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Revista Dirigente Espírita, na sua edição de
nº 191, adentra ao ano 33 e ganha uma nova
capa e mudanças na sua apresentação gráfica,
com a participação do publicitário e Assessor de Comunicação da Diretoria da USE, João Thiago de Oliveira Garcia.
Vamos, nesta edição, conhecer um pouco mais o pensamento da Presidente da USE Rosana Amado Gaspar sobre
a força da união entre as instituições espíritas. O perfil de
Aylton Paiva, um dos mais antigos dirigentes da USE, desde
1970, com extensa folha de trabalho unindo os espíritas da
sua região, autor de livros espíritas e foi por muitos anos, colaborador no Conselho Federativo Nacional, da Federação
Espírita Brasileira.
Marco Milani, no seu artigo “Espíritas e registros demográficos” faz uma importante análise do número de adeptos
do Espiritismo na época de Kardec e ao longo da história e
no Brasil apenas no Censo de 1960 foi incluída a denominação “espírita” e constou como o 3º grupo mais representativo, com 1,4% do total da população.
O primeiro livro psicografado por Chico Xavier, “Parnaso de Além-túmulo” completa neste ano 90 anos e Cesar
Perri conta sobre a repercussão que teve esse livro publicado
em 1932.
Na coluna “em movimento” desta edição vamos conhecer a história da USE Regional de Marília composta pelos
órgãos locais de Garça, Tupã e Marília e a contribuição dos
espíritas que fortaleceram o movimento espírita paulista,
por Donizete Pinheiro, atuante no movimento espírita há
mais de 40 anos.
No “Circuito Aberto”, os departamentos e assessorias da
Diretoria Executiva da USE trazem artigos para subsidiar
as atividades das instituições espíritas e dos órgãos de unificação.
Importante censo é apresentado pelo Departamento
de Estudos Sistematizados, resultante de questionários encaminhados aos grupos de estudos dos centros espíritas do
Estado de São Paulo.
Acompanhe a programação do 10º Congresso Espírita
Mundial que acontecerá nos dias 14 a 16 de outubro e como
foi o 17º Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do
Espiritismo e o lançamento de seus novos livros.
Boa leitura!
Julia Nezu - Editora
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A Força
da União
A

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

União Europeia (UE) foi formada
em 1992, por meio do Tratado de
Maastricht, acordo político-econômico assinado por 12 países europeus.
Esse processo iniciou-se em 1944, com
a integração pioneira dos países Bélgica,
Luxemburgo e Países Baixos. Hoje conta
com 30 países membros. A Alemanha é
a principal economia da UE, além de ter
a maior população. Pergunta-se qual é a
vantagem da Alemanha unir-se a outros
países menores, com economias enfraquecidas e problemas políticos que este
país não tem mais? A resposta é simples,
nenhum país é mais forte do que todos juntos!
Em 1947 nasce a USE com um propósito semelhante: integração e fortalecimento das casas espíritas através da
União. Começou também com poucos
membros, mas ao longo dos anos houve
uma expansão, contando hoje com 120
órgãos regionais e locais e mais de 1.300
centros espíritas associados.
Mesmo assim, muitos dirigentes não
creem que haja vantagem alguma em
participar do Movimento Espírita organizado pela USE. Afirmam que suas instituições são autossuficientes. Obviamente
numa união há preceitos a serem cumpridos, no caso das casas espíritas, que são
os associados da USE, contribuir financeiramente para manter o trabalho federativo e dos órgãos, utilizar corretamente
a marca USE, sem alterá-la em suas cores, tamanhos e formas; reger-se através
dos documentos padrões (estatutos e regimentos) da USE, e ainda, atender com
coerência os assuntos doutrinários, na divulgação de eventos, livros e palestras etc.
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A união é sempre livre e espontânea,
tendo por objetivo promover a participação das casas nas decisões de forma democrática, sugerindo, opinando, contribuindo com ideias. Lembrando a questão da
igualdade, pois todos os órgãos, independente do número de centros de sua região
tem o mesmo valor de voto, assim como
nos resultados das ações, todos se beneficiam igualitariamente. Na união respeita-se as particularidades de cada centro
espírita, mas nem por isso deixam de ter
as responsabilidades já mencionadas.
O Movimento Espírita é realizado pelos próprios dirigentes, desta forma todos
são responsáveis pelas ações desenvolvidas. Vale esclarecer que a DE – Diretoria Executiva da USE é um órgão que tem
a função de coordenação e representação
do Movimento Espírita no estado de São
Paulo, não cabendo a diretoria executar
ações junto aos centros espíritas, mas
promover, através dos órgãos da USE a
atuação nas casas espíritas.
A força da união, antes de tudo, é um
ato de solidariedade, olhar para o outro,
colaborar, dividir problemas, mas, também, soluções.
Um dos maiores obstáculos capazes de
retardar a propagação da Doutrina seria a falta
de unidade. O único meio de evitá-la, se não
quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é
formulá-la em todas as suas partes e até nos mais
mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza,
que impossível se torne qualquer interpretação
divergente. ¹ Esse é o trabalho da USE.
(¹) Obras Póstumas, Cap 36, item 1 – Projeto 1868,
Allan Kardec
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Perfil

Entrevistado por Julia Nezu

Aylton Paiva
Aylton Guido Coimbra Paiva, 84 anos, natural
de Dois Córregos-SP, graduado em Ciências Jurídicas
e Sociais pela Instituição Toledo de Ensino, de Bauru.
Casado com Maria Eny Rossetini Paiva, com quem
tem os filhos Karen Rossetini Paiva Vianna e Fabiano
José Rossetini Paiva. Reside na cidade de Lins, interior do Estado de São Paulo, aprecia a música erudita
ou popular, faz caminhada e gosta de tênis.

Dirigente Espírita - Fale-nos
como chegou no Espiritismo.
Ayton Guido Coimbra Paiva
- Meu contato com o Espiritismo
ocorreu quando tio Sebastião Paiva,
dedicado espírita e humanista apresentou-me o livro espírita: Do Calvário ao Infinito, do Espírito Vitor Hugo,
psicografado por Zilda Gama. Estava na adolescência, tinha muitos
questionamentos inclusive sobre religião, não seguia nenhuma. Apenas acreditava na existência de um
Ser Superior aos homens, que era o
Criador de todas as coisas. Não me
conformava com as diferenças morais e sociais entre as pessoas. A partir da leitura do referido livro, que
li sofregamente, tomando conhecimento da imortalidade do Espírito,
a sua necessária evolução, a lei de
causa e efeito, a interação entre o
mundo espiritual e o mundo físico,
tudo ficou muito claro e lógico para
mim. Serei eternamente grato ao tio
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Paiva, Vitor Hugo e Zilda Gama. Li
a série de romances espíritas psicografados por Zilda Gama e, em seguida, O Livro dos Espíritos e O Evangelho segundo o Espiritismo. Em sequência
a série de André Luiz, psicografada
por F.C.Xavier. Não parei mais de
ler e estudar a Doutrina Espírita até
os dias atuais.
DE - Quanto tempo está na
USE? Quais foram as suas atividades na USE?
Aylton - Iniciei na União Municipal de Lins, órgão da União das
Sociedades Espíritas do Estado de
São Paulo (USE), hoje USE Intermunicipal Espírita De Lins, como representante da Casa dos Espíritas de
Lins, no ano de 1970. Em seguida,
na primeira eleição, fui eleito para a
Comissão Executiva e nas próximas
para a presidência. Prosseguindo no
tempo fui indicado representante da
USE I. Lins para a USE Regional
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de Bauru, onde, também, por vários
mandatos fui eleito para a sua presidência.
DE - E junto à Diretoria Executiva da USE?
Aylton - Como representante da
USE I. Lins comecei a participar das
reuniões do Conselho Deliberativo
Estadual (CDE) da USE. Estreitando contato com a diretoria executiva da estadual, quando da eleição
do confrade Nestor João Masotti
para a presidência da USE, por ele
fui convidado para ser o diretor do
Departamento de Assistência Social.
Na gestão do confrade Antonio Cesar Perri de Carvalho fui convidado
a participar do Departamento de
Orientação Doutrinária e, em sua
gestão seguinte, para o Departamento de Assistência Social.

Aylton Paiva de pé à esquerda na reunião do CFN da FEB, 7 a
9/11/1997, junto com os representantes da USE-SP
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Aylton Paiva dirigindo a reunião da USE Intermunicipal de Lins

