deliberativo da USE Intermunicipal de Jacareí na
Comunidade Espírita Allan Kardec, em Jacareí/SP – maio de 2019
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mente desde o ano de 2017 com a pro-
moção de reuniões de trabalho com os 
dirigentes de infância das casas espíritas, 
com grupos de estudos, capacitação e 
formação de evangelizadores. Durante o 
período da pandemia, todas as atividades 
ocorreram por meio de plataformas di-
gitais de comunicação. O Departamento 
vem fazendo as discussões com as lide-
ranças da Infância das casas espíritas 
sobre as possibilidades do retorno pre-
sencial da Evangelização Infantil. Além 
disso, vem continuamente participando 
de ações de planejamento e de formação 
junto ao Departamento da Infância da 
USE como, por exemplo, a Capacitação 
para Educadores e Evangelizadores 
Espíritas do Estado de São Paulo 2022.

DE: As semanas espíritas de 
Jacareí são muito antigas. Quem 
as realiza? 
AJSZ: De acordo com os nossos regis-
tros e documentos de época, a Semana 
Espírita de Jacareí vem ocorrendo anual-
mente no mês de setembro, desde 1955. 
Portanto, neste ano de 2022, será reali-
zada a 68ª Semana Espírita de Jacareí e 
Região. A USE Intermunicipal de Jacareí 
promove o evento e quem realiza são as 
casas espíritas unidas com o apoio da pri-
meira. Em comum acordo com as casas 
espíritas, decide qual o período do mês de 
setembro viável para todos. Em seguida, 
cada casa espírita assume um determina-
do dia e fica responsável em entrar em 
contato com algum(a) palestrante. Caso a 
casa espírita tenha dificuldades de encon-
trar palestrante, a USE Intermunicipal 
de Jacareí pode dar o auxílio necessário. 
Antes da pandemia, as palestras eram 
presenciais possibilitando que os espí-
ritas de uma casa espírita fossem visitar 
os de outra, promovendo a fraternidade 
e a confraternização. Em 2020 e 2021 o 
evento foi totalmente ou quase totalmen-
te on-line. Agora, em 2022, cada casa 
espírita decidirá se irá realizar o evento 
presencial ou virtualmente, respeitando, 

assim, as condições de cada uma. 

DE: E a Mocidade Espírita? 
AJSZ: Retomo o que aprendi no tem-
po que estive no DM-USE Regional de 
Taubaté: que a Mocidade Espírita deve 
ser um grupo em que os jovens se reú-
nem para estudar a Doutrina Espírita e 
temas atuais à luz do Espiritismo contri-
buindo assim para a sua aprendizagem 
e formação moral. A Mocidade Espírita 
como Departamento, realiza suas reu-
niões de estudos, desenvolver suas tarefas 
e atividades, sem perder o foco o obje-
tivo pelo qual foi criado. Proporciona a 
vivência dos ensinos de Jesus, promove a 
interação entre os jovens e estes com o 
meio-social, respeitando-se seus interes-
ses e necessidades.  A Mocidade Espírita 
é de suma importância e as casas espí-
ritas precisam discutir e refletirem na 
implantação, na reativação e/ ou no for-
talecimento (se já tiverem) de Mocidades 
Espíritas para oferecerem oportunidades 
aos jovens que logo estarão saindo das 
Evangelizações Infantis e/ou àqueles 
que chegarem em suas sedes. Isso me faz 
lembrar do orador e médium José Raul 
Teixeira, no livro Ante o vigor do espiritismo, 
em resposta à questão 16, na qual afirma 
que “(...) podemos verificar o quanto é 
bom para o Centro Espírita oferecer as-
sistência doutrinária e acompanhamen-
to fraterno à juventude, na certeza de 
que, além de estar formando o homem 
e a mulher equilibrados de logo mais, ga-
rante o prosseguimento do Movimento 
Espírita em boas e dedicadas mãos.” 

DE - Como deve ser a atuação do 
jovem na casa espírita e nos ór-
gãos de unificação?
AJSZ: A atuação do jovem na casa es-
pírita e nos órgãos de unificação deve 
ser estimulada com a plena participa-
ção em todas as tarefas que possa inte-
ressar em desempenhar, com o apoio, 
carinho, acompanhamento e confiança 
dos irmãos mais experientes. Acredito 
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que Leopoldo Machado também deixou 
grandes reflexões e ensinamentos a res-
peito desta temática e continuam muito 
válidas para os dias atuais. Apenas lem-
bro que o Departamento de Mocidade é 
igualmente importante como os demais 
departamentos. E como tal, deve-se dar a 
mesma atenção pelos dirigentes das casas 
espíritas e dos órgãos de unificação. Neste 
sentido, a USE Intermunicipal de Jacareí 
reativou em 2019 o seu Departamento 
de Mocidade promovendo 1º e o 2º Bate-
Papo de Jovens Espíritas realizados, respec-
tivamente, no mês de junho e agosto do 
mesmo ano, nas dependências do Centro 
Espírita Amor e Caridade, em Jacareí/SP. 
O objetivo deste evento era garantir um 
processo de escuta e diagnóstico das rea-
lidades e necessidades dos jovens espí-
ritas de Jacareí e região. Em 2020, com 
o diagnóstico levantado, o DM-USE 
Intermunicipal de Jacareí iria desenca-
dear uma série de ações para incenti-
var as casas espíritas na implantação de 
Mocidades. Mas, com o período de pan-
demia, o processo foi postergado e será 
replanejado para retomada no segun-
do semestre de 2022 ou início de 2023. 
Buscaremos apoio ao DM-USE Regional 

e Estadual para as ações necessárias. 

DE: Suas considerações finais.
AJSZ: Só tenho que agradecer. Meus 
agradecimentos:

• a Deus, a Jesus e à Espiritualidade,  por 
tudo. 
• a DE da USE que continuamente ofe-
rece apoio, capacitação, orientação e 
incentivos para que nosso trabalho seja 
feito com fidelidade e qualidade. 
• à equipe da USE Intermunicipal de 
Jacareí por todo apoio, pela dedicação e 
empenho em realizarem e concretizarem 
os objetivos e propósitos de nosso órgão 
local. 
• aos trabalhadores e frequentadores das 
casas espíritas de nossa Intermunicipal 
pela confiança e esperamos sempre con-
tar com suas participações e colaborações 
para, juntos, caminharmos e divulgar-
mos a Doutrina Espírita e realizarmos 
ações de união e de unificação. 
• a vocês da revista Dirigente Espírita pela 
oportunidade de podermos contar um 
pouco de nossa vivência no Movimento 
Espírita. 

1º Bate-Papo de Jovens Espíritas, promovido pela USE Intermunicipal de Jacareí 
Centro Espírita Amor e Caridade, em Jacareí/SP – junho de 2019



F       undada no dia 5 de junho de 
1947 durante o 1º Congresso 
Espírita Estadual, a União das 

Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo tem por finalidade a promoção da 
união das instituições espíritas paulistas, 
organizando o respectivo movimento 
espírita para a difusão do Espiritismo. 
Nesse sentido, destaca-se a premissa de 
que a divulgação doutrinária esteja, ne-
cessariamente, fundamentada nas obras 
de Allan Kardec.

A sua origem, expressando a livre 
vontade de 551 dirigentes de instituições 
espíritas que, na ocasião, discutiram e 
elegeram a melhor proposta para o for-
talecimento e orientação do movimento 
espírita, sinaliza o seu caráter representa-
tivo e democrático.

Sendo uma entidade federativa, uma 
de suas características é otimizar as rela-
ções em rede das instituições unidas, res-
peitando a autonomia de cada casa, sem 
competir com elas. Em outras palavras, 
as ações da USE somam, orientam e for-
talecem as atividades das instituições.

O público-alvo da USE é, portanto, 
o dirigente espírita, o qual participa e é 
representado nos órgãos distritais, mu-
nicipais, intermunicipais e regionais que 
estruturam essa rede. Atualmente, com 
de 1.348 centros espíritas unidos e repre-
sentados nos 112 órgãos locais e 22 regio-
nais distribuídos pelo estado.

O órgão máximo da USE é a 
Assembleia Geral, formada pelos repre-
sentantes de centros espíritas unidos. 
Sob ela, estão o Conselho Deliberativo 
Estadual (CDE), formado pelos repre-
sentantes dos órgãos locais e o Conselho 
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de Administração (CA), composto pelos 
representantes dos órgãos regionais. A 
Diretoria Executiva é escolhida entre os 
integrantes do CDE.

Ao contrário do que o vulgo costuma 
supor, não existe uma autoridade máxi-
ma do espiritismo no Brasil ou no mundo, 
pois cada centro espírita é independente. 
As entidades federativas estaduais, como 
a USE, espontaneamente se organizam 
no Conselho Federativo Nacional (CFN), 
criado na década de 1950 e integrado à 
Federação Espírita Brasileira, mas não 
há subordinação. Assim, a USE é igual-
mente independente de qualquer outra 
instituição.

Considerando-se que o Estado de 
São Paulo é aquele que reúne a maior 
quantidade de instituições espíritas no 
Brasil, a relevância e a proeminência 
da USE são incontestes, além de contar 
com valorosos trabalhadores e divulga-
dores do Espiritismo que deixaram sua 
marca na história, como por exemplo, 
José Herculano Pires e Ary Lex, além de 
muitos outros, que contribuíram para a 
compreensão da Doutrina Espírita em 
sua essência.

Desde a sua fundação, registram-se 
13 presidentes da USE, nas seguintes 
gestões: Edgard Armond (1947-1950; 
Francisco de Castro Neves (1950-1952); 
Luiz Monteiro de Barros (1952-1958 
e 1970-1974); Carlos Jordão da Silva 
(1958-1970); Nestor Masotti (1974-
1982); Antonio Schilliró (1982-1986); 
Nedyr Mendes da Rocha (1986-1990); 
Antonio Cesar Perri de Carvalho (1990-
1994 e 1997-2000); Attílio Campanini 
(1994-1997 e 2000-2006); José Antonio 

Live especial sobre os

da Redação

75 anos da USE
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Luiz Balieiro (2006-2012); Júlia Nezu 
de Oliveira (2012-2018); Aparecido José 
Orlando (2018-2021) e, presentemente, 
Rosana Amado Gaspar (2021-2024).

Como parte das comemorações dos 
75 anos de fundação da USE, em 14 
de maio, foi realizada uma Roda de 
Conversa virtual com o tema O Movimento 
Espírita Paulista, transmitida pelos canais 
da USE no YouTube e no Facebook, a qual 
reuniu a atual presidente, Rosana Amado 
Gaspar e os ex-presidentes Aparecido 
José Orlando, Julia Nezu de Oliveira 
e Antonio Cesar Perri de Carvalho. O 
evento, mediado por Marco Milani, di-
retor do Departamento de Doutrina da 
USE, pode ser acessado pelo link

https://youtu.be/erZtNzXOs8s.
Ao discorrerem sobre o maior desafio 

que enfrentaram nas respectivas gestões, 
Cesar Perri destacou a reorganização 
administrativa que promoveu, inclusive 
com alteração estatutária, dinamizando 
o fluxo decisório e informacional na ins-
tituição. Julia Nezu enalteceu as gestões 
anteriores e considerou que a implan-
tação e esclarecimento das disposições 
estatutárias, na ocasião recém alteradas, 
bem como o saneamento financeiro, fo-
ram os itens mais destacados.

 A. J. Orlando enfatizou o desafio 
gerado pela pandemia da Covid-19 e a 
mobilização, liderada pela USE, para 
apoiar as casas espíritas diante do mo-

mento crítico, com as restrições presen-
ciais e o fomento às atividades à distância. 
Igualmente, os preparativos para o retor-
no presencial exigiram articulações com 
milhares de dirigentes dos centros e dos 
órgãos administrativos da USE. Outro 
feito desafiador foi a digitalização e ar-
quivo de todas as atas desde a fundação, 
bem como do jornal Unificação e da re-
vista Dirigente Espírita, veículos oficiais de 
comunicação da instituição. 

Finalizando os relatos sobre a ques-
tão, Rosana Gaspar apontou que, dentre 
os desafios da atual gestão, estão a con-
tinuidade das obras do Centro Cultural 
da USE localizado no bairro do Brás, na 
capital, o qual será disponibilizado para 
as atividades e eventos da institucionais e, 
também, a realização do 18º Congresso 
Estadual, a ocorrer no mês de junho/22.

Na sequência, todos os entrevistados 
apontaram a significativa participação 
da USE no Movimento Espírita, não 
apenas pela ampliação e manutenção da 
rede de integração entre as instituições e 
os trabalhadores com a proposta de so-
lidariedade, mas pelo protagonismo as-
sumido no aspecto de estudo e práticas 
doutrinariamente coerentes, consolidan-
do o ensino dos Espíritos e incentivan-
do a transformação moral do indivíduo 
com reflexos na construção de uma so-
ciedade mais harmônica. A campanha 
Comece pelo Começo, que neste ano come-

13
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mora seu cinquentenário de lançamento, 
é um exemplo de uma iniciativa paulis-
ta que abrangeu todo o país por meio 
do Conselho Federativo Nacional da 
Federação Espírita Brasileira.

A derradeira questão proposta aos 
convidados centrou-se no futuro da USE 
e do próprio movimento espírita. Em 
consenso, ressaltou-se a premente neces-
sidade de se repensar o atual modelo de 
centro espírita que foi obrigado a ade-
quar-se às restrições trazidas pela pande-
mia da Covid-19, mas que se depara com 
um novo perfil de público e de demandas 
em um dinâmico contexto social, agre-
gando-se as transformações geradas pelo 
desenvolvimento tecnológico na área de 
comunicação. Os objetivos das casas es-
píritas enquanto difusoras do Espiritismo 

continua o mesmo, mas a forma de atua-
ção e interação com colaboradores, assim 
como o relacionamento com o público 
não espírita, exigem mudanças para se 
buscar a efetividade das ações.

As fronteiras das instituições espíritas 
deixaram de ser geográficas com as no-
vas formas de interação eletrônica e não 
é incomum contar-se com participantes 
das atividades à distância com pessoas de 
outras cidades, estados e até países com 
suas peculiaridades culturais.

Ao final dessa memorável live, o pú-
blico que acompanhou e se manifestou 
via chat agradeceu de maneira efusiva 
a oportunidade de conhecer um pouco 
mais a história da USE por aqueles que 
estiveram ou ainda estão com a respon-
sabilidade direta de a conduzir.



Rumo a um novo modelo

Charles Kempf  e Jean-Paul Evrard

É       notável que desde Allan 
Kardec, o Movimento Espírita 
sofre, como qualquer outra cor-

rente filosófica ou religiosa, de divisões 
ligadas à imperfeição dos líderes. Estes 
últimos são humanos e, portanto, sujeitos 
a imperfeições humanas, mantendo suas 
sedes e velhos hábitos de poder, domina-
ção, hegemonia. Essas sedes são estimu-
ladas pelos Espíritos em afinidade com 
eles, que não aceitam a filosofia espírita 
ou o movimento de evolução da humani-
dade rumo a um mundo de regeneração.

A autoridade de Allan Kardec repou-
sava em seu trabalho, seu “bom senso 
encarnado”, seu altruísmo, suas atitudes 
construtivas e conciliatórias, o que lhe 
garantiu a ajuda dos bons Espíritos. Ele 
tinha sofrido muitas pressões de materia-
listas, incrédulos, ciumentos, invejosos, 
autoridades religiosas tradicionais etc., 
mas ele sempre soube resistir a isso e não 
cair em armadilhas e provocações. Nisto, 
ele seguiu o exemplo de Jesus, que afir-
mou: “Que aquele que quer ser o maior 
entre vocês seja seu servo.”

Por comportamento inadequado, al-
guns líderes espíritas dão um exemplo 
contrário à filosofia que professam, pelo 
“faça o que eu digo e não faça o que eu 
faço”. Essa atitude é óbvia para muitos 
seguidores ou potenciais seguidores, que 
estão se afastando e procurando seu ca-
minho em outros movimentos neo-espi-
ritualistas. Obviamente, o Espiritismo, 
mesmo que forneça muitas respostas, não 
deve reivindicar superioridade sobre es-
ses movimentos que abundam hoje, sen-
do o critério a máxima de Allan Kardec: 
“Fora da caridade, não há salvação!” 

Deus não deu a ninguém o privilégio 
de ser superior aos outros. A superiori-
dade, ou ascendência moral e intelectual, 
é conquistada pelos esforços de cada 
pessoa para sua evolução. Allan Kardec 
explica isso muito bem em O evangelho 
segundo o espiritismo, capítulo sobre Falsos 
Profetas, é pelos frutos que se pode julgar 
da árvore, e não por uma autoproclama-
ção, nem por uma “missão” concedida 
por um “anjo” ou um guia espiritual 
para uma pessoa ou grupo de pessoas 
“privilegiadas”.

Mesmo que a liderança do movimen-
to espírita escape de erros graves como 
corrupção, remuneração indevida ou 
violência física, há, no entanto, erros fre-
quentes como conflitos de interesse (com-
binando o útil com o agradável...), a sede 
de poder e dominação, o ego, o apego a 
privilégios (controle de um patrimônio 
importante ou um grande número de 
funcionários), o fato de se considerar um 
profeta “missionado” ou “salvador do 
mundo”, intolerância e crítica a irmãos 
espíritas ou espiritualistas que têm opi-
niões diferentes ou os ofuscam.

Por outro lado, as principais divisões 
que podem ser observadas hoje corres-
pondem às diversas correntes que, de 
acordo com suas preferências e afinida-
des, desenvolvem mais particularmente o 
aspecto científico ou filosófico ou moral 
do Espiritismo. Alguns chegam ao ponto 
de tornar o Espiritismo uma nova reli-
gião, o que Allan Kardec teve o cuidado 
de não fazer pelas razões que ele estabe-
leceu em seu discurso na SPEE em 1 de 
novembro de 1868, antecipando que isso 
provocaria mal-entendidos e divisões. 

para o movimento espírita
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Outros afirmaram que “o Espiritismo 
será científico ou não será”, mas é cla-
ro que, apesar dos consideráveis avan-
ços feitos por Gabriel Delanne, William 
Crookes, a SPR (Society for Physical 
Research) de Londres e o IMI (Institut 
Métapsychique International) de Paris  
continuam sendo nos círculos científico, 
intelectual ou acadêmico, com brilhantes 
exceções, que o paradigma materialista 
permanece o mais fortemente ancorado 
até hoje. Aqui, como em todas as coisas, 
o equilíbrio é necessário. Ciência sem 
consciência é apenas a ruína da alma. É 
por isso que a pesquisa científica, mais 
cedo ou mais tarde, terá que ser asso-
ciada à investigação da espiritualidade 
e trabalhar de mãos dadas em busca do 
destino da humanidade!

Se olharmos para o trabalho de Allan 
Kardec com retrospectiva, vemos que 
ele tomou o melhor das religiões, que 
são leis morais universais, e o melhor da 
ciência, que é rigor e metodologia, e os 
uniu construindo um novo conceito que 
ele chamou de espiritismo. Ele descar-
tou os lados negativos e retrógrados: por 
um lado dogmatismo, rituais e práticas 

externas, hierarquia sacerdotal, exclu-
sividade, heteronomia etc. das religiões 
tradicionais, e, por outro lado, materia-
lismo, ateísmo, orgulho etc. científico.

É um exemplo brilhante para o nosso 
mundo e nossas sociedades atuais, onde 
vemos rachas muito profundos, parti-
dos opostos insistindo em diferenças, 
manipulando ou despertando as más 
tendências de seguidores ou eleitores, 
demonizando adversários: direita contra 
esquerda, capitalismo contra o socialis-
mo, Guerra Fria, especulação e libera-
lismo desenfreado contra ditaduras, etc. 
A corrupção e os interesses ocultos ainda 
estão fortemente presentes e são a princi-
pal causa da fome no mundo, desviando 
os impulsos de generosidade que estão se 
multiplicando.

Os líderes do movimento espírita de-
vem se inspirar nessa postura de Allan 
Kardec, que é reunir e incentivar o me-
lhor de cada um, em vez de se apegar às 
suas opiniões, suas posições, seus privilé-
gios, adotar atitudes hostis, dominadoras 
ou indiferentes em relação a outras cor-
rentes. Vemos alguns que pedem união 
ou unificação, mas “sob sua hegemonia”: 
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uma atitude manifestamente dissonante 
e contraditória, que engana cada vez me-
nos seguidores tornando-se conscientes 
das bases e do exemplo legado por Allan 
Kardec.

Além disso, o espiritismo não pode 
se limitar a uma língua, uma cultura 
ou uma corrente religiosa ou filosófica, 
mas deve estar aberto ao mundo inteiro. 
Apenas um terço da humanidade é cris-
tã. Nenhuma cultura é melhor que ou-
tra. Os Espíritos Superiores que vieram 
para inspirá-los em vários momentos nas 
várias regiões do mundo vêm do mesmo 
grupo espiritual e não privilegiaram nin-
guém. Estes são os mesmos espíritos que 
reencarnam em todos os lugares. O mun-
do deve manter sua diversidade, mesmo 
que tende a um objetivo comum. A na-
tureza nos mostra isso, como a floresta 
amazônica cuja diversidade garante sua 
riqueza e sustentabilidade. Essa diversi-
dade também nos ensina a necessidade 
de tolerância às diferenças, neutralidade 
e fraternidade.

Da mesma forma, a riqueza do movi-
mento espírita está em sua diversidade, 
que deve garantir sua harmonia e estabi-
lidade, mesmo em caso de dificuldade de 
uma parte, como afirmou Allan Kardec: 
se sufocarmos o espiritismo em um só 
lugar, ele se desenvolverá em outro. O 
espiritismo não deve insinuar que uma 
tendência religiosa é superior às outras, 
seria uma repetição dos erros do passado.

Uma grande iniciativa foi tomada 
recentemente: a organização e reali-
zação do Primeiro Mês Mundial do 
Espiritismo. 54 palestras de espíritas de 
36 países foram gravadas em sua língua 
nativa e legendadas em 4 idiomas (portu-
guês, espanhol, francês e inglês), com o 
princípio: “O que nos une é muito maior 
do que o que nos separa”. Podemos to-
mar a medida dessa diversidade cultural 
em torno de um ideal comum. Outro 
fato notável é que, para o Brasil, a mes-
ma conferência reuniu participantes da 
maioria das correntes do movimento 

espírita naquele país, alguns dos quais 
têm dimensão internacional, e que man-
tinham poucos contatos. Vamos esperar 
que este exemplo sirva às poucas corren-
tes que se recusaram a participar...

A filosofia espírita tem em seus prin-
cípios fundamentais liberdade e autono-
mia. A tomada do “poder” no movimento 
espírita por alguns indivíduos ambicio-
sos, com um ego superdimensionado, dá 
um exemplo para não ser seguido, e ace-
lera as divisões.

Essa situação e essas “crises” ou “es-
cândalos”, mesmo sendo, a princípio, um 
freio na chegada de novos adeptos, des-
pertam a consciência dos espíritas que, 
vendo que isso não está em harmonia 
com os princípios professados, se afastam 
dessas organizações e escolhem aqueles 
em que sentem mais afinidade, ou cari-
dade, como disse Allan Kardec em sua 
Viagem Espírita em 1862. Num segundo 
passo, eles refletem e aspiram a um mo-
delo mais alinhado com a filosofia: é isso 
que está acontecendo agora.

Tudo isso vem em um momento opor-
tuno em que se multiplicam provas cole-
tivas como a pandemia, a guerra e outras 
que virão, como as mudanças climáticas 
associadas ao aquecimento e à progres-
siva escassez de recursos do planeta, que 
“forçarão” a sociedade a mudanças pro-
fundas. Por exemplo, a rápida multipli-
cação de eventos virtuais acessíveis em 
todo o mundo (com ainda a barreira lin-
guística...) escapando de qualquer “au-
toridade” supostamente centralizadora, 
a multiplicação de grupos virtuais, mes-
mo mediúnicos, projetos colaborativos 
espontâneos e muitos outros. O tempo 
das grandes infraestruturas e dos grandes 
congressos presenciais parece ter acaba-
do: o aumento duradouro dos preços da 
energia tornará as viagens longas mais 
caras e ainda menos acessíveis aos mais 
pobres.

Allan Kardec havia pensado na orga-
nização do movimento espírita para pre-
parar sua sucessão: escreveu e publicou a 
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Constituição Transitória do Espiritismo 
na Revista Espírita de dezembro de 1868. 
Uma versão revisada e completada foi pu-
blicada por P. G. Leymarie, baseada em 
manuscritos deixados por Allan Kardec, 
sob o título Projeto 1868, em Obras 
Póstumas. Kardec, dá muitas dicas para 
evitar armadilhas, incluindo várias das 
que observamos hoje: a falta de unidade 
e o personalismo dos líderes, decorrentes 
de fraquezas humanas. Os fundamentos 
da codificação já eram muito sólidos: 
apesar do caráter progressivo do espiri-
tismo, nenhum dos pontos fundamentais 
da filosofia espírita foi questionado até 
hoje, após mais de 150 anos!

Kardec insistiu na liderança colegiada 
do Espiritismo, por um Comitê Central, 
de no máximo doze membros, sem “che-
fe”, seu presidente tendo apenas uma 
autoridade puramente administrativa. 
Este Comitê Central teria apenas uma 
autoridade moral, no que diz respeito 
aos princípios da doutrina espírita, mas 
nenhuma autoridade sobre as outras 
componentes do movimento espírita, 
que, por sua vez, controlariam os atos do 
Comitê nos Congressos. “Os espíritas do 
mundo inteiro terão princípios comuns 
que os ligarão à grande família pelo vín-
culo sagrado da fraternidade, mas cuja 
aplicação pode variar de acordo com os 
países, sem que por isso a unidade funda-
mental seja quebrada, sem formar seitas 
dissidentes jogando pedra e anátema uns 
nos outros, o que seria profundamente 
anti-espírita.”

***
Várias tentativas já foram feitas para 

reformar o modelo do movimento espí-
rita, mas foram rejeitadas e sufocadas 
pelos líderes em vigor, indo até conside-
rar adversários ou reformadores como 
“hereges”... Mas “graças a Deus” as coi-
sas mudam e as consciências começam 
a despertar. É nessa perspectiva que o 
Movimento Espírita Francófono, uma 
instituição transnacional que não reivin-
dica nenhuma representação, e se con-

centra em projetos concretos explorando 
as sinergias da língua francesa na disse-
minação do Espiritismo, realizou uma 
reflexão. Vários grupos de pessoas foram 
consultados e trabalharam no assunto, 
notadamente durante o último simpósio 
em Wégimont, em setembro de 2021.

As propostas apresentadas são as se-
guintes: 

Durante esse trabalho colaborativo, 
a fim de orientar a reflexão, algumas 
perguntas foram feitas aos presentes. 
Segue-se claramente que a Assembleia 
gostaria de um maior envolvimento do 
Espiritismo na sociedade, que ele inves-
te em ações de caridade, que ele lance 
uma nova luz sobre ela, que seja oficial-
mente ensinada e que seja mais “visível”. 
Alguns até expressaram o desejo de tê-lo 
reconhecido por nossos dirigentes.

O Espiritismo deve “evoluir”, não em 
seus fundamentos, mas não deve se co-
locar em uma posição de “verdade ab-
soluta” ou superioridade, reconhecer e 
dialogar com outros movimentos com 
objetivos semelhantes. Se necessário, 
deve tomar uma posição nos principais 
temas da sociedade, dialogar, apresen-
tar-se em favor da “Vida”, apoiar certas 
associações. Alguns até gostariam que se 
tornasse um partido político!

Comentários: Todas as ideias apresen-
tadas parecem realistas, com exceção da 
criação de um partido político. Por quê? 
Seja qual for o partido, eles são compos-
tos de homens e mulheres. Como mor-
tais comuns, cada um tem suas próprias 
qualidades e falhas. Se considerarmos o 
movimento espírita em si, já vemos as di-
ficuldades que temos em criar uma “uni-
dade” entre nós, que deveríamos “saber” 
que cada ação produz um efeito corres-
pondente. Não é, portanto, tornando-se 
um partido político que faremos avançar 
o mundo, mas sim “ensinando” a filosofia 
e, sobretudo, dando o exemplo através de 
nossas ações na vida cotidiana. Só então, 
quando a sociedade em geral entender o 
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“porquê” da vida, nossos líderes serão re-
presentantes dos valores que adquiriram.

Em relação à “Evolução da Filosofia 
Espírita”, a Assembleia concorda que os 
livros básicos de Allan Kardec são seus 
pilares, incluindo a existência de Deus, a 
lei da causa e efeito, as leis morais, etc. A 
Assembleia também concorda que certas 
palavras ou discursos devem ser explica-
dos no contexto atual e com palavras de 
hoje, sem, porém, alterar a substância. 
O desinteresse material e pessoal tam-
bém faz parte das demandas, bem como 
o respeito por outras crenças com mente 
mais aberta. Propõe-se também fazer o 
melhor uso de todos os meios modernos 
de comunicação e levar nosso “discurso” 
aos cientistas para que eles tomem o pro-
blema seriamente.

Para alguns é necessário dissociar a re-
ligião do espiritismo, insistir nas leis “mo-
rais”, incentivar a autonomia e colocar 
a espiritualidade ao alcance de pessoas 
“simples”. Grupos de trabalho também 
devem ser organizados para implemen-
tar essas mudanças.

Comentários: Todas as ideias apresen-
tadas estão em perfeita harmonia com a 
lógica e a evolução da sociedade. Quanto 
ao aspecto científico, o Movimento 
Espírita Francófono tenta há mais de 10 
anos desafiá-lo através dos Congressos de 
Medicina & Espiritualidade ou conferên-
cias que organiza. Não podemos forçar 
ninguém, só podemos tentar chamar a 
atenção do mundo científico para os fa-
tos e pesquisas realizadas neste campo 
por mais de 150 anos que deixaram uma 
literatura mais do que abundante.

Em relação à “Divulgação do 
Espiritismo”, a Assembleia emitiu um 
conjunto de propostas muito interes-
santes, tanto sobre como falar sobre 
Espiritismo, apresentá-lo, abordar o as-
sunto e aumentar sua visibilidade, bem 
como sobre as ações/atividades a serem 
implementadas para ajudar na sua divul-
gação.

Comentários: Muitas vezes é difícil 
assumir-se como espírita, apresentar-se 
como tal, pois é pouco conhecido ou dis-
torcido por toda uma série de “atores” 
que de fato não têm nada a ver com o 
Espiritismo como o concebemos. Além 
disso, as ideias espíritas, muitas vezes, vão 
contra as tendências da sociedade em 
que vivemos, o que não facilita as coisas.

Em relação à “Organização do 
Movimento Espírita” todos concordam 
que ele deve ser baseado na livre ade-
são de cada grupo, e que o Movimento 
Espírita Francófono deve ser apenas um 
elemento unificador onde cada entida-
de/grupo possa compartilhar suas expe-
riências, seus documentos, bem como o 
trabalho a ser feito para compartilhá-lo. 
Um banco central de “dados” deve ser 
criado para permitir o compartilhamento 
desses documentos. Reuniões, simpósios, 
seminários, cursos... também deveriam 
ser organizados para trocar nossas expe-
riências, e para “reforçar” os laços que 
nos unem.

É também dado que não deve haver 
hierarquia ou predominância de uma 
pessoa ou outra. A Assembleia também 
espera que os líderes encorajam a parti-
cipação, acompanham e envolvam os jo-
vens, e que deleguem.

Comentário: O Movimento Espírita 
Francófono foi fundado, entre outros, 
com o objetivo de implementar as pro-
postas listadas acima, mas é claro que as 
mentalidades não mudam em um dia. 
Por diferentes razões, muitas vezes é di-
fícil “entrar” no compartilhamento e 
trabalho colaborativo como recomenda-
do. Mas vamos continuar confiantes, um 
(próximo) dia virá quando ... !

CONCLUSÕES: 
Uma das maiores dificuldades encon-

tradas pelo movimento espírita decor-
re do fato de que, por vezes, há falta de 
adequação entre o que é, a forma como 
é apresentado e o que ele representa aos 
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olhos do público. Um imenso trabalho 
de comunicação terá que ser realizado 
para tirar o Espiritismo da rotina em 
que caiu. Será absolutamente necessário 
mostrar que não tem nada a ver com o 
que geralmente representa no consciente 
e inconsciente coletivo. Claramente, ele 
terá que representar um ensino e não a 
mediunidade em formas mais ou menos 
“bizarras”, como é atualmente o caso.

Se os principais grupos represen-
tativos do Espiritismo na Francofonia 
concordam com o valor do ensino pro-
porcionado pelo mundo espiritual, os va-
lores morais do “homem de bem”, como 
descrito nas obras básicas, nem sempre é 
o principal objetivo buscado por parte do 
movimento espírita. Alguns estão muito 
focados em fenômenos, em detrimento 
do autoaperfeiçoamento, o que repre-
senta uma fonte de dissonância como 
movimento representativo de um ensino 
maravilhoso.

Se queremos estabelecer vínculos, 
contatos e estar em algum maneira “re-
conhecido” como um interlocutor sério, 
um ator confiável na sociedade, devemos, 
antes de tudo, nos esforçar para falar com 
uma só voz, para dar o exemplo dos va-
lores que devemos representar. Teremos 
que nos envolver pessoalmente para am-
pliar as bases ainda frágeis daqueles que 
querem um Espiritismo a serviço dos ou-
tros e não um Espiritismo centrado em si 
mesmo.