DE - E no CFN da FEB?
Aylton - Terminada essa última
gestão, o confrade João Nestor Masotti, vice-presidente da Federação
Espírita Brasileira convidou-me,
com anuência do então presidente
Juvanir Borges para assumir a secretaria da Comissão Regional Sul do
Conselho Federativo Nacional. Por
breve tempo, por motivos particulares, precisei me afastar. Passado algum tempo recebi novo convite do
confrade João Nestor Masotti, então
já presidente da Federação Espírita
Brasileira, para colaborar na área
do Serviço da Assistência e Promoção Social Espirita, na Comissão
Regional Sul do Conselho Federativo Nacional - CFN da FEB. Com a
assunção do confrade Antonio Cesar
Perri de Carvalho na presidência da
Federação Espírita Brasileira continuei com a minha cooperação até
que, novamente, por motivos particulares, precisei me afastar.
DE - Você participa da Casa
dos Espíritas?
Aylton - Sim. Comecei a cooperar na Casa dos Espíritas no ano de
1967, como voluntário, posteriormente assumindo diversos cargos
na sua diretoria e, atualmente, estou
como presidente do Conselho Deliberativo e diretor do Departamento
de Orientação Doutrinária.
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DE - Qual é a história dessa
instituição? Quantos centros
espíritas tem em Lins?
Aylton - A Casa dos Espíritas é resultante da fusão de três centros espíritas, em 7 de janeiro de 1945, por
isso, seu nome inicial era União Espírita de Lins “Deus Cristo e Caridade”. No ano de 1952, com a criação
da União Municipal Espírita de Lins,
sigla UMEL, nas reuniões marcadas
para as diversas atividades espíritas,
surgia confusão entre o centro espírita União Espírita de Lins - UEL e a
União Municipal Espírita de Lins –
UMEL, nome do órgão da USE-SP.
Por isso, a diretoria, no ano de 1966,
com aprovação da Assembleia, mudou o nome para Casa dos Espíritas.
No decorrer dos anos a instituição
tem sido fiel aos seus objetivos: a) estudo da Doutrina Espírita, b) a prática mediúnica, com a orientação das
obras de Allan Kardec, como forma
de assistência espiritual a encarnados e desencarnados: c) a transmissão dos fundamentos da Doutrina
Espírita e a Moral Evangélica para
as crianças e jovens, d) estudo sistemático e metódico da Doutrina Espírita para os adultos, e) assistência
e promoção social a pessoas carentes materialmente: gestantes, recém
nascidos, famílias carentes, crianças
em vulnerabilidade em bairros periféricos da cidade de Lins, f) integração com os órgãos de unificação
da União das Sociedades Espíritas
do Estado de São Paulo – USE. Em
Lins são 7 centros espíritas unidos à
USE Intermunicipal de Lins.
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DE - O seu livro Espiritismo e
Política é muito conhecido no
movimento espírita. Quando
foi publicado e quantas edições?
Aylton - A primeira edição do livro
Espiritismo e Política foi em setembro
de 1982, pela Divulgação Cultural Espírita S/C Editora - DICESP,
Santos, SP, a segunda também pela
DICESP, em janeiro de 1985 terceira e quarta edições pela Casa dos
Espíritas – Livraria Espírita Libertação, Lins, SP, em 1986 e a última
edição, revista e reformulada, pela
Federação Espírita Brasileira - FEB,
em setembro de 2014, com o total de
14.000 exemplares.
DE - Quais aspectos da política
você aborda no livro?
Aylton - A abordagem do tema Espiritismo e política iniciou, quando
da realização da XXIV Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado de São Paulo – COMENOESP,
realizada em Lins, em 1983, com o
tema: Sinais dos Tempos, com base
no livro A gênese, Cap. XVIII, de
Allan Kardec. Fomos convidados a
falar na reunião prévia, na cidade de
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Ourinhos, SP, tendo em vista o tema sobre
o Espiritismo e a Política. Com o conhecimento acadêmico que tínhamos sobre a
Sociologia, Filosofia e Política, buscamos
O livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em
sua Terceira Parte – Das Leis Morais e encontramos o necessário fundamento para
constatarmos a grande contribuição que a
Filosofia Espírita, a partir de sua obra básica: O livro dos Espíritos, oferecia à sociedade.
Assim, desenvolvemos o tema Espiritismo
e Política balizado na obra básica, em A
gênese e Obras póstumas, 1ª Parte – As Aristocracias, de Allan Kardec. Reflexionamos e
deduzimos, então, sobre as contribuições
do Espiritismo para a evolução do ser e da
sociedade e sua influência para espiritualizar as ações sociais.
DE - Fale-nos sobre a Filosofia espírita e seus aspectos sociais.
Aylton - Ao analisarmos e estudarmos
o tema: o Espiritismo e a Política debruçados sobre O livro dos Espíritos, A gênese e
Obras Póstumas, de Allan Kardec constatamos surpresos e emocionados as notáveis contribuições que a Filosofia Espírita
oferece para a análise da sociedade e seus
fenômenos sociais, políticos e econômicos,
possibilitando a ação justa, fraterna e solidária para o aprimoramento do ser e da
sociedade.
DE - Tem outros livros? Quais e do
que trata.
Aylton - Sim, decorreram de outros temas
sobre os quais também nos dedicamos:
1º - Folheto: O Centro Espírita, ed. Casa
dos espíritas, 5 mil exemplares distribuídos gratuitamente no Brasil e no exterior,
quando, ainda, não tínhamos o livro O centro espírita, editado pela FEB, em 1976; 2º
- Espiritismo e sociedade, coautor, em 1986,
edição II Encontro nacional sobre o aspecto social da Doutrina Espírita; 3º Sobreviver – Espiritismo, Esperanto e Ecologia, 1990. Assunto:
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convergências do Espiritismo, Esperanto
e Ecologia para a sobrevivência da humanidade; 4º - Centros e dirigentes espiritas–
coautor, USE, 1994. Assunto: temas sobre
o Centro Espírita e o Dirigente Espírita;
4º - Rumos para uma nova sociedade – coautor,
1996, Edições USE. Assunto: temas apresentados no Encontro “ A Doutrina Espírita e as Ciências Sociais, realizado pela
USE, nos dias 5 a 7 de julho de 1996; 5º
Histórias e recados do mundo espiritual, Mythos
Editora Ltda, 2008, 2 edições. Assunto:
Dissertações sobre o Espiritismo e mensagens por nós psicografadas; 6º - De volta a
Nosso lar – coautor, Aylton Paiva e Sidney
Fernandes, Ed. CEAC- Bauru – 2019, 2
edições. Assunto: Estudo de temas do livro Nosso lar, André Luiz, psicografado por
Francisco Cândido Xavier, de forma dissertativa e dialogada.
DE - Suas considerações finais
Aylton - Sinto-me feliz pela oportunidade
que tive de encontrar a Doutrina Espírita,
pela Filosofia de vida que ela me apresentou e pelas pessoas que, por ela, encontrei,
convivi e trabalhei e trabalho ao longo das
décadas, ajudando-me sobremaneira na
minha atual encarnação.
Minha eterna gratidão à Casa dos Espíritas, à USE e à Federação Espírita Brasileira que me deram as abençoadas oportunidades de aprendizagem e minha possível
cooperação ao longo desses anos.

Esposa Maria Eny Rossetini Paiva
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UMA ÚNICA TEORIA FALSA
O LIVRO DOS MÉDIUNS
TRADUÇÃO DE JOSÉ HERCULANO PIRES

Versa sobre o caráter experimental e
investigativo do Espiritismo, visto
como ferramenta
teórico-metodológica para se
compreender uma “nova ordem de
fenômenos”, até então jamais
considerada pelo conhecimento
científico: os fenômenos ditos
espíritas ou mediúnicos, que tem
como causa a intervenção de
Espíritos na realidade física.

RESPOSTAS AO CORAÇÃO E À RAZÃO.
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CAPÍTULO XX – DA INFLUÊNCIA MORAL DO MÉDIUM, DISSERTAÇÃO DE UM ESPÍRITO SOBRE A INFLUÊNCIA MORAL, ITEM 230
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Espíritas e registros
demográficos
Marco Milani

N

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

a edição de janeiro de 1869
da Revista Espírita (RE),
Allan Kardec discorre sobre
a relevância de se conhecer a difusão
das ideias espíritas pelo mundo. Diante
da impossibilidade de se realizar um
levantamento preciso, poder-se-ia
estimar o avanço do Espiritismo pela
quantidade de pessoas que aceitavam
os respectivos princípios doutrinários.
Sem desconsiderar o grande
número de simpatizantes, Kardec
destaca a participação fundamental
dos espíritas confessos, os quais aceitam
o Espiritismo com conhecimento de
causa, após estudá-lo.
Baseando-se em 10 mil observações
obtidas da lista de assinantes da RE
e das correspondências recebidas
localmente e de vários países, Kardec
realizou interessante estimativa.
Com relação à nacionalidade do
adepto, haveria espíritas em todos os
países mais desenvolvidos da Europa
e da América. A França contaria
com cerca de 600 mil espíritas e o
restante da Europa com mais 400 mil.
No mundo, Kardec estimou 6 ou 7
milhões.
Adotando-se como referência a
população da França no final do
século XIX1, em cerca de 38 milhões
de habitantes, os espíritas franceses
representariam 1,6% do total e
caracterizam esse país como o principal
1 World population prospects. the. Esa.un.org.
2004 revision population database. https://web.
archive.org/web/20100107202521/http://esa.
un.org/unpp/

10

difusor do Espiritismo. Os demais
países com maior representatividade
de adeptos seriam, pela ordem, Itália,
Espanha, Rússia, Alemanha, Bélgica,
Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Grécia
e Suíça.
Em relação ao sexo, 70%
dos adeptos seriam homens e 30%
mulheres.
A
faixa
etária
média
encontrava-se entre 20 e 30 anos, mas
contava com adeptos de até 80 anos.
A classificação pelo grau de
instrução considerava 30% de adeptos
com “instrução cuidada”, 30% de
“simples letrados”, 20% de “instrução
superior”, 20% de “semiletrados”,
6% de “iletrados” e 4% de “sábios
oficiais”.
De maneira peculiar, Kardec
trata a questão religiosa como sendo
o vínculo das ideias institucionalizadas
do adepto em sua crença, apontando
que 50% da amostra provinha de
católicos romanos, livre pensadores
e não ligados ao dogma religioso.
Católicos
gregos
representavam
15%, judeus eram 10%, protestantes
liberais eram 10%, católicos ligados
aos dogmas eram 10%, protestantes
ortodoxos eram 3% e muçulmanos
representavam 2%.
Sobre o perfil econômico, os
adeptos foram assim distribuídos:
60% com renda média, 20% com
renda média-alta, 15% em estado de
pobreza e 5% ricos.
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Registrou-se, ainda, os postos
militares e as profissões mais frequentes
ocupados pelos espíritas. Tenentes,
médicos homeopatas e engenheiros
destacaram-se nesse sentido.
De posse desses dados,
Kardec teceu, no final de seu texto,
pertinentes comentários analíticos
sobre o perfil do espírita e sobre
a evolução e as características da
divulgação doutrinária, sinalizando o
quão relevante se torna conhecer as
informações sobre os adeptos.
Passados pouco mais de 150
anos, podemos conhecer como as
ideias espíritas se difundiram no Brasil
e no mundo por diferentes ângulos
e fontes, porém em todos eles são
necessários o uso de dados, sejam
qualitativos ou quantitativos, para se
promover qualquer análise a respeito.
Com relação às informações
sobre
o
perfil
religioso
da
população,
o
acompanhamento
histórico tem mostrado a dinâmica
cultural e a influência dos grupos
organizados, conforme o aumento
de representatividade dos respectivos
adeptos.
No Brasil, o primeiro levantamento
demográfico oficial ocorreu 1872 e, com
relação às informações sobre o perfil
religioso, o domínio do catolicismo
fez com que a única informação
registrada fosse a quantidade da
população católica e não-católica.
Com o aumento de representatividade
de outras denominações, os registros
considerados em censos posteriores
já admitiam grupos específicos. Em
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1940, os sete grupos considerados
foram: católicos romanos, protestantes,
ortodoxos, positivistas, israelitas,
outras religiões e sem religião.
Somente no Censo de 1960
foi incluída a denominação “espírita”
e constou como o 3º grupo mais
representativo, com 1,4% do total
da população, mas bem distante da
participação de católicos (93,1%) e
inferior à participação de protestantes
(4,0%).
Ressalva-se
que
essa
denominação espírita no Censo
de 1960 também agrupava, além
dos espíritas propriamente ditos,
adeptos de outras filosofias e religiões
com práticas mediúnicas. Esse
fato espelha a confusão semântica
existente e as próprias denominações
religiosas pressionaram por um maior
detalhamento, como o ocorrido no
Censo de 1980, em que especificaramse alguns grupos, como o espírita
“kardecista”.
Nos registros censitários de
2000 e 2010, o grupo espírita foi tratado
sem adjetivações, diferenciando-se
de denominações de matriz afrobrasileiras (Umbanda e Candomblé).
Nota-se o aumento de participação
da população espírita, para 2,1% do
total, em 2010.2
Ainda que alguns adeptos,
isoladamente,
não
considerem
importante serem reconhecidos como
espíritas para fins censitários, ou
2 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloadsestatisticas.html
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mesmo discordem do método de coleta
de dados praticado pelo órgão oficial
responsável, o dimensionamento da
população que se declara espírita é
relevante para diferentes finalidades.
Estudos demográficos e outros
relacionados em diferentes áreas do
conhecimento que trabalhem com a
dinâmica populacional, são exemplos
de aplicação, além desses dados
favorecerem o planejamento de ações
das próprias instituições espíritas.
Muitos outros adeptos, sabendo
que o Espiritismo é uma religião
no sentido filosófico, como Kardec
afirmou, não possuem qualquer
restrição
em
autodeclararem-se
espírita ao recenseador.
Se assim é, perguntarão, então
o Espiritismo é uma religião? Ora,
sim, sem dúvida, senhores; no sentido
filosófico, o Espiritismo é uma religião,
e nós ns glorificamos por isto, porque
é a doutrina que funda os laços
da fraternidade e da comunhão de
pensamentos, não sobre uma simples

convenção, mas sobre as mais sólidas
bases: as próprias leis da Natureza.3
Para o Censo de 2022, foram
utilizados dois tipos de questionário
para a coleta de dados: o Básico, com
26 e o Amostra, com 77 perguntas.
O item Religião consta somente do
questionário completo (Amostra) e,
segundo o IBGE, prevê-se que apenas
10% do total de domicílios visitados
seja selecionado para responder esse
tipo de questionário. A distribuição
da população por grupo religioso será,
portanto, estimada estatisticamente.4
Nesse sentido, reafirma-se a
relevância do espírita autodeclararse como tal, favorecendo o
dimensionamento e análises sobre a
representatividade do Espiritismo na
população.
3 KARDEC, A. Sessão anual comemorativa dos
mortos - Discurso de abertura pelo Sr. Allan
Kardec. Revista Espírita — dez/1868 4 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/
populacao/22827-censo-2020-censo4.html

a força da união
Pagamentos
R$ 30,00 mês
R$ 50,00 bimestral
R$ 300,00 por ano

Com USE+ você contribui com o
custeio das atividades da USE e se
beneﬁcia com descontos em livros,
edições USE e muito mais.
Quem se inscrever até 30 de
setembro de 2022, ganha um livro
(Há dois mil anos, O legado de
Allan Kardec ou A sobrevivência da
alma) com frete grátis.
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90 anos de

Parnaso de
Além-túmulo

Antonio Cesar Perri de Carvalho

N

Cesar Perri
Ex-presidente da
USE-SP e da FEB
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este ano há algumas efemérides marcantes relacionadas
com o início das atividades de
Chico Xavier: 95 anos que ele se tornou
espírita e fundou o Centro Espírita Luiz
Gonzaga, em Pedro Leopoldo (MG) e os
90 anos da publicação de sua obra psicográfica pioneira Parnaso de Além-túmulo, lançada em julho de 1932.
O próprio médium, assinando como
Francisco Xavier, faz relatos significativos em em “Palavras minhas”, uma
auto-apresentação nesse livro inaugural.
Anota que a partir de agosto de 1931:
“...apesar de muito a contra-gosto de
minha parte, porque jamais nutri a pretensão de entrar em contato com essas
entidades elevadas, por reconhecer as
minhas imperfeições, comecei a receber
a série de poesias que aí vão publicadas,
assinadas por nomes respeitáveis”.1
Manuel Quintão, na época vice-presidente e ex-presidente da FEB, era apreciador de literatura e especificamente
de poemas e ao ler algumas poesias do
médium publicadas em algumas revistas
interessou-se em visitar o jovem médium
em Pedro Leopoldo. Entusiasmou-se
com os textos e levou os poemas para
serem publicados originando o primeiro
livro do médium em 1932.
Quintão registrou a excelente apresentação “À quisa de prefácio”. Após
comentários contextualizando a manifestação mediúnica e os estilos das “mais
variadas formas verbalísticas e literárias,
como a facilitarem de conjunto a identi-

ficação de cada um”, Quintão pondera
sobre o médium: “E isto o dizemos porque o médium Xavier, um quase adolescente, sem lastro, portanto, de grande
cultura e treino poético, recebe-a de jato
e mais – quando de alguns autores não
conhece uma estrofe! [...] conseguimos
vencer a relutância do médium, em sua
natural modéstia, para lançar ao público,
em geral, e aos confrades, em particular,
esta obra mediúnica, que, certo estamos,
ficará como balisa fulgurante, na história a tracejar, do Espiritismo em nossa
pátria”. 1
A primeira edição da obra trouxe
a lume as 60 poesias assinadas por 14
poetas da língua portuguesa, brasileiros
e portugueses psicografadas pelo então

revista digital

Dirigente

Espírita

edição 191
setembro/outubro 2022

jovem e desconhecido médium
de Pedro Leopoldo (MG). Os
poemas da obra inaugural são
de autoria de Augusto dos Anjos, Auta de Souza, Antero de
Quental, Bittencourt Sampaio,
Casimiro de Abreu, Castro Alves, Casimiro Cunha, Cruz e
Souza, Guerra Junqueiro, Júlio
Diniz, João de Deus, Pedro de
Alcântara, Souza Caldas e um
desconhecido.
De retumbante poema,
“Marchemos” de Castro Alves,
transcrevemos o final, com a
ortografia da época:

“Oh! bendito quem ensina,
Quem luta, quem ilumina,
Quem o bem e a luz semeia
Nas fainas do evolutir:
Terá a ventura que anseia.
Nas sendas do progredir.
Uma excelsa voz ressoa,
No Universo inteiro ecoa:
‘Para a frente caminhai!
‘O amor é a luz que se alcança,
‘Tende fé, tende esperança,
‘Para o Infinito marchai!”1
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Ao longo dos anos e das várias reedições foram acrescentadas muitas outras
poesias de diversos autores espirituais.
Nesses 90 anos, foram lançadas várias reedições, algumas especiais, do livro pioneiro de Chico Xavier.
Desde o início de seus labores, Chico
Xavier provocou intensas repercussões.
A publicação dessa obra inaugural provocou celeumas. Os escritores Menotti Del
Picchia e Agripino Grieco foram dos primeiros literatos a se manifestarem sobre a
obra, identificando os estilos dos diversos
poetas brasileiros e portugueses.2,3
À vista das repercussões e das campanhas que moviam contra Chico Xavier
na primeira década de psicografia, Monteiro Lobato também se manifestou, na
época:
“Se Chico produziu tudo aquilo por
conta própria, então ele pode ocupar
quantas cadeiras quiser na Academia”.2
Os três literatos vieram a ser membros
da Academia Brasileira de Letras.
Por ocasião do cinquentenário de atividades mediúnicas de Chico, no ano de
1977, entrevistamos algumas lideranças e
publicamos em forma de artigo. Deolindo Amorim que na época era presidente
do Instituto de Cultura Espírita do Brasil
(Rio de Janeiro), comentou-nos: “[...]
ainda me recordo de que, principalmente
o Parnaso, objeto de comentários constantes, como outras obras de Chico empolgou muita gente nos primeiros tempos”.2
A jornalista Joyce Pascowitch fez interessante comentário em sua seção diária
no jornal Folha de São Paulo (Caderno
Folha Ilustrada, 14/11/1988):
“Jorge Amado não seria o autor brasileiro de maior sucesso no exterior. A
afirmação vem do adido cultural do Brasil
na Itália, Francisco Rondó, que aponta o
médium Chico Xavier como o imbatível
“best seller” pelo mundo afora. Os livros
psicografados pelo líder espírita - além
de traduzidos para mais de 50 idiomas alcançam tiragens numericamente superiores às do pai da Gabriela”.2
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Por ocasião dos 70 anos da profícua mediunidade lançamos um livro focalizando alguns aspectos
da vida e da obra de Chico Xavier, depois reeditado
em ampliado com as repercussões após sua desencarnação.2
Em seguidas visitas ao médium, sentimos a sua maneira de ser, simples e bem humorada.
Uma dessas agradáveis situações com Chico ficou
expressa em fato relacionado com a obra inicial do
médium.
Quando obtivemos um exemplar da histórica
1a edição de Parnaso de Além-túmulo, solicitamos o
autógrafo de Chico Xavier no envelhecido livro. Sempre gentil, registrou de forma bem humorada, fazendo
referência que o autógrafo era anotado 53 anos após
o lançamento daquela edição, num agradável registro
histórico:
“Aos queridos amigos Cesar Perri de Carvalho e Célia entrego, afetuosamente, este livro, pedindo-lhes desculpas pelo atraso de cinquenta e três anos.
Sempre reconhecidamente, Chico Xavier. Uberaba,
16/11/1985”. 2,3
Os 95 anos do início dos labores psicográficos de
Chico Xavier, iniciados aos 8 de julho de 1927, e os 90
anos da publicação de sua obra psicográfica inaugural,
devem merecer a nossa homenagem reconhecida e a
nossa reflexão pelo fato de sermos contemporâneos e
beneficiários de obra com potencial de imensas consequências espirituais para a Humanidade.3
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A Arte na prevenção
do Suicídio

Rosana Gaspar

A

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

Associação Lunares existe
há mais de 30 anos e tem
como objetivo a conscientização da sociedade na prevenção do
suicídio. Atuam através da arte em
favor da vida. O grupo começou realizando diversas palestras, caminhadas
de conscientização, divulgação por
meio de panfletagem com alertas sobre as consequências do suicídio. Sem
fins lucrativos, a associação deixou de
ter vinculação religiosa para ampliar
o público e ter maior penetração na
sociedade. Produziram cinco peças
teatrais, realizando cerca de 250 apresentações com mais de 30 mil espectadores em teatros de diversas cidades do Estado de São Paulo. No livro
lançado em 2010, Arte nas Fronteiras
da Vida, de autoria de um dos fundadores da Associação, Marco Aurélio

Primeira Caminhada no centro de São Paulo, Viaduto do Chá – 2006
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Giangiardi, que é também diretor dos
dois filmes produzidos, conta a trajetória dos vinte primeiros anos de trabalho do grupo e contém o texto das
cinco peças teatrais.
Em 2019, lançaram o filme Portal
dos Sonhos, que alcançou grande repercussão, com mais de 1 milhão de
visualizações no YouTube¹, no ano seguinte ganhou legendas em espanhol
Portal de Sueños - con subtítulos en
español², cumprindo assim o objetivo
de alcançar e conscientizar o maior
público possível. O filme não foi feito
para entreter, mas sim para conscientizar e alertar sobre as consequências de
atos como aborto e suicídio, tanto para
a pessoa que comete este ato, quanto
para aqueles com quem convive, que
também são diretas ou indiretamente
afetados.