Num outro aspecto, é necessário avan-
çar para o trabalho colaborativo, com-
partilhando tarefas e recursos, de acordo 
com os fundamentos de nossa filosofia. 
Também teremos que estabelecer meios 
de comunicação e troca que atendam ao 
nosso objetivo, a fim de aumentar nossa 
visibilidade e as trocas. Assim, depois de 
definir o que consideramos ser os “fun-
damentos irremovíveis” do Espiritismo, 
teremos que dedicar toda a nossa energia 
ao trabalho a ser feito. Ou seja, a pro-
dução conjunta de “material” destinado 
ao estudo e à divulgação; a realização 

de cursos; assistência às pessoas em di-
ficuldade; educação; divulgação, e par-
ticipar dos desafios que esperam nossa 
Humanidade.

Teremos que organizar momentos de 
confraternização, de compartilhamento 
de experiências. Teremos que banir to-
das as formas de hierarquia e organizar 
nosso movimento em torno de coorde-
nadores de setores de atividade a serem 
definidos. As únicas qualidades reconhe-
cidas devem ser as do trabalho realiza-
do e do exemplo dado. A Humanidade, 
para continuar sua marcha para a frente, 
precisa de homens de bem, de homens de 
boa vontade. Acreditar em uma religião 
qualquer não é o principal. Não é uma 
doutrina, uma religião ou outras corren-
tes filosóficas que salvarão o mundo, mas 
o que ele mesmo, o homem, realizará.

O movimento espírita deve ignorar 
discussões doutrinárias que não levam a 
nada e trabalhar, principalmente, na dis-
seminação do ensino, no qual se aprende 
a viver o amor, a fraternidade, o altruís-
mo, a honestidade, a ética e outras vir-
tudes que fazem do ser uma presença 
sempre benéfica.

A emergência planetária, seja o clima 
ou os recursos do nosso planeta, deve nos 
empurrar mais do que nunca para tra-
balhar na complementaridade daqueles 
que, crentes ou ateus, também querem 
outra sociedade, uma sociedade a serviço 
do todo e não uma sociedade a serviço de 
poucos. Todos devemos nos unir por um 

Trabalhando
juntos, livremente, de-

monstraremos que não 
estamos separados

da sociedade.
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mundo melhor e sustentável para que 
daqui a cem anos, mil anos, ainda seja 
viável para as gerações que nos seguem e 
para nós mesmos porque, não nos esque-
çamos, voltaremos a ele.

Trabalhando juntos, livremente, de-
monstraremos que não estamos separa-
dos da sociedade, mas que somos parte 
integrante dela. É pelo exemplo partici-
pativo que facilitaremos a disseminação 
do conhecimento espírita, deixando cada 
um livre para aderir a ele ou não. Mas 
qualquer que seja a posição de cada um, 
sempre teremos que ver no outro, uma 
irmã ou um irmão na Humanidade.

Neste período de transição, cabe ao 
movimento espírita estar atento ao papel 
que lhe pertence em virtude do conheci-
mento da doutrina que professa, da as-
sistência dos Espíritos Benfeitores e dos 
compromissos que assumimos com nossa 
própria consciência e dos compromissos 
assumidos durante nossa reencarnação.

O mundo de regeneração só pode se 
tornar realidade se nos envolvermos no 
processo de mudança necessário para o 
seu advento, começando, naturalmente, 
com nossa própria mudança. O tempo 
está se aproximando quando teremos 

que fazer escolhas. Belas palavras, belas 
ideias, falsos pretextos devem dar lugar 
a um Espiritismo de luz, de abertura ba-
seado nos valores fundamentais de nossa 
filosofia, a caridade!

Inspiração de cima não falta. O que 
muitas vezes falta é a coragem de colo-
cá-lo em prática saindo da nossa zona 
de conforto. O próximo simpósio do 
Movimento Espírita Francófono (setem-
bro de 2022) será uma oportunidade de 
concretizar algumas das sugestões feitas 
de acordo com os recursos humanos dis-
poníveis. É melhor fazer pouco, mas fa-
zê-lo bem e a longo prazo do que querer 
fazer tudo e ter que desistir por falta de 
recursos.

Certamente ainda há muito trabalho 
e ajustes a serem feitos para chegar a um 
modelo mais alinhado com as leis divi-
nas, digno da grandeza da filosofia espí-
rita que nos foi legada por Allan Kardec. 
Mas não esqueçamos que se há verdades 
que são eternas, há outras que são ape-
nas transitórias e específicas ao nosso ní-
vel de evolução. Cabe a nós conquistá-las 
pelo nosso trabalho e especialmente pelo 
amor ao próximo.
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“Comece pelo começo, siga até che-
gar ao fim e, então, pare”, senten-
ciou o Rei de Copas, em Alice no país 

das maravilhas”, de Lewis Carroll. Toda 
boa ideia tem, assim, um nascedouro. 
Mesmo que tenha referências em algo já 
pensado, cada iniciativa possui um pon-
to de partida, um início. Pela diretriz de 
Kardec, ao delimitar o intercurso entre 
encarnados e desencarnados – e a rique-
za das relações entre uns e outros –, o 
concurso de inteligências desencarnadas, 
por afinidade, permite a idealização e a 
concretização de ações e estas, ao se per-
petuarem no tempo, vicejam e permane-
cem oportunas.

Os paulistas foram ganhando eco e 
vencendo resistências. Depois de um 
tempo, a campanha passou a figurar nas 
páginas de Reformador, em artigos justifi-
cativos e em “propaganda” incentivando 
a leitura e o estudo das obras (fundamen-
tais) de Allan Kardec, nacionalizando-
-se. A semente lançada, assim, vicejou e 
produziu frutos “a cem por um”. Uma 
verdadeira revolução na forma de tra-
balhar conceitos e estruturar estudos e 
debates, privilegiando a base e dissemi-
nando a ideia (necessária e inafastável) de 
cotejar qualquer (nova) afirmação (me-
diúnica ou não) com as referências apre-
sentadas pelos Espíritos Superiores ao 

O cinquentenário do

Marcelo Henrique Pereira

recomeço

professor francês, sobretudo em termos 
de adequação aos princípios espiritistas.

A semente lançada encontrou solo 
propício, gerou – e continua gerando 
– bons frutos, tal como a “Parábola do 
Semeador”, atribuída a Jesus de Nazaré. 
No “espírito de estudo” de Kardec, te-
mos a permanência do Espiritismo 
enquanto filosofia e ciência capaz de 
influenciar a sociedade planetária, e a 
necessária progressividade dos conceitos 
espíritas: estudar organizada e sequen-
cialmente a Doutrina dos Espíritos, em 
programas e cursos, é atitude capaz de 
“exercer capital influência sobre o futuro 
do Espiritismo e sobre suas consequên-
cias”.

A campanha visa a conscientização 
da necessidade do estudo por parte dos 
espíritas (dirigentes, expositores e fre-
quentadores), porque os interessados em 
conhecer o Espiritismo não podem ficar 
à mercê da mera divulgação doutrinária 
(palestras) ou da simples leitura de pe-
riódicos ou livros (muitos apresentados 
como espíritas, embora grande parte 
deles sejam mediúnicos, mas espiritualis-
tas), mas compreende o desenvolvimen-
to de programas próprios de estudo das 
obras de Kardec, com destaque para a 
pesquisa, o debate, o estudo comparati-
vo e a utilização dos recursos humanos e 

Os espíritas paulistas idealizaram, em 1972, a campanha Comece pelo Começo, um farol a guiar o movi-
mento espírita contemporâneo. Ainda hoje, no cinquentenário, ela se configura como referência para pensar o 

Espiritismo do presente e projetar o do futuro, atualizando-o.

Marcelo Henrique Pereira 
é coordenador-geral

do Grupo Espiritismo 
Com Kardec e do Centro 

Cultural Espírita 
Herculano Pires,
em São José (SC)
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técnico-pedagógicos disponíveis.
Em O livro dos médiuns (parte 1ª, Cap. 

II, item 14), salienta Kardec a ciência e 
a filosofia contida na explicação dos fa-
tos que o Espiritismo admite, as quais 
requerem “um estudo sério, perseverante 
e aprofundado”. Tal seriedade encon-
tra-se alinhada à ideia de continuidade 
no ato de estudar (conforme exposto na 
Introdução, item VIII, da obra primei-
ra), onde a frequência nos leva, pelo in-
tercâmbio mediúnico, à constatação da 
confirmação de certas teses (universali-
dade), mas, também, permite que conhe-
çamos e melhor entendamos cada um 
dos pressupostos espíritas que definem 
conceitos e aplicações da teoria. Quanto 
ao continuum, ele aponta que os estudos 
espíritas “requerem atenção demorada, 
observação profunda [...] continuidade 
e perseverança” (Introdução, item XIII). 
Por fim, quanto à profundidade, Kardec 
o separa do conhecimento superficial, 
derivado da mera curiosidade que, ao 
ser saciado nas questões iniciais, logo 
se desinteressa, enquanto os que pros-
seguem em sua busca logram alcançar 
destacados resultados (O que é o espiritismo, 
Preâmbulo). 

Por fim, não há qualquer atividade de 
estudo que não esteja alinhada à ideia de 
ensino e, por consequência, não constitua 
o próprio processo de ensino-aprendi-
zagem. Nos lábios e nos dedos do “cin-
quentão” francês: “Não se espantem os 
adeptos com esta palavra – ensino. Não 

constitui ensino unicamente o que é dado 
do púlpito ou da tribuna. Há também o 
da simples conversação”. Das conversas 
– animadas e organizadas – nos grupos 
de estudos espíritas, fica, na memória, a 
lembrança saudável de textos, conceitos 
e exemplificações, sobretudo em função 
da “carga” de leitura e de livre exame so-
bre a teoria e a prática espíritas. Por isso, 
Kardec conclui: “Ensina todo aquele que 
procura persuadir a outro, seja pelo pro-
cesso das explicações, seja pelo das ex-
periências” (O livro dos médiuns, parte 1ª, 
Cap. III, item 18).

Para o estudo – e o ensino-aprendi-
zagem, já mencionado – do Espiritismo 
são necessários os grupos (especiais, para 
Rivail, em Viagem espírita em 1862) de en-
sino, para superar as (naturais) dificul-
dades individuais de ler e estudar por si 
mesmo. Completando-se uns nos outros, 
os estudantes se auxiliam mutuamente 
no progresso individual e coletivo e os 
que estiverem mais adiantados, se tor-
nam professores, orientando seus alunos 
(A gênese, Cap. I, item 5): “o professor só 
ensina o que aprendeu”.

Voltando à frase que abriu este nos-
so artigo, dita pelo Rei de Copas, nós já 
sabemos qual é o começo e estamos em 
busca de chegar até o fim. Como, confor-
me preleciona a Doutrina dos Espíritos, 
o progresso é infinito, o fim será sempre 
um recomeço. E, então, não podemos 
parar! Sigamos estudando e recomeçan-
do pelo começo...
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O Espiritismo perante

Marco Milani

seus inimigos e desafios contemporâneos
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Motivados a lançar luzes sobre 
os movimentos cismáticos no 
Espiritismo, os quais geral-

mente decorrem de ideias fantasiosas e 
místicas, além de crenças político-ideo-
lógicas, Artur Ferreira, Eric Pacheco 
e Lucas Berlanza lançam a obra O 
Espiritismo perante seus inimigos e desafios con-
temporâneos, comercializada nas lojas vir-
tuais da empresa Amazon.

Com textos alicerçados em fatos e 
elementos teóricos sobre o objeto em 
análise, servindo-se de linguagem clara 
e direta, os autores convidam o leitor a 
refletir sobre o panorama atual do mo-
vimento espírita, norteando-se pela con-
duta que Allan Kardec demonstrou em 
sua jornada terrena, reconhecendo a na-
turalidade das fraquezas humanas, mas 
buscando atenuar ou eliminar as suas 
consequências indesejáveis. 1

Segmentada em cinco capítulos, a 
obra conduz o leitor a refletir sobre te-
mas variados, mas igualmente relevantes.

No capítulo Movimentos cismáticos, de 
Artur Ferreira, discorre-se sobre as ideias 
apontadas nitidamente como incoeren-
tes, sob a perspectiva doutrinária espíri-
ta, tal como aquelas propostas por J. B. 
Roustaing e outros exemplos orientalis-
tas presentes em autores pseudossábios 
como Ramatis, capaz de minar a consis-
tência argumentativa daqueles que ten-
tam conciliar o Espiritismo com noções 
místicas vinculadas à teosofia e à astrolo-

gia. Concluindo com precisão o capítulo 
sobre cisões, Ferreira expõe o discurso 
contraditório daqueles que se conside-
ram “progressistas”, reformadores e jus-
ticeiros sociais.

Com primor, Lucas Berlanza rela-
ciona no capítulo O Espiritismo: Natureza 
e apologética no século XXI, relevantes as-
pectos históricos que precederam o sur-
gimento da Doutrina Espírita com Allan 
Kardec, destacando o rigor metodo-
lógico que o Codificador empreendeu 
para organizar e consolidar o ensino dos 
Espíritos pelo critério da universalidade. 
A riqueza deste capítulo certamente le-
vará o leitor a trilhar uma jornada entre 
a proposta filosófica do Espiritismo como 
fator transformador moral da humanida-
de e sua aplicação prática, com ênfase no 
momento atual brasileiro em que desvir-
tuamentos de origem político-ideológica 
desfavorecem a plena assimilação do en-
sino dos Espíritos para a construção de 
uma sociedade justa e fraterna a partir 
do indivíduo, sem este ser oprimido pela 
coletividade.

Eric Tavares Pacheco corajosamente 
aborda um problema grave existente no 
movimento espírita brasileiro decorrente 
do enaltecimento que beira a idolatria 
do médiuns e de Espíritos comunican-
tes. Eric relaciona alguns aspectos dou-
trinários contidos em obras mediúnicas 
passíveis de análise e crítica, deixando à 
razão e ao tempo a sua validação, con-
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tra a aceitação apressada e, muitas vezes, 
equivocada, de elementos contraditórios 
ao ensino dos Espíritos apresentados por 
Allan Kardec.

Em Antecedentes históricos do marxismo, 
Eric pontua alguns aspectos históricos 
relevantes sobre a origem das ideias 
marxistas e sua influência na narrativa 
ideológica adotada por diferentes movi-
mentos de esquerda até os dias de hoje.

No capítulo Espiritismo pelo mundo, fa-
z-se um interessante levantamento sobre 
o movimento espírita em três dezenas de 
países, pontuando fatos e características 
relatadas por representantes nativos que 
participaram, em sua maioria, de entre-
vistas ao canal Espiritismo em Kardec, 
conduzido pelo próprio Eric. O objetivo 
desses relatos é destacar peculiaridades 
sobre os grupos espíritas de cada local 
abordado, mas sem a pretensão de se 
apresentar um panorama com estatísticas 
comparadas. Destaca-se a pouca partici-
pação do contingente espírita nas respec-
tivas populações listadas, seja em países 
ditos desenvolvidos como subdesenvolvi-
dos economicamente, em flagrante con-
traste com a dimensão brasileira. Ainda 
que o volume de adeptos seja relevante 
para se verificar a capacidade de dissemi-
nação da Doutrina Espírita em diferentes 
ambientes, verifica-se que mesmo que a 

disposição e confiança dos dirigentes lo-
cais fortalecem a proposta de divulgação 
espírita.

Ainda nesse capítulo, alguns tópicos 
de discussão podem ser elencados para 
se analisar o as características das casas 
espíritas presentes em culturas diferentes. 
Certamente, muitos brasileiros levaram o 
modelo já consolidado no Brasil de cen-
tro espírita, porém não necessariamen-
te é esse o modelo mais adequado para 
atender os frequentadores com aspectos 
culturais variados.

Sem dúvida, trata-se de obra instigan-
te e se propõe a levar todos os interessa-
dos a ponderar sobre temas considerados 
incômodos, porém presentes em deter-
minados segmentos do movimento es-
pírita. Respeitando-se a liberdade de 
consciência, os autores não procuram, 
em momento algum, decretar a verda-
de e estigmatizar quem tenha diferentes 
perspectivas; mas convidam para um 
olhar crítico e que foge de posturas tota-
litárias e materialistas para a compreen-
são e aplicação do espiritismo em nossas 
vidas.

1 Revista Espírita – dezembro/1868 – 
Constituição transitória do Espiritismo 
– (III) Dos cismas.
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Década de 1980, estávamos nos 
primeiros anos de apresenta-
ção do programa radiofônico 

Momento Espírita e já contávamos com ex-
pressivo número de ouvintes, entre eles 
uma senhora idosa de nome Virgínia, que 
se declarava católica por tradição de fa-
mília e que todos os domingos telefonava 
para participar do sorteio do livro. Certo 
dia, quando tive a oportunidade de lhe 
falar, ela me disse que gostava muito do 
programa, pois nossas mensagens de vida 
lhe tocavam o entendimento e o coração. 
Revelou-me, ainda, que tinha simpatia 
pelo Espiritismo, mas que não concor-
dava com a reencarnação, preferindo a 
doutrina da ressurreição que sua religião 
ensinava. Disse-lhe, então, que não se 
importasse com isso, que apenas ouvisse 
o programa e aproveitasse o que melhor 
lhe atendesse o coração.  Passaram-se os 
anos, já tínhamos mudado de emissora, 
quando certo dia, ao adentrar a sala téc-
nica da rádio, fui calorosamente abraça-
do por uma simpática senhora, que não 
era senão a Dona Virgínia. Ela vinha 
conhecer pessoalmente os integrantes da 
equipe do programa e queria abraçá-los. 

Foi um momento de muita alegria, que se 
tornou mais significativo ainda quando 
Dona Virgínia nos revelou que, depois de 
tanto tempo, agora ela aceitava a reen-
carnação e com isso passara a se identifi-
car plenamente com o Espiritismo.

Durante os 50 anos de apresentação, 
Momento Espírita deu-nos muitos momen-
tos de alegria como esse, pois entendía-
mos que estávamos colaborando com 
a divulgação da doutrina, seguindo os 
passos e a inspiração do grande Cairbar 
Schutel que, na década de 1930, inau-
gurou o primeiro programa espírita do 
Brasil e do mundo numa emissora de 
Araraquara.

A primeira edição de Momento Espírita, 
programa do departamento de divul-
gação do Centro Espírita Caminho de 
Damasco, aconteceu, a partir das 11 e 
meia da manhã, em 2 de julho de 1972, 
pela antiga Rádio Clube de Garça, em 
ondas médias. Justamente com o compa-
nheiro Aurino Gomes Ribeiro, na época 
com 62 anos e atendendo à recomenda-
ção do presidente da casa, Armando de 
Souza Filho – o Eli, hoje com mais de 90 
anos, iniciávamos uma caminhada cuja 

José Benevides é coordena-
dor do programa Momento 
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duração não poderíamos imaginar che-
gasse com tanto entusiasmo aos dias de 
hoje.

Nesse espaço de tempo, entre o início 
e o momento presente, caminhamos 50 
anos de apresentação ininterrupta, to-
dos os domingos, passando pela Rádio 
Clube de Garça, Rádio Centro Oeste 
AM, Rádio Universitária AM, onde es-
tamos há 30 anos, inclusive contatando 
com ouvintes em outros Estados e em 
outros países pela internet, agora, com a 
Universitária Web, já temos conosco um 
poderoso instrumento de comunicação 
que nos faculta ultrapassar fronteiras. 
Nesta emissora, especialmente, tivemos a 
melhor acolhida e o melhor incentivo de 
seus diretores, com total apoio às nossas 
metas. Sempre procuramos preservar na 
equipe o sentimento de amor pela causa, 
o que fez com que nenhum de seus in-
tegrantes faltasse, uma vez sequer neste 
meio século de atividade, ao chamamen-
to do programa.

Assim como citamos o caso de Dona 
Virgínia, poderíamos citar vários outros 
que nos renderam especial recompensa 
pelo trabalho. Não foram as vezes que 
tivemos contato com ouvintes das mais 
variadas religiões ou sem religião defi-
nida, até porque o segmento mais inte-
ressante do programa é o de perguntas e 
respostas, onde expomos o pensamento 
espírita a respeito dos mais variados as-
suntos, com total respeito pelos ouvintes.  
Nossa filosofia é apresentar a doutrina 
espírita de forma clara e objetiva, passar 
informações básicas para o público – es-
pecialmente o público não-espírita que 
constitui a maioria dos que nos acompa-
nham. 

Momento Espírita é apresentado todos 
os domingos, a partir das 11 e meia da 
manhã pela Universitária Web, que pode 
ser acionada pelo link www.uniradios.
com.br.

Vários apresentadores e colaborado-
res, que estiveram conosco em muitos 
trechos de nossa história, já partiram 

para o mundo espiritual. Outros con-
tinuam na lida, tão entusiasmados 
como nos primeiros dias. Atualmente, 
a emissora graciosamente nos fornece 
os trabalhos técnicos e sonoplastia de 
Rubinho Botino; na locução Giuliana e 
Luiz Eduardo Sganzerla, Sônia e Marco 
Antonio,  Cláudio e Heliani, contando 
com a colaboração de Máris Carvalho 
e Vitor Berno. Estamos, atualmente, 
montando um estúdio para produção de 
pequenos podcasts e outros materiais de 
divulgação pela internet, com a colabo-
ração de Daniel Martins, Tom Brandão e 
Gustavo Oliveira. A redação do progra-
ma é nossa e a presidência da casa espí-
rita hoje está sob o comando de Estevam 
Smores Brandão. Não poderíamos omi-
tir a colaboração sempre presente de  
José Abrão Basso, da Universitária Web. 

Luiz Eduardo e Giuliana

Marco Antonio e Sonia Marra

Heliani e Cláudio
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Concepções sobre       - VIII

Alexandre Fontes da Fonseca 

Na parte VII dessa sequência de 
artigos sobre concepções sobre 
Ciência e Ciência Espírita, ini-

ciamos a série de análises das questões 
que envolvem conceitos espíritas. A pri-
meira série consistiu de esclarecimen-
tos mais gerais sobre ciência e pesquisa. 
Agora, vamos dedicar o espaço para apli-
car aqueles esclarecimentos no entendi-
mento do trabalho de pesquisa espírita. 
Para quem está acessando essa sequência 
de artigos hoje, o histórico dessas análises 
tem como ponto de partida a aplicação, 
em janeiro de 2021, de uma pesquisa de 
opinião através da internet so-
bre o assunto, onde um total 
de 441 pessoas responderam 
a mais de 30 questões sobre o 
tema. No Circuito Aberto da 
revista Dirigente Espírita, o lei-
tor vai encontrar as partes de 
I a VII que descrevem e escla-
recem as primeiras questões 
aplicadas e as respostas. 

Neste artigo, vamos ana-
lisar afirmativas e respostas 
dentro da seguinte questão: 
“Com base no seu entendi-
mento sobre ciência espíri-
ta, analise cada afirmativa abaixo 
e marque a opção que melhor repre-
senta sua opinião sobre a mesma.” A 

figura 1 mostra as respostas dadas para 
três afirmativas. Elas dizem respeito à 
importância (ou não) da formação aca-
dêmica do espírita que deseja contribuir 
com a ciência espírita.

As primeiras duas afirmativas mostra-
das na figura 1 dizem respeito à pessoa 
interessada em contribuir para a ciência 
espírita ter que possuir título de doutor 
ou diploma de curso superior. A tercei-
ra afirmativa é uma negativa das duas 
primeiras e serve para avaliar o entendi-
mento dos respondentes de cada afirma-
ção. Pode não parecer, mas essa questão 
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Figura 1: Três afirmações sobre a necessidade de formação 
ou titulação acadêmica de quem deseja trabalhar na ciência 

espírita e as respostas. 
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sobre a necessidade de ter uma formação 
ou experiência acadêmicas para fazer 
pesquisa espírita e contribuir com a ciên-
cia espírita é de enorme relevância para o 
movimento espírita. Afinal, dependendo 
do pensamento dos espíritas a respeito, 
o aspecto científico do Espiritismo pode 
demorar ainda mais para se desenvolver. 

A maioria dos respondentes conside-
raram que não é necessário nem ter tí-
tulo de doutor nem mesmo diploma de 
curso de nível superior para poder fazer 
pesquisa espírita e contribuir com a ciên-
cia espírita. Porém, pouco menos de 1/4 
dos respondentes (em torno de 100 res-
pondentes) concordam parcialmente que 
seria bom ter uma formação e experiên-
cias acadêmicas. O número de respostas 
nesse sentido é coerente nas três afirmati-
vas. Concordo que não é necessário pos-
suir títulos ou diplomas acadêmicos para 
fazer pesquisa espírita, mas penso que a 
opinião desses 1/4 dos respondentes seja 
relevante em um certo sentido. Explico 
a seguir. 

Definitivamente, o movimento espí-
rita deve evitar ou abolir qualquer tipo 
de vínculo entre a titulação profissional 
dos espíritas e a autoridade para ter seus 

estudos considerados como avanços do 
conhecimento espírita. O conhecimento, 
em qualquer área, é justificado por si mes-
mo, por sua qualidade, por suas justifica-
tivas, pela demonstração séria e racional 
da sua validade. Nunca um conhecimen-
to deve ser aceito por causa do nome ou 
da autoridade (intelectual ou moral) de 
uma pessoa (ou Espírito). O conheci-
mento também não pode ser objeto de 
votação como se a verdade dependesse da 
opinião democrática da maioria. Por milê-
nios, a humanidade acreditava que o Sol, 
a Lua e as estrelas giravam em torno do 
nosso planeta. Mas, a unanimidade nes-
se pensamento, no passado, nunca fez a 
Terra deixar de girar sobre si mesma e 
em torno do Sol. A grande maioria das 
pessoas no mundo não acredita na vida 
após a morte e na comunicabilidade dos 
Espíritos. Nem por isso, isso deixa de 
ocorrer. 

Se diplomas e títulos não são necessá-
rios para se fazer pesquisa, o que seria? 
Para a realização de um bom trabalho de 
pesquisa, é necessário saber como (o termo 
know-how muito usado em todas as áreas). 
Para aprender esse saber como trabalhar 
com pesquisa espírita é necessário: 1) co-

Figura 2: Ementa do curso Ciência & Pesquisa Espírita. 
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nhecer de modo aprofundado o espiritis-
mo (que nos remete à campanha Comece 
pelo Começo); 2) aprender o que é e como se 
faz um trabalho de pesquisa; 3) desenvol-
ver ideias para projetos de pesquisa; e 4) 
após a conclusão da pesquisa, teórica ou 
experimental, aprender a comunicar (es-
crever) os resultados da pesquisa. É a esse 
saber como que eu interpreto o que 1/4 
dos respondentes quiseram dizer quan-
do assinalaram que o título de doutor ou 
o conhecimento superior poderiam ser 
úteis à realização de um bom trabalho de 
pesquisa. Afinal, não se faz pesquisa sem 
um mínimo de conhecimento. 

Os espíritas que tem a oportunidade 
de seguir uma carreira acadêmica atra-
vés de cursos de mestrado e doutorado, 
aprendem esse saber como fazer pesquisa, 
nas suas áreas. Mas os demais que não ti-
veram essa oportunidade, precisam bus-
car esse conhecimento do saber como fazer 
pesquisa espírita. Aqui entra a proposta 
da ACPE da USE. 

A ACPE foi criada recentemente. Ela 
está buscando conhecer a demanda e o 
interesse, para desenvolver cursos sobre 
esse saber como trabalhar o aspecto cien-
tífico do espiritismo com segurança. Um 
deles é o curso de Ciência & Pesquisa 
Espírita e o outro Escrita Científica para 

Espíritas. Nas figuras 2 e 3 a seguir, 
mostramos a ementa trabalhada nesses 
cursos. Ambos são introdutórios, porém 
discutem questões que não são ensinadas 
nos centros espíritas. Os cursos introdu-
zem alguns fundamentos de filosofia da 
ciência, até questões práticas como con-
ceitos de laboratório de pesquisa espírita, 
o método de análise por pares, detalhes 
sobre a escrita científica (título, resumo, 
Introdução, Referências de um artigo científico), 
etc. Esses cursos mostram a importância 
do estudo e à necessidade de citar e dar 
o devido crédito a todos que realizaram 
pesquisas similares a que se pretende rea-
lizar. 

Assim como nos meios acadêmicos, 
a pesquisa se desenvolve através da co-
laboração entre menos (os estudantes) e 
os mais (os professores e pesquisadores) 
experientes. Um propósito da ACPE é 
conhecer e promover a interação entre 
pessoas com conhecimento sobre o saber 
como fazer pesquisa e pessoas interessadas 
em aprender a saber como fazê-la. 

No próximo número da revista 
Dirigente Espírita, prosseguirei na análise 
de questões em torno da ciência espírita. 
Não perca! Dúvidas e sugestões podem 
ser enviadas para 

acpe@usesp.org.br .

Figura 3: Ementa do curso Escrita Científica para Espíritas. 
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A campanha permanente
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C onhecer a história de uma insti-
tuição é muito importante, pois 
propicia aos seus membros visi-

tarem o passado, entendendo como as 
práticas atuais surgiram e, a partir daí, 
tenham condições de avaliar o seu com-
portamento no decorrer do tempo e, de 
alguma forma, contribuir com as melho-
rias do futuro.

Considerando que neste ano de 2022, 
além dos 75 anos de fundação da USE 
– União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo e, também, os 50 
anos da campanha Comece pelo começo, 
queremos aqui relembrar a importân-
cia da campanha do Evangelho no Lar e no 
Coração. Em outro artigo já relatamos um 
pouco da história desta campanha inicia-
da em 2005 pela USE Intermunicipal de 
Ribeirão Preto, cujo projeto teve a coor-
denação de Merhy Seba. Em dezembro 
do mesmo ano, foi lançada para todo o 
estado de São Paulo, durante a gestão de 
José Antonio Luiz Balieiro, que à época 
era o Presidente da Diretoria Executiva 
da USE. Em agosto de 2008, a campa-
nha foi proposta para a pauta da reunião 
do CFN - Conselho Federativo Nacional 
da FEB, que a aprovou, incluindo-a no 
contexto das campanhas permanentes. A 
partir daí, a campanha ganhou projeção 
nacional.

A titulo de observação, cabe ressaltar 
que a campanha é mais do que a simples 

distribuição de folhetos e cartazes, pois 
tem como objetivo resgatar a prática da 
reunião de estudo do Evangelho de Jesus 
nos lares, na expectativa de favorecer a 
reflexão e, por consequência, a vivên-
cia dos ensinamentos cristãos à luz da 
Doutrina Espírita.

Com o objetivo de propiciar uma 
orientação direta aos dirigentes de ór-
gãos, que são os multiplicadores das 
ações e principais disseminadores das 
campanhas realizadas pela USE junto 
aos centros espíritas das suas jurisdições, 
a seguir, vamos transcrever, na íntegra, 
alguns trechos da fundamentação da 
campanha permanente do Evangelho no 
Lar e no coração, que sempre faz sentido se-
rem relembrados, pois é de fundamental 
importância que as ações propostas por 
esta campanha USE cheguem onde real-
mente importa, ao frequentador do cen-
tro espírita.

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

Justificativas: Uma breve análise do ce-
nário social nos dá conta de inúmeros sinais de 
inquietação no campo familiar, por motivos de 
toda ordem: moral, ético, psicológico, espiritual, 

Mauro Antonio dos Santos 
é assessor do Evangelho no 

Lar da USE
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econômico e outros, que geram, na vida moderna, 
conflitos e, por conseqüência, desarmonia, che-
gando à desagregação da família. E as famílias 
também fazem parte deste contexto. Na condição 
de espíritos reencarnados em fase de evolução, não 
há quem não tenha problemas a resolver, neste ou 
naquele campo, e tenha que recorrer a forças su-
periores para encontrar um caminho que conduza 
à paz, serenidade e edificação cristã.

Paralelamente, pode-se afirmar que esta cam-
panha tem estreita relação com todas as campa-
nhas permanentes do CFN, bem como com as 
áreas de trabalho das suas Comissões Regionais, 
considerando que o seu conteúdo permeia os pro-
gramas que visam envolver a família no processo 
educativo.

  
Justificativa do Titulo: A história do 

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

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

2. A expressão “no coração” é um comple-
mento que gera um diferencial, em relação às de-
mais campanhas e carrega em seu bojo um apelo 
afetivo, sentimental, próprio para a finalidade da 
reunião em família.

Público alvo
1. Preferencial: dirigentes, colaboradores e 

toda uma gama de freqüentadores dos centros es-
píritas;

2. Secundário: simpatizantes que manifestem 
interesse pela atividade (freqüentadores esporádi-
cos da casa espírita);

3. Terciário: grande público (potencial) que 
é atingido pela mensagem espírita, através da 
mídia espírita, sobre os objetivos e benefícios da 
campanha. 

A transcrição das justificativas que 
sustentam a campanha reforçam a im-
portância do imenso trabalho a realizar 
até que a prática do Evangelho no Lar e no 
coração esteja presente em cada família de 
dirigentes, trabalhadores e frequentado-
res dos centros espiritas. 

Ainda podemos destacar que a pra-
tica habitual do momento reservado ao 
Evangelho no Lar e no coração possibilita:

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

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

3. Higienizar o Lar por pensamentos 
e sentimentos elevados e favorecer a in-
fluência dos Mensageiros do Bem, favo-
recendo a harmonia e o equilíbrio para 
os participantes.

4. Facilitar no lar e fora dele o amparo 
necessário diante das dificuldades mate-
riais e espirituais, mantendo operantes os 
princípios da vigilância e da oração.

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

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

A campanha do Evangelho no Lar e 
no coração, na atual gestão, vinculada 
à Assessoria do Evangelho no Lar, é 
uma iniciativa da USE, com a finalida-
de de divulgar, incentivar e orientar a 
sua implantação, no movimento espíri-
ta paulista. Especialmente neste último 
Congresso Estadual, realizado entre os 
dias 24 a 26 de Junho, em Atibaia, foi dis-
ponibilizado material da campanha para 
os representantes dos órgãos locais que 
estiveram presentes e para aqueles que 
não puderam ir, poderão solicitar à nossa 
Assessoria por meio do e-mail:

evangelhonolar@usesp.org.br. 

32

julho/agosto 2022 - edição 190

evangelhonolar@usesp.org.br


Arte Espírita

Alberto Centurião

departamento de
ARTE

arte@usesp.org.br

ecos do recesso e o retorno ao presencial

Depois de quase três anos de re-
cesso dos eventos presenciais, 
juntamente com as casas espíri-

tas, os teatros e outros espaços públicos 
reabriram e os artistas vão retoman-
do o contato direto com o seu público. 
Vernissages, espetáculos teatrais, concer-
tos e shows voltam à programação, com 
eventos presenciais lotando plateias. No 
ambiente da arte espírita não poderia 
ser diferente. Produções que estavam pa-
radas voltam à estrada, renovando suas 
agendas de apresentações, encontros e 
festivais suspensos voltam à programação 
e, ao que tudo indica, teremos a partir 
do segundo semestre de 2022 uma pauta 
bastante ativa, tanto nas apresentações 
em temporada quanto em excursões, em 
teatro como também nas casas espíritas 
que dispõem de espaço adequado a apre-
sentações artísticas.

Entretanto, o período de recesso for-
çado pela pandemia do corona vírus não 
foi de inatividade e sim de reinvenção do 
modo de fazer, com os artistas inovando 
na linguagem e usando toda sua criativi-
dade para adaptar-se à situação, buscan-
do formas e meios de expressão virtual 
para, apesar da distância, comunicar e 
envolver seus espectadores.

Da mesma forma que as atividades 
doutrinárias tiveram que ser reformula-
das na forma de lives, palestras e grupos 

de estudos on-line, as atividades artísticas 
tiveram suas barreiras a superar. E, da 
mesma forma que as atividades mediú-
nicas, essencialmente presenciais, sofre-
ram um interregno, algumas formas de 
expressão, mais dependentes do contato 
direto, como a dança e o teatro, sofreram 
maiores perdas nesse período, sendo que 
as experiências com espetáculos on-line, 
embora algumas bem sucedidas, resulta-
ram em formato audiovisual com drama-
turgia, que parece, mas não é. Porque a 
força do teatro resulta precisamente do 
aqui-agora compartilhado entre intér-
pretes e espectadores.

Mas se as coisas ficaram difíceis, se-
não impossíveis para o teatro, o mesmo 
não se deu com outras linguagens, como 
a música e a poesia, que nesse período 
aumentaram sua inserção nas mídias so-
ciais e plataformas de streaming. Um pro-
cesso que já vinha acontecendo com a 
música, e se acentuou na pandemia, po-
rém para a poesia significou o advento de 
uma nova era de inserção, especialmente 
nas mídias sociais. Poetas e declamado-
res descobriram novos caminhos audio-
visuais para a poesia, que se libertou da 
página impressa para ganhar mundo 
alçando voo em vídeos de animação e 
declamação. Em especial entre os poetas 
espíritas verificou-se uma certa euforia 
com as publicações on-line, estimulan-
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do a criação de novas obras e sua edição 
para publicação em websites ou redes so-
ciais, seja em vídeos ou cartazes.

Encontros e festivais tiveram que se 
reinventar em eventos on-line, num 
exercício de resistência, como o Enarte 
– Encontro Nacional da Arte Espírita, 
realizado on-line em 2021 e 2022 pela 
Abrarte – Associação Brasileira dos 
Artistas Espíritas, mas os artistas aguar-
dam com ansiedade a retomada dos 
eventos presenciais, já previstos para o 
próximo ano, como o FECEF – Festival 
da Canção e Encontro da Arte Espírita 
de Franca, reagendado para setembro de 
2023, pelo Instituto Arte e Vida.

Assim, entre perdas e ganhos, o que se 
verifica é um avanço em áreas que esta-
vam menos evidenciadas, como a poesia, 
e uma pausa de reflexão e amadureci-
mento para outras áreas, que saem agora 
do recesso forçado com muita energia e 
disposição para levar seus projetos ao en-
contro das plateias em todo o Brasil.

Um fato que ficou evidenciado foi o 
valor das manifestações artísticas como 
agente estimulante e consolador em pe-
ríodos de isolamento, perdas emotivas e 

dificuldades socioeconômicas, quando a 
ansiedade e a depressão se manifestam 
no cotidiano de muitas pessoas. O tra-
balho dos poetas, músicos, atores e ou-
tros tantos artistas espíritas foi capaz de 
levar conforto espiritual e emocional ao 
seu público, que inclui espíritas e não es-
píritas. Na retomada das atividades dou-
trinárias e mediúnicas, este é um bom 
momento para repensar a arte como 
ponto de apoio na recuperação da au-
toestima após pandemia.

Considerando-se que em 2022 se ini-
cia a implementação da Área de Arte 
do Conselho Federativo Nacional da 
Federação Espírita Brasileira, que se pro-
põe a ser um traço de união entre os ar-
tistas atuantes nas diversas federativas, é 
possível afirmar que os artistas espíritas 
atravessaram um período de replantio e 
cultivo para adentrar, a partir de agora, 
à época da colheita, retomando a alegria 
do contato direto com o seu público em 
eventos locais e itinerantes, porém sem 
deixar para trás a riqueza das experiên-
cias virtuais, que abrem novas possibili-
dades expressivas para sua criatividade.
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O luto no

Renata Duarte

departamento de
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aece@usesp.org.br

atendimento fraterno

A  Área do Atendimento Espiritual 
no Centro Espírita é procurada 
por pessoas que “perderam” seus 

entes queridos, normalmente buscando 
no atendimento fraterno algum esclare-
cimento do tema à luz da doutrina espí-
rita, embora não raro, ansiando receber 
alguma notícia do familiar e/ou amigo 
que desencarnou, conforme consta em 
Orientação para o atendimento espiritual no cen-
tro espírita.

Importante ressaltar que a pessoa em 
luto vive um processo de readaptação da 
realidade, frente à ausência do familiar 
e/ou amigo que desencarnou, neces-
sitando, em razão disso, de um atendi-
mento individualizado, adequado à sua 
necessidade, uma vez que cada luto é 
único e não deve ser comparado, pois a 
forma como a pessoa reage à “perda”, 
depende de como entende a “morte”.

O respeito à dor daquele que chega 
pela primeira vez na casa espírita, bem 
como do frequentador ou trabalhador é 
fundamental para um bom acolhimento, 
seja na recepção ou no atendimento fra-
terno pelo diálogo. Requer muita calma 
e paciência para melhor compreender e 
ser compreendido pelo outro.

O tarefeiro, perante a dor do próxi-
mo, independente do motivo, precisa 
estar preparado para o choro que pode 
ocorrer durante o atendimento. Há casos 
em que a situação é tratada com superfi-

cialidade ou sem o devido cuidado com o 
sentimento do atendido, devido à fala ou 
a comportamento indiferente.

Na questão 936 de O livro dos espíritos, 
os benfeitores respondendo ao questio-
namento feito por Allan Kardec, quanto 
às dores inconsoláveis, desses familiares 
e/ou amigos, respondem que:

“O Espírito é sensível à lembrança e às sau-
dades dos que lhe eram caros na Terra; mas, 
uma dor incessante e desarrazoada o toca 
penosamente, porque, nessa dor excessiva, 
ele vê falta de fé no futuro e de confiança em 
Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao 
adiantamento dos que o choram e, talvez, à 
sua reunião com eles”.

Lembrando que o atendimento, oca-
sionalmente, é feito para um  público não 
espírita que desconhece o funcionamen-
to do centro espírita, sendo importante 
esclarecer, com calma, as informações 
equivocadas que o atendido possua sobre 
o Espiritismo, possibilitando assim me-
lhor aproveitamento do indivíduo duran-
te sua permanência no local; demonstrar 
solidariedade, sem, contudo, dar a en-
tender que a partir daquele momento os 
problemas ou dores serão resolvidos, ou 
seja, desestimular qualquer ideia mágica 
ou sobrenatural.

No livro Orientação para o atendimen-
to espiritual no centro espírita, temos outros 
pontos a considerar a respeito do acolhi-
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mento. Vejamos:

“(...) Precisamos lembrar que a recepção é o 
primeiro contato do visitante com o Centro 
Espírita. E quase sempre é a primeira im-
pressão que cativará ou afastará o público”. 
(Recepção, capítulo 5, item 5.5)

“(...) a recepção por meio da acolhida frater-
na se afigura decisiva para que a assistência e 
os conhecimentos à disposição no Centro te-
nham chance de alcançar aquele que chega” 
(Recepção, capítulo 5, item 5.15)

“(...) essa forma de bem proceder, deve ser 
estendida também àquele(a) companheiro(a), 
trabalhador(a) do Centro Espírita, que se sin-
ta necessitado(a). Poderá ele estar vivencian-
do período de dor ou de angústia, querendo 
ser acolhido(a), expondo sua dificuldade”. 
(Atendimento Fraterno pelo Diálogo, capítu-
lo 6)
“(...) atender fraternalmente é, portanto, re-
fletir nessas orientações espirituais e se esfor-
çar para pô-las em prática”. (Atendimento 
Fraterno pelo Diálogo, capítulo 6, item 6.1).

Os trabalhadores, em especial, da re-
cepção e do diálogo fraterno, em razão 
do exposto, necessitam de estudo sério 
e antecipado dos temas que comumente 
chegam a casa espírita.

Nesse sentido, em O que é o espiritis-
mo, Capítulo II, Noções elementares de 

Espiritismo, item 6, consta expressamen-
te que

“O Espiritismo sério não pode responder por 
aqueles que compreendem mal, ou que o pra-
ticam de modo contrário aos seus preceitos; 
assim como não o faz a poesia por aqueles 
que produzem maus versos”.

Ao analisar a questão do suicídio na 
Codificação, percebe-se na prática, a im-
portância do trabalhador consolidar seu 
conhecimento doutrinário, requerendo 
dele muito cuidado em sua manifesta-
ção, principalmente quando questionado 
a respeito das consequências do suicídio 
para o Espírito. Uma vez que parentes 
e/ou amigos do desencarnado buscam 
no centro espírita  recursos para lidarem 
com seu sofrimento, por meio de esclare-
cimentos que confortem seus corações ou 
que tirem suas dúvidas, pois dependendo 
de sua religião já ouviram algo a respeito 
do tema. 

Temos os benfeitores revelando ao 
Codificador, na questão 957, de O livro 
dos espíritos, que

“Muito diversas são as consequências do sui-
cídio. Não há penas determinadas e, em todos 
os casos, correspondem sempre às causas que 
o produziram. Há, porém, uma consequência 
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a que o suicida não pode escapar: o desapon-
tamento. Mas, a sorte não é a mesma para 
todos; depende das circunstâncias. Alguns ex-
piam a falta imediatamente, outros em nova 
existência, que será pior do que aquela cujo 
curso interromperam.”

Destaque para: “Não há penas deter-
minadas”, “a sorte não é a mesma para 
todos” e “alguns expiam a falta imediata-
mente, outros em nova existência”.

Diante das afirmações acima é possí-
vel concluir, em relação ao trabalhador, 
que não cabe fazer qualquer juízo de 
valor ou especulação a respeito daquilo 
que se passa com esse “irmão” que de-
sencarnou no plano espiritual, uma vez 
que, eventualmente, seus familiares, en-
contram-se em sérios desequilíbrios, em 
razão do ocorrido.

O conhecimento do atenden-
te das especificidades da atividade do 
Atendimento Fraterno pelo Dialogo, em 
especial, a contida no capítulo 6, item 
6.13, de Orientação para o atendimento espiri-
tual no centro espírita, revela-se conveniente, 
visto que permite compreender que

“a função do atendimento fraterno é orien-
tar a pessoa de tal forma que ela tome conta 
da sua vida e passe a solucionar os seus pro-
blemas... No entanto deve fugir de promessas 
miraculosas, que nem sempre vão acontecer. 
É necessário sempre lembrar que o melhor 

ocorre de acordo com o esforço de cada 
um, contando com a misericórdia de Deus”. 
(Atendimento Fraterno pelo Diálogo, capítulo 
6, item 6.13).

Sendo assim, a permanência de tra-
balhadores em curso das obras funda-
mentais do Espiritismo e a participação 
em seminários, palestras, rodas de con-
versas com especialistas que tenham co-
nhecimento da Codificação, bem como 
em eventos que estimulem troca de ex-
periências entre os envolvidos (observado 
o sigilo devido) mostram-se necessárias, 
pois permitem consolidar conhecimento 
e ampliar a compreensão sobre pontos 
relevantes dos temas, como por exem-
plo, quanto às fases do luto que, segun-
do alguns especialistas, não seguem uma 
ordem ou padrão, para melhor acolher, 
consolar, esclarecer e orientar aquele que 
chega ou que já participa do centro espí-
rita como frequentador ou tarefeiro. 

Vale a pena ressaltar, inclusive, que os 
trabalhos realizados pelos órgãos da USE 
(regionais, intermunicipais, municipais e 
distritais) fornecem diversas oportunida-
des de capacitação do público-alvo (diri-
gentes, multiplicadores e trabalhadores), 
impactando consideravelmente a quali-
dade do atendimento prestado nas insti-
tuições espíritas e focados na necessidade 
de cada região.
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Serviço assistencial

Luiz Antônio Monteiro

É fundamental  a preservação da 
memória do Movimento Espírita. 
E tem muita história a ser con-

tada e refletida. Documentar a história 
do Movimento Espírita é fundamen-
tar e legitimar o movimento, é ser gra-
to aos pioneiros protagonistas dos fatos, 
como verdadeiros “Bandeirantes do 
Espiritismo”. Registrar as ocorrências 
pelas escritas, pelas imagens e sons (au-
diovisuais), criando identidade, demo-
cratizando informações; humanizando 
o conhecimento e fatos, incorporando-os 
ao patrimônio do Movimento Espírita 
e da Humanidade. Nossos irmãos que 
protagonizaram há 75 anos a realiza-
ção do 1º Congresso Espírita do Estado 
de São Paulo, foram fundamentais para 
vivenciarmos hoje todo esse momento 
histórico da USE. O Serviço Assistencial 
Espírita faz parte dessa história.

Nas páginas dos Anais do 1º Congresso 
Espírita do Estado de São Paulo, realiza-
do no período de 1 a 5 de junho de 1947,  
encontram-se os registros, através de pro-
postas. as teses apresentadas e citações 
sobre a relevância do Serviço Assistencial 
ou de Assistência Social, hoje denomi-
nado de Assistência e Promoção Social 
Espírita. 

As origens do Serviço Assistencial são 
identificadas em várias passagens dos 

Anais do 1º Congresso, conforme apresen-
tamos a seguir, com destaques em negri-
to, para facilitar a identificação no texto, 
simplesmente, a expressão de referência 
ao Serviço Assistencial. Das 34 teses 
apresentadas, destacamos seis

TESE Nº 2 – Vários Centros, encabeça-
dos pelo Centro “Missionário Germano”,  da 
Capital: propõe a fundação, com sede na Capital 
e núcleos municipais, de um organismo 
de amparo social, autônomo ou integra-
do ao novo organismo dirigente do Espiritismo 
Unificado, fornecendo detalhes desse traba-
lho assistencial, que englobaria todo 
o trabalho espírita de assistência do 
Estado.

TESE Nº 10 – Centro Espírita Beneficente 
“Carinhoso Abrigo” – Capital: propõe criação 
de uma entidade dirigente que seja unicamente 
coordenadora e animadora do movimento, e apre-
senta um gráfico de sua organização, no qual 
menciona ação cultural, doutrinária e assis-
tencial do novo organismo, tanto na 
Capital e no Interior.

TESE Nº 13 – Centro Espírita “Divino 
Mestre” – São José dos Campos: propõe [...] 
“Criação, nos centros filiados, de órgãos de pro-
paganda, e de instrução profissional, e assis-
tência social”.

TESE Nº 18 – Snr. Antonio J. Trindade 
– Capital: encarece a necessidade da educação... 
[...] “Propõe que se dê a maior divulgação pela 

e os 75 anos da USE

departamento de
APSE

apse@usesp.org.br
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“A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí 
sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele.”

Allan Kardec (O evangelho segundo o espiritismo, item 8, cap. XXV)
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imprensa etc., do trabalho de assistência 
social realizada pelo Espiritismo”.

TESE Nº 19 – Dr. Luiz Monteiro de 
Barros – Capital: propõe [...]  “É uma tese am-
pla, cheia de sugestões muito úteis, principal-
mente, no que se refere aos trabalhos 
de assistência social...”

TESE Nº 25 – “União da Mocidade 
Espírita de São Paulo: propõe que o Congresso 
eleja uma entidade federativa para cujo pro-
grama aponta vários itens como seja: ... um 
Departamento social para realizar 
assistência social.”

Na conclusão do Relatório, elabora-
do por Aristóteles Rocha e J. Herculano 
Pires, são apresentados seis destaques. É 
no 5º destque que encontramos a refe-
rência ao serviço assistencial: “Ressalta, do 
conjunto das teses apresentadas, a necessidade de 
que o organismo do Espiritismo Unificado conte 
desde logo com meios materiais suficientes para 
a manutenção de um amplo movimento, que tem 
de envolver atividades as mais dis-
pendiosas, como as de assistência 
social e ...”

Na elaboração de A tese vencedo-
ra, pelo Comandante Edgard Armond, 
num total de seis, destacamos o 4º item: 
“Agrupar todas as energias e vontades em torno a 
realizações de interesse geral como, entre outras: 
a planificação e o desenvolvimento 
de assistência social...”

No título Entrevistas esclarecedo-
ras, destacamos um trecho da entrevis-
ta realizada com o congressista Carlos 
Jordão da Silva, secretário-geral da USE, 
logo após a primeira pergunta:  ...“A 
fraternidade espírita, que tanto se 
revela nas obras de assistência, no 
gigantesco trabalho social dos es-
píritas, será também aplicada nas 
atividades internas do movimento, 
nas relações permanentes de centros 
para centros, associações para asso-
ciações.”

Os registros do atual Departamento 
de APSE também ganha referência  nas 
Normas gerais para o funciona-
mento da União Social Espírita, 
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contendo 23 artigos, distribuídos em seis 
capítulos (Sede e Fins; Organização; das 
Reuniões; das Funções; da Manutenção 
e Disposições Gerais). É na letra “a” do 
artigo 13, capítulo 4, Das Funções, que 
encontramos o registro da fundamenta-
ção do atual Departamento de APSE: 
“b) Auxiliar e amparar, por todos 
os meios possíveis, as iniciativas e 
realizações espíritas de assistência 
social, organizando, para o incenti-
vo desse trabalho, um plano geral 
para o Estado, em colaboração com 
as Uniões Municipais;” ...

Concluímos que desde o seu primór-
dio, a USE se destaca como uma gran-
de rede, articulando entre sua Diretoria 
Executiva, seus Departamentos, 
Assessorias e Conselho Deliberativo 
Estadual, que unidos fortalecem ainda 
mais o Movimento Espírita, “abrangen-
do toda São Paulo, formando a Rede 
USE ”. A rede USE se espalha pelo es-
tado em 112 órgãos locais e 22 órgãos 
regionais, unindo e unificando mais de 
1.340 instituições espíritas. Conhecer a 
USE e sua história é vivenciar o passado 
no presente, é sentir as lutas dos irmãos 
de ideal, os “bandeirantes espíritas”, con-
fiantes de que estamos no caminho certo,  
sob luz dos ensinos morais de Jesus e da 
Doutrina Espírita. É conhecendo o pas-
sado que vamos compreender o presente 
e idealizamos o futuro no ciclo de vida do 
espírito imortal que somos. Todos faze-
mos parte do contexto histórico da USE.
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O “passe” coletivo

Marco Milani

Otermo “passe” não foi adotado 
por Allan Kardec, porém in-
tegra o vocabulário de parcela 

significativa dos espíritas brasileiros na 
atividade de assistência física e espiritual.

De origem latina, “passe”, decorren-
te do ato de “passar”, vincula-se à ideia 
de movimento e está diretamente rela-
cionada aos conceitos de “ação magné-
tica”, “magnetismo” e “magnetização”, 
os quais foram popularizados na França 
durante o século XIX e encontram-se 
presentes em diferentes trechos das obras 
fundamentais do Espiritismo.

Sob a perspectiva kardequiana, pas-
se é o equivalente à ação magnética (ou 
fluídica) promovida por encarnados e 
que pode contar com a assistência de de-
sencarnados, direcionada a um ou mais 
indivíduos objetivando benefícios orgâ-
nicos e psíquicos.

Terapeuticamente, os efeitos da ação 
fluídica sobre os doentes variam consi-
deravelmente em intensidade e duração. 
Kardec, sobre essa situação, assim se ma-
nifesta:

“São extremamente variados os efeitos da 
ação fluídica sobre os doentes, de acordo 

com as circunstâncias. Algumas vezes é 
lenta e reclama tratamento prolongado, 
como no magnetismo ordinário; doutras 
vezes é rápida, como uma corrente elé-
trica. Há pessoas dotadas de tal poder, 
que operam curas instantâneas nalguns 
doentes, por meio apenas da imposição 
das mãos, ou, até, exclusivamente por 
ato da vontade. Entre os dois polos ex-
tremos dessa faculdade, há infinitos ma-
tizes. Todas as curas desse gênero são 
variedades do magnetismo e só diferem 
pela intensidade e pela rapidez da ação. 
O princípio é sempre o mesmo: o fluido, 
a desempenhar o papel de agente tera-
pêutico e cujo efeito se acha subordinado 
à sua qualidade e a circunstâncias espe-
ciais.” (A Gênese, Cap. XIV, i. 32)

  A ação magnética pode produ-
zir-se da seguinte maneira:

“1º - pelo próprio fluido do magnetiza-
dor; é o magnetismo propriamente dito, 
ou magnetismo humano, cuja ação se 
acha adstrita à força e, sobretudo, à qua-
lidade do fluido;
2º - pelo fluido dos Espíritos, atuando 
diretamente e sem intermediário sobre 
um encarnado, seja para o curar ou acal-
mar um sofrimento, seja para provocar o 
sono sonambúlico espontâneo, seja para 
exercer sobre o indivíduo uma influência 
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física ou moral qualquer. É o magnetismo 
espiritual, cuja qualidade está na razão 
direta das qualidades do Espírito;
3º - pelos fluidos que os Espíritos der-
ramam sobre o magnetizador, que ser-
ve de veículo para esse derramamento. 
É o magnetismo misto, semiespiritual, 
ou, se o preferirem, humano-espiritual. 
Combinado com o fluido humano, o flui-
do espiritual lhe imprime qualidades de 
que ele carece. Em tais circunstâncias, o 
concurso dos Espíritos é amiúde espon-
tâneo, porém, as mais das vezes, provo-
cado por um apelo do magnetizador.” (A 
Gênese, Cap. XIV, i. 33)

Considerando haver três tipos de 
fontes para a emissão fluídica, a ação 
magnética decorre dos fluidos de encar-
nado(s), de desencarnado(s) ou de ambos, 
simultaneamente.

A qualificação dos fluidos decorrerá 
de aspectos morais e físicos. Moralmente, 
dependerão das intenções e dos senti-
mentos vivenciados pelo emissor, como 
inveja ou bondade, ódio ou amor, egoís-
mo ou compaixão. Fisicamente, apresen-
tará as seguintes características:

Sob o aspecto físico, são excitantes, cal-
mantes, penetrantes, adstringentes, 
irritantes, dulcificantes, soporíficos, nar-
cóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos; 
tornam-se força de transmissão, de pro-
pulsão etc. O quadro dos fluidos seria, 
pois, o de todas as paixões, das virtudes 
e dos vícios da Humanidade e das pro-
priedades da matéria, correspondentes 
aos efeitos que eles produzem. (A Gênese, 
Cap. XIV, i. 17)

O processo terapêutico resulta da 
ação magnética qualificada por encarna-
dos e/ou desencarnados.

Com relação à efetividade da apli-
cação a distância, Kardec descreve e 
concorda com a recomendação de um 
Espírito sobre esse tipo de assistência.

Cinco ou seis espíritas sinceros que se reú-
nam todos os dias, durante alguns instan-
tes e peçam com fervor a Deus e aos bons 

Espíritos que a assistam, e que a ardente 
prece seja, ao mesmo tempo, uma mag-
netização mental.

Para tanto, não necessitais estar junto a 
ela. Ao contrário, podeis, pelo pensamen-
to, levar-lhe uma salutar corrente fluídi-
ca, cuja força estará na razão direta de 
vossa intenção, e aumentada pelo núme-
ro. Dessa maneira podereis neutralizar o 
mau fluido que a envolve. Fazei isto, ten-
de fé em Deus e esperai. (Revista Espírita, 
jan/1863 - Estudos sobre os possessos de 
Morzine)

Destaca-se, ainda, que a prece não 
tem apenas o efeito de chamar para jun-
to do doente um socorro estranho, mas 
também o de exercer uma ação magné-
tica a qual é compreendida como conse-
quência da relação natural entre emissor 
e receptor de fluidos, em que a emissão 
pode ocorrer simultaneamente entre en-
carnados e desencarnados. A assimilação 
fluídica, por sua vez, dependerá das pró-
prias condições orgânicas e psíquicas do 
indivíduo.

A expressão “passe coletivo” remete 
à ação fluídica terapêutica exercida, ao 
mesmo tempo, nos indivíduos presentes 
em determinado ambiente físico, em que 
a respectiva assimilação e os consequen-
tes efeitos são individuais. Em outras 
palavras, caracteriza-se a emissão simul-
tânea de fluidos com assimilação indivi-
dual.

Ainda hoje, verifica-se a resistência à 
prática do “passe coletivo” por parte de 
pessoas que supõem, opinativamente, 
que a eficácia terapêutica dependerá da 
atenção personalizada de um encarnado 
emissor dos fluidos, porém, doutrinaria-
mente, não há qualquer impedimento 
para tal prática e ampara-se nos funda-
mentos da ação magnética descrita por 
Allan Kardec.

Sugere-se, nesse sentido, que pesqui-
sas científicas possam comparar, com o 
esperado rigor metodológico, os efeitos 
percebidos nos indivíduos receptores de 
passes individuais e coletivos.
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Desde o surgimento do Espiritismo, 
com a publicação de O livro dos 
espíritos, em 1857, entendemos a 

necessidade de seu estudo sério e contí-
nuo. Logo na introdução deste livro, le-
mos que “Quem deseja tornar-se versado 
numa ciência tem que a estudar meto-
dicamente, começando pelo princípio e 
acompanhando o encadeamento e o de-
senvolvimento das ideias” 1. Assim tam-
bém é com o Espiritismo, quem quiser 
conhecê-lo deve, como primeira condi-
ção, dispor-se a estudá-lo seriamente.

José Herculano Pires, filósofo brasi-
leiro que dedicou a maior parte de sua 
vida à divulgação da Doutrina codificada 
por Allan Kardec, afirmou em seu livro 
Pedagogia espírita que “o Espiritismo, como 
Kardec assinalou, tem a missão cultu-
ral de auxiliar a Ciência, a Filosofia e a 
Religião. Mas para cumprir essa missão 
é necessário que os espíritas se tornem 
capazes de compreender profundamente 
a sua própria Doutrina. Só o estudo siste-
mático, em profundidade, através de mé-
todos adequados, nos fará penetrar nos 
segredos que o Espiritismo ainda guarda 
para todos nós” 2.

A aprendizagem se dá no tempo e 
é acumulativa. E é Kardec mesmo que 
recomenda começar os estudos pelo 
princípio, partindo do conhecido para o 
desconhecido, das ideias mais simples e, 
progressivamente, seguir para as ideias 

mais complexas.3

Sabedores que somos da necessidade 
de começar o estudo pelo princípio, mas 
prosseguir aprofundando estes conheci-
mentos, deparamos com a necessidade 
de que frequentadores e trabalhadores 
dos centros espíritas tenham diferentes 
oportunidades de estudar a Doutrina, de 
acordo com o conhecimento prévio que 
tenham dela.  

Neste sentido, há programas siste-
matizados organizados pelo Conselho 
Federativo Nacional da Federação 
Espírita Brasileira e recomendados pela 
USE.  Os iniciantes podem começar pelo 
Introdução ao estudo do espiritismo (IEE) ou 
Estudo da obra básica (EOB) ou Estudo sis-
tematizado da doutrina espírita (ESDE). Os 
centros espíritas também podem optar 
pelo estudo direto nas obras da codifica-
ção, iniciando pelo livro O que é o espiritis-
mo, para uma visão panorâmica, ou pelo 
O livro dos espíritos. Com essa base, parte-se 
para os programas de Estudo aprofundado 
da doutrina espírita (EADE) ou Mediunidade 
– estudo e prática (MEP) ou outro progra-
ma de estudo, desde que sempre embasa-
do nas obras da codificação.

Muito importante que, nos estudos, 
utilizem-se métodos adequados, como 
disse Herculano Pires. Recomendamos 
o estudo em grupo, que facilita a apro-
priação do conhecimento, pois estimula 
os participantes a compartilharem infor-
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mações e experiências, propiciando-lhes 
não apenas a construção do seu próprio 
entendimento do Espiritismo, mas tam-
bém o aprendizado da convivência social 
pelas oportunidades de interação grupal. 
O ideal é que sejam evitadas longas falas 
ou exposições do monitor nas reuniões 
e que utilize técnicas que mobilizem a 
atenção, valorizem a contribuição trazi-
da pelos participantes e propiciem a par-
ticipação de todos.

Neste artigo, queremos destacar uma 
das possibilidades de aprofundar o es-
tudo do espiritismo, o programa Estudo 
aprofundado da doutrina dspírita (EADE), 
que tem como público-alvo todos os espí-
ritas que gostam de estudar, que desejam 
prosseguir nos seus estudos doutrinários 
básicos, realizando aprofundamentos de 
temas que conduzam à reflexão do seu 
tríplice aspecto: religioso, filosófico e 
científico. 

O estudo da Doutrina desenvolvido 
no EADE está fundamentado nas obras 
da Codificação e nas subsidiárias a estas, 
cujas ideias guardam fidelidade com as 
diretrizes morais e doutrinárias defini-
das, respectivamente, por Jesus e Allan 
Kardec. O conteúdo programático prio-
riza o conhecimento espírita e destaca a 
relevância da formação moral do ser hu-
mano. 

O Programa é apresentado em cinco 
tomos: I - Cristianismo e Espiritismo; II - 
Ensinos e Parábolas de Jesus - Parte 1; III - 

Ensinos e Parábolas de Jesus - Parte 2; IV 
- O Consolador prometido por Jesus; V 
- Filosofia e Ciência Espíritas.

Os três primeiros livros são dedicados 
ao estudo do Cristianismo e das matérias 
contidas nos textos do Evangelho: fatos 
cotidianos da vida de Jesus, fatos extraor-
dinários, curas, predições e os ensinos di-
retos e por parábolas, sempre à luz dos 
princípios espíritas. 

A ênfase é o ensino moral que, con-
forme lemos na Introdução de O evan-
gelho segundo o espiritismo, “conservou-se 
constantemente inatacável” 4.  A moral 
que os Espíritos nos apresentam é a do 
Cristo, porque não há outra melhor. “O 
que o ensino dos Espíritos acrescenta à 
moral do Cristo é o conhecimento dos 
princípios que regem as relações entre 
os mortos e os vivos, princípios que com-
pletam as noções vagas que se tinham 
da alma, do seu passado e do seu futuro, 
sancionando a doutrina cristã pelas pró-
prias leis da natureza (...).” 5 

Poderíamos então perguntar, por que 
aprofundarmos no estudo dos ensinos 
de Jesus? É também na Introdução de 
O evangelho segundo o Espiritismo, que 
encontramos a resposta: “Muitos pontos 
dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores 
sacros em geral por si sós são ininteligí-
veis, parecendo alguns até irracionais, 
por falta da chave que faculte se lhes 
apreenda o verdadeiro sentido. Essa cha-
ve está completa no Espiritismo, como 
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já o puderam reconhecer os que o têm 
estudado seriamente e como todos, mais 
tarde, ainda melhor o reconhecerão”.4

O quarto livro - O Consolador prome-
tido por Jesus - permite o estudo aprofun-
dado dos pontos principais da Doutrina, 
que foram distribuídos em quatro módu-
los: Esperanças e Consolações; A Morte 
e seus Mistérios; Os vícios e as Virtudes; 
A Humanidade Regenerada.  O último 
livro - Filosofia e Ciência Espíritas – faz o 
fechamento dos conteúdos doutrinários 
e prioriza os aspectos filosóficos e cien-
tíficos do Espiritismo, tendo como base 
referenciais do conhecimento universal, 
deles retirando subsídios que demons-
tram a relevância e a atualidade do pen-
samento espírita.

Convidamos a todos ao estudo con-
tínuo da Doutrina Espírita, que nos 
apresenta um conteúdo educacional 
grandioso, visando a nossa evolução mo-
ral e lembramos mais uma vez Kardec 
que nos adverte constantemente que “a 
explicação dos fatos que o Espiritismo 
admite, de suas causas e consequências 
morais, forma toda uma ciência e toda 
uma filosofia, que reclamam estudo sé-
rio, perseverante e aprofundado” 6.
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Oepartamento da Família buscan-
do capacitar trabalhadores ten-
do como alicerce a codificação 

kardequiana, em especial neste ano em 
que se comemoram os 50 anos da cam-
panha Comece pelo Começo, ressalta a im-
portância de nos aprofundarmos ainda 
mais nas obras de Kardec, para traçar 
metas e diretrizes para o trabalho que 
aumenta a cada dia. 