Praça da Sé – 2007
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 mais novo trabalho é o filme Lunares,
O
uma adaptação da principal peça teatral da
Associação, lançado em 2022. O filme é uma
produção independente, totalmente custeado
com recursos próprios, e já conquistou vários
prêmios, venceu o Festival HalFilm Awards na
categoria Best Indie Narrative Feature; no
Festival de cinema Tietê Film Awards, recebeu o prêmio de melhor ator coadjuvante para Denis Snoldo, do elenco de Lunares,
além disso o filme ganhou o prêmio Anhuma
de prata e foi indicado como melhor filme do
Festival Capivara de Ouro. O resultado sairá
em dezembro deste ano.
As premiações mostram a qualidade e seriedade do trabalho da Associação Lunares,
mas o verdadeiro prêmio são as vidas que
serão salvas através do filme e da conscientização trazida pela sua mensagem, no dizer
dos próprios integrantes.
No próximo dia 24 de setembro, sábado,
às 21 horas no canal do YouTube da Associação Lunares haverá uma apresentação especial do filme Lunares. Para aqueles que
querem conhecer o filme e futuramente realizar trabalhos de valorização da vida.
Acesse e confira: https://www.youtube.
com/watch?v=iLBz6nPvRgo
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(1) https://www.youtube.com/watch?v=dWmxJFTQhIg (link do
filme Portal dos Sonhos)
(2)
https://www.youtube.com/watch?v=JJ3DJhQos9E&t=62s
(link do filme Portal de Sueños - con subtítulos en español)
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em movimento

USE REGIONAL DE MARÍLIA

Contribuição dos espíritas da região de Marília para o
fortalecimento do movimento espírita do Estado de São Paulo

O

Donizete Pinheiro
é Diretor de Doutrina da
USE Regional de Marília,
participa do movimento
espírita há mais de 40
anos, escritor e palestrante
espírita.

s espíritas da região de
Marília sempre cumpriram importante tarefa no
movimento de unificação do estado
de São Paulo, contribuindo para a difusão do Espiritismo e sua maior aceitação na sociedade.
Em 1928, mesmo ano em que Marília era elevada à condição de município, foi fundado o Centro Espírita
Luz, Fé e Caridade. Nas décadas seguintes, foram criados o Centro Espírita Luz e Verdade (1936), Núcleo
Espírita Amantes da Pobreza (1938,
hoje Amor e Paz), Sociedade Espírita
Vicente de Paula (1941), Grêmio (hoje
Associação) Espírita Alves de Abreu
(1949), Grupo Espírita Jesus de Nazaré (1959), Grupo Espírita Allan Kardec (1969), União Espírita João de Camargo (1972), Comunhão Espírita de
Marília (1974), Comunidade Eurípedes Barsanulfo (1980). Mais recentemente, foram constituídos os seguintes

Donizete Pinheiro
centros: Centro Espírita Chico Xavier,
Centro Espírita Varanda de Luz, Centro Espírita Fonte de Luz, Sociedade
Espírita de Marília, Luz, Amor e Verdade. Nas cidades vizinhas integrantes
da intermunicipal, o Centro Espírita
Cairbar Schutel, de Pompéia, foi fundado em 1935, e o Centro Espírita
Trilha da Verdade, de Vera Cruz, surgiu em 1952.
Das primeiras casas espíritas e do
entusiasmo dos pioneiros, que não
vamos nomear para evitarmos a indevida omissão, surgiram diversas
instituições que prestaram ou ainda
prestam importante serviço de assistência aos mais necessitados, dentre
elas: O Hospital Espírita de Marília
(1948), a Fundação Mansão Ismael
(acolhimento de idosos), o Colégio
Bezerra de Menezes (1958) e depois
o UNIVEM-Centro Universitário, o
Lar Amélie Boudet (acolhimento de
meninas), a Associação Filantrópica
de Marília (acolhimento de meninos,
fundada em 1942), o Restaurante Infantil, a Maternidade Gota de Leite
(1947), Creche Ignácio de Loyolla Torres e Berçário Mãe Cristina (1959).
Posteriormente, espíritas fundaram a
instituição para acolhimento de idosos
Casa do Caminho.
Todo esse trabalho de serviço social
pelas pessoas mais necessitadas criou
uma imagem simpática da família espírita, que se incluiu na sociedade sem
maior preconceito.
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A par disso, os trabalhadores espíritas
também se preocuparam com a união para
o fortalecimento e a região de Marília esteve entre os primeiros movimentos de unificação dos espíritas no interior do estado
de São Paulo.
Iniciativas de unificação em Marília e
o 1º Congresso da Alta Paulista
Em 1946 já existiam na Capital iniciativas de unificação e em Marília é realizado
um decisivo congresso, que veio a contribuir para a consolidação da então União
Social Espírita. Eduardo Carvalho Monteiro e Natalino D’Olivo, autores da obra
USE-50 anos de unificação, assim descrevem
aquele importante evento:
De 30 de março a 4 de abril de 1946, a
cidade de Marília realizou, por iniciativa da
União Espírita Allan Kardec, o 1º Congresso
Espírita da Alta Paulista. O evento foi propício. FEESP, Juventude Espírita de São Paulo, LEESP e outras sociedades paulistanas se
fizeram presentes no congraçamento, lançando
as primeiras sementes do movimento unificacionista no interior.
Desse evento surgiram os Conselhos
Municipais Espíritas de Marília, Garça,
Tupã, Bauru e de outras cidades, alavancando o movimento e a realização de Semanas Espíritas no interior do estado. No
ano seguinte, 1947, é realizado o 1º Congresso Estadual, no qual a USE seria formalmente criada.
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Cumpre destacar que, nesse tempo,
Herculano Pires residia em Marília (1940
a 1946) e teve intensa participação nas
atividades doutrinárias da cidade, dando
grande contribuição ao movimento de unificação. No ano de 1941, fundou a Mocidade Espírita de Marília.

Vejamos o que escreveu a respeito Jorge
Rizzini, no livro Herculano Pires, o apóstolo de Kardec:
Dizia com razão Herculano Pires que “ante
os desvios, as deturpações, as confusões que se
verificam em outros grandes centros do país, com
as traições conscientes e inconscientes à doutrina, como se veem no Rio e São Paulo, Marília
é um contraste de firmeza e dignidade espírita.”
E por quê?
O movimento espírita de Marília foi
o primeiro a organizar-se, fez-se coeso,
e não esqueceu o estudo metódico da
Codificação kardeciana. E faça-se justiça! Porque Marília teve a felicidade de
possuir alguns homens verdadeiramente notáveis na direção do movimento
doutrinário; homens que vivenciavam
os princípios que pregavam; homens,
não duvide, leitor, que por muito amar
a Doutrina Espírita não hesitariam em
defendê-la colocando em risco, se preciso fosse, a própria vida. Assim eram,
incluindo o próprio Herculano Pires,
Eurípedes Soares da Rocha, Higino
Muzzi Filho, Paulo Correia de Lara,
João Barbosa, Gabriel Ferreira, Luís Laraia, Santos Xandó de Araújo e, entre
outros, o saudoso médium Urbano de
Assis Xavier.
Sobre o Congresso da Alta Paulista,
anotou Rizzini:
O mais importante acontecimento doutrinário ocorrido no interior do
Estado de São Paulo certamente foi o
Primeiro Congresso Espírita da Alta
Paulista, que Urbano de Assis Xavier
presidiu e Herculano Pires planificou
e secretariou. Realizado no período de
30 de março a 4 de abril de 1946 em
Marília, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, esse congresso his-
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tórico foi promovido pelos centros espíritas
marilienses e repercutiu pelo Brasil afora.
Conta-nos a revista “A Centelha”, dirigida
pelo confrade João Silveira, em uma bem
feita reportagem, que a primeira prévia do
congresso realizou-se na cidade de Garça,
a segunda na cidade de Pompeia, a terceira
em Quintana, a quarta em Tupã, a quinta
em Oswaldo Cruz, no coração da chamada Zona da Mata (fora de estrada de ferro)
e a sexta e última prévia em Bauru. Todas
muito concorridas. A caravana da Comissão
Organizadora do Congresso, formada pelos
confrades Eurípedes Soares da Rocha, Higino Muzzi Filho, Marcial Veloso, Antônio
Rocco Junior, Hélio Tavares, Manoel Pinto
Ribeiro, Gabriel Ferreira, Paulo da Cunha
Matos e Santos Xandó Araújo, partindo de
Marília, visitou cada cidade e, assim, “durante quase um mês e meio a Alta Paulista
foi intensamente sacudida pelas várias concentrações preparatórias do Congresso, durante as quais falavam numerosos oradores e faziam-se farta
distribuição de manifestos e boletins.”
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A Mocidade Espírita de Marília, que teria sido criada em 1941 por Herculano Pires,
funcionou na sede do então Núcleo Espírita Amantes da Pobreza, por dez anos, quando houve uma divisão e um grupo fundou a
Mocidade Espírita Allan Kardec, de natureza
autônoma, muito comum naquela época. Foram os jovens desta mocidade que criaram o
Lar Amélie Boudet (NEAP-uma semente bem
plantada, obra da companheira Rosa Vernaschi Lima). A MEAK fechou, mas o Lar ainda
existe e funciona como uma escola municipal
infantil.
As atividades dos órgãos de unificação prosseguem com a realização das famosas Semanas
Espíritas, locais e regional, das quais participavam diversos oradores do estado de São Paulo.
Confraternizações de mocidades espíritas

E ainda:
Anos depois, já residindo em São
Paulo, registrava Herculano Pires
em artigo de jornal a seguinte informação preciosa para a história do
movimento espírita paulista:
“Uma das teses aprovadas no
Congresso de Marília recomendava
a formação de Conselhos Espíritas
Municipais em todas as cidades para a unificação dos movimentos locais, participando
desses conselhos representantes de todos os
centros existentes em cada cidade. Em consequência, antes mesmo que a USE (União
das Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo) estivesse criada em São Paulo, já
eram organizados os Conselhos Municipais
de Marília, de Garça, de Tupã e de outras
cidades.”