No item 5 do capítulo VI de O evangelho 
segundo o espiritismo, o Espírito da Verdade 
nos traz a seguinte reflexão:

“Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensi-
namento; instruí-vos, este o segundo”.

Essas palavras procuram despertar a 
importância do estudo e também do de-
senvolvimento da amorosidade, estudo 
e despertamento do amor devem fazer 
parte da meta em busca da ascensão es-
piritual.

Fica assim explícita a necessidade de 
o trabalhador burilar seus sentimentos 
e para isso conhecimento e vivência do 
evangelho de Jesus, são muito importan-
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tes. Em qualquer departamento, essa di-
retriz é necessária, mas principalmente 
no Departamento da Família, onde de-
vemos levar consolo e esperança aos as-
sistidos que procuram as casas unidas, ela 
deve estar presente. 

É fundamental que o trabalhador 
receba orientações para que o trabalho 
seja mais assertivo e, conhecer os ensina-
mentos que se encontram em O evangelho 
Segundo o Espiritismo, construirá uma base 
sólida para o trabalho no Bem. 

Entender as situações diversas que se 
apresentam no seio da sociedade, per-
mite que busquemos instrumentos para 
atuar sem preconceitos, que podem im-
pedir um acolhimento sem julgamento 
ou preferências e, através do Espiritismo 
trazemos a luz da fé raciocinada àque-
les que, compreendendo a essência li-
bertadora que a doutrina oferece, tem a 
oportunidade de redimir erros através da 
oportunidade de transformação e traba-
lho no Bem. 

Doutrina consoladora, que permite 
ao homem entender o porquê de suas 
dores através da reencarnação. A espi-
ritualidade benfeitora possibilita nessas 
experiências, reencontros e novas opor-
tunidades para que, na vivencia do amor 
e do perdão, possa o homem construir 
relações saudáveis e fraternas.

Através de grupos de estudo, para 

ter melhor compreensão da Doutrina, o 
Departamento da Família auxilia os ou-
tros departamentos indicando temas e 
conteúdo adequados, pelos quais os ór-
gãos preparam as Casas Espíritas para 
Entender e Acolher aqueles que passam 
por momentos complexos em seus rela-
cionamentos, sejam eles, pais, filhos, ir-
mãos, avós; pois as dificuldades surgem 
muitas vezes com aqueles mais próximos 
à nós. Exercícios dentro da paciência e 
do perdão com certeza trarão alivio `as 
disputas, minimizando mágoas e culpas.

Encontramos em O livro dos espíritos, a 
Doutrina apresentada como a “Ciência 
do Infinito”, com a seguinte reflexão:

 “Esses estudos requerem uma atenção 
firme, uma observação profunda e sobre-
tudo, como de resto em todas as ciências 
humanas, continuidade e perseverança. 
(…) são os três quartos da vida para fazer 
um sábio, e se quer, em algumas horas, 
adquirir a “Ciência do Infinito”.

Portanto, não nos enganemos: o estu-
do do Espiritismo é imenso, toca todas as 
questões da metafísica e da ordem social, 
e é todo um mundo que se abre diante 
de nós.

Assim, buscando a compreensão 
do Espiritismo através dos livros da 
Codificação, nosso Departamento vai se 
alicerçando nas bases sólidas da doutrina, 
tendo como instrumento um manancial 
de reflexões, que possibilita a preparação 
do trabalhador para os diversos setores 
de atuação, onde o atendimento à família 
está presente, auxiliando pouco a pouco 
no equilíbrio da sociedade, visto a família 
ser a sua base!

Para a capacitação em nossas casas, 
salientamos a importância da leitura de 
O livro dos espíritos que, na pergunta 775:

“Qual seria para a sociedade, o resultado 
do relaxamento dos laços de família?
Uma recrudescência do egoísmo.”

Essas são reflexões necessárias para que a 
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atuação junto aos assistidos seja assertiva, 
trazendo real amparo às famílias.

Tivemos, em nosso 18º Congresso, 
oportunidade de acompanhar as Rodas 
de Conversa,  com as quais desperta-
mos para novas reflexões, nos diversos 
assuntos que fazem parte do dia a dia 
do Movimento Espírita. Dúvidas, ques-
tionamentos são importantes, pois nos 
impulsionam a refletir, a descobrir res-
postas que esclareçam e ao mesmo tem-
po tragam a segurança da fé racionada. 
Em cada assunto abordado nas palestras, 
que falavam sobre a evolução do ser se 
encontrava a família... sempre possibili-
tando ao trabalhador um novo olhar e, 
compreendendo as dificuldades do ho-
mem, entenderá com mais facilidade os 
problemas que surgem no seio familiar, 
no suicídio do ente querido, na morte 
prematura do filho, na infidelidade que 
muitas vezes traz ruptura a um relacio-
namento. Os desafios são inúmeros e a 
bagagem adquirida através das coloca-
ções de estudiosos, nos trouxe a renova-
ção de pensamentos possibilitando novos 
desafios e metas em nosso trabalho! Sob 

a ótica da Doutrina Espírita, os convida-
dos trouxeram importantes informações, 
pesquisas diversas, como também suges-
tões para uma melhor interação com o 
próximo.

O vídeo da campanha Comece pelo 
Começo, também, apresentou de forma 
objetiva, numa linguagem atualizada e 
de fácil compreensão, a importância do 
estudo das obras básicas. Vale a pena 
conferir no site da USE esse material.

Divulgando essa campanha, o 
Departamento da Família pode indicar 
um caminho seguro ao trabalhador, pois 
ali se encontra todo material que neces-
sita para sua atuação junto aos assistidos. 
Oportunidade também para se reunir 
com outros departamentos e iniciar a 
empreitada através da qual o trabalho do 
Bem irá se multiplicar.

O estudo fortalece no trabalhador a 
necessidade do saber, como também do 
desenvolvimento da amorosidade em 
seus pensamentos, ações e atividades, 
pois, sem esse farol a nos guiar “perde-
mos nosso porto seguro”, formado pela 
fé raciocinada e pelo amor!
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A arte de

Walteno Bento da Silva

A série de perguntas do cap XII, 
seção: “O egoísmo”, que inicia 
na pergunta 913 e termina na 

de número 917, de O livro dos espíritos, é 
um verdadeiro tratado para a regenera-
ção do planeta. Kardec inicia procuran-
do saber qual é o vício radical e recebe a 
resposta “o egoísmo”. Conhecida a causa 
dos males da humanidade, Kardec passa 
a procurar a cura. Na questão 914 recebe 
a resposta.

 “À medida que os homens se instruem 
acerca das coisas espirituais, menos valor 
dão às coisas materiais. Depois, neces-
sário é que se reformem as instituições 
humanas que o entretêm e  excitam. Isso 
depende da educação.”

Extraímos aqui, para a nossa refle-
xão, que a solução para os problemas da 
humanidade depende da educação, em 
especial dos conhecimentos relativos às 
coisas espirituais. 

Mas, a par de toda beleza e sabedo-
ria que encontramos nas respostas dadas 
pelos Espíritos, é no comentário da ques-
tão 917 que podemos ter a contribui-
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ção iluminada de Kardec para o tema. 
Reproduzimos, aqui, alguns trechos des-
se comentário para nos debruçarmos so-
bre eles.

O verme roedor
“(...) Entretanto, o egoísmo, verme roe-
dor, continua a ser a chaga social. é um 
mal real, que se alastra por todo o mundo 
e do qual cada homem é mais ou menos 
vítima. Cumpre, pois, combatê-lo, como 
se combate uma enfermidade epidêmi-
ca.”

O Codificador nomeia o egoísmo 
de “verme roedor” e nos diz para com-
batê-lo como se combate uma enfer-
midade epidêmica. Podemos trazer a 
ilustração de Kardec para a nossa atuali-
dade. Pensemos em toda mobilização da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e de todos os países do mundo para com-
bater o novo Corona Vírus. Quantas 
pesquisas, quantos estudos em labora-
tórios, quantas medidas foram tomadas 
nos diversos países para se erradicar a 
doença. É uma mobilização como essa 
que o Codificador está sugerindo. Mas 
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o homem ainda não consegue perceber 
o impacto desastroso do egoísmo para 
a humanidade. Podemos afirmar, com 
toda certeza, que essa epidemia é menos 
letal que os efeitos do egoísmo que ainda 
impera na esmagadora maioria dos habi-
tantes da Terra. Olhemos agora a guer-
ra na Ucrânia, olhemos toda opressão e 
maldade no mundo atual, o feminicídio, 
a homofobia, a fome nos países da África, 
outras guerras não menos importantes 
travadas em outros países. Tudo isso nas-
ce do egoísmo e do orgulho das pessoas. 

Mas então, o que fazer para mudar 
esse quadro? 

Kardec explora a resposta dos 
Espíritos e dá a sua contribuição:

Para isso, deve-se proceder como pro-
cedem os médicos: ir à origem do mal. 
Procurem-se em todas as partes do or-
ganismo social, da família aos povos, 
da choupana ao palácio, todas as cau-
sas, todas as influências que, ostensiva 
ou ocultamente, excitam, alimentam e 
desenvolvem o sentimento do egoísmo. 
Conhecidas as causas, o remédio se apre-
sentará por si mesmo. Só restará então 
destruí-las, senão totalmente, de uma só 
vez, ao menos parcialmente, e o veneno 
pouco a pouco será eliminado. Poderá ser 
longa a cura, porque numerosas são as 
causas, mas não é impossível. Contudo, 
ela só se obterá se o mal for atacado em 
sua raiz, isto é, pela educação, não por 
essa educação que tende a fazer homens 
instruídos, mas pela que tende a fazer 
homens de bem. A educação, convenien-
temente entendida, constitui a chave do 
progresso moral.”

E a solução surge na palavra “edu-
cação”. Mas não a educação formal 
dos bancos escolares, mas aquela que 
trabalha a moral das criaturas. A edu-
cação que ajuda o ser a desenvolver o 
amor, que é o oposto do egoísmo. Uma 
educação que ensina a pessoa a fazer 
aos outros o que gostaria que os outros 
fizessem com ela. Sobretudo, uma edu-
cação que possa extrair do Evangelho 
do Cristo todos os ensinamentos que Ele 

nos deixou. Lembrando que a Doutrina 
Espírita nos apresenta Jesus como nosso 
Guia e Modelo, e ainda, a doutrina que 
ele ensinou é a expressão mais pura da 
Lei do Senhor. Em síntese, educar, à luz 
da moral cristã, é a grande meta para a 
regeneração da humanidade.

Seguindo ainda a construção do 
Codificador e, após termos identificado 
o mal e o remédio, como aplicar então 
essa educação?

Voltemos para o comentário de 
Kardec:

“Quando se conhecer a arte de mane-
jar os caracteres, como se conhece a de 
manejar as inteligências, conseguir-se-á 
corrigi-los, do mesmo modo que se apru-
mam plantas novas. Essa arte, porém, 
exige muito tato, muita experiência e pro-
funda observação. é grave erro pensar-se 
que, para exercê-la com proveito, baste o 
conhecimento da Ciência. Quem acom-
panhar assim o filho do rico, como o do 
pobre, desde o instante do nascimento, e 
observar todas as influências perniciosas 
que sobre eles atuam, em consequência 
da fraqueza, da incúria e da ignorância 
dos que os dirigem, observando igual-
mente com quanta frequência falham 
os meios empregados para moralizá-los, 
não poderá espantar-se de encontrar pelo 
mundo tantas esquisitices. faça-se com o 
moral o que se faz com a inteligência e 
ver-se-á que, se há naturezas refratárias, 

A grande questão que se 
apresenta é: como fazer 
para mudar a moral 

das pessoas? Isso é 
possível? Existe uma 

fórmula infalível de fa-
zermos o amor brotar 

numa pessoa? 
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muito maior do que se julga é o núme-
ro das que apenas reclamam boa cultura, 
para produzir bons frutos. (...)”

Kardec, então, nos apresenta a ne-
cessidade de conhecermos “a arte de 
manejar os caracteres”. E isso é o gran-
de desafio para todos nós. Não é apenas 
uma proposta para os Evangelizadores 
Espíritas, mas para todos os pais, todos 
os educadores espíritas, de qualquer fai-
xa etária, que buscam contribuir para a 
construção de um mundo novo.

 
O Evangelizador como provedor 
de estímulos para o amor
Existem muitos pontos no comentário de 
Kardec que podemos explorar. A grande 
questão que se apresenta é: como fazer 
para mudar a moral das pessoas? Isso é 
possível? Existe uma fórmula infalível de 
fazermos o amor brotar numa pessoa? 
Bom, se essa fórmula existisse, nós sería-
mos os primeiros a adquiri-la, pois nós 
apenas temos rudimentos desse amor. E 
como diz Kardec, “é grave erro pensar-se 
que, para exercê-la com proveito, baste o 
conhecimento da Ciência”.  O processo 
é muito mais complexo do que parece 
pois ninguém muda ninguém. As pes-
soas é que decidem fazer as mudanças no 
seu íntimo. Nem mesmo Deus muda as 
pessoas, Ele oferece estímulos, oportuni-
dades, amor, infinitos recursos para sensi-
bilizar cada criatura a ser melhor, mas se 
a pessoa decidir permanecer em erro, é o 
livre-arbítrio dela. Dentro desse cenário, 
podemos dizer que um ponto fundamen-
tal nesse processo educativo, é que nós 
seremos, assim como Deus, provedores 
de estímulos, de recursos, de amor. 

Talvez com exemplos seja mais fácil 
descrever o processo. Imaginemos rece-
ber uma criança em nossa sala de evan-
gelização que tem um comportamento 
agressivo, egoísta e cujos pensamentos 
são: “Eu primeiro preciso defender os 
meus interesses, não importa se outros 
sofram com isso. Afinal preciso aprovei-

tar a vida o máximo possível.” 
Que estímulo poderia ser dado para 

essa criança para que ela efetuasse algu-
ma mudança interior? Seguem algumas 
opções: 1) considerando o posicionamen-
to materialista dela, deveríamos trazer o 
conhecimento de existência e imortali-
dade da alma, bem como a lei de causa 
e efeito. Ela deveria perceber que, se ela 
tem benefícios a curto prazo, o mesmo 
não vai acontecer a médio e longo prazo. 
Mostrando casos do livro O céu e o inferno, 
onde tem-se tantas situações de expiação 
pelas faltas cometidas. 2) outra aborda-
gem bem diferente seria, por exemplo, 
estimular o sentimento de amor, através 
de atividades de caridade oferecidas no 
centro espírita, quais sejam as visitas fra-
ternas, o atendimento dos mais pobres e 
necessitados, dentre outras. 3) apresentar 
Deus como Pai de todos nós e que quer 
o bem de todos os filhos. Ajudar a crian-
ça a estabelecer uma relação verdadei-
ra com o Criador, através da prece e do 
cumprimento da Lei do amor.

Olhando os 3 exemplos, vemos abor-
dagens bem diferentes uma da outra, mas 
em todos os casos estamos trabalhando a 
alma humana para que seja sensibilizada 
a ter uma postura mais amorosa.

Kardec nos fala que essa arte “exige 
muito tato, muita experiência e profunda 
observação”. Sim, é importante conhecer 
a criança, analisar seu comportamento, 
identificar o que a sensibiliza. Algumas 
almas são mais racionais e recebem bem 
argumentos lógicos. Outras são movidas 
pela emoção, pelo sentimento. Em am-
bos os casos estamos utilizando do recur-
so da reflexão, o primeiro exemplo é a 
reflexão do pensamento, o segundo é a 
reflexão da vibração nossa de amor que 
contagia e impulsiona pelo exemplo.

A questão, ainda, tem outros desdo-
bramentos. Nossos comentários acima 
não conseguem expressar a amplitude 
dessa arte, mas temos aqui alguns princí-
pios que nos norteiam nesse nosso desa-
fio da educação espírita. 
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A transversalidade

Luiz Eduardo Ribeiro

O Departamento de Mediunidade 
da USE tem como um dos 
seus objetivos, orientar a di-

vulgação do Estudo e da Educação da 
Mediunidade no estado de São Paulo, 
seguindo as bases mediúnicas propostas 
em O Livro dos Médiuns, codificado por 
Allan Kardec, em relação aos fenômenos 
da Mediunidade.

Temos feito isso em diversas oportuni-
dades, com vídeos gravados no Facebook e 
YouTube da USE, e outros realizados por 
iniciativas de seus órgãos. No entanto, 
temos observado, por indícios, comen-
tários ou posturas de alguns espíritas, de 
que existe um entendimento implícito e 
equivocado de que o tema mediunidade 
e o estudo de O livro dos médiuns são as-
suntos exclusivos para quem é médium 
ou tem interesse em trabalhar na área da 
mediunidade em uma casa espírita, além 
daqueles que procuram o tema para sa-
tisfazer a curiosidade.

Uma boa parte dos espíritas prefere 
focar seus estudos exclusivamente em um 
curso sistematizado básico da doutrina 
espírita e, então, se engajar em tarefa de 
sua preferência, e que, se essa área não 
for a da mediunidade, então esse estudo 
pode ser relevado, pois, como pode es-
tar entendendo, trata-se de um assunto 
que não faz parte da área em que atua ou 
pretende atuar.

Com isto em mente, é trazido nessa 
oportunidade, uma reflexão para um en-
tendimento sobre a área da mediunidade 
como algo transversal para com todas as 
demais áreas de trabalho nas tarefas es-
píritas.

Considerando que os centros espíritas 
são postos que agregam interessados no 
conhecimento, na ética e na moral da 
doutrina espírita, podendo receber pes-
soas de todas as idades, de qualquer clas-
se social, sadios ou doentes, curiosos ou 
com opinião formada, esperançosos ou 
desesperados, e, ainda, considerando que 
a mediunidade é um atributo de todos, 
independentemente da idade, gênero, 
cultura ou vontade, podendo eclodir de 
forma mais sensível a qualquer momento 
da vida da pessoa, temos que admitir que 
se trata de um assunto geral e transversal.

Na área da assistência e promoção so-
cial espírita, a mediunidade transluz por 
meio dos sentimentos de amor e carinho, 
fecundados pela mediunidade sensível, 
que motiva o trabalhador a estender as 
mãos solidárias aos irmãos carentes. E 
esses carentes, por sua vez, demonstram 
as suas dores e sofrimentos muitas vezes 
acompanhados por Espíritos tão caren-
tes e infelizes quanto eles mesmos e que 
também podem ser tratados por encami-
nhamento às reuniões mediúnicas.

Na área de atendimento espiritual, 
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os expositores planejam seus temas com 
cuidado e na hora da exposição efetuam 
colocações de profunda reflexão, propo-
sitadamente inspiradas pela espiritualida-
de benevolente para o auxílio específico 
de algumas pessoas da assistência, que 
acabam por se sentir tocadas na alma.

Não é rara a possibilidade de a equipe 
do passe precisar lidar com algum assis-
tido apresentando questões mediúnicas 
durante o tratamento, assim como du-
rante o atendimento fraterno, que além 
de precisar conhecer os detalhes da pró-
pria função, do atendimento fraterno, 
precisam saber observar as questões da 
obsessão para melhor direcionar o aten-
dido às terapias da casa espírita pelos tra-
balhos de desobsessão.

Na área da família, da infância e da 
mocidade, os monitores de estudos, co-
nhecendo a mediunidade, podem me-
lhor observar os detalhes característicos 
de seus efeitos na criança e no jovem, 
conduzindo a família a um atendimento 
específico para ajudar na reflexão sobre 
os indícios da mediunidade, auxiliando 
nos encaminhamentos e na condução de 
estudos em suas áreas para que abordem 
o tema da mediunidade com maior pro-
priedade e adaptação às características 
do público-alvo.

Na área do livro espírita, seja numa 
biblioteca ou livraria, os trabalhadores 
devem estar atentos aos livros que abor-
dam a temática da mediunidade confor-
me a doutrina espírita, a fim de melhor 
disponibilizar esse instrumento à comu-
nidade.

E nesse círculo que abrange as oportu-
nidades do conhecimento sobre a mediu-
nidade, não podemos deixar de falar da 
área de estudos, que independentemente 
do conteúdo do curso espírita, básico ou 
avançado, sistematizado ou focado numa 
obra, invariavelmente o tema mediuni-
dade pode estar presente, uma vez que a 
doutrina espírita tem esse assunto como 
um de seus tópicos principais.

Portanto, por conta do caráter trans-
versal da área da mediunidade para com 
todas as demais, fica evidente a impor-
tância de seu estudo pelos trabalhadores 
de qualquer área de atuação na casa es-
pírita, por meio de cursos específicos ou 
do próprio O livro dos médiuns, de Allan 
Kardec, que na verdade integra ao es-
tudo da doutrina espírita junto dos de-
mais livros da codificação kardequiana, 
O evangelho segundo o espiritismo, A gênese, 
O céu e o inferno e O livro dos espíritos, em 
consonância com a campanha Comece pelo 
Começo, que completa 50 anos neste ano.

Devemos, ainda, citar que os tópicos, 
estudo de O livro dos médiuns e a transver-
salidade do assunto mediunidade, estão 
sendo analisados e debatidos pela Área 
da Mediunidade da Comissão Regional 
Sul do Conselho Federativo Nacional 
da Federação Espírita Brasileira, com o 
objetivo de identificar formas de levar ao 
movimento espírita a sensibilização so-
bre esses temas.
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Reestruturar e acolher

Victor Ormundo

Quando falamos sobre o jovem 
espírita geralmente acabamos 
falando também de ausência 

e evasão. Mocidades estão deixando 
de existir, cada vez menos jovens estão 
participando das casas espíritas e com 
a pandemia esse cenário foi ainda mais 
intensificado. Nessa discussão, muitas ve-
zes, esquecemos de considerar a impor-
tância e papel do Dirigente de Mocidade 
ou Dirigente de Órgão (local, intermuni-
cipal, distrital ou regional) ou até mesmo 
da Comissão Diretora. Se esse grupo está 
desmotivado para executar o trabalho - 

e não cabe aqui elencar as razões que 
originaram esse desânimo - com certeza 
o trabalho do Departamento como um 
todo será fragilizado e consequentemen-
te perderemos jovens.

E se existisse um lugar seguro dentro 
do movimento espírita jovem para discu-
tirmos para onde estamos indo? E se nes-
se espaço pudéssemos conversar sobre 
nossas inseguranças, medos, dificuldades 
na rotina do trabalho e pudéssemos en-
contrar acolhimento em vozes consonan-
tes com as nossas?

Nesse mesmo espaço poderíamos de-
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bater boas práticas no trabalho com o 
jovem, alinhar conceitos talvez não tão 
bem recebidos pela nova geração e quem 
sabe ainda ganhar um ânimo extra para 
seguir com o trabalho. Poderíamos tam-
bém trocar experiências, conhecer o que 
está funcionando em outras mocidades 
do estado, redescobrir temas e métodos 
que foram testados e que obtiveram bons 
resultados em outras localidades.

A boa notícia é que todos esses argu-
mentos compõem o evento que esse ano 
chega a sua décima terceira edição – o 
Encontro Estadual da Comissão Diretora 
de Mocidades Espíritas, carinhosamente 
chamado de EECDME. Sim, é um nome 
um pouco longo e difícil de decorar, mas 
o motivo do evento existir é bem simples: 
manter o Movimento Jovem Espírita ro-
dando e evoluindo.

Esse evento bienal se caracteriza por 
ser um recanto para os trabalhadores. 
Uma verdadeira capacitação para jo-
vens que traz diversas discussões, oficinas 
e rodas de conversas com o objetivo de 
criar esse espaço único onde os líderes do 
movimento jovem espírita de São Paulo 
conseguem se conhecer e se cuidar uns 
aos outros.

Parece um pouco pretensioso (e tal-
vez realmente seja) dizer que um evento 
que acontece somente uma vez a cada 
dois anos possa ter uma importância tão 
grande para o movimento espírita jovem, 
mas a mera menção ao EECDME em 
uma reunião ou em uma atividade já cria 
por si só uma atmosfera de nostalgia e re-
força o espaço que esse vento conquistou 
no coração de seus participantes.

O evento, obviamente, não se restrin-
ge somente a dirigentes de mocidade, 
mas por seu planejamento específico e 
seu público-alvo geralmente consiste de 
jovens com perfil de liderança e que de-
sejam ou já assumem responsabilidades 
em suas casas espíritas, os diálogos e as 
discussões acabam transformando e im-
pactando muito a relação que seus par-
ticipantes têm com a casa espírita e com 

o movimento espírita em si. E isso, claro, 
reflete rapidamente em transformações 
nos demais eventos, no dia-a-dia das 
mocidades e de quebra ainda motiva os 
jovens que ainda não estão a frente do 
movimento espírita jovem de perderem 
o medo e se aventurarem por esse cami-
nho.

Todo mundo precisa de uma aten-
ção, ser realmente ouvido e ter um es-
paço para explicar o porquê de as coisas 
não estarem indo como gostaríamos ou 
planejávamos, sem julgamentos. Todo 
mundo precisa se sentir acolhido, seja 
trabalhador do movimento jovem, parti-
cipante de grupo de estudo ou trabalha-
dor da casa espírita.

No ano de 2022, sabemos que o 
EECDME terá uma importância ímpar, 
pois será o primeiro evento desde de 2018 
em um processo de reconstrução do tra-
balho nos centros espíritas e mocidades. 
Sua ausência nos últimos quatro anos 
com certeza gerou um impacto imensu-
rável para o movimento espírita jovem e, 
somado a todos os acontecimentos deste 
período, seu retorno é um dos momentos 
mais aguardados pelo Departamento de 
Mocidades da USE para esse ano.

Sabemos hoje que a pandemia ace-
lerou um processo de renovação das li-
deranças do movimento espírita jovem e 
que muitos participantes acabaram dei-
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xando suas mocidades, seja pelo formato 
online ou seja porque muitas mocidades 
entraram em um período de férias força-
das devido a pandemia.

Algumas ações afirmativas se fazem 
necessárias para que o trabalho com o 
jovem espírita volte a crescer. A evasão 
ocorrida nesses anos precisa ser seguida 
de um trabalho planejado de reestrutu-
ração de centros espíritas e, consequen-
temente, de mocidades espíritas. Um 
trabalho em conjunto que compreenda 
as diferentes nuances dos grupos de mo-
cidade espalhados por todo o estado.

Por isso o foco do EECDME deste 
ano, o primeiro depois de tanto tempo, 
pode ser resumido em uma palavra: rees-
truturação. Não devemos perder a bele-
za original do evento, pois sabemos que 
muitos estão se sentindo sobrecarregados 
no momento e precisamos que o espa-
ço de recarregar energias continue vivo, 
mas ao mesmo tempo sabemos que a for-
mação e capacitação de novas lideranças 
é importante para que o movimento vol-
te a crescer e se estruturar.

Esse trabalho não ocorre somente no 
EECDME. Precisa ser um esforço diá-
rio em cada órgão e centro pertencente 

a USE, mas sabemos como um evento 
dessa magnitude pode impulsionar o 
trabalho direta ou indiretamente. Se um 
jovem que, após participar do evento, se 
sentir pronto para coordenar um estudo 
ou um dirigente de mocidade encontrar 
a motivação perdida para tentar propor 
um projeto em sua casa espírita, isso tan-
to faz. O importante é que essas semen-
tes sejam plantadas, porque os frutos 
nem sempre são passíveis de se observar.

Se você que está lendo esse texto tra-
balha de alguma forma com mocidades 
espíritas, tem interesse em iniciar esse 
trabalho ou conhece algum grupo fragi-
lizado pelos recentes acontecimentos, o 
Departamento de Mocidades da USE te 
convida a procurar mais informações so-
bre o EECDME. Esse ano ele acontece 
em novembro na cidade de Rio Claro, 
mas mais importante do que divulgar 
é compreender a importância desse 
movimento para o jovem e para todo 
o movimento espírita que o circunda. 
Reestruturar e acolher é mais do que um 
reorganizar e abraçar é dar forças para 
aqueles que vão inspirar os jovens e as 
crianças dos próximos anos em todo o 
estado de São Paulo.

julho/agosto 2022 - edição 190

55

Jovens no 18o Congresso Estadual de Espiritismo, em Atibaia. (Foto: Sissy EIko)



O dilema entre

Maurício Romão

Depois de um longo período de 
pandemia onde as casas espíritas 
tiveram que se adaptar a reali-

dade do momento que todos passamos, 
já percebemos uma volta gradual das ati-
vidades presenciais.

Assim como no mercado de trabalho, 
as casas espíritas passaram por uma fase 
de transição, de um modelo 100% pre-
sencial, para um modelo 100% virtual e 
agora uma tentativa de retorno. Estamos 
vendo uma transição no mercado em 
geral bastante gradual. Algumas gran-

des empresas optaram pela continuida-
de do trabalho remoto, principalmente 
naqueles casos onde o funcionário faz 
trabalhos mais analíticos ou que não 
dependem tanto de outros funcionários 
para a conclusão do seu trabalho. Na 
área de tecnologia vimos uma avalan-
che de oportunidades remotas, em ou-
tros estados ou até outros países. Alguns 
trabalhadores foram para cidades meno-
res, com uma melhor qualidade de vida 
e mantendo seus trabalhos nas grandes 
empresas. A maioria deles não quer o 

departamento de
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ti@usesp.org.br

o presencial e o virtual

Maurício Romão é diretor 
do Departamento de 

Tecnologia da Informação 
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retorno presencial por ser mais eficien-
te, ter um horário mais flexível, entrega 
facilmente comprovadas por projetos e 
consequentemente uma qualidade de 
vida melhor. As empresas por outro lado 
viram seus custos de espaço reduzirem e 
a produtividade até aumentar.

O dilema da volta se tornou uma dis-
cussão constante, principalmente pelo 
contato entre as pessoas de um time, que 
normalmente era trabalhado como pon-
to diferencial na fidelização do próprio 
funcionário. Algumas delas já definiram 
um modelo híbrido, onde de 3 a 4 dias na 
semana se trabalha de casa e de 1 a 2 ve-
zes de forma presencial, tentando buscar 
o melhor dos dois lados.

Muita tecnologia foi adaptada e me-
lhorada, principalmente as que permi-
tem as reuniões virtuais. Temos soluções 
de todos os tipos, desde as mais sofistica-
das, onde se cria uma sala física exata-
mente igual em alguns locais, com telas 
de tamanho natural, dando à sensação 
idêntica a da presença física, até soluções 
muito simples e gratuitas para transmi-
tir imagens e áudios das pessoas do seu 
próprio computador, bastando um equi-
pamento razoável, uma câmera e uma 
internet de boa qualidade.

O mesmo dilema estão vivendo os di-

rigentes de casas espíritas. Viram o cres-
cimento de oferta de conteúdo espírita 
através de palestras, praticamente diá-
rias, seminários e cursos, onde não existe 
mais dificuldade de acesso ou fidelização 
a um local físico próximo ao trabalho ou 
residência das pessoas. Muitos espíritas, 
já experientes na doutrina e recém-che-
gados, experimentaram as atividades 
virtuais e gostaram das facilidades ofere-
cidas.

Algumas atividades como os traba-
lhos mediúnicos não haviam conseguido 
migrar para a forma 100% virtual e es-
ses foram os primeiros a voltar integral-
mente a forma presencial. Outros como 
a fluidoterapia já sofreram um impacto 
maior, pois as pessoas desacostumaram 
a irem semanalmente à casa espírita, 
consumindo seus conteúdos e estudos de 
casa e se sentiram tão bem quanto antes. 
A comodidade do não deslocamento e a 
flexibilidade de horários acabaram co-
laborando para a não volta integral dos 
frequentadores espíritas.

Acreditamos que essa conquista do re-
torno integral do público presencial vai 
se dar de forma lenta e gradual.

Os cursos de espiritismo já sofreram 
um impacto bem relevante, pois muitos 
alunos acabaram gostando das facilida-
des da tecnologia e vimos com frequên-
cia que a localização física deles muitas 
vezes é muito distante da casa espírita, o 
que  impossibilitaria a volta de maneira 
100% presencial. 

Olhando para o que acontece ao nos-
so redor, os dirigentes espíritas começam 
a perceber que vão ter que trabalhar com 
os três  modelos, presencial, virtual e hí-
brido, para que possam atender aos fre-
quentadores em geral. Os cursos híbridos 
podem ser híbridos no sentido da combi-
nação simultânea de alunos no modo vir-
tual ou presencial, ou híbridos no sentido 
de que parte das aulas são virtuais para 
todos os alunos e parte presencias para 
todos também. 

Vamos passar a falar um pouco das 

“Acreditamos que 
essa conquista do

retorno integral do
público presencial

vai se dar de
forma lenta e

gradual.
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soluções que temos visto para reuniões 
híbridas e que poderiam servir para os 
cursos espíritas, combinando parte dos 
alunos na forma presencial e parte na 
forma virtual.

Para se montar uma sala de aula neste 
tipo de modelo seriam necessários alguns 
equipamentos específicos e uma boa con-
figuração do espaço, além de uma inter-
net de alta qualidade. O mercado evoluiu 
muito em função da forte demanda dos 
últimos anos, melhorando a qualidade e 
com preços bem acessíveis. Hoje em dia 
temos soluções baratas e de fácil acesso. 
Um notebook, uma webcam e um sistema 
simples de áudio (caixa de som bluetooth)  
já poderiam resolver bem a questão.