20

Em 1965, Marília novamente é palco de
um grande evento, pois no mês de abril desse
ano é realizada a primeira confraternização
de mocidades em nível nacional, a 1ª. COMJEB-Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil, marco do movimento espírita jovem brasileiro, sempre lembrado.
Estiveram presentes no evento cerca de 1000
jovens, representando 248 entidades espíritas,
de 143 cidades brasileiras (USE-50 anos de unificação).
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Nesse mesmo ano, atas das assembleias do
Conselho Deliberativo da USE mencionam a
presença de representantes das UMEs (nome
posterior dos órgãos do interior) - União Municipal Espírita – de Marília (representante
Hélio Tavares Costa) e Tupã. Hélio Tavares
informa “que o CRE de Marília fará realizar um Curso de Espiritismo, para dirigentes de Centros, e que o temário do mesmo já
está com o Depto. de Doutrina da USE para
devida apreciação”, evidenciando que os órgãos de unificação de Marília eram participativos e desde então já se preocupavam com
a qualidade doutrinária dos centros espíritas.
No início da década de 1970, Marília
será o ponto de partida para a propagação
do Clube do Livro Espírita em todo o Brasil,
conforme informou numa entrevista à Editora CEAC Richard Simonetti, que acolheu a
ideia e a espalhou.
Pergunta - Os clubes do livro espírita constituem hoje o mais eficiente
recurso de divulgação do livro espírita. Como “trabalhador da primeira
hora”, nessa produtiva atividade, poderia nos dizer algo sobre o início desse movimento?
Resposta de Richard - O primeiro clube do qual tomei conhecimento surgiu no início da década de setenta, no século passado, em Marília,
por iniciativa de nosso confrade José
Reis. Em 1972, Leopoldo Zanardi, professor bauruense que trabalhava em
Tupã, perto de Marília, instalou um
CLE naquela cidade. Motivado por
ele, trabalhei pela instalação do CLE
em Bauru, o que ocorreu em janeiro
de 1973, como departamento da USEBauru. O primeiro livro lançado foi
Chico Xavier pede licença.
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Justo ressaltar que o senhor José Reis, que foi dirigente espírita e trabalhador do movimento de unificação, além de sua iniciativa com o clube do livro,
também foi um entusiasta das feiras do livro espírita,
realizando-as por vários anos em praça pública.
O movimento espírita de Marília e região prosseguia bem ativo. Em 1972 foi realizada a II COMJESP-Confraternização de Mocidades e Juventudes
Espíritas do estado de São Paulo, um evento que
atraiu muitos jovens e para cuja realização contribuíram vários espíritas, adultos e jovens.
Por essa época, o espírita e professor de inglês
Wilson Ferreira Martins, também interessado propagador do esperanto, coordenou em Marília o I
Congresso Latino-Americano de Esperanto, promovido pela Cooperativa Cultural dos Esperantistas Kultura Kooperativo de Esperantistoj, realizado no
Tênis Clube de Marília no período de 17 a 22 de
julho de 1978. Da organização participaram muitos
jovens das mocidades espíritas.
Além das confraternizações nacional e estadual,
durante muitos anos foram realizadas as chamadas
CONJEREMs – Confraternização de Juventudes
Espíritas da Região de Marilia, revezando-se entre
as cidades e proporcionando interação entre os jovens e adultos colaboradores.

A região também foi sede de várias COMENOESPs-Confraternização de mocidades espíritas
do noroeste do estado de São Paulo, incluindo-se as
prévias, a saber:
MARÍLIA: 1958, 1962, 1979, 1985, 1988, 1993,
1998, 2003, 2012. TUPÃ: 1960, 1975, 2013, 2008,
2018. GARÇA: 1987

revista digital

Dirigente

Espírita
Como se vê, o movimento das mocidades espíritas de Marília e região sempre foi
muito dinâmico.

No movimento chamado adulto, a região de Marília conseguiu e tem conseguido realizar, anualmente, encontros
regionais de dirigentes e trabalhadores
espíritas, de forma alternada entre as intermunicipais de Marília, Garça e Tupã.
O quadragésimo encontro está programado para outubro de 2022, em Marília. São
encontros sempre muito produtivos, com
foco no debate e estudo de temas de interesse do centro espírita e do espiritismo,
proporcionando também o congraçamento dos espíritas da região.

Da década de 1980 até mais ou menos
2006, período marcado por dificuldades
que naturalmente surgem no movimento
espírita, não foram localizados registros
detalhados dos eventos (atas, cartazes ou
noticiário), mas é certo que os esforços de
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alguns nunca cessaram e foram realizadas
várias atividades, dentre elas: Feiras do livro espírita, Confraternização da Família
Espírita, Ciclo de palestras, também os encontros regionais.
Na década de 1990 a USE Regional de
Marília mantinha uma biblioteca, a qual
foi transferida para a Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha (UNIVEM)
em 1993, que adquiriu um prédio no centro da cidade (Rua Bahia, ao lado da Prefeitura) e nele instalou a BEM-Biblioteca
Espírita de Marília, talvez uma das poucas
bibliotecas espíritas públicas do Brasil, devidamente organizada e com funcionários,
a qual era muita requisitada por leitores
espíritas e não espíritas. Nessa época, Cosme Massi (o criador da Kardecpedia), que
lecionava na UNESP de Marília e atuava no movimento espírita, foi presidente
da USE Intermunicipal e teve importante participação na organização da BEM,
contando também com as orientações do
médium Raul Teixeira, que na época realizava pós-graduação e dava aula no Univem. A bibliotecária e espírita Alessandra
Damazo dirigiu a biblioteca até o seu fechamento em 2011, por questões financeiras da instituição.
A partir de 2006 o movimento espírita de Marília entra numa fase de maior
dinamismo e desde então as diretorias se
renovam mantendo diversas atividades,
destacando-se: Fórum e seminário sobre
mediunidade; Mês Espírita com expositores conhecidos do Brasil; Feiras do livro espírita Chico Xavier; Cursos de atendimento fraterno, de Esde; Encontro da família
espírita; Semana da Unificação Bezerra
de Menezes; palestra com Divaldo Franco; Projeto Casa Fraterna; Encontros com
presidentes de centros espíritas; Saraus
promovidos pelas mocidade espírita; Sejem-Semana dos jovens espírita (palestras);
apresentação de peças teatrais; Seminário
sobre suicídio, etc...
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Nesse novo período, contamos com
divulgadores do espiritismo pelo livro espírita, entre eles Alexandre Perez, Breno
Tavares Costa, Donizete Pinheiro e Paulo
Cezar Fernandes.
Com o isolamento imposto pela pandemia, a USE Intermunicipal de Marília deu
início a diversos cursos e seminários voltados para o centro espírita, pela internet,
realizados mensalmente, destacando-se
questões de relacionamento dos trabalhadores; mediunidade; atendimento fraterno, e outros.
Também podemos anotar que durante
alguns anos, por iniciativa particular de Ana
Herrera e com a colaboração de amigos, foi
mantido o programa de televisão espírita
Luz e Vida, semanalmente, pelo Canal Comunitário TV Cidade. Igualmente, desde
2005, o jornal Ação Espírita, editado por
Donizete Pinheiro, registra o movimento
espírita de Marília e divulga o espiritismo,
até 2019 de forma impressa e distribuído
gratuitamente nos centros espíritas, e atualmente no formato apenas digital.
Garça e Tupã
Mas o movimento de unificação da região de Marília sempre contou com o esforço e a boa-vontade dos trabalhadores
espíritas das intermunicipais de Garça e
Tupã, numa constante interação com o órgão de Marília, de tal maneira que quase
sempre não havia uma atuação objetiva
de uma diretoria do órgão Regional. Ademais, devemos considerar a sobrecarga dos
trabalhadores espíritas e as dificuldades de
deslocamento e comunicação num tempo
sem internet.
A Intermunicipal de Tupã se destacou
pela permanente realização de palestras
mensais, geralmente com expositores de
outras cidades, atraindo trabalhadores das
diversas casas e proporcionando um rela-
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cionamento fraterno. O movimento de unificação em Tupã tem início na década de 1940,
com a fundação de centros espíritas e entidades assistenciais voltadas para a assistência de
crianças e idosos.
Em 1950 foi criado o programa de rádio Momento Espírita, que funciona até hoje, pela Rádio Tupã AM, divulgando a doutrina. Durante
alguns anos existiu um programa espírita na tv
comunitária da cidade e atualmente a USE Intermunicipal faz postagens no seu site na internet e em página do Facebook de vídeos autorizados pela FEB. Também, por tempos a USE
Intermunicipal manteve colunas espíritas nos
jornais O Diário e Folha do Povo.
Como já relatado anteriormente, Tupã também se esmerou na realização dos vários encontros regionais e igualmente sediou cinco confraternizações de jovens.
Interessante destacar que em Tupã, a exemplo de outras cidades, foi criada a Juventude Espírita de Tupã, como instituição autônoma, em
1948, tendo participação ativa no movimento
jovem da região e promovendo atividades assistenciais, teatro e divulgação do Espiritismo, inclusive com banca do livro nas feiras livres da
cidade. A JET criou e realizou por vários anos
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as chamadas COMJERT-Confraternização de
Mocidades e Juventudes Espíritas da Região
de Tupã. Posteriormente, em 2002, essa juventude alterou-se para a figura de um centro
espírita, com o nome de União Espírita Jésus
Gonçalves.
Na década de 1960, residiu em Tupã o conhecido trabalhador Leopoldo Zanardi, espírita
de berço, e que ali teve atuante participação na
Juventude Espírita e fundou o 2º Clube do Livro Espírita do Brasil; também exerceu vários
cargos na União Espírita Allan Kardec e participou do Conselho Regional Espírita.
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so Lar (hoje Meimei), que foi inaugurado em
1949. Atualmente, integram a intermunicipal
de Garça 6 centros espíritas, de Garça, Gália
e Lupércio.
Desde 1946 existia um Conselho Municipal
Espírita e em 18 de agosto de 1952 foi constituída a União Municipal Espírita de Garça,
mantendo o trabalho de unificação com diversas atividades.
Nas décadas de 40 e 50, residiu em Garça
e foi trabalhador atuante Rolando Mario Ramacciotti (fundador da editora GEEM), com
atividades junto ao Centro Espírita Caminho
de Damasco e ao Hospital Samaritano, beneméritas instituições que dirigiu até sua volta à
capital paulista.
Desde 1972, portanto há 50 anos, o grupo
mantém o programa de rádio Momento Espírita, que é muito ouvido em toda a região,
acompanhado também em partes do Brasil e
até do exterior. É transmitido aos domingos
pela manhã, pela UniRadioWeb, pelo link
www.uniradios.com.br.