Uma boa opção de câmera é a 
WebCam Full HD Logitech C920s, que 
vem com microfones duplos embutido, 
foco automático, vídeo full hd de 1080 e 
está na faixa de R$ 400,00. Existem ou-
tras câmeras similares a essa que também 
poderiam ser utilizadas.

A câmera poderia estar focada no 
facilitador/monitor e este estaria com a 
visão dos alunos virtuais à sua frente, na 
tela do notebook. Com o áudio conectado 
em uma caixa de som bluetooth, todos po-
deriam ouvir as interações de quem está 
virtual, fazendo a aula tornar-se partici-
pativa. Esta seria uma boa solução para 
os casos em que os alunos sejam de ou-

tras cidades, estados ou países,  o que  di-
ficultaria a presença física.

O que temos visto, também, são cur-
sos que fazem um outro tipo de modelo 
híbrido, com parte das aulas no modo 
virtual e parte no modo físico. Casos os 
alunos possam trabalhar dessa forma, 
parece ser uma boa solução também, 
pois permite a interação presencial do 
grupo que é importante para a constru-
ção da harmonia e confiança do grupo. 

Se estivermos falando de um curso de 
formação mediúnica que posteriormente 
poderá se tornar um grupo de trabalho 
mediúnico, sem dúvida essa confiança e 
harmonização serão muito necessárias. 

Assim, podemos concluir que as casas 
espíritas vão ter que entender o tipo de 
público que está trabalhando e adaptar 
suas atividades a esse público: cursos 
100% presenciais, 100% virtuais, híbri-
dos com parte das aulas presenciais e 
parte virtuais ou parte dos alunos pre-
senciais e parte virtuais. São muitas op-
ções possíveis e acreditamos que uma 
variação  delas possa ser a melhor opção, 
abrangendo a todas as necessidades dos 
alunos e instrutores.

O jeito certo de fazer só vamos des-
cobrir  fazendo, testando e aprendendo 
com os erros e acertos,  pois não há mais 
receita única e certeira.
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 Li algo curioso no jornal há alguns 
meses, e acredito que você, caro leitor, 
terá grande interesse em refletir comigo 
sobre os acontecimentos que compartilha-
rei aqui. A partir deste parágrafo, irei re-
produzir o texto do Sr. Frédéric Thomas, 
advogado da Corte Imperial e responsável 
por narrar a situação à qual me refiro.

 Temos um caso surpreendente sendo julgado em nossos tribunais. 
Mas antes de apresentá-lo, é importante resgatar os incidentes que pre-
cederam o processo. Pois bem: um rico homem de Paris viu num jornal o 
anúncio da venda de um antigo castelo, e decidiu comprá-lo para aprovei-
tar a primavera com seus amigos. 
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 Porém, depois de um jantar alegre, a noite de sono dos hóspedes foi 
perturbada por visões e sons de outro mundo... Móveis se deslocavam sozi-
nhos, criaturas estranhas passeavam pelos corredores, vozes assustadoras 
e correntes enferrujadas foram ouvidas por todos, e muitos sentiram seus 
pés sendo puxados por baixo dos lençóis!
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 Depois de uma reunião povoada de rostos assustados, a maioria dos 
convidados decidiu deixar apressadamente o castelo. Mas aqueles dotados 
de mais coragem combinaram em ficar mais uma noite. Não deram sorte: 
assim que as doze horas soaram no relógio, os últimos convidados experi-
mentaram uma segunda madrugada ainda mais aterrorizante. 
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 Dessa forma, todos os hóspedes restantes abandonaram o lugar ao 
primeiro raiar do dia, e o novo dono do lugar não teve outra opção a não 
ser processar aqueles que o venderam tal lugar amaldiçoado, exigindo seu 
dinheiro de volta e uma compensação pelo inconveniente.

 E é aqui em que chegamos ao caso em processo de julgamento nas 
nossas cortes. Os antigos donos de um imóvel sendo processados por aque-
le a quem o venderam por conta de supostas “assombrações” perturbando 
o lugar! Estranho, não? Pois saibam que esta não é a primeira vez que algo 
do tipo acontece em nosso país. Há um registro, datado do ano de 1595, de 
outro processo tão intrigante quanto aquele...
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 Um homem chamado Jean Latapy, que havia alugado uma casa na 
cidade de Bourdeaux, apresentou ao juiz da cidade uma denúncia contra 
o proprietário do imóvel, chamado Robert de Vigne. Latapy afirmava que 
a casa se encontrava infestada com espíritos, que constantemente assusta-
vam a ele e os outros moradores, se apresentando às vezes como crianças, 
outras como monstros, e sempre fazendo barulhos, derrubando móveis e 
provocando os moradores.

Como normalmente o rompimento do contrato de aluguel exigiria que 
Latapy pagasse uma taxa adicional a de Vigne, o inquilino 
buscava conseguir na justiça o direito de rescindir o contra-
to sem pagar tal valor. Mas o dono da casa contratou um  

advogado para o defen-
der na causa, buscando 
invalidar o processo do 
cliente. 
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 Esse advogado argumentou primeiramente que aquela perturbação 

causada a Latapy pelos espíritos era na verdade uma benção que de Vigne lhe 

proporcionava, já que, segundo a fé católica, o sofrimento em vida o liberta-

ria do sofrimento no inferno e garantiria ao homem um lugar no paraíso! 

 Latapy ainda foi acusado de negligência por não ter usado os méto-

dos conhecidos pela sabedoria popular para afastar aquelas assombrações, 

como jogar sal à porta da casa e na lareira, espalhar plantas como o loureiro, 

ou ainda outros recursos como couro de testa de hiena e fel de cachorro.



 Mas no fim, o juiz decidiu em favor de Latapy por entender que ele 
não poderia ter conseguido um ingrediente tão estranho quanto couro de 
testa de hiena (já que tal animal com certeza não pode ser encontrado na 
França).

 Que interessante pensar que neste caso, jul-
gado há mais de dois séculos atrás, ne-
nhuma das partes questionou a 
existência dos espíritos e a pos-
sibilidade de eles causarem 
tamanha confusão! Resta 
saber se o caso ao qual 
nos deparamos nos dias 
de hoje tomará um ca-
minho parecido.
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 Vejam só, as manifestações espí-
ritas alcançando os tribunais! Quem 
diria, não? Mas sabemos que, embo-
ra as leis dos homens muitas vezes 
ainda falhem ao julgar circunstân-
cias como estas, o Espiritismo pode 
nos auxiliar no entendimento delas 
e na escolha do proceder mais ade-
quado. 

 Num primeiro momento, é im-
portante que seja analisada a vera-
cidade dos fatos relatados. Mesmo 
que a existência dos espíritos esteja 
mais do que provada pelas nossas 
observações e estudos, ainda existem 
pessoas que, em busca de ganhos ma-
teriais ou de outras naturezas, simulam os fenômenos geralmente atri-
buídos a espíritos. Se os acontecimentos que motivarem uma denúncia 
como aquela forem forjados, o denunciante imediatamente perde a razão 
no caso. Porém, se as manifestações forem reais, a investigação deve ter 
prosseguimento.

 O próximo passo no estudo de processos como aqueles deve ser o de 
entender o tamanho da perturbação que as manifestações estariam cau-
sando. Se os eventos julgados forem insignificantes e não atrapalharem a 
permanência e o descanso dos moradores, não há motivo para o dono do 
imóvel ser condenado. Mas no caso de as aparições tornarem o repouso 
e a convivência impossíveis no lugar, como acontecia com a família Sän-
ger, de Bergzabern (cuja história também está sendo publicada em nossa 
revista), esse ponto deve ser levado em consideração a favor daquele que 
denuncia.

67



68



Questões de Espiritismo Legal

Comentários aos Pais e Evangelizadores
 

 Essa seção oferece comentários sobre a 
história que servirão de subsídio para que pais, 
evangelizadores ou educadores espíritas possam 
atingir dois grandes objetivos. O primeiro é 
trabalhar os conceitos espíritas, reforçando na 
criança e no jovem o entendimento da ciência 
espírita. O segundo é, através de reflexões e 
questionamentos, revisitar a história, procurando 
extrair lições morais importantes que sedimentem 
o desejo do bem e de tornar-se melhor.

 
 Dois casos relatados: um em 1595 e outro em 
1858. Ambos retratam manifestações de Espíritos, 
causando contratempos tão grandes, que houve 
necessidade da participação de advogados, onde os 
juízes precisariam decidir o rumo das peças. Em ambos 
os casos, os juízes não questionaram a veracidade da 
participação dos Espíritos.

A vida após a morte biológica já era aceita 
por alguns, mas ainda precisava ser documentada de 
forma irretocável. E Allan Kardec, em O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, na sua introdução, traz um item 
que fala sobre a “Autoridade da Doutrina Espírita”. 
Trata-se de um documento de impressionante valor 
argumentativo, que fortalece a quem quiser fazer 
uso dos instrumentos que a Doutrina proporciona 
ao mundo, seja no valor das revelações apresentadas, 
seja no cuidado para com os embusteiros. 

Graças à qualidade do trabalho do codificador, 
temos, hoje, inúmeros casos onde as psicografias são 
tratadas pela justiça, como qualquer outro material que 
possa ser elegível a provas de valor legal, assegurando 
ao acusado, o princípio pátrio da ampla defesa e do 
contraditório.

Não se despreza o fato dessas provas virem 

por um intercâmbio mediúnico, mas poderão ser 
recusadas, caso não contribuam para com a análise 
dos fatos, assim como vários recursos são rejeitados, 
quando não devidamente qualificados, quanto à sua 
constitucionalidade, moralidade e legalidade

Sugestão de atividades para os 
Evangelizadores:

Uma atividade interessante seria dramatizar um 
dos casos apresentados. As próprias crianças poderiam 
escrever o roteiro da peça, definindo os personagens. 
Teríamos o juiz, os advogados de ambas as partes. Mas 
o interessante seria a descrição da argumentação.

Um dos advogados poderia perguntar, seguindo a 
orientação de Kardec:

“Considerando essas duas possibilidades – do 
espírito estar vinculado ou a uma pessoa, ou a um lugar 
-, no primeiro caso a responsabilidade é daquele que 
está morando no imóvel alugado, e no segundo, daquele 
que é dono do imóvel e escondeu do cliente o fato de 
tais manifestações”

Assim o advogado perguntaria ao seu cliente 
se as manifestações já haviam acontecido em outra 
residência dele. Em seguida perguntaria ao acusado se 
as manifestações já haviam ocorrido antes naquele local.

E o restante do enredo ficaria por conta da 
criatividade da turma.

Após a dramatização, ou mesmo em 
outra reunião caso o tempo não comportasse, o 
Educador poderia trazer questões instigantes como: 

• Se você encontrasse um castelo sendo vendido 
a um preço baratinho e você tivesse esse dinheiro, você 
compraria?

• E se você descobrisse que o castelo está cheio 
de espíritos se manifestando, o que você faria?
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Após essas perguntas provocativas, o 

Evangelizador poderia reforçar com as crianças 

e jovens, que as manifestações espíritas são reais e 

estão em toda parte. Elas podem acontecer de forma 

ostensiva, mas também de forma sutil, em mínimas 

ocorrências do dia a dia. É preciso ter olhos de ver.

Em seguida pediria que as crianças 

relacionassem situações onde eles acham que há 

interferência dos Espíritos nas vidas das pessoas. 

O Educador poderia auxiliar caso eles tivessem 

dificuldade de trazer exemplos.

Por fim poderia concluir que cada vez mais os 

temas Espíritas aparecem nos filmes e no contexto 

de vida das pessoas. Tanto das manifestações deles 

como da sobrevivência da alma e da reencarnação. 

Também traria a reflexão de como somos 

felizes e até privilegiados pelo fato de sabermos a 

ciência espírita e as implicações de tudo isso em 

nosso destino e nossa felicidade. Cabe-nos agora 

perceber também a responsabilidade que temos 

diante de tudo isso.

Confira outras histórias da Revista Espírita Adaptada e 
Ilustrada nas edições anteriores do Dirigente Espírita

O Espírito Batedor de 
Bergzabern - Parte 2
Dirigente Espírita, Edição 189

O Espírito Batedor de 
Bergzabern - Parte 1
Dirigente Espírita, Edição 187

Um Aviso de 
Além-túmulo

Dirigente Espírita, Edição 188

Siga-nos no Instagram!
@RevistaEspiritaIlustrada
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Reino Unido tem sua união de instituições espíritas

A União Britânica de 
Instituições Espíritas 
(British Union of  Spiritist 

Societies), órgão oficial represen-
tativo do movimento espírita em 
terras britânicas, foi fundada em 
abril de 1994. Atua como uma 
organização guarda-chuva para 
16 centros espíritas membros ofi-
ciais da BUSS no Reino Unido. 
Em algumas, o trabalho é feito 
em português e, na grande maio-
ria, em inglês. A BUSS organiza 
seminários, conferências, cursos 
de capacitação voltados aos tra-
balhadores espíritas, assim como 
encontros e workshops. Já foram 
organizados eventos artísticos, 
algumas peças teatrais como 
Há dois mil anos, Kardec e Amélie, 
Codificação Espírita, Irmãs Fox. A 
BUSS mantém um site para divul-
gar o Espiritismo e unir institui-
ções espíritas. A lista, com dados 
de alguns grupos que fizeram 
atualização durante e após a pan-
demia, está no site: www. buss.
org.uk.

Em janeiro de 2020, foi lan-
çado com o logo da BUSS, o li-
vro The gospel according to spiritism, 
traduzido por Janet Duncan, 
(O evangelho segundo o espiritismo). 
Janet é pioneira na divulgação 
do Espiritismo no Reino Unido, 
presidente do Allan Kardec 
Study Group, Centre for Spiritist 
Teachings. Janet, uma das fun-
dadoras do Conselho Espírita 
Internacional (CEI), está com 
quase 94 anos de idade.

Para documentar o trabalho 
de divulgação espírita no Reino 
Unido, é editado trimestral-

Painel Espírita I n t e r n a c i o n a l

mente, para o público, a BUSS 
Newsletter, com notícias e os pró-
ximos eventos.

“O Espiritismo promove os 
princípios morais ensinados por 
Jesus, o governador da Terra. A 
BUSS motiva e orienta as pessoas 
a viverem suas vidas de acordo 
com os códigos morais. Os ensi-
namentos espíritas inspiram as 
pessoas a realizar trabalho vo- 
luntário dentro da comunidade 
e apoiar instituições de caridade. 
O conceito de caridade é central 
para o Espiritismo. Por isso, há 
grupos com associa-
dos que são hebreus 
espíritas e muçul-
manos espíritas”, 
informa Elsa Rossi, 
brasileira radicada 
em Londres e presi-
dente da BUSS.

A BUSS disponi-
biliza gratuitamen-
te, manuais com 
foco no movimen-
to espírita fora do 
Brasil e de ajuda 
aos trabalhadores, 
tais como, Guidelines 
to Spiritist Educators – 
Spiritism and Autism, 
Between the Plurality 
of  Existences and the 
Existence of  Pluralities. 
Em síntese, Manual 
prático e informativo 
para o educador espíri-
ta.

Como fidelidade 
ao trabalho, mesmo 
dentro das condi-
ções que os grupos 

enfrentam no Reino Unido, como 
por exemplo, para acontecer os 
estudos semanais, os grupos alu-
gam o espaço por hora, apenas 
pelo horário dos estudos de cada 
grupo, em seus bairros, cidades, 
condados. “O custo de aluguel é 
altíssimo, e muitos grupos con-
tam com a cantina que coloca à 
venda bolos, tortas, jantar, etc, a 
um preço módico para ajudar a 
cobrir a manutenção do grupo”, 
complementa Elsa.

A cada ano, a BUSS promove 
seminários focados em uma área 

71

http://www. buss.org.uk
http://www. buss.org.uk


72

Loja BUSS Books online Amazon:
https://amzn.to/3O1iqgo

YouTube: https://www.youtube.com/c/bussaudiovisuals/about

Facebook: https://www.facebook.com/UK.BUSS

Site da BUSS: https://www.buss.org.uk

BUSS e-mail para contato: office@buss.org.uk

julho/agosto 2022 - edição 190

de trabalho da casa espírita com 
participação de vários trabalha- 
dores dos grupos britânicos.

Em 2020, foram realizados se- 
minários mensais, alternando te- 
mas de Mediunidade, Educação 
Espírita para Infância e Juventude 
e preparo para Atendimento 
Fraterno.

Os Congressos Britânicos 
de Medicina e Espiritualidade, 
passam, de ora em diante, a se- 
rem organizados pela nascen- 
te Associação Médico-Espírita 
Britânica – BSMA.

Durante o ano de 2021, foram 
realizadas todos os inícios dos me- 
ses, palestras públicas no formato 
on-line sobre as obras de Léon 
Denis. Em 2022, mensalmente 
são planejados seminários para 
o Educador Espírita. Os seminá- 
rios realizados em março, abril, 
maio e junho tiveram excelentes 
resultados, com esclarecimentos e 
informações que estão ajudando 
educadores espíritas e famílias de 
do Reino Unido e de outros paí- 
ses.

A Spiritist Society of  London, 
SSL como é conhecida, sendo 
membro oficial da BUSS, ofe- 
rece estudos e passes, além do 
Atendimento Fraterno. Promove 
semanalmente, às quartas-feiras, 
o curso on-line para o principian- 
te no Espiritismo; oferece, quinze- 
nalmente, o Curso do livro Astral 
city (Nosso lar), intercalado com 
live pelo YouYube e Facebook, com o 
nome TIME to TALK. A SSL foi 
o primeiro grupo a retornar às 
atividades públicas, em maio de 
2021, e promove ao final de cada 
mês, uma série de palestras.

A Sociedade Espírita de 
Bournemouth, aproveitando o 

período da pande-
mia, nestes dois anos, 
se engajou numa 
brilhante tare- fa: 
cursos de obras de 
Joanna de Ângelis, 
trazendo o conheci- 
mento da psicologia 
espírita. Participam, 
desde então, mais de 
36 pessoas, de diver- 
sos países, às segun- 
das-feiras, 21 horas, 
horário do Reino 
Unido, com coor-
de- nação de Gelson 
Luís Roberto, da 
AME Brasil.

A próxima 
Assembleia Geral 
da BUSS acontecerá no formato 
presencial ainda neste ano, após 
dois anos de reuniões adminis- 
trativas on-line. Será no dia 8 
de outubro de 2022, na Capela 
da Oxford House, em Bethnal 
Green. Segundo Elsa Rossi, 
“podemos em algum momen-
to passar a todos a história deste 
prédio vitoriano, construído pela 
Universidade de Oxford, para 
que os alunos pudessem atender 
ao lado mais pobre de Londres”. 
Este prédio histórico é o primeiro 
a ser construído com o objetivo 

de, pela primeira vez, ter-se um 
olhar de apoio à classe pobre da 
cidade. Todos os escritórios são 
voltados à ajuda ao próximo. A 
BUSS tem sua sede neste prédio 
desde o dia 18 de abril de 2008.

O Spiritist Centre for Peace 
oferece semanalmente uma pau- 
sa para o Café com Kardec - o Coffee 
Break com Kardec. Toda quarta- 
-feira, às 16h, hora de fazer uma 
pausa na sua jornada, trabalho, 
dia..., ouça 15 minutos de boas 
informações e tenha um bom café 
ou chá. Começou em janeiro, no 
YouTube da BUSS.

https://amzn.to/3O1iqgo
https://www.youtube.com/c/bussaudiovisuals/about
https://www.facebook.com/UK.BUSS
https://www.buss.org.uk
mailto:office%40buss.org.uk?subject=


Painel Espírita

Campanha mineira Porque estudar em nova fase

A União Espírita Mineira, 
federativa do estado de 
Minas Gerais, iniciou nova 

fase da sua campanha Porque estu-
dar, cujo objetivo é atrair o interes-
se do público que possui simpatia e 
vontade de aprofundar no conhe-
cimento da Doutrina Espírita e do 
Evangelho de Jesus. Essas pessoas 
podem ser detectadas nas pales-
tras públicas dos centros espíritas 
e, atualmente, com muita frequên-
cia, nas redes sociais.

Para os coordenadores da 
Campanha, “é importante salien-
tarmos que o conhecimento doutrinário é uma ne-
cessidade da alma. É a partir dele e dos princípios 
do Evangelho de Jesus Cristo, que o ser se conscien-
tiza dos propósitos divinos e da precisão do autoco-
nhecimento para a transformação moral e aquisição 
de virtudes, levando, assim, à mudança de conduta e 
vivência real dos desígnios de Deus”.

Muitos desejam aprender, mas não sabem iniciar 
o percurso dessa jornada ou não encontram apoio 
na empreitada do estudo regular e contínuo e, nes-
ses casos, é que a campanha Porque Estudar age em 
benefício de iluminar o caminho de quem busca 
pelo conhecimento espírita.

Na reunião de novembro de 2018 do COFEMG, 
Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais, os 
coordenadores dos Conselhos Regionais Espíritas 
da Área da Mediunidade (AOM), juntamente com 
a Coordenação Estadual tiveram a iniciativa de 
desenvolver um material fundamentado nas refe-
rências doutrinárias que pudesse sensibilizar os sea-
reiros da Mediunidade para a importância do estudo 
para uma prática mediúnica moralizada, segura e 
consciente conforme preceitua a Doutrina Espírita 
e o Evangelho de Jesus. Esta iniciativa logrou êxi-
to através da concretização do material elaborado 
para os trabalhadores da mediunidade e despertou 
a necessidade para que as outras Áreas Doutrinárias 
também se dedicassem ao projeto. Dessa forma, o 
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conteúdo foi ampliado e elaborado por todas as es-
feras de trabalho do Movimento Espírita Federativo.

No ano seguinte, em nova reunião do Conselho, 
foi aprovada a campanha Porque estudar, constituin-
do em trabalho de esforço coletivo com o objetivo 
de divulgar a importância do estudo aos dirigentes, 
trabalhadores e frequentadores dos centros espíritas.

A campanha estadual Porque Estudar é constitu-
ída de referências doutrinárias e evangélicas com 
o objetivo de demonstrar esta necessidade. O co-
nhecimento da codificação elaborada por Kardec, 
associado aos princípios do Evangelho, promove a 
iluminação da consciência levando o homem a se 
educar pela busca de novos hábitos de vida em sua 
forma de pensar, sentir e agir e a se transformar mo-
ralmente pela aquisição das virtudes e da vivência 
da verdade atendendo aos desígnios de Deus para 
todos nós. Allan Kardec define que para conhecer 
a Doutrina Espírita é necessário estudá-la metodi-
camente.

A campanha é um convite aos Espíritas para a 
conscientização da necessidade constante de se de-
dicarem ao estudo devido ao nosso limitado conhe-
cimento da Doutrina Espírita e do Evangelho de 
Jesus, mediante à grandeza da revelação divina que 
nos aguarda. Importante imprimir em nossos estu-
dos o caráter sério conforme apresentado por Allan 
Kardec.

N a c i o n a l
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Desencarnação de Walfredo Ribeiro

Nasceu em 17 de Janeiro de 1936 em Nova 
Iguape, região de Vale do Ribeira, São 
Paulo, e retornou à pátria espiritual no dia 

11 de maio de 2022, aos 86 anos de idade, na cidade 
de Itanhaém, onde residia. Filho de Pedro Batista 
do Prado e Maria Ribeiro do Prado, ambos espí-
ritas. Desde a infância, amava estudar a doutrina, 
em tempos em que a doutrina espírita era vista com 
maus olhos, ele caminhava, todo dia 3 de cada mês, 
com seus pais por horas para participar da chamada 
“sessão espírita” na casa de seu avô, que por vezes, 
foi preso com a acusação de que fazia bruxarias. 
Lugar onde, com humildade e alegria, aprendeu 
que a vida na terra é uma passagem de aprendizado 
e evolução.

Sempre perseverou na fé e trabalhou pelas obras 
espíritas, sendo referência na sua cidade como 
exemplo de cidadão espírita, assim cativou o respei-
to por sua conduta moral e de caridade. Sempre que 
chamado ao trabalho aos aflitos, utilizava a doutri-
na como consolador daqueles que não entendiam a 
mediunidade, as perdas e as dores humanas.

Walfredo Ribeiro foi um grande trabalhador 
e divulgador da doutrina espírita na cidade de 
Itanhaém e região.

Ele ajudou na fundação e presidiu o Abrigo à 
Velhice Allan Kardec por 19 anos, construindo 
um belo espaço para idosos. Foi também trabalha-
dor  do Centro Espírita André Luiz, dirigindo-o 
por 33 anos, e presidiu também o Centro Espírita 
Joana D’Arc, todos em Itanhaém. Além de presidir 
e participar ativamente da USE Intermunicipal de 
Itanhaém e da USE Regional da Baixada Santista e 
Vale do Ribeira, era firme nos fundamentos doutri-
nários, sem se deixar seduzir pelos modismos e ora-
dores personalistas do movimento espírita. Primou 
pela doutrina espírita respeitando as diretrizes de 
Allan Kardec. Era uma pessoa amada por todos, 
sempre tinha um sorriso no rosto, uma palavra ami-
ga, foi pai e esposo exemplar. E um grande exemplo 
para a família.

Importante lembrar que foi amigo de Altivo 
Ferreira e Jací Regis, ambos lideranças do movi-
mento na baixada santista, e quando jovem foi 
coordenador da mocidade espírita em Itanhaém 
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Walfredo Ribeiro (17.01.1936 - 11.05.2022)

no ano de 1958, com mais de 40 jovens espíritas do 
Centro Espírita Paulo de Tarso, na época dirigido 
por Kardec Rangel Velloso e Eugênia Pitta Rangel 
Velloso.

Deixa a esposa Nadir de Barros Ribeiro e dois 
filhos, Marcos de Barros Ribeiro e Jaqueline de 
Barros Ribeiro, atualmente presidente da USE 
Intermunicipal de Itanhaém e também secretária 
do Departamento do AECE da USE.

Walfredo deixa um legado incrível. Mostrou que 
para ajudar o próximo e trabalhar pela doutrina e 
pelo movimento espírita, não precisa ter muito di-
nheiro, não precisa estar aposentado e isento de 
preocupações.



A cabine de imprensa 
exclusiva para o início 
da divulgação do lan-

çamento do filme Predestinado, José 
Arigó e o Espírito do Dr. Fritz teve 
participação de Lirálcio Ricci, di-
retor do Departamento de Arte, 
representando a USE. A estreia 
está marcada para o dia 1o de se-
tembro de 2022, em todo o País.

“Ao final aquele silêncio refle-
xivo carregado de muita emoção, 
elogios aos atores e a qualidade 
dessa produção”, comenta Magali 
Bishoff, responsável pela divulga-
ção do filme.

O longa-metragem seria lan-
çado em junho de 2020, mas as 
restrições sanitárias em decor-
rência da pandemia de covid-19 
adiaram a estreia, que ocorre ago-
ra, dois anos depois.

O filme conta com as partici-
pações de Danton Mello e Juliana 
Paes. Danton dá vida a Arigó e 
Juliana interpreta Arlete, esposa 
do médium.

Rodado em Congonhas, cida-
de natal do médium, Cataguases 
e Rio Novo, em Minas Gerais, o 
longa conta a vida de José Arigó, 
desde os pequenos sinais de me-
diunidade precoce na infância, 
sua adolescência de descobertas, 
até adulto, quando as visões e vo-
zes do mundo espiritual o fizeram 
aceitar seus dons e dar vazão às 
fantásticas cirurgias espirituais e 
processos de cura do médico espi-
ritual Dr. Fritz.

Sua dedicada vida e trabalho 
ao bem do próximo foi exaustiva- 
mente pesquisada e registrada em 
documentários, programas de TV, 
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Arigó e o Espírito do dr. Fritz agora em filme

revistas e centenas de trabalhos 
de pesquisadores internacionais 
reconhecidos, incluindo o famoso 
filósofo espírita Herculano Pires, 
que escreveu um livro baseado 
nas suas pesquisas, comprovando 
a idoneidade da tarefa do para-
normal mineiro.

Representantes de instituições espíritas no pré-lançamento do filme
Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz.

Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. 
Fritz é produzido pela Moonshot 
Pictures, de Roberto d’Avila, FJ 
Produções, de Fabio Golombek 
e The Calling Production, de 
James Guyer, e coproduzido pela 
Paramount Pictures e Camisa 
Listrada BH.



Alto Tietê
Todas as quintas-feiras, no ho-
rário das 20 às 22 horas, a USE 
Intermunicipal do Alto Tietê 
apresenta o programa Quinta 
de Luz, desenvolvendo temas da 
Doutrina Espírita pelos canais do  
Facebook e do YouTube.

Americana
A USE Intermunicipal de 
Americana desenvolveu no dia 
28 de maio, das 13 às 17 horas, 
o Seminário para Formação 
de Passistas, coordenado 
por Cristiano Portela, no for-
mato presencial, no CE Pátria 
do Evangelho, na cidade de 
Americana.

Araçatuba
A USE Regional de Araçatuba, 

com várias parcerias, realizou du-
rante os meses de maio e junho, 
diversas lives da Estação Dama 
da Caridade Benedita Fernandes, 
desenvolvendo temas sobre o 
Evangelho e históricos sobre fatos  
e pessoas do movimento espírita 
brasileiro. As lives são realizadas 
aos sábados e domingos.

Baixada Santista
O Departamento de Mocidade 
da USE Regional da Baixada 
Santista e Vale do Ribeira rea-
lizou no dia 26 de junho, das 
13h30 às 18h30, o evento pre-
sencial 8o  Criar Laços, que tem 
como objetivo integrar os jovens 
e as mocidades da região, criando 
um laço de amizade e fraternida-
de através de uma tarde de dinâ-
micas interativas e apresentações 

artísticas com mui-
to amor, diversão e 
arte.

Barretos
Livre-arbítrio foi o 
tema da palestra 
on-line desenvol-
vida por Sandra 
Andrade, no dia 
5 de junho, rea-
lização da USE 
Intermunicipal de 
Barretos.

Bauru
Com apoio da USE 
Inter-municipal de 
Bauru, foi realiza-
da de 4 a 7 de maio, 
na semana do Dia 
das Mães, a Feira 
de Artesanato e 
Livro Espírita, 
na cidade de 

Bauru.

Bebedouro
Sempre aos domingos, às 
19h30, a USE Intermunicipal 
de Bebedouro realiza palestra 
mensal presencial no CE Do 
Calvário ao Céu, com transmis-
sões pelos seus canais no YouTube 
e Facebook.

Campinas
A USE Intermunicipal de 
Campinas realizou o 2o Sarau 
de Arte Espírita, no dia 4 de 
junho, das 16 às 18 horas, evento 
presencial na Associação Espírita 
Vila dos Amigos.

Catanduva
A USE Intermunicipal de 
Catanduva realizou nos dias  14 e 
21 de maio e 4, 11 e 25 de junho, 
o Curso de Oratória Espírita, 
com coordenação de Fernando 
Lazarini, evento presencial rea-
lizado na Associação Espírita 
Semeador.

Fernandópolis
A USE Intermunicipal de 
Fernandópolis realizou palestra 
A vida futura no dia 14 de maio, 
com participações de Fernanda 
Wienskoski, Geraldo Campetti e 
Elaine Kapp, nas exposições do 
Evangelho no Jardim.

Franca
O Departamento de Infância da 
USE Intermunicipal de Franca 
realizou no dia 28 de maio, das 
16 às 18 horas, o Miniencontro 
de Evangelizadores e 
Educadores Espíritas da 
Infância de Franca. Na opor-
tunidade, foi desenvolvido o tema 
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Evangelização de bebês e no ventre.

Guarulhos
O Departamento de Mocidade 
da USE Intermunicipal 
de Guarulhos realizou nos 
dias 18 e 19 de junho, a 20a 
COMEGA Confraternização 
de Mocidades Espíritas de 
Guarulhos, evento no formato 
presencial.
 
Itapetininga
A USE Intermunicipal de 
Itapetininga realiza nas segun-
das-feiras, no horário das 11 ho-
ras, com uma hora de duração, 
o programa de rádio O Terceiro 
Milênio, na Super Difusora 94,5 
FM.

Jabaquara
Em parceria com o CCDPE-
ECM Centro de Cultura, 
Documentação e Pesquisa do 
Espiritismo, a USE Distrital do 
Jabaquara deu início, no dia 10 
de junho, ao curso Cristianismo 
e Espiritismo, com encontros pelo 
Google Meet, nas sextas-feiras, das 
20 às 22 horas, com encerramen-
to previsto para 26 de agosto. O 
curso faz parte do 3o Ciclo Léon 
Denis e vai explorar obras de 
Léon Denis e de José Herculano 
Pires.

Jacareí
Astrid Saied desenvolveu o tema 
Família: que lugar ocupa neste mo-
mento de transição planetária? no 35o 
Encontro da Família Espírita 
de Jacareí e região, no dia 19 
de junho, das 9 às 10h30, even-
to on-line promovido e realizado 
pela USE Inter-munici-pal de 
Jacareí.

Jales
A USE Inter-
m u n i c i p a l 
de Jales 
c o n t i n u o u 
r e a l i z a n -
do durante 
os meses de 
maio e de 
junho suas 
p a l e t r a s 
Evan-gelho e 
Espiritismo, 
nas segun-
das-feiras, às 
20h30, anali-
sando trechos 
de O evangelho 
segundo o espi-
ritismo, con-
tando com 
participações 
de expositores 
de todo o Brasil.

Jaú
A USE Intermuni-cipal de Jaú 
realiza aos domingos, na Rádio 
Jauense, o programa Momento 
Espírita, com início às 8 horas.

Jundiaí
Com participação de Ivando 
Xavier, a USE Intermunicipal 
de Jundiaí realizou no dia 11 de 
junho, o Seminário Médiuns 
Psicofônicos - encontro de médiuns, 
das 14 às 17h30, no Lar Espírita 
Vinha de Luz, em Jundiaí, com 
apresentação dos temas mecanis-
mos da mediunidade, desenvol-
vimento e educação mediúnica e 
relacionamento com equipe me-
diúnica. 

Marília
Renata Duarte Alves de Oliveira, 

diretora do Departamento de 
Assistência Espiritual no Centro 
Espírita da USE, foi a convidada 
para o evento promovido pela 
USE Intermunicipal de Marília, 
no dia 14 de maio, desenvolvendo 
o tema A abordagem sobre a morte no 
atendimento fraterno.

Luiz Eduardo Ribeiro, diretor do 
Departamento de Mediunidade 
da USE, foi o responsável pelo 
desenvolvimento do tema Médiuns 
iniciantes - dificuldades e soluções, 
realização do Departamento de 
Doutrina da USE Regional de 
Marília, palestra on-line que 
aconteceu no dia 11 de junho, 
com transmissão pelo canal no 
YouTube, da USE Intermunicipal 
de Marília. 

No dia 19 de junho, foi a vez de 
Pascoal Antonio Bovino, 2o vice-
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-presidente da USE, apresentar o 
tema Campanha Comece pelo Começo, 
em roda de conversa promovi-
da e realizada pela USE Regional 
de Marília, com transmissão pelo 
seu canal no YouTube.

Matão
A USE Intermunicipal de Matão 
realiza de 26 de junho a 3 de ju-
lho, a XIV Semana Chico Xavier. 
O evento é lei municipal de no-
vembro de 2006 e conta com as 
participações de Rafael Papa 
(Ribeirão Preto), Liz Maria 
(Araraquara), José de Almeida 
Júnior (São Carlos), Carla 
Gimenes (Araraquara), Estevão 
Camolesi Júnior (São Bernardo 
do Campo) e Otaciro Rangel do 
Nascimento (São Carlos).

Ourinhos
A USE Intermunicipal de 
Ourinhos realizou no dia 1 de 
maio, mais uma roda de con-
versa on-line, desta vez contan-
do com a participação de Allan 
Kardec Pitta Veloso, presidente 
da USE Regional da Baixada 
Santista e Vale do Ribeira, que 
falou sobre a Militância político-i-
deológica no Movimento Espírita bra-
sileiro.

No dia 5 de junho, a USE 
Intermunicipal de Ourinhos rea-
lizou roda de conversa com o 
tema Alimentação animal e evolução 
espiritual sob a perspectiva espiritual 
e científica, com participações de 
Elisângela Lima e Marco Milani, 
diretor do Departamento de 

Doutrina da USE.

Penha
Com o tema Postura do espírita 

nas redes sociais, a USE Distrital da 
Penha realizou no dia 11 de junho, 
roda de conversa com as parti-
cipações de Norberto Tomasini, 
presidente da USE Distrital do 
Tatuapé, e Edmar Galvez, presi-
dente da USE Regional de São 
Paulo, com mediação de Aluísio 
Affonso Filho.

Peruíbe
A USE Intermunicipal de Peruíbe 
realiza palestras on-line, sem-
pre aos domingos no horário das 
19 horas, com transmissão pelos 
canais do YouTube e Facebook.

Piracicaba
A USE Intermunicipal de 
Piracicaba realizou no dia 21 de 
maio, o Curso para Formação 
de Expositores Espíritas, 
coordenado por Álvaro A. T. 
Vargas, presidente do órgão, com 
o objetivo de aprimorar a quali-
dade das palestras que são ofe-
recidas aos frequentadores dos 
centros espíritas. O curso acon-
teceu no Grupo Espírita Luz e 
Verdade, de Piracicaba.

Rancharia
No dia 21 de maio, às 20 ho-
ras, Alessandro Viana Vieira de 
Paula foi o expositor convida-
do pela USE Intermunicipal de 
Rancharia para desenvolver o 
tema O evangelho como triunfo, em 
palestra mensal, com transmis-
são pelo YouTube.

Victor Hugo ‘Menino’ foi o con-
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vidado da USE Intermunicipal 
de Rancharia para a palestra 
Semeadores, lição 64, do livro Fonte 
Viva, de Emmanuel, psicografia 
de Chico Xavier, que aconteceu 
no dia 18 de junho, com trans-
missão pelo canal do YouTube.

Ribeirão Preto
Adeilson Salles foi o responsável 
pela condução do seminário 
on-line, dia 21 de maio, das 15 
às 17 horas, realizado pela USE 
Regional de Ribeirão Preto, de-
senvolvendo o tema Educação do 
espírito e sexualidade.

A peça Um amor de renún-
cia, adaptada do romance de 

Emmanuel, psicografia de Chico 
Xavier, foi promovida pela USE 
Intermunicipal de Ribeirão 
Preto, com apresentação no dia 
5 de junho, no Teatro Municipal 
daquela cidade. A realização é da 
Rama Krya Produções.

No dia 11 de junho, a USE 
Intermu-nicipal de Ribeirão 
Preto realizou, das 9 às 12h30, a 
Bibliotroca, que consiste na tro-
ca de livros espíritas já lidos, na 
Livraria Espírita Verdade e Luz, 
no centro de Ribeirão Preto.

Santa Fé do Sul
A USE Intermunicipal de Santa 
Fé do Sul realiza palestras aos 

domingos, a partir das 20 horas, 
com expositores convidados e te-
mas de O evangelho segundo o espiri-
tismo.

Santos
A USE Intermunicipal de 
Santos apresenta seu programa 
Espiritismo em foco, pelo canal do 
Facebook, sempre às quartas-feiras, 
a partir das 20 horas, desenvol-
vendo temas da doutrina espírita.

São Bernardo do Campo
A 25a Semana Espírita de São 
Bernardo do Campo aconteceu 
de 22 a 27 de maio, ainda no for-
mato on-line, com o tema central 
O Espiritismo e o despertar para um 
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novo mundo. As palestras apresen-
taram interpretação em Libras e 
foram transmitidas pelo canal do 
YouTube da USE Intermunicipal 
de São Bernardo do Campo.

São Carlos
O amor nos laços de família foi o 
tema desenvolvido por Claudia 
Gelernter, no dia 15 de maio, 
como parte das palestras men-
sais realizadas pela USE 
Intermunicipal de São Carlos, 
com o objetivo de estimular a 
educação do ser espiritual.

No dia 29 de maio, a USE 
Intermunicipal de São Carlos 
realizou roda de conversa com 
Marlene Gonçalves, Aristóteles 
Árabe e Liz Maria Rajab, com 
o tema Reflexões: desafios para o 
espírita, a partir das 17 horas, 
com transmissão pelos canais 
do Facebook e YouTube.

São José dos Campos
Com o objetivo de analisar o 
retorno às atividades de evan-
gelização infantil nos centros 
espíritas da cidade, a USE 
Intermunicipal de São José 
dos Campos realizou reunião 
presencial, em conjunto com 
representantes da Aliança 
Espírita Evangélica, no dia 
15 de maio, na Fraternidade 
Paulo de Tarso.

São Paulo
A USE Regional de São 
Paulo realizou no dia 21 de 
maio, das 14 às 18 horas, 
o Encontro Regional de 
Centros Es-píritas, que 
contou com as participações 
de Rosana Amado Gaspar, 

presidente da USE, falando so-
bre União e Movimento; Norberto 
Tomasini, presidente da USE 
Distrital do Tatuapé, com o tema 
Liderança na casa espírita e Antonio 
Carlos Amorim, da USE Distrital 
do Ibirapuera, O centro espírita do 
futuro.

São Vicente
O Departamento de Família da 
USE Municipal de São Vicente 
realizou no dia 26 de junho, das 15 
às 18 horas, o Encontro de Pais 
e Educadores, quando foi de-
senvolvido o tema Família: desafios 
e soluções. O evento presencial foi 
realizado no CE Paulo e Estevão, 
no centro de São Vicente.

Sorocaba
O Departamento de Comuni-
cação da USE Intermunicipal 
de Sorocaba realizou no dia 1 de 
junho, a palestra  on-line Bem 
sofrer e mal sofrer, com trans-
missão pelo Facebook e YouTube, 
com participação de Osmar 
Marthi.

Taubaté
A USE Regional de Taubaté rea-
lizou nos dias 4, 5 e 12 de junho, 
das 14 às 18 horas, em formato 
presencial, no CE Divino Mestre, 
em São José dos Campos, o 
Curso de Atendimento 
Fraterno, com Luiz Eduardo 
Ribeiro e Mônica Hauch.



 



18o Congresso Estadual de    
ESPIRITISMO

Suplemento especial



Neste mês, em que a USE co-
memora 75 anos de existência, 
lembramos daqueles pioneiros 
que idealizaram a formação 
da USE, que surge de uma for-
ma original, através da esco-

lha, entre 34 teses apresentadas no 1o Congresso 
Estadual de Espiritismo nos dias Primeiro a 05 de 
junho de 1947, tendo como primeiro presidente, 
o autor da tese vencedora, Edgard Armond.

A USE manteve-se sempre fiel ao legado dei-
xado por tantos homens e mulheres, dirigentes 
da USE, que construíram a base de uma insti-
tuição, que nunca visou o poder, mas a união, a 
unificação, a colaboração e o apoio mútuo.

A USE venceu três quartos de século. É um 
marco histórico muito significativo, no desenvol-
vimento de sua missão que é promover a união 
e a unificação das instituições  espíritas paulistas 
visando à difusão e prática do Espiritismo com 
base nas obras de Allan Kardec.

 Comemoramos, ainda, os 50 anos da campa-
nha Comece pelo Começo, que ganhou asas e alçou 
voos para todo Brasil e para além de suas fron-
teiras.

Não poderíamos deixar de citar o idêntico ani-
versário de 50 anos no ar do programa Momento 
Espírita da USE, transmitido pela Rede de Rádio 
Boa Nova, o mais antigo programa de rádio espí-
rita que se tem conhecimento.

Nesta festa de 75 anos ainda teremos a grata 
satisfação de realizar um sonho, que muitos com-
partilham, de conhecer e visitar a mostra inédi-
ta dos manuscritos originais do mestre Kardec, 
além de obras raras, expostas pelo Centro de 
Cultura Documentação e Pesquisa do Espiritismo 

– Eduardo Carvalho Monteiro, assim como do-
cumentos históricos da USE.

A importância deste Congresso começou com 
a escolha dos temas, que foram enviados por re-
presentantes do Conselho Deliberativo Estadual, 
construído coletivamente, em plena sintonia à 
proposta estabelecida por Allan Kardec para 
o início do século XX, apresentada na Revista 
Espírita, em dezembro de 1863, na qual divide 
em fases, a implantação do Espiritismo e nos en-
contramos no Sexto período ou o de Renovação 
Social.

Evolução do ser: consciência e livre-arbítrio, a pro-
posta para que todos nós possamos realizar o 
progresso necessário, ter consciência do verda-
deiro dever, que é lei da vida e não do homem. 
Ter liberdade de decidir pela colaboração e soli-
dariedade, como opção consciente da evolução 
moral.

O Congresso cumpre o seu papel de ofere-
cer subsídios e norteamentos necessários, não só 
para o público, mas também para o Movimento 
Espírita.

A USE tem a visão de que este Movimento 
seja, atuante, estruturado, que promova sinergia 
entre as instituições e difunda o Espiritismo sem-
pre com base nas obras de Allan Kardec.

 Que seja também fraterno, amoroso, solidá-
rio, colaborador e principalmente inclusivo. Não 
há espaço no Movimento Espírita para o egoís-
mo, causa de tantas enfermidades no psiquismo, 
gerador do preconceito e da discriminação.

 O dever moral nos impele a ressaltar mais 
uma vez as palavras do nobre codificador em A 
Gênese, vaticinando que a fraternidade deve ser a 
pedra angular da nova ordem social.

18o Congresso
Estadual de Espiritismo, enfim, acontece 

Rosana Amado Gaspar
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18o Congresso Estadual 
de Espiritismo

24 a 26 de junho de 2022
Tauá Resort & Convention

Atibaia - São Paulo

Comissão Organizadora
Rosana Amado Gaspar, coordenação geral

Julia Nezu Oliveira
Pascoal Antonio Bovino
Walteno Bento da Silva
Andrea Laporte Milani

João Lúcio Cruz dos Santos
Elisabete Márica Figueiredo

Luiz Eduardo Ribeiro
Silvio Carnaúba Costa
Marco Antonio Milani
Angela Maria Bianco

Coordenação do Evento
Angela Maria Bianco

Palestras e Rodas de Conversa
Marco Milani

Filipe Felix

Cerimonial
Julia Nezu

Comunicação Visual
Renato Cesar

João Thiago de Oliveira

Recepção e Decoração
Eva Bugolin

Cleuza Paranhos
Edmar Galves e equipe

Transporte e Transfer
José Sílvio Spínola Gaspar

Assessoria para convidados
João Lúcio Cruz dos Santos
Elisabete Márcia Figueiredo

Luiz Eduardo Ribeiro
Renata Duarte
Junior Pinheiro

Livraria
Fernando Ambrósio e equipe

Atendimento Fraterno
Mauro Antonio dos Santos

Apresentações Artísticas
Lirálcio Ricci

Assessoria Técnica Áudiovisual
Claudio Marins

Layout de Foyer
Adriana Marins

Inscrições
Cilene Cardoso

Lojinha da USE
Elza Saorin e equipe

Assessoria de Imprensa
A.J.Orlando

Mestres de Cerimônia
Guiomar Santana

Faduli Costa

Mostra de manuscritos e documen-
tos históricos do Espiritismo

A.J.Orlando

Capa
Foto de Sissy Eiko

Fotografia
A.J.Orlando, Norberto Carlos Weinlich, Pedro 

Nakano, Renata Duarte, Sissy Eiko

As gravações das palestras serão disponibiliza-
das no canal da USE no YouTube (youtube.com/
usesp). As rodas de conversa terão seus áudios 

disponibilizados.

Suplemento da revista digital Dirigente Espírita, 
órgão de divulgação da União das Sociedades 

Espíritas do Estado de São Paulo.

http://youtube.com/usesp
http://youtube.com/usesp


Adiado por 
duas vezes 
em virtude da 
pandemia, o 
Congresso que 
a c o n t e c e r i a 

inicialmente em junho de 2020, 
realizou-se nos dias 24 a 26 de 
junho de 2022, com a partici-
pação de 733 congressistas, de 
13 estados brasileiros, de 84 ci-
dades do Estado de São Paulo, 
no Centro de Convenções do 

Hotel Tauá, em Atibaia-SP.
Na manhã, bem cedo, da 

sexta-feira, toda a equipe or-
ganizadora se encontrava a 
postos para montar a estrutura 
do Congresso para receber os 
congressistas. À tarde, tudo es-
tava lindamente enfeitado com 
flores, livraria montada, mostra 
de manuscritos e documentos 
históricos do Espiritismo, au-
ditórios prontos para as con-
ferências e rodas de conversas 

programadas. A Diretora de 
Eventos da USE, Ángela Bianco, 
que coordenou essa infraestrutura, 
um complexo trabalho envolvendo 
cada setor e detalhes previamen-
te desenhados com o trabalho de 
uma arquiteta de interiores.

O momento era chegado e a 
expectativa da chegada do con-
ferencista que faria a abertura do 
Congresso, o psicólogo Rossandro 
Klinjey, era grande, pois ele reside 
em Campina Grande, na Paraíba e 

18o Congresso
Estadual de Espiritismo

Julia Nezu
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os aviões por vezes têm mudado 
seus horários atrasando a che-
gada de passageiros. Chegou 
com tempo para a abertura, 
com o seu característico bom 
humor, irradiando alegria à sua 
volta, cumprimentando a todos.

Assim, com os mestres de 
cerimônias a postos, após pas-
sarem o roteiro da abertura, 
Guiomar Santana, jornalista, 
locutora da Rádio Boa Nova 
e TV Mundo Maior e Faduli 
Costa, ator e locutor, ambos 
colaboradores em centros es-
píritas, na Capital paulista, 
postaram-se na tribuna para 
dar início ao 18º Congresso da 
USE. 

As imagens digitais proje-
tadas no telão do palco, pro-
duzidas pelo designer gráfico, 
diretamente de Santiago, do 
Chile, João Thiago de Oliveira 
Garcia foram lindas e adequa-
das aos diferentes momentos do 

evento e a cada conferencista 
que teve o banner personalizado 
com o tema a ser desenvolvido. 
Foi um espetáculo que deu vida 
às conferências e em diversos 
momentos, pois foram come-
morados no Congresso os 75 
anos da fundação da USE, os 
50 anos da campanha Começo 
pelo Começo e os 50 anos do pro-
grama radiofônico Momento 
Espírita da USE.

A abertura do Congresso

A parte artística que deu início 
à abertura ficou a cargo da du-
pla Ricardo e Eduardo, que são 
de Brasília e há vários anos resi-
dem em São Paulo, divulgando 
a Doutrina Espírita por meio de 
palestras musicais. Em seguida, 
compuseram a sala do palco o 
Diretor da Federação Espírita 
Brasileira, João Rabelo, repre-
sentando o Presidente Jorge 
Godinho Barreto Nery que 
se encontrava em viagem, o 
ex-Presidente da USE, A. J. 
Orlando, que teve este 18º 
Congresso com o seu temá-
rio planejado na gestão ante-
rior, também, o conferencista 
Rossandro Klinjey, todos re-

cepcionados pela Presidente da 
USE, Rosana Amado Gaspar. 

Foi registrada a presença e os 
agradecimentos aos represen-
tantes das seguintes instituições:

Roberto Watanabe, presi-
dente da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo que teve 
participação como expositor 
em uma das rodas de conversa.

Heloísa Pires, representan-
te da Fundação Virgínia e José 
Herculano Pires, de São Paulo.

Adair Ribeiro, Curador do 
Museu Allan Kardec On-line 
que expôs na área de exposi-
ções, mostras de manuscritos 
de Kardec e de Amélie Boudet, 
esposa do Codificador da 
Doutrina Espírita.

Marco Antonio Milani, 
coordenador da Liga de 
Pesquisadores do Espiritismo, 
responsável pela realização dos 
Encontros Nacionais que são 
anuais.

Izabel Vitusso, Diretora e 
editora da Editora Correio 
Fraterno, de São Bernardo do 
Campo e a jornalista Eliana 
Ferrer Haddad.

Esterlita Moreira e Maurício 
Romão, Diretores do Instituto 
Espírita de Educação, de São 
Paulo/SP.

Julia Nezu, Presidente 
do Centro de Cultura, 
Documentação e Pesquisa do 
Espiritismo Eduardo Carvalho 
Monteiro, que apresentou as 
mostras de livros raros e do-
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cumentos históricos, na área 
de exposições do Congresso. 
Também, presentes os Diretores 
Pedro Bauduin Nakano e sua 
esposa Mirna Gabriel Nakano.

Tiago Essado, membro fun-
dador da Associação Jurídico-
Espírita do Estado de São Paulo 
e do Brasil.

Após a prece inicial proferi-
da por A. J. Orlando seguiu-se 

a execução do Hino Nacional 
Brasileiro. João Rabelo e 
Rosana Amado Gaspar proferi-
ram o discurso de abertura do 
congresso, seguido pela parti-
cipação do médium e tribuno 
Divaldo Pereira Franco, que 
impossibilitado de comparecer, 
encaminhou um vídeo de 12 
minutos, saudando os organi-
zadores e participantes do con-
gresso que comemorou os 75 
anos da USE.

Rossandro Klinjey, pales-

trante, escritor, psicólogo clíni-
co e Mestre em saúde coletiva, 
consultor da Rede Globo em 
temas relacionados a compor-
tamentos, educação e família, 
abordou o tema central do 
Congresso: Evolução do ser: cons-
ciência e livre-arbítrio. Ao final, 
Rossandro foi reconhecido pelo 
conteúdo e clareza de sua expo-
sição, trazendo a todos muitas 
reflexões. Ainda, dirigiu-se para 
o espaço de autógrafos que for-
mou uma extensa fila uma vez 
que no dia seguinte, retorna-
ria, bem cedo, para Campina 
Grande, onde reside.
Segundo dia:
intensa atividade
O dia amanheceu com o restau-
rante tomado de congressistas 
para o café da manhã. Reinou 
alegria geral pelo reencontro 
depois de mais de 2 anos de iso-
lamento social e da impossibili-
dade de realizar um congresso 
como esse. O sorriso estampa-
do no rosto de todos e os abra-
ços, embora um tanto discretos 
para muitos, ainda com receito 
de uma possível contaminação 
por Covid, foi um reencontro 
de almas e corações.

Lirálcio Ricci, Diretor do 
Departamento de Arte da USE 
e cantor, deixou o ambiente 
harmonioso para o início das 
palestras. O dia prometia com 
palestras simultâneas, rodas 
de conversas em dois horários 
após o almoço e depois do jan-

tar a esperada conferência de 
Haroldo Dutra Dias.

Neli Del Nery Prado, diri-
gente da USE Intermunicipal de 
Bauru e Jean Rodrigo Campos 
Julio, da Intermunicipal de 
Franca, recepcionaram o esti-
mado amigo de Belém, do Pará, 
terra do açaí, Alberto Almeida 
que trouxe o tema O papel do 
Espiritismo rumo à regeneração. 

Depois de um café, visita à li-
vraria, exposições com diversas 
mostras, todos se dividiram em 
três salas para palestras simul-
tâneas. Na primeira sala estava 
a Heloísa Pires, professora de 
matemática, física e pedagogia, 
escritora espírita, filha de José 
Herculano Pires, amiga dos 
congressos da USE, que parti-
cipou como palestrante dos úl-
timos 5. Heloísa trouxe o tema 
Um desafio chamado família. Na 
outra sala, Humberto Schubert, 
filósofo com pós-doutorado, au-
tor de artigos espíritas e livro, 
neto da escritora e médium já 
desencarnada Suely Caldas 
Schubert, apresentou de forma 
primorosa o tema Viver no mundo 
sem ser do mundo. Na última sala 
de palestras simultâneas, des-
se horário, Emanuel Cristiano, 
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professor universitário, filósofo, 
médium desde a infância, fun-
dador e dirigente do Centro de 
Estudos Espíritas Nosso Lar, 
em Campinas/SP, apresentou 
o tema A educação do Espírito na 
sociedade atual.

Ed Moreno, cantor e com-
positor, que vem usando a arte 
como instrumento de divulga-
ção da Doutrina Espírita, por 
meio da música, fez uma ex-
celente apresentação musical, 
preparando o ambiente para as 
rodas de conversas que vieram 
a seguir.

Foram 8 rodas de conversas 
com temas diferentes, 4 pri-
meiras, das 14 às 16 horas e as 
demais, das 16h30 às 18h30, 
trazendo uma intensa movi-
mentação dos congressistas, que 
previamente escolheram os te-
mas, na inscrição para os novos 
ou para os que fizeram a inscri-
ção antes de 2020, tiveram que 

realizar novas escolhas, pela 
ampliação de temas que inicial-
mente seriam somente quatro, 
em dois horários. Leiam os re-
sumos das rodas de conversas 
com os respectivos nomes dos 
expositores, mediador e relator, 
também, fotos, nas páginas des-
ta revista.

Os temas das rodas de con-
versas foram:

• Espiritismo e Religião em 
seu sentido filosófico.

• Uso equivocado de teorias 
científicas no Espiritismo.

• Práticas estranhas no cen-
tro espírita.

• Desafios da prática mediú-
nica nos dias atuais.

• A postura do espírita diante 
das mídias sociais.

• Diálogo entre gerações no 
movimento espírita.

• Lições de pandemia ao cen-
tro espírita.

• Fatos históricos e coerência 
doutrinária.

Marco Milani, Diretor do 
Departamento de Doutrina 
da USE e Presidente da USE 
Regional de Campinas, foi o 
coordenador das Rodas de 
Conversas.

Após o jantar, o cantor e 
compositor Moacyr Camargo, 
abriu a parte artística com di-
versas músicas inclusive de sua 
autoria. Ele que já fora Diretor 

do Departamento de Arte da 
USE e vem, sucessivamente, 
participando dos congressos 
da USE. Recordamos do 15º 
Congresso realizado em Santos 
quando apresentou, ao final do 
evento, um coral de mais de 
60 vozes, com a participação 
conjunta de diversos corais de 
centros espíritas da Baixada 
Santista. 

Na sala do palco, a Presidente 
da USE Rosana Amado Gaspar 
e os Vice-Presidentes Julia Nezu 
e Pascoal Antonio Bovino, jun-
tamente com o conferencista 
do momento especial, Haroldo 
Dutra Dias.

Para a comemoração dos 50 
anos da Campanha Comece 
pelo Começo, foi lembrado que 
o publicitário Merhy Seba, de 
Ribeirão Preto, foi o respon-
sável por todas as peças pu-
blicitárias de manutenção da 
campanha nesses 50 anos. Não 
pode comparecer ao congresso 
e o Pascoal Bovino, que é diri-
gente da Regional da cidade 
onde reside Merhy e por ser 
o responsável pela reativação 
da campanha no presente mo-
mento, recebeu das mãos da 
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Presidente, um certificado de re-
conhecimento e gratidão e das 
mãos de Julia Nezu, responsável 
pela editora da USE, um exem-
plar do livro A gênese, de Allan 
Kardec, lançamento na versão 
impressa comemorativa dos 75 
anos da USE, tradução de Sara 
Mounir Imad, a partir da 4ª. 
edição francesa. Pascoal teceu 
comentários sobre a atuação 
de Merhy na USE, como tam-
bém, no Conselho Federativo 
Nacional da Federação Espírita 
Brasileira, campanha torna-
da, pelos membros do CFN da 
FEB, de âmbito nacional e al-
cance internacional. Agradeceu 
em nome de Merhy e informou 
que fará chegar até ele esta ho-
menagem.

Antes do ato comemorati-
vo foi apresentado o vídeo da 

Campanha, especialmente pro-
duzido para os seus 50 anos.

Haroldo Dutra Dias, escri-
tor, Juiz de Direito, graduado 
em psicologia, pós-graduado 
em Neurociências, fez a confe-
rência da noite de sábado, com 
o tema A alegria de se trabalhar na 
vinha do Senhor, aplaudido de pé 
ao final. Logo depois, Haroldo 

dirigiu-se para atender uma 
grande fila de congressistas 
para autógrafos de seus livros.

O derradeiro dia
O dia iniciou cedo, com os 
acordes musicais de Moacyr 
Camargo e seu violão azul e 
Lirálcio Ricci, dois amigos e 
excelentes cantores. No horá-
rio programado Marco Milani, 
coordenador das rodas de con-
versa, e o assessor de imprensa 
do Congresso, A. J. Orlando, 
apresentaram as sínteses das 8 
rodas de conversa realizadas no 
dia anterior, em dois horários. 
Cada roda de conversa havia 
um relator previamente esca-
lado para realizar uma síntese 
que foram apresentados, para 
conhecimento de todos os con-
gressistas.

O programa Momento Espírita 
da USE completou 50 anos e 
os seus âncoras que há 47 anos 
o coordenam Suzete Andreotti 
Amorim e Antonio Carlos 
Amorim, assistiram na sala do 
palco, um vídeo comemorati-
vo dos 50 anos, produzido pela 
equipe da Rede Boa Nova de 
Rádio com a locução da jor-
nalista Guiomar Santana, que 
foi a mestre de cerimônias des-
te congresso.  Rosana Amado 
Gaspar, Presidente da USE, e 
Julia Nezu, 1ª Vice-Presidente 
da USE, fizeram uma homena-
gem aos dois que receberam o 
certificado de Reconhecimento 

e gratidão, pelo trabalho reali-
zado praticamente desde o iní-
cio do programa, que vai ao ar, 
todos os domingos, no horário 
do meio dia. Suzete e Amorim 
relataram um pouco da histó-
ria do programa, das dificulda-
des que enfrentaram na época 
da censura quando tiveram de 
datilografar o texto do início 
ao final, para uma prévia apro-
vação, pelo órgão competente. 
Até a pandemia, a equipe tinha 
que se deslocar para o estúdio 
de gravação, que inicialmen-
te ficava no bairro de Picanço, 
em Guarulhos, nos prédios da 
Fundação André Luiz e pos-
teriormente, nos estúdios da 
Vila Galvão. Hoje, esclareceu 
Amorim que os programas 
de domingo são gravados e 
encaminhados ao estúdio de 
transmissão. Também, o casal 
recebeu um exemplar do livro 
A gênese, versão impressa lança-
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da durante o Congresso, com 
sucesso, numa edição comemo-
rativa dos 75 anos, tendo alcan-
çado o segundo lugar de maior 
vendagem na livraria. 

Também, foram homena-
geados os dirigentes da USE 
Distrital de Pirituba, Waldemar 
Fabris ,e da Intermunicipal de 
Lins, Arquimedes Brumati, am-
bos com mais de 40 anos de 
trabalho nos órgãos da USE. 
Receberam  certificados de 
Reconhecimento e gratidão 
pelo trabalho realizado nos ór-

gãos de união e de unificação 
do movimento espírita paulista, 
na comemoração dos 75 anos 
da USE e em nome desses dois 
dirigentes, a Presidente Rosana 
homenageava todos os dirigen-
tes que colaboram nos órgãos da 
USE, em todo o Estado de São 
Paulo. Também recebeu o cer-
tificado, a Diretora de Eventos 

e do Departamento da Família, 
Angela Bianco, e em seu nome, 
Rosana, homenageou as mu-
lheres que trabalham nos ór-
gãos e nas casas espíritas. Como 
os demais homenageados, Julia 
entregou a cada um deles, um 
exemplar do livro A Gênese.

André Trigueiro, autor de li-
vro sobre ecologia e espiritismo, 
também sobre a temática do 
suicídio Viver é a melhor solução e 
outros, jornalista pós-graduado 
em gestão ambiental, professor 
na UFRJ onde ministra a disci-
plina “Geopolítica Ambiental”, 
repórter e apresentador da 
Rede Globo, proferiu a con-
ferência de encerramento do 
congresso, com o tema A fé e 
a esperança frente aos desafios da 
atualidade. A sua importante 
conferência como as 
demais proferidas nes-
se Congresso, encon-
trarão a síntese nesse 
suplemento sobre o 18º 
Congresso Estadual de 
Espiritismo da USE.

A. J. Orlando apre-
sentou as estatísticas 
do Congresso, com os 
dados reportados nesta 
revista.

E o encerramento 
se deu com os mem-
bros da Comissão 
Organizadora e cola-
boradores de diversos 
setores, no palco, ao 

Ama 
Música e letra de Moacyr Camargo

Ama que o amor eleva
Viverás na Terra sem tocar o chão

Ama, afugenta as dores
Pensamentos flores te envolverão

Ama que a Natureza
E toda beleza é fruto do amor

Ama que o amor perdoa
E o perdão te doa muito mais amor

Ama, pois a Lei Divina
Que o Mestre ensina é a Lei de Amor

Ama, que a canção mais bela
É a que revela, as notas do amor...

Ama, que o amor te espera
Nas altas esferas p’ra compartilhar

Ama, que o amor te inspira
Faz do peito a lira, livre a ecoar

Ah, ah, ah, ah...
Ama, ama que o amor é leve.

som da música Ama, de autoria 
de Moacyr Camargo, cantada 
por ele, Lirálcio Ricci e por to-
dos os presentes. 

Até o momento da redação 
desse registro recebemos nas 
redes sociais, na secretaria da 
USE e em mensagens pessoais 
de diversos diretores, agrade-
cimentos e elogios pela orga-
nização, clima de harmonia e 
fraternidade que reinou no am-
biente, pelo conteúdo das pales-
tras, das rodas de conversa e de 
muita confraternização.
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Evolução do ser:
consciência e livre-arbítrio

Rossandro Klinjey 
abriu o 18º Congresso 
Estadual de Espiritis-
mo com o tema 
central do evento A 

evolução do ser: consciência e livre-arbítrio. 
Lembrando os níveis de  consciência, 
segundo Freud, discorreu sobre  as ins-
tâncias da mente, representadas pelo  
consciente (o lado racional, o que esta-
mos sentindo agora), o pré-consciente 
(conteúdos que podem ser acionados a 

qualquer momento através de recor-
dações e associações) e o inconsciente 
(somente acessível de maneira indire-
ta,  simbólica).

Segundo Klinjey, a sociedade é par-
cialmente inconsciente. “No mundo 
em que nos encontramos não exis-
te estímulo algum para se conhecer. 
Vivemos tempos de excesso de dis-
tração e a falta de consciência pessoal  
nos torna facilmente manipuláveis. 

Lembrou a passagem evangélica da 

Eliana Haddad

Palestra com Rossandro Klinjey
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mulher adúltera, destacando que Jesus 
ao dizer “quem estiver sem pecado 
que atire a primeira pedra” provocou 
um exame de autoconsciência naque-
les que já estavam prontos para julgar 
e humilhar sem ter analisado antes  
a si próprios. “Quando as pessoas se 
comportam como multidão, o nível de 
consciência é muito mais baixo e se 
comportam como tribais. Jesus queria 
que cada um naquele momento paras-
se, refletisse e despertasse, pois a cons-
ciência da queda, da falha, da nossa 
ineficiência e ignorância desenvolve 
em nós a empatia pela dor do outro”.