Anotamos a importante contribuição no
movimento de unificação de Tupã e região do
senhor Miguel de Pier, que várias vezes foi presidente da Intermunicipal de Tupã, também da
Regional de Marilia, tendo disposição inclusive
para se deslocar à capital para as assembleias
da USE Estadual.
Além de Miguel de Pier, que escreveu um
livro, Tupã conta com outros companheiros
que também são escritores, como o psicólogo
Valci Silva e os médicos Ricardo Orestes Forni
e Elaine Aldrovandi.
O movimento de unificação espírita de
Garça se insere em todo esse contexto, com atividades já no fim na década de 1930, quando
em 1939 foi fundado o Centro Espírita Caminho de Damasco e seus trabalhadores em breve iriam criar o primeiro hospital de Garça, o
Hospital e Maternidade Samaritano (fechado
mais recentemente), e depois o Orfanato Nos-
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Mais adiante no tempo, os trabalhadores
cuidaram da realização dos encontros regionais, dos eventos da mocidade espírita, como
a CONJEREM e uma COMENOESP em
1987. Realizam, há anos, periodicamente, Ciclo de palestras entre as casas, encontros da família espírita, debates sobre filmes, cursos para
trabalhadores espíritas etc. O Centro Espírita
Caminho de Damasco ainda mantém em suas
dependências uma biblioteca com mais de 6
mil livros e um clube do livro espírita, que atende à comunidade espírita.
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Em Garça reside e atua ainda um dos
mais antigos trabalhadores do movimento de
unificação da Região de Marília, José Benevides Cavalcante, autor do folheto Iniciação
ao conhecimento da Doutrina Espírita, apropriado a quem encontra dificuldades para se
introduzir no estudo do Espiritismo e conhecer as atividades de um centro, folheto esse
que ganhou notoriedade e foi aproveitado por
diversas casas espíritas e também para outros
países, pois foi traduzido para o espanhol por
Hélio Romano, da Gráfica Cambara, Paraná. Posteriormente, foi traduzido para outros
idiomas, inclusive para o japonês. Esse material ensejou a Benevides ampliar as informações e publicar, pela Editora EME, o livro
Fundamentos da Doutrina Espírita.
A pandemia e a comunicação virtual
Com a pandemia e a possibilidade da
comunicação virtual por diversos meios, novo
ânimo surgiu e a USE Regional de Marília se
reorganizou com a diretoria eleita em 2021,
iniciando uma nova e atuante fase, sendo
possível maior contato entre os representantes
das casas espíritas e os diretores dos órgãos intermunicipais, bem como a participação em
diversas reuniões da Diretoria Executiva da
USE e seus departamentos.

A USE Regional de Marília faz constante divulgação de material pelas mídias sociais – Facebook, Instagram, WhatsApp – e
mantém um canal para vídeos e lives no Youtube.
Tem participado ativamente das comemorações da Campanha Comece pelo
Começo, compartilhando material da USE
Estadual, também confeccionando cartazes e
vídeos alusivos, tendo realizado um bate-papo com o Vice-presidente da USE Paschoal
Bovino e promovido um sorteio de 5 combos
das obras básicas de Allan Kardec, em parceria com a Editora EME.

Atual Comissão Executiva da USE Regional de Marília

Dalva Ferreira, presidente
da Regional de Marília
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Karina Rafaelli, secretária
da Regional

Sandra Emed, tesoureira

Donizete Pinheiro Diretor
de Doutrina
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Predestinado:
Arigó e o Espírito do Dr. Fritz

C

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

om estreia marcada para o dia
1 de setembro, chega nos cinemas o longa Predestinado:
Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, estrelado
por Danton Mello, no papel do médium
mineiro José Pedro de Freitas, o Arigó e
Juliana Paes, interpretando Arlete, a resignada esposa do médium, permanecendo ao lado do marido, que se tornou uma
esperança de cura para milhares de pessoas. Este é o primeiro trabalho que Juliana realizou com Gustavo Fernandez,
diretor do filme e que também integra a
equipe de direção de “Pantanal”, novela
da Globo em que a atriz foi destaque.
A roteirista Jaqueline Vargas, também
dramaturga, com extenso currículo como
autora de novelas e séries, pesquisou extensamente com fontes diretas e muitos
livros, sendo um dos principais “Arigó e o
Espírito do Dr. Fritz”, escrito pelo jornalista e escritor americano John G. Fuller,
para ajudá-la a construir o roteiro original do filme.
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Rosana Gaspar

Jaqueline esteve presente no evento do
GEP – Grupo Espírita Paulista, ocorrido
no dia 13 de agosto, na sede da Federação
Espírita do Estado de São Paulo - Feesp,
onde teve oportunidade de contar um
pouco sobre seu trabalho e a história impressionante do médium José Arigó. Curiosa, também perguntou a opinião das
lideranças espíritas presentes que assistiram ao filme na pré-estreia, ficando muito satisfeita com a repercussão positiva.
Esteve também presente no evento,
Leida Lucia de Oliveira, que foi voluntária ajudando Arigó em seus atendimentos e fez relatos da época. Leida é autora
do livro Cirurgias Espirituais de José Arigó,
editora AMEMG. Ao final, Juliana Vargas concedeu uma entrevista à “Revista
Dirigente Espírita”, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo
– USE-SP.
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Dirigente Espírita: Como chegou
até você a ideia de fazer a cinebiografia
de Arigó? Já conhecia a história de Arigó?
Como foi esse primeiro contato?
Jaqueline Vargas - A ideia chegou
através do produtor Roberto d'Avila. Roberto há muitos anos desejava fazer um
filme sobre Arigó e me pediu para pensar
em como contaria a história dele. Tinha ouvido falar muito em Dr. Fritz mas
não tinha nenhuma familiaridade com
o nome Arigó. Foi um primeiro contato
com o personagem.
DE: Quais foram os principais materiais de pesquisa para o desenvolvimento
do roteiro?
Jaqueline - Arigó foi extremamente
conhecido enquanto estava vivo e a quantidade de livros e material escrito sobre
ele é muito extensa. Devo ter lido uns 20
livros sobre a vida dele. Fora isso, fui a
Minas Gerais, mais precisamente a BH,
Congonhas e Lafayete. Fiz uma pesquisa
local e entrevistas.
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DE: Quais foram as pessoas que você
entrevistou? Como se deu os primeiros
contatos com a família dele?
Jaqueline - Os primeiros contatos
foram feitos através do produtor. Basicamente entrevistei a família de Arigó.
Estive na casa do filho Sydney, em Congonhas, como quem passei mais tempo e
tive a oportunidade de falar com todos os
outros. Além dos filhos, pude falar com
parentes de Arlete e pessoas que o conheceram.
DE: Qual foi o maior desafio em contar a história de Arigó durante a elaboração do roteiro?
Jaqueline - O ponto central do roteiro é o dilema de Arigó entre aceitar a
missão oferecida pelo Espírito Dr. Fritz
e tentar ter uma vida comum. E isso foi
justamente o maior desafio. Focar no homem e não na “entidade”. Durante todo
o processo existiu a cautela de não fazer
um filme religioso ou defender esta ou
aquela bandeira.
DE: Qual a sua expectativa em relação ao filme?
Jaqueline - Espero que com o filme a
geração mais nova possa saber quem foi
Arigó. Hoje em dia a cirurgia espiritual
é aceita, mas existiu todo um trajeto para
que isso acontecesse. Arigó contribuiu
para que tivéssemos essa possibilidade.

Da esquerda para direita: Jaqueline Vargas, Julia Nezu, Magali Bischoff, divulgadora do filme,
Ângela e Roberto Bianco, Leida de Oliveira, Roberto Watanabe (Feesp), Luiz Amaro (Aliança Espírita Evangélica), Rosana e Silvio Gaspar.
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Concepções sobre Ciência
e Ciência Espírita

parte IX

Alexandre Fontes da Fonseca

N

Alexandre Fontes da Fonseca
é assessor de Ciência e
Pesquisa Espírita da Diretoria
Executiva da USE

a parte IX dessa sequência de
artigos sobre Ciência, daremos continuidade à análise das
questões que envolvem conceitos espíritas.
Acesse os números anteriores da Revista
Dirigente Espírita para ver toda a sequência
de estudos sobre esse assunto. Para quem
está vendo essa série de estudos pela primeira
vez, o material usado nesses estudos advém
da aplicação, em janeiro de 2021, de uma
pesquisa de opinião através da internet sobre
Ciência e Ciência Espírita, onde 441 pessoas
responderam a mais de 30 questões sobre o
assunto.
A questão que vamos analisar pediu para
que seja lida a seguinte afirmativa de Kardec
contida no item 55 do capítulo I de A gênese:
“O Espiritismo, assim, só estabelece como

ASSESSORIA DE
CIÊNCIA E PESQUISA ESPÍRITA

acpe@usesp.org.br

princípio absoluto o que está demonstrado
com evidência, ou o que resulta logicamente
da observação.” (KARDEC, 2021).
Em seguida, os respondentes deveriam
fazer o seguinte: “Com base no seu entendimento da afirmação acima de Kardec,
analise cada afirmativa abaixo e marque a
opção que melhor representa sua opinião
sobre a mesma”. A figura 1 mostra as respostas dadas para três afirmativas especiais que
vamos analisar aqui. Elas são muito oportunas para reflexões sobre o que é e o que não
é cientificamente comprovado em termos de
conceitos espíritas e são considerados como
tal no meio espírita. A utilização de termos
e conceitos científicos em uma obra garante
que ela seja científica? Ou que ela traga revelações de valor científico? Ou que represente
avanço do conhecimento espírita? Vejamos.