Também comentou sobre o fenô-
meno atual das redes sociais. “Vivemos 
em um ‘mundo matrix’, acreditando que 
a vida verdadeira está nas redes, que  
não mostra a realidade. Por trás  dos 
sorrisos, existe muita dor. E não com-
preendemos muitas vezes que a dor 
pode ser ressignificada e ser  justamen-
te a alavanca real para o nosso desper-
tar”. Para Rossandro, há a necessidade 
de  criarmos mecanismos de resiliência 
psicológica,  de construir maturidade 
emocional. “A maturidade não vem 
com o tempo. É uma  escolha cons-
ciente de se responsabilizar pela pró-
pria vida”, enalteceu.

Rossandro comparou o Complexo 
de Édipo da literatura psicológica,  
com a do filho pródigo  do evangelho. 
“Édipo é o filho que não sai de casa, 
não quer crescer. O filho pródigo, ao 
contrário, teima em sair de casa, quer 
descobrir novos horizontes”. Lembrou 
que  o amor acessa outros paradigmas, 
de perdão, de acolhimento, como o do 

pai que abriu os braços para  receber 
o filho  que volta se sentindo culpa-
do,  falido por ter perdido tudo. “Ele 
faz  algo inesperado e, em vez de re-
preender e se afastar, vai ao encontro 
do filho para fortalecê-lo”. Citou um 
dos salmos de Davi, lembrando o  nível  
de consciência que Deus tem de nós. 
“Senhor eu sei que tu me sondas...e 
conheces meu pensamento”. 

Citando outras passagens evangéli-
cas, assinalou que  vivemos numa so-
ciedade  sem bússola e os exemplos de 
Jesus nos oferecem a direção a seguir:  
lava os pés dos apóstolos, sabendo que 
seria traído, enaltece a caridade ativa 
na  passagem do bom samaritano, do 
servir e não ser servido como constru-
ção da nossa trajetória para que possa-
mos vivenciar um projeto coletivo.

Rossandro lembrou que  hoje exis-
te um mantra de que as pessoas têm 
que ser felizes e não se admitem frus-
trações. “O despertar da consciência 
envolve consciência da realidade, de 
um mundo instável, que exige nosso 
esforço para compreender o processo 
da vida com todos os seus desafios”. 
E, para buscar consciência numa so-
ciedade ilusória com tantos desencan-
tos, o que nos resta? O modelo Jesus. 
“Somos o resultado de muitos amo-
res”, concluiu Rossandro, lembrando 
que uma profunda consciência só se 
constrói com muita gratidão.

Eliana Haddad é jornalista do Correio 
Fraterno e ex-editora da revista Dirigente 
Espírita.
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O papel do
Espiritismo rumo à regeneração

De forma poética, 
palestrou sobre O 
Papel do Espiritismo 
rumo a Regeneração. 
Citando o perí-
odo de transição 

que já estava em curso desde o nas-
cimento do Espiritismo e que este faz 
parte desta transformação não como 
o operador, mas como um acelera-
dor. Sobre como o Espiritismo trouxe, 

numa ousadia filosófica, informações 
sobre Deus e que deveríamos sentir-
-nos honrados, com uma doutrina de 
tal magnitude, fruto não da opinião de 
uma só pessoa, mas constituída de fa-
tos, capaz de operar em todos nós um 
movimento transformador. A grandio-
sidade do Espiritismo, em uma com-
posição de ciência filosofia e religião, 
nos desafia à superação, abolindo o 
pessimismo. 

Andrea Laporte Milani

Foto: Sissy Eiko

Palestra com Alberto Almeida
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O Espiritismo nasce nessa perspec-
tiva de compor essa nova ordem que 
acelera o progresso, pois está assenta-
do às leis da natureza, não precisa de 
acréscimos, nem de subtrações, con-
corda com Kardec quando disse que o 
Espiritismo faz parte deste movimento 
transformador por 4 motivos funda-
mentais: 

Primeiro pilar, pela generalidade 
das questões que ele toca, ele tangen-
cia os conhecimentos humanos, sem 
nenhuma pretensão de destituir esta 
ou aquela ciência, mas promove pon-
tes, uma antropologia integral como 
disse Herculano Pires, favorece a hu-
manidade junto a ciência, a filosofia 
e a religião. O Espiritismo tem como 
objeto de atenção o ser que estamos 
estagiando nesta estrutura fisiológica, 
atuando em diversas áreas e fazen-
do interface com a genética, como a 
antroposofia e a antropologia, com as 
ciências históricas como a sociologia, 
ele se espalha conectando com a aca-
demia sem medo.

Segundo pilar, pela sua caracterís-
tica progressiva, capaz de enfrentar 
a realidade face a face, caminhando 
com a ciência, por isso ele jamais será 
ultrapassado, ressaltando que até en-
tão, não foi necessário rever nenhum 
ponto fundamental do Espiritismo que 
não surgiu para competição, mas para 
fazer conexão e servindo de alavanca 
para o progresso. 

Terceiro pilar, é que o Espiritismo 
não se detém nos efeitos, vai às causas 
e pode desta maneira fazer-nos enten-
der a dinâmica da vida através, princi-

palmente da reencarnação que explica 
e justifica as relações, compreensão 
que é capaz de mudar e harmonizar 
a convivência, com seu poder conso-
lador, estimula a vencermos desafios 
que nos levam a dúvidas e incertezas 
nos estruturando para o enfrentamen-
to dessas situações, ampliando nossa 
visão e consolando com a certeza da 
imortalidade da humanidade. 

Quarto pilar, o seu poder mo-
ralizador, onde nos possibilita ter a 
autonomia sobre a nossa própria trans-
formação moral, trazendo as nossas 
vidas ao nosso controle, esclarecendo 
atenção para não culparmos os outros, 
ou darmos desculpas, mas termos au-
tonomia de poder promover o nosso 
processo de cristianização interior, ge-
rando consolo dentro de nós, não sim-
plesmente entrar no Espiritismo, mas 
permitirmos que o Espiritismo entre 
em nós, abrindo mão da expectativa 
de que a nossa felicidade depende dos 
outros, e compreender que é a cada 
um segundo as suas obras, ressaltando 
a importância de superarmos os nossos 
limites e de fazer valer o amor conta-
giando a todos com amorosidade.

Andrea Laporte Milani é secretária da 
Diretoria Executiva da USE.
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Viver no mundo
sem ser do mundo

Comecei a palestra 
pela análise termi-
nológica e concei-
tual, observando 
que, muitas vezes, 
a noção de “estar 

no mundo sem pertencer ao mundo” 
ou “viver no mundo sem ser do mun-
do” acaba por enfatizar a necessidade 
de não pertencer ou não ser do mundo, 
no sentido de não servirmos à ordem 

do mundo, a Mamon, aos interesses 
egoísticos e às crenças materialistas. 
Esta subserviência ao mundo é denun-
ciada por Jesus e Paulo, já estando tam-
bém presente nas filosofias de Platão e 
de outros sábios da Antiguidade. 

Contrapõe-se a esta ideia a de ser-
mos de Deus, pertencermos à pátria 
verdadeira, obedecermos à consciên-
cia. Esta ideia, contudo, é razoavel-
mente bem destacada nas análises. Fica 

Humberto Schubert Coelho

Foto: Pedro Nakano

Palestra com Humberto Schubert Coelho
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descoberta, contudo, o significado de 
viver e estar no mundo, que é também 
uma prerrogativa evidente da filosofia 
espírita. Não se pode, a pretexto de não 
submissão à ordem mundana, buscar o 
eremitério, o claustro e o isolamento. É 
preciso estarmos engajados, contribuir, 
atuar, sentir, participar e compartilhar. 
Tal é o significado pleno da sentença. 

Estar com os pés no chão significa 
absorver e viver do que o mundo diz. 
Fugir dos convites à alienação, à en-
simesmação doentia, e buscar apren-
der com a realidade, das leis da vida 
mesma. O eminente bioquímico e 
teólogo Alister McGrath definiu em 
sua Teologia científica que o ponto 
de encontro entre ciência e religião 
é que ambas são reações intelectuais 
ao mundo, e não ideias abstratas. A 
ciência colhe e se volta aos dados do 
mundo, a religião recebe, pela revela-
ção, dados de uma parte invisível do 
mundo, a dimensão espiritual. Ambas, 
portanto, estão firmadas no solo da 
experiência. Resta à nossa geração de-
senvolver uma filosofia que harmonize 
essas diferentes formas de experiência. 

Sem que o autor soubesse, contudo, 
outro homem propôs essa harmoniza-
ção na forma de uma filosofia arrojada, 
que partia também dos fatos da vida 
espiritual e da natureza como já des-
de sempre harmônicos. Entendendo 
ser a vida espiritual também natural, 
propôs que se a investigasse sem os 
véus de mistério e a conotação sobre-
natural, impostos pela religião. Assim, 
concebeu uma filosofia da qual partici-
pariam como coautores os próprios fe-

nômenos espirituais, ora identificados 
como agentes inteligentes e capazes de 
instruir-nos acerca dessa parte da rea-
lidade. Em seu último grande livro, A 
gênese, este pesquisador falou do duplo 
e peculiar caráter da revelação espírita 
como sendo a um só tempo revelação 
por estudo e progresso humano e reve-
lação por iniciativa do mundo espiri-
tual. Conciliando esses dois elementos, 
a doutrina dos espíritos seria capaz de 
integrar ciência e revelação, razão e fé, 
em um mesmo plano e um mesmo mo-
delo teórico. 

Esta tremenda realização, entretan-
to, resta razoavelmente inexplorada, 
apesar de contar com o privilégio de 
uma muito erudita comunidade de 
seguidores. A grande tarefa dos con-
gressos espíritas até aqui consistiu em 
lançar bases para novas iniciativas de 
divulgação e conscientização sobre o 
valor da perspectiva original deste pes-
quisador, Allan Kardec. Desvela-se, no 
século XXI, possibilidades quiçá ex-
ploradas por eventos futuros, em favor 
de uma maior aplicação do valor teó-
rico e prático das realizações de Allan 
Kardec a problemas científicos, sociais 
e, principalmente, culturais da socie-
dade presente.

Humberto Schubert Coelho é filósofo.
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A educação do
Espírito na sociedade atual

Ao pensar em edu-
cação do Espírito 
imortal, impor-
tante olhar o 
passado para en-
tender o presen-

te. Civilizações, desde o antigo Egito, 
preocuparam-se com o processo edu-
cativo, embora no pretérito apenas os 
mais ricos tivessem acesso ao conheci-
mento. Saber é poder, portanto, aque-

le que tem o conhecimento deveria 
erguer os que sucumbem por sua falta. 

A escrita, salto extraordinário do 
processo civilizatório, era utilizada ini-
cialmente somente pela aristocracia 
e hoje, somente os que têm oportuni-
dades múltiplas conseguem alcançar 
grandes postos. A caridade, simplifica-
da, nos faz refletir: pensamos em ofere-
cer cestas básicas, roupas de frio, mas 
não educação de qualidade, propor-

Juliana Bertoldo

Foto: Sissy Eiko

Palestra com Emanuel Cristiano
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cionando a formação do ser integral. 
Em reuniões mediúnicas, espíritos ro-
gam construções de escolas pois pre-
cisam de luz em seus caminhos. Allan 
Kardec, na codificação, exalta que 
educar é retirar das sombras da igno-
rância e conduzir à luz do conheci-
mento.

O Espírito é imortal e a morte não 
resolverá o problema da violência, já 
que ao reencarnar, o indivíduo trará 
novamente suas más tendências. 

A regeneração virá dos céus? Jesus 
disse: “Eu não vim trazer a paz, mas 
a espada”. Espada é símbolo de luta, 
porém, nossas lutas são internas.  Não 
podemos esperar que o amor desça 
dos céus e nos encontre com os braços 
cruzados. O amor é construído através 
do trabalho coletivo e solidário e tam-
bém do nosso esforço pessoal. 

Allan Kardec cita nossas duas na-
turezas: animal e espiritual. Para que 
a espiritual se manifeste é preciso es-
timular a natureza animal, através 
das condições sociais e humanas. Os 
Espíritos dizem que a vida em socieda-
de é um progresso, somos seres sociais 
e racionais a caminho da evolução. 
Para que os indivíduos recebam a luz 
do conhecimento, seus pais ou os res-
ponsáveis por sua instrução, precisam 
exemplificar ações positivas e deixá-los 
com suas marcas e digitais na alma. Os 
professores também têm função subli-
me, responsáveis por engajar e falar 
do futuro àqueles que serão o futuro. 
Nada substitui um educador com es-
trelas nos olhos, sentindo sua tarefa 
um chamado dos céus. 

Como podemos justificar a ausên-
cia de nossos filhos nas casas espíritas? 
São locais feios, desorganizados e ca-
rentes de expositores que chamem sua 
atenção? Não somos suficientemente 
instruídos e inteligentes para pensar 
em casas espíritas mais atrativas para 
conversarmos com os jovens a respeito 
de seus medos e do tipo de casa que 
gostariam de ter? Será que não pode-
mos organizar e preparar bem os ex-
positores? Por que temos professores 
brilhando na universidade e não pos-
suímos expositores capacitados, tradu-
zindo a luz da Doutrina Espírita para 
aqueles que a procuram? 

Muitos pensam: mas Deus não vai 
deixar os centros espíritas acabarem! 
Se não cuidarmos de nossas casas, não 
educarmos o ser imortal, segundo o 
Espiritismo e de modo atrativo, se as 
casas não se reunirem e dialogarem 
com a modernidade, sim, o centro 
espírita poderá acabar, pois continua-
mos falando de Espiritismo como falá-
vamos há trinta anos. 

O que estamos fazendo pelo 
Espiritismo? Que mundo desejamos 
encontrar ao reencarnar e qual nosso 
papel hoje para contribuir com a edu-
cação do espírito integral, fundamen-
tal para o processo de regeneração do 
planeta Terra?

Sem educação não se adquire sabe-
doria e nela está a felicidade.

Juliana Bertoldo é presidente da USE 
Intermunicipal de Mauá..
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Um desafio
chamado família

Falar em família no nos-
so planeta e lembrar 
de Kardec quando fala 
em tipos de família: 
biológicas, mistas e es-
pirituais...As biológicas 

são superficiais; as mistas são constitu-
ídas por elementos afins e outros não 
tão afins; as espirituais são formadas 
de elementos ligados pelo amor, sin-
tonia no modo de pensar, afinidades...
As espirituais são formadas através dos 
séculos...

Recordamos o livro Sexo e destino, 
onde André Luiz narra a hitória de 
uma família biológica apenas... Cada 
um dos elementos que constituem a fa-
mília vive solitário na casa... Pouco se 
comunicam... As filhas são duas, uma  
do casal e a outra supostamente ado-
tada...Na realidade é filha de uma em-
pregada e do marido da dona da casa, 
que sabe que é filha do marido; ele não 
sabe que a menina é filha dele... Não 
oram, não conversam e a vida se ar-
rasta nessa falta de amor que gera uma 

Heloísa Pires

Palestra com Heloísa Pires
Foto: Sissy Eiko
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tragédia... Leiam e admirem a história 
que acaba bem... E uma família quase 
que apenas biológica... Um aconteci-
mento muda a história da família...

  No livro O cérebro que se transforma, 
escrito por  um grupo de neurocientis-
tas dos Estados Unidos, coordenados 
pelo dr. Normam Dodge. Falam sobre 
a ação do pensamento sobre o cérebro 
com uma visão materialista; não con-
seguem explicar de onde vem o pen-
samento e como age sobre o cérebro 
do corpo físico. Não leram O livro dos 
espíritos e não refletiram sobre os ensi-
namentos de Jesus: ”Sois deuses, sois 
luzes; sois o sal da Terra”...Nem leram 
o trabalho magnífico de Kardec: “so-
mos Espíritos, pensamento e vontade, 
inteligências e morais do Universo!” 
Como entenderiam, como afirma 
também a Parapsicologia, nas palavras 
de Rhine: “A mente é extrafísica e, por 
vias não físicas, age sobre o mundo a 
sua volta”

  Na história real, nasce numa fa-
mília amorosa, na qual todos se amam 
e auxiliam, uma bebê com grande 
dificuldades no seu desenvolvimento. 
Demora a andar, a falar, a compreen-
der o mundo à sua volta. Os pais a le-
vam a vários tratamentos em lugares 
não especializados porque os exames, 
ainda grosseiros, não determinavam a 
causa das dificuldades... Os anos pas-
sam e a menina está com vinte anos e 
o dr. Ba Rita ouve falar na menina e na 
indecisão no diagnóstico. Vai conhecê-
-la e realiza exames em máquinas mo-
dernas. Descobrem que a jovem que 
se tornara uma moça que levava vida 

normal, só possuía um hemisfério do 
cérebro. O segundo era apenas uma 
faixa escura que não se completara...
Como a menina apresentava tão pou-
cas dificuldades? Concluíram que o 
amparo da família, o amor dos pais e 
irmãos e os tratamentos para outros 
problemas haviam aproveitado a plas-
ticidade do cérebro do corpo físico; a  
estimulação que o  amor proporciona 
e permitira a quase cura. O hemisfe-
rio saudável auxiliou o incompleto e 
ocorreu  a quase cura, deixando leves 
dificuldades.

No livro Psiquiatria e espiritismo, do 
dr. Inácio Ferreira, psiquiatra no hos-
pital de Uberaba. Dr. Inácio, nos casos 
difíceis, consultava os Espíritos, reali-
zava sessão de desobsessão, era auxi-
liado por encarnados e desencarnados.

Certo dia chegou um menino para 
ser internado porque estava agredindo 
o pai que odiava aparentemente sem 
motivo! O menino passou por trata-
mento, era educado e amoroso com 
todos. Recebeu alta e o pai foi busca-
-lo. O menino quando viu o pai come-
çou a gritar: “Ele quer me matar; está 
com um canivete para me matar...” Os 
Espíritos, que auxiliavam dr. Inácio, 
haviam contado ao doutor  que o pai 
do menino o matara numa encarna-
ção anterior. Mas era passado.

Nessa relação Espírito x corpo físi-
co, as lembranças ficam no inconscien-
te, às vezes indefinidas, mas podem 
aflorar conforme o estímulo .

Heloísa é professora de matemática, exposito-
ra e escritora espírita.



A alegria de se
trabalhar na vinha do Senhor

Convidado a re-
alizar a última 
palestra do sába-
do, no Congresso 
Estadual de Espiri-
tismo, Haroldo 

Dias Dutra discorreu sobre o tema A 
alegria de se trabalhar na vinha do senhor.

Dizendo parecer fora do propósito 
falar sobre alegria em momentos tur-
bulentos como o que passamos, co-
menta sobre o processo de evolução 
dos planetas, comparando-o às carac-

terísticas peculiares à cada fase da vida 
humana.

“Os planetas começam mundos 
primitivos, onde a vida geológica está 
se processando. Depois surge a vida 
biológica, a explosão da diversidade, a 
formação dos ecossistemas, até o surgi-
mento de milhões de espécies de seres 
vivos”. E o homem, dotado da racio-
nalidade e do livre-arbítrio, faz suas es-
colhas identificadas com o mal e com a 
destruição, assemelhando-se à fase da 
infância do ser.”

Izabel Vitusso

Foto: Sissy Eiko

Palestra com Haroldo Dutra Dias
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Depois entraríamos no período 
conturbado da adolescência, como os 
mundos de expiação e provas, em que 
predominam as revoltas e as incon-
sequências, sendo esta uma fase das 
experimentações, em que pelas con-
sequências dos atos aprimoram-se as 
escolhas.

Saindo da adolescência, Haroldo 
compara o momento em que uma 
pessoa descobre o amor como o perí-
odo em que o planeta estaria, em sua 
fase de transição, após o que, ela irá 
crescer, fazer planos de amor, sendo 
este o momento relativo ao mundo de 
regeneração. Ao chegar o tempo dos 
mundos ditosos, esta adolescente terá 
se transformado em uma pessoa belís-
sima, inteligente, que ama o bem, que 
deseja a retidão, a equidade, a fraterni-
dade, a igualdade, a dignidade.

Haroldo Dutra também traz uma 
interpretação sobre os significados de 
passagens do Evangelho sobre as bo-
das, lembrando que Jesus inicia a sua 
mensagem justamente num festim de 
bodas, onde acontece o primeiro fenô-
meno de transfiguração, o da água em 
vinho. 

Cita a passagem do evangelho de 
Mateus (9: 10-15) em que os discípu-
los de João Batista perguntam por que 
eles jejuavam e os discípulos de Jesus 
não, tenho-lhe o mestre respondido: 
“Podem, porventura, estarem tristes os 
convidados para o casamento enquan-
to o noivo está com eles? Porém, dias 
virão em que o noivo lhe será tirado, e 
nesses dias eles jejuarão.”

Em sua interpretação, o noivo seria 

Jesus, e a Terra seria a referida noiva, 
que, longe do seu pretendente, haveria 
de passar por árduos aprendizados até 
chegar ao amadurecimento. “O festim 
de bodas seria o momento em que um 
planeta casa-se com o código moral do 
universo, fato que ainda não aconte-
ceu com a Terra, estando ela ainda em 
clima de noivado”, segundo o orador. 

Sabendo-se da lei universal do pro-
gresso, à despeito de toda a turbulên-
cia em que vive o planeta, Haroldo 
lembra que não há como não se ter 
otimismo, alegria, ao se antever os 
novos tempos se aproximando. E traz 
a passagem da Bíblia hebraica, em 
que Jeremias sonha com um ramo da 
amendoeira todo florido - a primeira 
árvore a florir na região, prenunciando 
o fim do inverno. 

No sonho, Jeremias obtém o reca-
do de que Deus estaria vigilante sobre 
a sua palavra, o que fez do ramo da 
amendoeira um grande símbolo da 
presença divina sobre a criação na tra-
dição judaica.

O orador finaliza lembrando que, 
enquanto é inverno, e tudo em tor-
no parece destruição, e as flores de 
amendoeira vão surgindo, há que se 
ter certeza de que a primavera está se 
aproximando. “Depois da amendoeira 
florir uma a uma, todas as plantas vol-
tam a ficar verdes. É chegada a prima-
vera”, finaliza o orador.

Izabel Vitusso é editora responsável do Correio 
Fraterno, de São Bernardo do Campo.
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A fé e a esperança
frente aos desafios da atualidade

“O futuro é construído 
por nossas ações diá-
rias. Nós influencia-
mos tudo que vai ao 
vento”.  Esta frase de 
Alvin Toffler, escritor 

americano considerado futurista e 
também um guru do Marketing, foi 
usada pelo jornalista André Trigueiro 
para abordar o tema de sua palestra. 
Naturalmente, Trigueiro não estava 

pretendendo ensinar técnicas de ven-
da, mas demonstrar sim que nossos 
pensamentos, palavras e atos exercem 
forte influência nas pessoas.  

Trigueiro não economizou nas cita-
ções bibliográficas para sustentar sua 
tese. “Por onde vamos, levamos uma 
nuvem, a psicosfera que nos é própria, 
formada por nossos pensamentos”, 
renovando a velha recomendação do 
“vigiai e orai”, que Jesus fez aos seus 

Rubens Toledo

Foto: Sissy Eiko

Palestra com André Trigueiro
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discípulos. “Não se brinca com vi-
bração e sintonia”, continuou André, 
prendendo a atenção dos mais de 700 
congressistas reunidos no grande salão 
do Hotel. 

Dos pensamentos para os atos e pa-
lavras, lembrou que há palavras que 
derrubam, mas também há aquelas 
que erguem e salvam. E citou o que lhe 
confidenciou um ator na Rede Globo 
que no início da carreira encontrava-se 
em vias de cometer suicídio, mas que 
foi salvo por uma frase de bom ânimo 
que leu no panfleto da escola de Ioga 
do professor Hermógenes de Andrade. 

“Aquelas palavras foram decisi-
vas para que nosso amigo desistisse 
da intenção de suicidar-se”, destacou 
André, que, além da cruzada em defe-
sa do meio ambiente, tem lutado mui-
to também nas frentes de prevenção 
ao suicídio e é autor do livro Viver é a 
melhor opção.

E a palestra teria mesmo que de-
saguar nas decantadas fake news, ou 
seja, o ato deliberado de alguém em 
divulgar uma notícia, que se sabe ser 
falsa, com o objetivo de destruir repu-
tações. “Todas as tuas frases escritas 
vão produzir impacto naqueles que te 
leem. Portanto, não escreva com o fí-
gado”, recomendou. 

“Reconhece-se o verdadeiro espíri-
ta pelos esforços que empreende para 
dominar suas más inclinações, asseve-
rou Kardec. De nossa parte, porém, 
acrescentaríamos que o livro de ca-
beceira pode também dizer muito da 
pessoa”, disse Trigueiro, confessando 
que o seu é Fonte viva, de Emmanuel, de 

onde extraiu a lição 161 “No esforço 
comum” – “Não sabeis que um pou-
co de fermento leveda a massa toda?” 
– como mote inspirador da sua pales-
tra.  “Nossa vida, em qualquer setor de 
luta, é uma grande oficina de molda-
gem”, destacou o palestrante.

Ao final, Trigueiro repetiu Paulo 
para nova advertência aos irmãos es-
píritas nestes dias difíceis de transição 
planetária e, lembrando a mensagem 
que trouxe num dos livros que au-
tografara naquela manhã, afirmou: 
“Somos a comunidade dos diferentes. 
E você está dentro?”.

Rubens Toledo é jornalista e ex-editor do jor-
nal Dirigente Espírita.
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Rodas de conversa
e suas sínteses

• O Espiritismo como filosofia 
nos ajuda a entender o nosso 
relacionamento com os outros 
e nos faz refletir sobre qual é 
o nosso objetivo na vida e qual 
a nossa expectativa no mundo 
material e Espiritual. 
• Kardec apresenta a religião 
no sentido superior integrada à 
filosofia e à ciência. 

•  A mensagem espírita é es-
sencialmente filosófica, mas 
inclui o transcendente relacio-
nado com o mundo Espiritual. 
A fé́ precisa estar apoiada na 
racionalidade. 
• O Espiritismo tem o trípli-
ce aspecto, mas a religião não 
pode ser confundida com prá-
ticas ritualistas.

Espiritismo: religião em seu sentido filosófico
Expositores: Humberto Schubert Coelho, Aparecido José Orlando, Roberto Watanabe
Mediação: Neli del Nery Prado
Relator: Mauro dos Santos

•  É preciso adotar o método 
científico pois apenas opiniões 
nada valem, a filosofia traz a ar-
gumentação e a religião aborda 
o caráter transcendental de um 
fenômeno que só ocorre por 
meio do contato com a mediu-
nidade

Foto: Sissy Eiko
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• Problemas apresentados como 
científicos sejam fenômenos, te-
orias ou teses para serem con-
siderados como conhecimento 
espírita devem ser comprovados 
cientificamente, antes de serem 
divulgados como verdades.
• O movimento e o centro espí-
rita devem ter muita prudência 
para não tomar a “opinião pes-
soal” de um Espírito, médium 
ou um escritor famoso, como 
uma verdade espírita a ser di-
vulgada e praticada.
• Buscar as ações na ciência es-
pírita e nos diversos escritos de 
Kardec como narrativas e prá-
ticas espíritas e, fora disso, ser 

prudente e pesquisar para não 
induzir o espírita ao erro por 
imprudência.
• Sugestão para reflexão de 
três tipos de equívocos no uso 
de conceitos científicos no 
meio espírita: óbvios, sutis e 
muito sutis. 
• Equívocos óbvios são aqueles 
que claramente a gente conse-
gue identificar a incoerência 
doutrinária. 
• Equívocos sutis são aqueles 
que envolvem conceitos que 
o movimento espírita acolheu 
e usa nas explicações de fenô-
menos e práticas espíritas. 
• Equívocos muito sutis dizem 

Uso equivocado de teorias científicas no Espiritismo
Expositores: Alexandre da Fonseca, Daniel Camasmie
Mediação: Norberto Tomasini
Relator: Allan Kardec Pitta Veloso

respeito à falta de entendimen-
to pelo movimento espírita 
em geral sobre como a ciência 
avança em seus conhecimentos. 
Foi citado o entendimento do 
termo “contribuição”. Muitos 
acham que o conteúdo de obras 
mediúnicas são avanços ao co-
nhecimento espírita só por-
que se tornaram tradicionais e 
aceitas, e porque o médium foi 
pessoa idônea e boa. Isso é um 
equívoco muito sutil de nature-
za científica, pois que nenhum 
prêmio Nobel jamais teve suas 
ideias aceitas (antes ou depois 
da premiação) só por ter esse 
reconhecimento.

Foto: Pedro Nakano
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• Já inserimos muitas práticas 
estranhas no Espiritismo como 
uma criancice comportamen-
tal, numa falta de humildade. 
A neurociência já busca as ver-
dades espíritas pela parapsi-
cologia. Com o Espiritismo, o 
materialismo se enfraquece.
• Respeito a todas as crenças, 
mas quem não aceita as ideias 
espíritas não deve inserir prá-
ticas estranhas. Respeitar tam-
bém o Espiritismo.
• Produzir um livro através de 

um único médium mudando o 
Espiritismo não pode ser vali-
dado como obra espírita.
•  Kardec identificou as men-
sagens mediúnicas falsas e as 
repeliu, deixando-nos uma 
obra de fé raciocinada.
Religião no sentido filosófico.
• A necessidade de novidades 
não seria o resultado da falta 
de conhecimento das bases / 
fundamentos do Espiritismo ?
• Práticas estranhas 
(Apometria, cristais, cromote-

Práticas estranhas no centro espírita
Expositores: Heloísa Pires, Marco Milani, Juliana Bertoldo
Mediação: Dalva Ferreira
Relator: Mônica Etes

rapia ...) atraem muitas pessoas, 
mas depois, num efeito funil, 
pequeno número busca os cur-
sos.
• A base de tudo é o estudo. 
Sem este surgem as brechas.
• Dirigentes também precisam 
dos fundamentos da Doutrina e 
devem valorizar os estudos.
Estudar sem Kardec é uma prá-
tica estranha.
• Transformação moral é a reli-
gião trazida por Kardec.

Foto: Sissy Eiko
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• As relações dos Espíritos com 
os homens são constantes, ocor-
rem de maneira oculta ou os-
tensiva.
• Mediunidade é uma faculdade 
natural, inerente ao ser huma-
no, animais não são médiuns.
• O mecanismo da mediunida-
de se dá através da emancipa-
ção do perispírito do médium.
• Estamos mergulhados em 
fluidos, esses fluidos servem de 
meio de transmissão e intera-
ção entre os Espíritos.
• Através da afinidade, os 
Espíritos se põem em relação 
e podem sofrer influência per-
cebendo o estado do comu-
nicante, o médium com suas 
palavras, seu vocabulário e sua 
interpretação pessoal, age re-
passando a situação do Espírito.
• O livro que serve de base para 
a melhor compreensão a res-
peito da mediunidade é O livro 
dos médiuns, mas os temas devem 
ser pesquisados e estudados em 
todas as obras de Allan Kardec.

Realização de uma reunião 
mediúnica
• Perfeita comunhão de vistas e 
de sentimentos.
• Cordialidade recíproca entre 
os membros.
• Ausência de todo sentimento 
contrário à verdadeira caridade 
cristã.
• União em torno de um único 

desejo: o de se instruírem e de 
se melhorarem, por meio dos 
ensinos dos Espíritos.
• Recolhimento e silêncio res-
peitosos. 
• União de todos, pelo pensa-
mento.
• Isenção de todo sentimento 
de orgulho, de amor-próprio, 
de supremacia e vaidade, pre-
dominando a necessidade de 
ser útil. 
• Integração dos participantes 
da atividade mediúnica na ins-
tituição espírita onde atuam.

Experiências de reuniões 
mediúnicas virtuais?
• Necessidade de reavaliação 
da prática mediúnica presen-
cial face às possibilidades de 
criar-se novas metodologias de 
estudo e práticas mediúnicas 
virtuais.

Desafios da prática mediúnica nos dias atuais
Expositores: Julia Nezu, Andrea Laporte Milani
Mediação Antonio Carlos Amorim
Relator Maurício Romão

• Efetivamente foram formados 
grupos de oração entre os tra-
balhadores dessa área para dar 
suporte espiritual aqueles que 
se sentiam em desiquilíbrio me-
diúnico.
• Desde o início da pande-
mia a maioria dos Centros 
Espíritas passaram a realizar o 
Evangelho com os trabalhado-
res dessa área, irradiações e em 
alguns grupos, também, o inter-
câmbio com o mentor.
• Estudos de possibilidades de se 
implementar uma metodologia 
de educação da mediúnica por 
meio virtual e de treinamento a 
distância. Não há experiências 
efetivas nesse campo, mas há 
algumas especulações. 

Foto: Sissy Eiko
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• Para construir uma rede po-
sitiva, deve-se passar rápido no 
que é negativo para que o al-
goritmo não registre que seja 
de grande interesse ao usuário 
e disponibilize um conjunto de 
notícias igualmente negativas. 
Recomenda-se enfatizar as cur-
tidas em notícias positivas, sau-
dáveis, para construir uma rede 
produtiva e interessante
• Orar e vigiar também funcio-
na nas redes sociais
• A preocupação não deve ser 
sobre o que pensam de nós, mas 
sobre o que estamos “venden-
do” sobre nós.
• Não dispender esforços inutil-
mente em discussões e focar no 
autoconhecimento.

• Adequar a linguagem de 
Kardec ao contexto, sem-
pre respeitando o conteúdo. 
Exemplo – o humor do grupo 
de teatro Amigos da Luz.
• O uso da internet e das re-
des sociais foi muito positivo  – 
cursos on-line reuniram maior 
número de pessoas.
• Os adultos devem dar exem-
plo às crianças sobre o con-
teúdo de interesse e colocar 
limites quanto ao uso do celu-
lar – hoje utilizado para traba-
lho e lazer.
• A rotina do centro espírita 
já mudou e não retornará ao 
momento anterior. As casas 
espíritas terão que adotar sis-
tema híbrido para contemplar 

A postura do espírita diante das mídias sociais
Expositores: Izabel Vitusso, Kátia Penteado e Maurício Romão.
Mediadora: Juliana Moraes
Relatora: Eliana Haddad

o presencial e o virtual.
• A melhor forma do espírita se 
comportar nas redes sociais está 
descrita no item “O homem de 
Bem”, no capítulo 17 – Sede 
Perfeitos, de O evangelho segundo 
o espiritismo – respeitar a opinião 
dos outros, não alimentar o 
ódio e nem rancor etc.
• Lembrar sempre de que não 
estamos sós e que existe um 
direcionamento espiritual que 
nem sempre conseguimos per-
ceber
• Vivemos tempos de “depres-
são intelectual”. E consideran-
do a lei do progresso, devemos 
nos perguntar – estou colabo-
rando com isso ou ajudando a 
melhorar a situação?

Foto: Sissy Eiko
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• Constata-se uma dificuldade 
de diálogo entre as gerações, 
com pontos a serem supera-
dos em todos os grupos, desde 
aqueles decorrentes da inexpe-
riência dos jovens assim como a 
necessidade de maior compre-
ensão por parte dos dirigentes 
sobre as características cultu-
rais das novas gerações. A inex-
periência pode ser suprida com 
uma orientação e acompanha-
mento respeitoso. 
• O jovem deve ser mais apro-
veitado não apenas para o apoio 
nas tarefas de serviços gerais, 
mas também nos estudos e pa-
lestras. Deve-se estabelecer um 
processo para essa preparação 
do jovem e acompanhamento.
• Muitos dirigentes também 
participaram de grupos de mo-
cidade e ascenderam às posi-
ções que ocupam hoje, então 
deveriam compreender a re-
levância do oferecimento de 
oportunidades nesse sentido, 
mas há grande quantidade de 
dirigentes que desconhecem a 
dinâmica das mocidades.
• Em especial o tema da empa-
tia deve ser trabalhado com os 
dirigentes como também um 
olhar para as características da 
juventude atual e o processo de 
construção da identidade dela.
• Há ainda outro ponto relevan-
te, a comunicação é prejudica-
da uma vez que não se formem 
educadores juvenis capazes de 

trazer a pureza doutrinária em 
uma linguagem clara e obje-
tiva, que atenda a expectativa 
de respostas aos questionamen-
tos dos jovens, em especial aos 
temas mais delicados (Aborto, 
Legalização de drogas, Pena de 
morte, etc.). Uma vez o jovem 
não atendido nos respectivos 
questionamentos, não se sentirá 
plenificado pela doutrina, o que 
esgota a comunicação e incenti-
va o abandono da casa espírita.
• Um outro ponto trazido é a 
falta de consciência plena, de 
quantidade razoável dos diri-
gentes, em relação a transição 
de dirigência na maioria das ca-
sas espíritas. É necessário cons-
cientizar os dirigentes de que 
a transição de diretorias é res-
ponsabilidade da gestão atual e 
cabe a esta garantir que a mes-
ma seja feita de forma natural, 

Diálogo entre gerações no movimento espírita
Expositores: Filipe Felix, Pedro Valiatti e Walteno Silva
Mediador: Henrico Brum
Relator: Junior Pinheiro

não impactando ou trazendo 
lacunas nas atividades da casa. 
A sugestão é levar esse tema as 
comissões e, se necessário, até 
criar itens no estatuto prevendo 
um mecanismo que garanta a 
transição e renovação mínima 
do quadro de dirigência.
• Em síntese, a comunicação 
se estabeleceria de forma mais 
eficaz, em comparação aos dias 
de hoje, se o jovem tivesse um 
claro caminho dentro da casa 
espírita, melhor compreensão 
da casa espírita através da ob-
servação de atividades, bem 
como participação em alguns 
trabalhos, além de poder con-
tar com educadores preparados 
para desenvolver os temas da 
atualidade sob a ótica espírita.

Foto: Sissy Eiko
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• Parcela significativa dos cen-
tros espíritas se adaptou às no-
vas tecnologias de comunicação 
a distância, porém outros ainda 
mostram-se resistentes à am-
pliação do uso de recursos tec-
nológicos.
• Percebem-se mudanças nas 
prioridades dos centros espíri-
tas, sem fugir de seu papel bá-
sico.
• Algumas atividades ganharam 
eficácia e engajamento

• Há atividades que deveriam 
ser realizadas presencialmente, 
apesar de haver estudos no sen-
tido de realização a distância.
• As lições aprendidas se refe-
rem às práticas para a presta-
ção de serviços e manutenção 
das atividades das casas espí-
ritas, aprimorando essas ações 
dadas as novas oportunidades 
tecnológicas de interação.
• A USE teve relevante papel 
nesse período, com orientações 

Lições da pandemia ao centro espírita
Expositores: Guaracy Nascimento, Pascoal Bovino e Rosana Gaspar
Mediador: Edmar Galves
Relator: Mauro Santos

e oferecimento de ferramentas.
• As opiniões ou posições de 
políticos e ideologias políticas, 
também não são recomendá-
veis para os centros espíritas. 
• Deve-se ter cuidado contínuo 
com as notícias falsas. A análise 
consiste em perguntar sempre 
quem é a fonte? (A fonte é co-
nhecida?) A fonte tem qualifi-
cação para o assunto? Qual o 
interesse da fonte?

Foto: Sissy Eiko
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• Relevância do dirigente espí-
rita estudar continuamente as 
obras de Kardec para servir 
como referência doutrinária em 
seu meio de atuação;
• Necessidade da análise crítica 
e aplicação de método e crité-
rios racionais baseados em fatos 
e no corpo teórico espírita para 
obras literárias, palestras, men-
sagens etc. para não se aceitar 
ou negar “a priori” nenhum 
conteúdo apenas baseado na 
idoneidade de encarnados ou 

desencarnados, que agiriam 
nesses casos apenas como argu-
mento de autoridade;
• Alerta para a existência de 
inúmeras informações ditas 
“históricas” em obras mediúni-
cas que não possuem validação 
pelos fatos registrados cientifi-
camente, logo não podem ser 
tomadas como verdades doutri-
nárias;
• Romances mediúnicos com 
narrativas históricas expressam 
apenas a opinião de um autor 

Fatos históricos e coerência doutrinária
Expositores: Alexandre Fonseca, Marco Milani e Paulo Francisco
Mediador: Allan Kardec Veloso
Relatora: Luci Miranda

espiritual e seus relatos não se 
caracterizam, isoladamente, 
como fatos históricos compro-
vados e que devam ser conside-
rados válidos.
• Qualquer informação inseri-
da em palestras ou mesmo em 
obras anímicas ou mediúnicas, 
independente do médium ou 
do autor espiritual, são opini-
ões e assim não se comparam 
às obras fundamentais de Allan 
Kardec que passaram pelo cri-
tério da universalidade.

Foto: Sissy Eiko
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O Congresso também
foi lugar de jovem

OCongresso 
t a m b é m 
foi lugar 
de jovem! 
Durante os 
três dias de 

evento foi possível ver jovens 
em grupos ou individualmente 
por todas as atividades - desde 
as rodas de conversas até os co-
ffee breaks memoráveis.

O Departamento de 
Mocidade conseguiu, com o 
apoio da Diretoria Executiva 
da USE, promover uma expe-
riência inédita para os jovens 
durante o evento. Cerca de 40 
jovens estiveram hospedados 
em uma locação próxima do 
evento e viveram uma experiên-

cia semelhante aos eventos 
de mocidade que já acontecem 
pelo estado.

Teve fogueira, roda de vio-
lão, cantoria e muita confrater-
nização antes das partidas para 
o Hotel Tauá e depois, a fim de 
tornar a experiência do jovem 
ainda mais intensa.

E como não existe só um 
jovem de só um jeito, os gostos 
acabaram influenciando cada 
um a acompanhar o Congresso 
de forma diferente.

Para Lúcio Sá, de São Paulo, 
o ponto alto foram as rodas de 
discussão, especialmente com 
o foco na ciência espírita e seu 
uso correto e equivocado.

Amanda Salgado, de 

Henrico Brum

Taubaté, confessou que ape-
sar dos excelentes trabalhos de 
Rossandro Klinjey e Haroldo 
Dutra, a palestra que mais cau-
sou impacto foi a de Humberto 
Schubert em Viver no Mundo sem 
Ser do Mundo.

Além de acompanhar as ati-
vidades, o grupo de mocidade 
ainda acabou se tornando atra-
ção ao promover pelo menos 
duas rodas de violão no saguão 
do hotel que agitaram e inje-
taram boas energias em todos 
que por lá passavam.

Se alguém perguntar se os 
jovens estavam no Congresso, 
não pode ter dúvida nem receio 
de responder que estiveram 
sim, e sempre estarão!
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Divaldo Franco
e sua mensagem aos congressistas

Senhoras, senho-
res!

Queridas ir-
mãs, queridos ir-
mãos espiritistas!

Que a paz do 
Senhor permaneça conosco, 
hoje e sempre!

O ínclito codificador da 
Doutrina Espírita, Allan 
Kardec, acentuou com muita 
propriedade: “O Espiritismo 
marcha ao lado da ciência, 

aceita tudo o que a ciência pre-
coniza, mas não se detém onde 
a ciência para. No dia em que 
a ciência demonstrar que esta-
mos errados em um ponto, os 
espirititas, abandonemos este 
ponto e sigamos a ciência”.

Essa declaração retumbante, 
foi no grande período da física 
na sua estrutura inicial, desde 
então, a ciência na sua multi-
plicidade de investigações, nas 
áreas mais complexas da rea-

Divaldo Pereira Franco

lidade universal, tem cada dia 
mudado velhos conceitos, apre-
sentando-os de forma robusta, 
como resultado da pesquisa em 
laboratório.

Hoje, vemos a física das pro-
babilidades entrar no campo da 
energia e oferecer ensejo para 
análises de natureza transcen-
dental.

A biologia saiu dos parâme-
tros convencionais e alargou o 
seu périplo para poder enten-
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der a vida na sua multiface gi-
gantesca.

A química revoluciona cada 
dia as substâncias que consti-
tuem a Terra, e consequente-
mente o Universo, ensejando 
elaborações muito complexas. 
E assim sucessivamente.

As filosofias têm muda-
do de escola em cada período 
conforme as necessidades das 
criaturas humanas, e até este 
momento, nenhuma das dou-
trina científicas em progresso 
ininterrupto logrou demonstrar 
que qualquer uma das bases da 
Doutrina Espírita encontra-se 
em conflito com as investiga-
ções do conhecimento.

 A tese da imortalidade da 
alma, como consequência na-
tural da crença em Deus, e 
como efeito na comunicabi-
lidade dos Espíritos, dá-nos 
uma filosofia de beleza ímpar, 
através da doutrina das reen-
carnações, ora demonstradas 
através da Parapsicologia, da 
Metapsiquíca e de outras dou-
trinas que se referem à investi-
gação da vida além do cérebro.

Qualquer uma proposta 
moderna, vai encontrar na 
Doutrina Espírita o seu equi-
valente, ampliado e melhora-
do. Por que? Porque a ciência 
estuda os efeitos, o Espiritismo 
remonta às causas. É uma frase 
de uma grandeza rara, porque 
na causa é que está a realida-

de. Os efeitos, os fenômenos, 
são consequências inevitáveis 
dessas causas, que ora nos atur-
dem, razão pela qual essa filo-
sofia otimista tem como alicerce 
fundamental o dúlcido evange-
lho de Jesus. Das palavras subli-
mes do homem de Nazaré nós 
encontramos sintetizada a filo-
sofia dos séculos. Se fizermos 
um apanhado ligeiro sobre as 
doutrinas religiosas e pesquisas 
ocultistas pré-cristãs, podere-
mos sintetizá-las todas em dois 
ou três pontos fundamentais 
que os são do Espiritismo: a 
crença numa causa inteligente, 
a sobrevivência do ser, a conti-
nuidade da sua vida conforme 
os padrões vividos na jornada 
planetária e acumulados no 
âmago dos pensamentos.

E se ainda nos aprofundar-
mos mais, vamos encontrar na 
pluralidade dos mundos habita-
dos uma das grandes provas da 
grandiosidade do Cosmo e da-
quela causa incausada, razões 
essas que nos levam, espíritas, 
nesta confusa atualidade, em 
que a descrença toma conta das 
mentes humanas e o despauté-
rio se assinala pela conquista ir-
reverente dos valores e valor do 
comportamento sociológico.

Vemos a sociedade que lo-
grou colocar aparelhos espe-
ciais em Marte, mandar uma 
pesquisa fora do sistema solar 
ainda debater-se nas agruras 

primitivas da morte através da 
guerra lamentável nos seus as-
pectos mais hediondos e primá-
rios.

Vemos, por outro lado, o 
desnorteio dos pensamentos 
humanos pela falta estrutural 
de uma doutrina que possa 
oferecer bases sólidas que re-
sistam à investigação demons-
trando a imortalidade da alma, 
como faz o Espiritismo. E, em 
consequência, para esses que 
não se deram ao trabalho de 
investigar em profundidade ou 
de ler o maravilhoso conteúdo 
da bibliografia kardequiana 
na Doutrina Espírita, atiram-
-se aos calabouços das paixões, 
aprisionam-se em cárceres sem 
grades, atormentam-se em lou-
curas não definidas... E o ser 
humano interroga o Universo: 
para onde marchamos, para 
onde vai a nossa pequena socie-
dade?

Há, no entanto, a presença 
de Jesus Cristo ao afirmar-nos 
“nunca vos deixarei à sós”, e 
para demonstrá-lo enviou-nos 
o Consolador, que está conosco 
desde 18 de abril de 1857, dire-
cionando o nosso pensamento, 
nossos passos, da conquista do 
dom mais precioso e necessário 
a existência humana: a paz.

E é essa paz que será conse-
guida após o autoconhecimen-
to, essa proposta grandiosa de 
Sócrates, referendada por Jesus 
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e confirmada por Allan Kardec, 
no conhecimento de si mesmo, 
na análise dos seus feitos, na 
prerrogativa de ter o direito de 
errar, mas tendo o dever ime-
diato de corrigir-se e corrigir 
aquilo que deixou em distonia, 
como grande conforto dizendo 
que a nossa vida tem um sen-
tido e este sentido está na frase 
monumental do “Amai-vos uns 
aos outros quanto eu vos tenho 
amado”. Ou então no manda-
mento, já que Moisés nos lega 
do amor a Deus acima de todas 
a coisas e Jesus complementa 
“com amor ao próximo, como 
a si mesmo”.

A nós nos cabe sair hoje do 
campo filosófico das palavras 
para o campo real do com-
portamento. A necessidade do 
mundo que chora não é ape-
nas de um lenço que lhe en-
xugue as lágrimas, é de uma 
lição que erradique as causas 
do sofrimento por definitivo e 
a criatura humana compreenda 
a sua necessidade de, não po-
dendo transformar o mundo no 
momento, coletivo, como disse 
muito bem Carl Gustav Jung, 
“já que você não consegue a 
própria transformação, não 
consegue mudar o mundo no 
qual está, mude-se e o mundo 
mudará com você”.

Então, neste momento ca-
lamitoso, em que as criaturas 
parecemos desnorteadas, a éti-

ca, os princípios morais, o sen-
timento familiar, a abnegação e 
o sacrifício, a Doutrina Espírita 
nos traz a “Lei da Caridade”, 
que é fundamental no amor, 
para que o meu próximo ex-
perimente a felicidade que eu 
passarei a sentir depois que ele 
esteja inundado pelas vibrações 
dulcíssimas da harmonia inte-
rior.

Nesse encontro fantásti-
co das sociedades espíritas do 
Estado de São Paulo, repetir-se-
-ão as teses magníficas da imor-
talidade do amor, as atividades 
da solidariedade cristã e da fra-
ternidade, as bênçãos da espe-
rança, trazendo de volta as leis 
básicas da vida, exaradas em O 
livro dos espíritos na sua terceira 
parte. Neste momento, por-
tanto, de desencanto, em que 
parece havermos perdido o en-
dereço, faremos a volta saindo 
do desvio da estrada do bem e 
retomando-a com a grande ale-
gria de encontrar Jesus, que ain-
da nos espera. Fazemos votos, 

portanto, que os companheiros 
dedicados ao bem, nas mais di-
versas cidades do Estado de São 
Paulo e do Brasil, consequente-
mente do mundo, dedicando-se 
à vivência do Espiritismo nessa 
hora, sejamos todos nós cartas 
vivas, como asseverava Paulo 
de Tarso, que possam ser lidas 
através do nosso comportamen-
to, dando a lição viva de alegria, 
de esperança e de paz. Este, 
portanto, o momento em que 
poderemos gritar “Salve Cristo, 
aqueles que nos entregamos à 
vivência do Espiritismo te sau-
damos e bendizemos”.

Muita paz, queridas irmãs, 
queridos irmãos.!
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José Raul Teixeira
enviou sua mensagem também

Amigos de São Paulo, 
quanta saudade de vo-
cês... Estou vivendo 
esse momento com vo-
cês no 18o Congresso 
do Estado de São 

Paulo. Quero abraçá-los.
Quero que Jesus seja o caminho de 

vocês, meus amigos.
A Doutrina Espírita é um caminho 

de Jesus. Todos nós estamos sobre a 
cobertura de Jesus.

Quero pedir a Jesus que abençoe 

esse Congresso... Esse Congresso que 
é uma banca de conhecimentos espíri-
tas, uma banca de fraternidade... Esse 
Congresso é uma banca de amizade.

Queridos, estou orando para que 
esse Congresso seja um congresso de 
Jesus, um congresso de Kardec, um 
congresso de Bezerra de Menezes.

Quero abraçá-los, meus queridos. 
Muito obrigado, muito obrigado a vo-
cês que me dão essa chance de falar 
com vocês.

Muito obrigado. Assim seja!

José Raul Teixeira
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Reconhecimento
e gratidão

AComissão 
Organiza-
dora do 
Congres-
so fez ho-
menagens 

especiais a dois useanos pelos 
serviços prestados ao longo dos 
anos em atividades de união e 
de unificação. Waldemar Fabris 
(da USE Distrital de Pirituba) e 
Arquimedes Brumati (da USE 
Intermunicipal de Lins) rece-

beram, de Rosana Gaspar e de 
Julia Nezu, certificados de reco-
nhecimento e gratidão.

Merhy Seba (da USE 
Intermunicipal de Ribeirão 
Preto), também foi homena-
geado com um certificado em 
reconhecimento aos trabalhos 
desenvolvidos desde o início 
da campanha Comece pelo 
Começo, em 1972, proposta 
dele e iniciativa do Conselho 
Espíritia Metropolitano, hoje 

da Redação

USE Regional de São Paulo. 
Merhy Seba foi o  publicitá-
rio que participou desde a sua 
criação e durante os 50 anos 
ele manteve as atualizações de 
todas as peças publicitárias e le-
vou, em nome da USE, a cam-
panha para o CFN da FEB, 
na gestão do Cesar Perri, na 
presidência da FEB e do CFN. 
Ele foi homenageado por in-
termédio do 2º Vice-presidente 
da USE Pascoal Antonio 

Foto: A.J.Orlando
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Bovino que ficou incumbido 
de entregar-lhe o certificado 
de Reconhecimento e Gratidão 
pela colaboração prestada nes-
sa Campanha, ao longo dos 
50 anos. Merhy não compare-
ceu por problemas de saúde. 
O vídeo comemorativo do cin-
quentenário da campanha foi 
apresentado aos congressistas.

Outra iniciativa que está co-
memorando os 50 anos no ar e 
que recebeu o reconhecimen-
to da Comissão Organização 
do Congresso é o programa 
Momento Espírita, Foi prestada 
homenagem aos seus coor-
denadores, Suzete Amorim e 
Antonio Carlos Amorim que 
vêm atuando no programa 
há 47 anos, pelas ondas da 
Rádio Boa Nova de Guarulhos, 
hoje também, via internet no 
mundo todo.Também, esses 
receberam o certificado de 
Reconhecimento e Gratidão 
por essa comemoração apre-
sentado pela Rede Boa Nova 
de rádio, aos domingos, a partir 
das 12 horas. Também o vídeo 
do cinquentenário do progra-
ma foi apresentado no domin-
go, pela manhã.

Angela Maria Bianco, da 
USE Distrital de Pinheiros, co-
ordenadora da infraestrutura 
do Congresso, foi homenagea-
da, também, e em nome dela, 
o foram todas as mulheres de 
todos os órgãos da USE.

Arquimedes Brunati (Lins) e Waldemar Fabris (São Paulo) recebendo
certificados de Reconhecimento e gradtidão.

Foto: Sissy Eiko

Foto: Sissy Eiko

Pascoal Bovino recebendo o certificado de reconhecimento e gratidão, em 
nome de Merhy Seba (Ribeirão Preto)

Suzete e Antonio Carlos Amorim (São Paulo), do programa Momento Espírita, 
sendo reconhecidos por Rosana Amado Gaspar, presidente da USE

Foto: A.J.Orlando
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Congresso
em dados

da Redação

733
Total de participantes

13
Estados brasileiros
Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, 
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo

653 participantes (89 %)
Estado de São Paulo
Cidades = 83

198 São Paulo
48 Campinas
47 Ribeirão Preto 
34 São José dos Campos
18 São José do Rio Preto
16 Osasco  
14 Franca, Sorocaba 
13 Santos
12 Araraquara, Atibaia  
11 Amparo
10 São Bernardo do Campo 
9 Guarulhos

7 Bauru, Matão, Rio Claro
6 Guararema, Indaiatuba, Itupeva,   
 Jundiaí, Mogi das Cruzes
5 Barueri, Conchal, Jacareí, Taboão da  
 Serra, Taubaté
4 Buritizal, Guarujá, Itanhaém,   
 Itapetininga, Itatiba, Limeira,   
 Pindamonhangaba, Santo André, São  
 Vicente, Valinhos
3 Aguaí, Americana, Diadema, Itaqui,   
 Peruíbe

2 Adamantina, Assis, Boracéa, Bragança  
 Paulista, Cachoeira Paulista, Campo   
 Limpo Paulista, Catanduva, Conchas,  
 Cotia, Fernandópolis, Holambra, Ibiúna,  
 Ilha Solteira, Lins, Louveira, Mairiporã,  
 Mauá, Ourinhos, Paulínea, Piracicaba,  
 Ribeirão Pires, São Roque, Sumaré,   
 Suzano, Tatuí
1 Artur Nogueira, Caçapava, Carapicuíba,  
 Cruzeiro, Ilha Comprida, Itapecirica  
 da Serra, Itirapuã, Ituverava, Marília,  
 Monte Mor, Presidente Epitácio, Santa  
 Fé do Sul, São Caetano do Sul, São   
 Miguel Arcanjo, Serrana, Votorantim.

Sexo

Idade
263 454263          454

16
21

26
31

63

88 91
100

111

61

33

6

[15,1, 21,1]

(21,1, 27,1]

(27,1, 33,1]

(33,1, 39,1]

(39,1, 45,1]

(45,1, 51,1]

(51,1, 57,1]

(57,1, 63,1]

(63,1, 69,1]

(69,1, 75,1]

(75,1, 81,1]

(81,1, 87,1]

Idade

Mediana = 56,6 anos
de 15 a 87 anos
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Mostra de manuscritos
e documentos históricos do 

Espiritismo

No 18o Con-
gresso, foram 
expostos ma-
nuscritos e 
documentos 
pelo Museu 

Allan Kardec On-line, CCDPE-
ECM Centro de Cultura, 
Documentação e Pesquisa do 
Espiritismo Eduardo Carvalho 
Monteiro e USE. 

O Museu Allan Kardec On-
line trouxe documentos e ma-
nuscritos raros de Allan Kardec, 

como cartas, análises de mensa-
gens da Sociedade Parisiense 
de Estudos Espíritas e livros da 
Codificação, de suas primeiras 
edições, que proporcionaram 
aos congressistas uma visuali-
zação do trabalho metódico e 
organizado do Mestre no de-
senvolvimento do Espiritismo. 

O CCDPE-ECM trouxe pri-
meiras edições de obras raras 
de seu acervo, que se encontra 
em processo de digitalização e 
organização para consulta por 

pesquisadores e interessados 
em trabalhar em temas sobre o 
movimento espírita. 

A USE apresentou documen-
tos históricos de suas duas dé-
cadas iniciais, constituídos por 
cartas de união de instituições 
espíritas, as primeiras edições 
do jornal Unificação, manifes-
to do Conselho Deliberativo 
Estadual, documentos e teses 
do Congresso Brasileiro de 
Unificação Espírita, de 1948, 
entre outros.

Foto: Sissy Eiko

Foto: A.J.Orlando

Foto: A.J.Orlando

da Redação
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Lançamento de A Gênese
Edições USE, tradução de

Sara Mounir Imad,
4a. edição francesa

Apresentada ao público, em edição digital, em 2021, a tradução da quarta edição francesa de A 
gênese, os milagres e as predições segundo espiritismo, teve seu lançamento

em formato impresso no 18º Congresso.

A tradução é de Sara Mounir Imad, com notas científicas e explicativas
do físico Alexandre Fontes da Fonseca.

A edição esteve sob a coordenação de Julia Nezu. Na livraria do Congresso, esta tradução da 
Gênese foi o terceiro livro mais vendido.
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Apresentações
artísticas

Foto: Sissy EikoFoto: Sissy Eiko

Foto: Sissy Eiko Foto: Sissy Eiko

Ricardo e Eduardo Lirálcio Ricci

Ed Moreno Moacyr Camargo
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Livraria
Livros espíritas aos congressistas

A USE Municipal de Osasco  e a USE Intermunicipal de Carapicuíba foram responsáveis pela 
organização, preparação e comercialização de livros espíritas durante a realização do 18o Congresso 

Estadual de Espiritismo. Foram vendidos 2.297 livros, nos três dias do evento. Obras espíritas de 
autoria dos expositores do Congresso foram autografadas pelo seus respectivos autores.
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Assessoria de Imprensa
coletivas e comunicadores

Programa Momento Espírita, da USE, São Paulo
 Antonio Carlos Amorim
 Suzete Amorim

Rádio Idefran, de Franca
 Carlos Eduardo Gimenes de Matos
 Karina de Aguiar Duarte Matos

Revista Internacional de Espiritismo e O Clarim, Matão
 Rubens Toledo
 Norberto Carlos Weinlich
 José Luiz Alberto Marchesan

GELC Grupo Espírita Lázaro da Conceição, São Paulo
 Felipe Rosa de Faria Mendes

Candeia Espírita, São José dos Campos
 A. J. Orlando

Correio Fraterno, São Bernardo do Campo
 Izabel Vitusso
 Eliana Haddad

da Redação
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O congresso
foi ...

... um  feito de nos saturar de fluido vital e renovar nossa esperança em um mundo 
melhor. Tudo começou com os abraços fraternos guardados com muita ansiedade, 
a reciprocidade de sentimentos aqueceu a alma e nos ajudou a reiterar nossos com-
promissos no caminho. O clima de amorosidade, cooperação e a vontade de sorver 
o conhecimento proporcionou momentos inenarráveis aos encarnados e desencar-
nados. Sendo um celeiro de estímulos, o Congresso deve atender a todos os níveis 
de encarnados. A inclusão das diversas potencialidades, contidas em um maior 
contingente de centros espíritas, ajudará na difusão da Doutrina Espirita.

Jean Rodrigo Campos Júlio
presidente da USE Intermunicipal de Franca 

... um  transbordamento de vibrações positivas. O 18o Congresso Espirita da 
USE SP nos trouxe momentos de aprendizado, de analise interior, de repensar 
nossa maneira de agir e sermos espiritas cristãos. Tivemos momentos muito emo-
cionantes, principalmente no encerramento, com todos os colaboradores, que tra-
balharam para que esse evento acontecesse, unidos, emocionados cantando, felizes 
pelo trabalho cumprido com excelência, foi lindo. As palestras cheias de conteúdo, 
que nos fizeram refletir, rodas de conversas ricas em aprendizado e experiências. 
Momentos inesquecíveis que ficaram um gostinho de quero mais.

Isabel Cristina Baraúna,
presidente da USE Regional de Taubaté

... uma especial reflexão sobre o centro espírita que veio à tona na palestra de 
Emmanuel Cristiano e na roda de conversa: Lições da pandemia ao centro espí-
rita… No hall do hotel, 35 jovens cantaram músicas de seus encontros ao lado 
dos manuscritos de Kardec, ali expostos. História e juventude se encontram. Como 
levaremos a  Doutrina às crianças, jovens e adultos? Repetindo ou transformando 
as atividades?

Edmar Galves
presidente da USE Regional de São Paulo

... um momento histórico para as nossas vidas e do Movimento Espírita, o 18º 
Congresso da USE SP retornou com muita harmonia, tranquilidade além das 
aprendizagens e reflexões de alto nível. Ainda sinto as vibrações do Congresso!! 
Boas sementes lançadas certamente frutificarão em nossas ações e trabalhos.  
Gratidão à Deus! Parabéns à USE SP e a todos que trabalharam no/pelo 
Congresso.

Anderson José da Silva Zamingnani
presidente da USE Intermunicipal de Jacareí
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O congresso
foi ...

... um evento com mais de 700 espíritas, em Atibaia, para estudo sério em um 
ambiente de absoluta fraternidade. Éramos todos um e conosco os invisíveis. 
Quanta energia, quanta luz! Impossível aquilatar os benefícios para nossa 
comunidade, mas com certeza vai além. A luz ilumina tanto o belo quanto o feio. 
Meus cumprimentos à USE e aos trabalhadores que deram materialidade ao que 
é espiritual. Foi um parto, mas deu certo. Gratidão!

Guaracy Nascimento
presidente da USE Intermunicipal de Ourinhos 

Creio que esse Congresso ficará marcado pela alegria do reencontro. Foi muito 
lindo observar como as pessoas ficavam felizes ao rever os companheiros e poderem 
,finalmente. O Espiritismo nos impulsiona a ser cada dia melhores, esses momen-
tos de estudo e reflexão, são uma benção de luz. Então, vamos à luta para pôr em 
prática os ensinamentos e fazer um Espiritismo forte, a partir de cada uma das 
nossas casas espíritas..

Maria Amélia de Souza Nunes
da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto

... um evento aguardado por cinco anos, que finalmente ocorreu, promovido pela 
nossa USE SP, novamente em Atibaia-SP, entre os dias 24 e 26 de junho de 
2022. Oportunidade de confraternização, reencontros e, sem dúvida, de enrique-
cimento do espírito com muito aprendizado. A cada palestra ou roda de conversa, 
aquele gostinho de quero mais.

Junior Pinheiro, ex-presidente da
USE Intermunicipal de São José do Rio Preto

Chamou a atenção a qualidade de algumas exposições: Rossandro Klinjey,
de forma primorosa, abriu o evento com reflexões essenciais; Haroldo Dutra foi 
brilhante em uma exposição profunda e repleta de espiritualidade; Humberto 
Schubert surpreendeu de forma extremamente pertinente; Emanuel Cristiano, pelos 
conceitos expostos, foi elogiado por amigos. O Espiritismo desenvolvendo consciên-
cias...”.

Carlos de Paula
presidente da USE Intermunicipal de Campinas
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O congresso
foi ...

... uma alegria poder participar do Congresso Estadual de Espiritismo! A pro-
gramação do evento foi muito bem elaborada, com momentos artísticos, palestras 
e rodas de conversas que proporcionaram troca de ideias, reflexão, aprendizado e 
muita confraternização! Após mais de dois anos de encontros virtuais, poder estar 
junto a amigos e companheiros de ideal espírita de forma presencial foi muito 
gratificante! Parabéns à diretoria executiva da USE SP e a todos os trabalhadores 
envolvidos na realização do evento!

Dalva Aparecida Ferreira
presidente da USE Regional de Marília 

... uma alegria participar do 18º Congresso Estadual de Espíritismo. Tivemos o 
prazer e a alegria de viver durante os dias do Congresso as maiores experiências 
de ampliar nossos conhecimentos doutrinários. Maravilhosas palestras e riquíssi-
mas rodas de conversa. Estrutura perfeita, estando de parabéns todos os organiza-
dores do evento. Nossa gratidão a todos.

Arquimedes Brumati,
da USE Intermunicipal de Lins

Encontrar companheiros do movimento espírita em congressos é sempre muito 
bom. Fortalece os nossos laços, reaviva o nosso sentido de pertencimento a esta 
grande família espírita. E este Congresso teve um sabor especial, depois de estar-
mos isolados por tanto tempo. Poder trocar ideias através das rodas de conversa, 
num momento em que ainda nos ajustamos às novas demandas que vieram da 
pandemia para mim foi o grande acontecimento. Com certeza, todos saímos mais 
fortes!”          Izabel Vitusso

editora do Correio Fraterno

Tivemos a oportunidade de assistir um evento muito bem organizado. Com os te-
mas das palestras, rodas de conversa, levaram-nos a reflexões que como dirigentes 
temos no dia a dia na casa espírita. Importante ressaltar o material exposto sobre 
o Movimento Espírita nos seus 75 anos da USE, bem como a comemoração 
dos 50 anos do programa radiofônico Momento Espírita, levando mensagens de 
esclarecimento e conforto a milhares de pessoas. Só temos que agradecer o empenho 
de todos que de uma forma simples ou mais complexa se dedicaram para que o 
evento se tornasse uma realidade.              Eduardo Pereira

ex-presidente da USE Intermunicipal de Bauru
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Até o próximo Congresso!