Figura 1: Três afirmações e as opiniões dos respondentes sobre o conteúdo de três obras, duas espíritas (a primeira
e a última) e uma espiritualista.
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As afirmativas mostradas na figura 1
dizem respeito ao conteúdo das seguintes obras: Mecanismos da Mediunidade
(XAVIER & VIEIRA, 1990), de André
Luiz pela psicografia de F. C. Xavier e
W. Vieira; Psi Quântico (ANDRADE,
1991) de autoria de H. G. Andrade; e
Diálogo com as Sombras (MIRANDA,
1994) de autoria de H. C. Miranda. As
duas primeiras usam conceitos científicos de outras áreas do conhecimento,
em particular da Física e de Engenharia
Elétrica, com o propósito de descrever
fenômenos e conceitos espíritas. A terceira obra descreve observações e conclusões de H. C. Miranda de diálogos
fraternos feitos com Espíritos endurecidos, em reuniões mediúnicas espíritas.
As afirmativas na figura 1 são do tipo
“o conteúdo da obra X foi demonstrado
com evidência, ou resultou logicamente
da observação.” A intenção dessa questão era estimular a seguinte reflexão nos
respondentes: será que o conteúdo da
obra X foi demonstrado com evidência
ou resultou logicamente da observação
a ponto de poder ser considerado um
princípio do Espiritismo (veja acima a
fala de Kardec)?
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Os conceitos científicos contidos nas
duas primeiras obras citadas foram demonstrados com evidência? Resultaram
da observação lógica dos fenômenos
espíritas? Notem que enquanto a maioria dos respondentes concordou que o
conteúdo da obra Mecanismos da mediunidade foi demonstrado com evidência, a
maioria preferiu se abster sobre a obra
Psi Quântico. Nos dois casos, apenas a
minoria dos respondentes discordou da
afirmativa. Como temos um dever com
a verdade, é importante ficar claro que
a minoria acertou nessas duas afirmativas. Não se pode considerar algo como
demonstrado com evidência ou que
resultou logicamente da observação
apenas por ter usado termos e conceitos
da ciência. É necessário analisar com
aprofundamento se tais conceitos se
aplicam de fato aos fenômenos e concei-

tos espíritas, se eles foram usados com
coerência, etc. Coerência doutrinária
não se aplica apenas ao Espiritismo. Mas
também na ciência. Isto é, a ciência não
usa de modo impreciso e indiscriminado
seus termos e conceitos. A ciência não
extrapola conceitos que são válidos para
alguns fenômenos para outros, sem a
devida comprovação.
Um problema com Mecanismos da mediunidade é a existência de erros de Física
na obra (BASTONE, 2003, OBRAS
PSICOGRAFADAS, 2007). Infelizmente, ela não deve ser usada para aprender
conceitos da Física. Além disso, certos
conceitos da Física empregados por
André Luiz são muito avançados para
o conhecimento dos leitores espíritas.
Felizmente, há estudos que esclarecem
alguns desses conceitos (DA FONSECA, 2016, 2017). Embora os problemas
acima, a proposta da obra nunca foi
fazer revelações científicas. O próprio
Autor espiritual ressalta isso no prefácio
da obra. Portanto, seu conteúdo não
é, nunca foi nem pretendeu, ser algo
demonstrado com evidências. Isso, entretanto, não invalida a contribuição da
obra. Ela estimula o estudo doutrinário
sobre a mediunidade. Recentemente,
com base em um estudo recente sobre os
mecanismos da mediunidade segundo o
Espiritismo (DA FONSECA, 2020), foi
possível mostrar que a proposta da obra
Mecanismos da Mediunidade tem vários
pontos coerentes com a Doutrina Espírita (DA FONSECA, 2021).
O problema científico do conteúdo
da obra Psi Quântico é ainda maior. A
teoria contida na mesma foi mostrada
não ter sido construída de uma forma
científica (DA FONSECA, 2012). Embora a boa intenção do Autor, Psi Quântico
não foi nem demonstrado com evidências, nem resultou logicamente da observação. O grande problema dessa obra é
achar que basta construir um sistema de
conceitos para torná-lo científico. Não é
assim que a ciência trabalha.
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A obra Diálogo com
as sombras de H. C.
Miranda, sem recorrer a conceitos científicos de outras áreas
do conhecimento,
apresenta um resultado legítimo de pesquisa. Ela descreve o
diálogo realizado com
Espíritos endurecidos
em uma reunião mediúnica, e faz orientações sobre como
conversar com eles, de
acordo com suas características. A maioria dos respondentes
marcou corretamente
que o conteúdo dessa
obra cumpre exatamente o que Kardec recomendou: foi
demonstrado com evidências e resultou
logicamente da observação. Foi demonstrado com evidências porque os próprios
diálogos com os Espíritos servem de
evidências dentro do escopo e proposta
de análise realizados por Miranda; suas
conclusões resultaram logicamente da
observação porque foi exatamente o
que ele fez: analisou os resultados dos
diálogos observados e conduzidos por
ele e seus assistentes. Embora Miranda
não tenha intencionado realizar uma
pesquisa científica, sem o querer, ele foi
mais científico nessa sua obra do que os
autores André Luiz e H. G. Andrade nas
suas obras mencionadas. É preciso que
a seguinte noção sobre ciência e pesquisa espírita se expanda no meio espírita:
fazer ciência espírita de qualidade não
requer o uso de termos, conceitos e métodos de outras ciências.
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
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Arte como fator de
inclusão na Casa
Alberto Centurião

U

Alberto Centurião
é Secretário do
Departamento de Arte
da USE

ma obra de arte é objeto
estético com função transcendente, destinado à apreciação
pública, seja ele textual, cênico, visual ou
sonoro. O processo criativo e produtivo
que resulta na sua realização, esse é o
trabalho do artista. Processo este que se
confunde com o trabalho do artesão, o
artesanato, que resulta em obras também
dotadas de valor estético, porém destinadas prioritariamente a funções utilitárias
e com menor rigor formal em sua elaboração.
Daí se pode concluir que as técnicas,
linguagens e instrumentos podem ser os
mesmos para artistas e artesãos, que se
distinguem essencialmente pela natureza
do objeto produzido: obra de arte ou
produto de artesanato. Portanto, nem
tudo que um artista produz é arte, como
bem pode um artesão produzir um objeto com valor estético transcendental.
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Essencialmente, toda forma de Expressão artística é uma linguagem e,
como tal, pode ser empregada para
expressar conteúdos de maior ou menor complexidade, dotados de maior ou
menor beleza e transcendência. Tomemos como exemplo a dança, que em
seu estado de arte produz coreografias
requintadas e, em suas formas artesanais,
permite a qualquer pessoa dançar com
os amigos em uma festa comum. Além
do apuro formal, o que distingue essas
duas maneiras de dançar é a finalidade a
que se destinam. O grande balé é praticado nos grandes palcos, por grandes
bailarinos, que se apresentam para grandes plateias, mas qualquer pessoa pode
dançar na festa com os amigos, mesmo

arte@usesp.org.br

que tenha limitações físicas, ou que não
saiba dançar.
É dessa forma que a arte, em seu
status de artesanato, pode tornar-se um
importante instrumento de inclusão e
sociabilização no centro espírita. Não necessariamente destinada a ser mostrada
ou apresentada publicamente, mas praticada em oficinas experimentais, jogos
e exercícios improvisacionais. E mesmo
quando apresentados para o público
interno da casa, os objetos artesanais
resultantes desses exercícios de inclusão e
criatividade serão apreciados num clima
de fraternal acolhimento, de modo que
todos se sintam valorizados e apreciados
por seu empenho e comprometimento,
mais do que pelo desempenho.
É desta forma que os pioneiros da
pedagogia espírita empregavam a arte
como instrumento pedagógico. Para
Eurípedes Barsanulfo, o teatro que
fazia com seus alunos no Collegio Allan
Kardec era instrumento para a evangelização de Espíritos. Para Anália Franco,
na Associação Feminina Beneficente e
Instrutiva, a música e o teatro serviam
para resgatar a autoestima de mulheres
socialmente marginalizadas, com vistas à
sua reinclusão social e profissional.
Aprendendo com esses pioneiros,
podemos considerar as artes como
importante ferramenta para inclusão e
aprendizado no contexto das atividades
da casa. E dizemos artes, no plural, porque cada uma delas tem sua linguagem e
sua instrumentação – a dança, a música,
o teatro, a poesia, a escultura, o desenho
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dos demais integrantes dessa pequena
comunidade, que tenderá a se tornar
mais dinâmica, amiga e acolhedora.

e a pintura, bem como a fotografia e as
produções audiovisuais – de modo que
cada pessoa poderá sentir-se atraída e
motivada por uma delas.

O conteúdo doutrinário surgirá naturalmente, permeando a convivência e
o processo elaborativo, surgindo como
temática ou critério para seleção de
repertório. Mas sempre preservando o
objetivo central, que é o acolhimento.

Lembrando que a prática de determinado lazer artístico não é somente “coisa
para jovens”, ou crianças, mas para todas
as idades, sendo particularmente valiosa
para pessoas na terceira idade, que, em
muitos casos, são carentes de convivência
e atividade, tanto física quanto mental.

Eventualmente, em determinada casa,
serão identificados alguns talentos para
determinada forma de arte, que poderão
reunir-se numa equipe comprometida
com a produção de obras relevantes, que
mereçam ser levadas a públicos mais
amplos, para além dos limites do centro,
mas isso já é outra história.

Participar de um coral, ou grupo
musical, de dança ou de teatro, tomar
parte em oficinas literárias ou de artes
plásticas – além da valorização pessoal –
pode reforçar o vínculo das pessoas com
a casa espírita, tanto daqueles envolvidos
diretamente nessas atividades, quanto

Há mais de

50 anos

falando de Dourtina e
Movimento Espírita com você

Ouça onde e quando quiser!
usesp.org.br/momentoespirita

AO VIVO

todos os domingos às 12 horas
Rádio Boa Nova AM
1450 kHz Guarulhos | 1080 kHz Sorocara
radioboanova.com.br
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Atendimento no Centro
Espírita às pessoas com
ideação suicida

Jaqueline de Barros Ribeiro

N

o livro Família, Vida e Paz o
tema “suicídio” encontra-se
relacionado como sendo um
dos sérios desequilíbrios no lar, evidenciando assim a importância do tema.
Jaqueline de Barros
Ribeiro
é 1ª secretária do
DAECE

A área do Atendimento Espiritual recebe, por vezes, dentre aqueles que adentram o centro espírita procurando ajuda,
pessoas que desacreditadas da vida
consideram a ideação suicida ou que até
já tenham tentado esse ato. As estatísticas
vêm demonstrando no Brasil e em todo
o mundo, um acréscimo no número de
pessoas que cometem suicídio. Sendo
assim, revela-se importante refletir sobre
o tema à luz da Doutrina Espírita.
Isto posto, é urgente oferecer espaços
de estudo e interação em que se fale
com os tarefeiros da casa espírita sobre
o tema suicídio, visando preparar os
trabalhadores da área do atendimento
espiritual, para que exista a preocupação
em preparar o atendente para receber
adequadamente essas pessoas que padecem do sofrimento físico e/ou moral,
principalmente, sobre a tristeza profunda, as dores da alma, a depressão e
ideação suicida, bem como seus familiares/amigos. Assim, é necessário que haja
diretrizes seguras, para que as atividades
do atendimento espiritual a pessoas que
perderam o sabor pela vida, ocorram em
conformidade aos princípios da Doutrina Espírita.
O codificador ciente da importância
do atendimento espiritual para o tema
certa feita disse:
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...coloco em primeira linha consolar os que
sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero,
do suicídio, detê-lo talvez no abismo do crime.
Isto não vale mais do que os lambris dourados?
(KARDEC, Allan. Viagem Espírita de 1862,
pg.65.)
É justamente na atividade do Atendimento Espiritual no Centro Espírita que
as pessoas buscam acolhimento, consolo,
esclarecimento e orientação para resolver seus conflitos pessoais e familiares.
Os centros espíritas, bem como seus
tarefeiros podem através do estudo e da
prática da Doutrina Espírita, receber
bem e acolher aqueles que estão sedentos
de amor, afeto, compreensão e esclarecimento.
Os tarefeiros do centro espírita,
cientes de que os seres humanos sendo
Espíritos encarnados, estão em processo
de transformação, de aprendizado, experienciando desafios e aflições, portadores
de dores, tristezas, só evidenciam a responsabilidade do centro espírita oferecer
um atendimento espiritual qualificado
que atenda aos princípios doutrinários
com simplicidade, atenção, generosidade,
empatia, compaixão, segurança e principalmente, que se faça uma escuta atenta
com ausência de julgamentos, discriminações e preconceitos.
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É importante ressaltar que a pessoa
com ideação suicida, está num processo
de dor, às vezes conjugado com processo
obsessivo, ao qual o atendente não pode
imaginar. O atendido está envolvido na
tristeza, desolação, sem motivação, sem
encontrar razões para prosseguir, não
sente sabor na vida, em razão disso, o
papel acolhedor, o olhar de presença e
os bons ouvidos de “escutador” são o
remédio importante para quem consegue
chegar ao centro espírita neste estado de
adoecimento da alma.
O Espírito encarnado é dotado de
impulsos naturais, não somente de autopreservação, como também de autoafirmação, na conquista do que se considera as possibilidades de serem felizes;
enquanto isso o indivíduo com ideação
suicida pensa em desistir dessa conquista
ou tem uma visão ilusória de que encontrará paz através do autoextermínio.
Cabe ao atendente acolher o atendido, deixando-o a vontade para expor,
livremente suas dificuldades e necessidades, identificando se possui ou não
algum conhecimento dos princípios da
doutrina, durante a escuta, para só então
com respeito a sua dor, fazer os esclarecimentos adequados, trabalhando o
tema central com base no conhecimento
espírita, contido na codificação.
O atendente precisa ter cuidado, durante o diálogo, pois não lhe cabe fazer
qualquer juízo de valor ou julgamento,
devendo espelhar-se em Jesus.
Em O Evangelho segundo o espiritismo,
capítulo VI está o exemplo de que Jesus é
o atendente fraterno perfeito:
Vinde a mim, todos vós que estais aflitos
e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai
sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou
brando e humilde de coração e achareis repouso
para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve
o meu fardo. (S. Mateus, 11:28 a 30.)
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Ao analisar a questão do suicídio na
codificação, percebe-se na prática, a importância do trabalhador consolidar seu
conhecimento doutrinário, requerendo
dele muito cuidado em sua manifestação,
principalmente quando questionado por
parentes e/ou amigos a respeito das consequências do suicídio. Aquele que procura o Centro Espírita está ansioso por
recursos para lidar com seu sofrimento.
Em vista disso, deve receber esclarecimentos que confortem seu coração ou
que tirem suas dúvidas, pois dependendo
de sua religião já ouviram algo a respeito
do tema de forma equivocada.

cia, que será pior do que aquela cujo
curso interromperam.”

Temos os benfeitores revelando
ao codificador, na questão 957, de O
Livro dos Espíritos, que “Muito diversas
são as consequências do suicídio. Não
há penas determinadas e, em todos os
casos, correspondem sempre às causas
que o produziram. Há, porém, uma
consequência a que o suicida não pode
escapar: o desapontamento. Mas, a sorte
não é a mesma para todos; depende das
circunstâncias. Alguns expiam a falta
imediatamente, outros em nova existên-

Por fim, o Centro Espírita representa os braços abertos e acolhedores de
Jesus e deve preparar adequadamente
o atendente para as demandas da dor,
recebendo fraternalmente aquele que o
procura, dando-lhe a oportunidade de
expor, livremente, em caráter privativo e
sigiloso, suas dificuldades e necessidades,
com paciência, gentileza, humildade, respeito, comprometimento e conhecimento
da doutrina espírita.

Apoiando-se na Doutrina Espírita, o atendimento fraterno tem que
ser luz àqueles que estão em aflições,
mediante diálogo agradável, verdadeiro,
acolhedor e amoroso. O papel do atendente é o de proporcionar um momento
paz, de autorreflexão, de consolo, buscando a terapia de amor, e não deve
falar, exclusivamente, sobre as penas do
autoextermínio, pois não será de grande
valia aos familiares e amigos do desencarnado.
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OS RECURSOS DE
MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA APSE
Alexandra Domingues Arneiro
Luiz Antonio Monteiro

C

omo espíritas, conhecemos a
frase “ Fora da Caridade não
há salvação”. Conhecemos e
compreendemos o seu sentido pedagógico que tem no seu eixo central a “Transformação Moral”?
Alexandra Domingues
Arneiro
é secretária do APSE
da USE

Luiz Antonio Monteiro
é Diretor do APSE da
USE.

Refletir nessa frase, sabiamente grafada por Allan Kardec, o mestre de Lion,
encontramos uma grande diferença entre
fazer a caridade e alcançar a salvação.
Mas, a caridade vai além do seu sentido amplo, que é o relacionamento com o
outro, criar um espaço de convivência e
pertencimento, sentindo as necessidades
básicas, do irmão, o indivíduo, que na
linguagem atual, é o usuário do Sistema
Único de Assistência Social, conhecido
como SUAS, que bate à porta do centro
espírita, na procura de uma cesta básica
para alimentar sua família, ou seja, busca
a proteção alimentar, proteção social e
proteção sociorreligiosa por estar em
situação de vulnerabilidade e risco social.
“Fora da Caridade não há salvação”,
é a oportunidade do eterno aprendiz,
que somos todos nós, o trabalhador espírita, refletir sobre o que é ter compaixão,
o que é ser benevolente e conseguir
perdoar as ofensas, conforme Jesus entenderia o verdadeiro sentido da palavra
caridade e que nós também devemos
entender. Ver questão 886, de O Livro
dos Espíritos.
Caridade é quando somos movidos
por íntima compaixão, sentindo a importância que o outro tem em nossas
vidas, consolidada na “Parábola do Bom
Samaritano”.
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Aprofundando a compreensão, caridade é também, sentir empatia, ter

DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL ESPÍRITA
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sensibilidade, é estar com leveza, é ser
útil e trabalhar a “transformação moral” na vivência do cotidiano, dentro do
centro, na sociedade e principalmente no
seio familiar.
O centro espírita dentro das suas
atividades doutrinárias, também coloca
o exercício da prático da vivência com
o outro, através do Serviço Assistencial Espírita ou Serviço de Assistência
e Promoção Social Espírita, que para
sua execução demanda recursos nas três
dimensões de sua organização, quais sejam: humano, material e financeiro, que
em síntese:
1. Recursos Humanos: Ter uma
equipe de execução das atividades e o
centro tem. Primeiramente, faz o convite aos trabalhadores e frequentadores
interessados em conhecer o serviço assistencial existente; pode abrir inscrições,
como “admite-se voluntário”. Informando o público-alvo, os dias e horários de
atividades, que, conforme os objetivos
e finalidades, podem ser, por exemplo:
diária, semanal, quinzenal ou mensal.
2. Recursos Materiais: De acordo
com os objetivos e finalidades do serviço,
se define, o material necessário para a
execução. Por exemplo: criar um serviço
de apoio à gestante, para tanto, tem que
providenciar enxoval para o recém-nascidos, cesta básica de alimentação, café
de recepção ou almoço, lanche etc. No
campo recursos materiais, o centro pode
contar com uma campanha permanente
de alimentos. Não falamos dos recursos
pedagógicos e de multimidia, móveis e
utensílios diversos, também necessários.
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3. Recursos Financeiros: Captar
valores requer uma estrutura de recursos
humanos, principalmente, quando se
pretende realizar por exemplo: almoço,
jantar ou chá beneficente, noite da pizza,
feira de artesanato e até mesmo fazer
uma carteira de mantenedores...
Para que o serviço assistencial se
fortaleça, todo o seu corpo diretivo ou
Diretoria Executiva, sem exceções, devem estar comprometidos, em harmonia,
através dos setores ou departamentos
como: doutrinário nas suas múltiplas
atividades; administrativo e outros, todos
em consonância com o Serviço Assistencial Espírita ou Serviço Assistência e
Promoção Social Espírita.
É no exercício prático e pedagógico
da vivência com o outro que o centro
Espírita oferta, como campo de aprendizado o estágio permanente no Bem,
conforme exarado em O Evangelho segundo
o Espiritismo, capítulo XV, item 1: “porque tive fome, e deste-me de comer, tive
sede, e deste-me de beber” no mesmo
item temos ainda. “Em verdade vos digo,
que quantas vezes vós fizestes isto a um
destes irmãos mais pequeninos, a mim é
que o fizestes”.
Mas é com Allan Kardec que encontramos um exemplo de captação de
recursos, exemplificado na Revista espírita
de 1863, com a realização da primeira
campanha espírita que se tem notícia,
com o objetivo de arrecadar recursos
financeiros em prol dos operários de
Roen, França, devido ao forte inverno,
o resultado foi positivo e conseguiram
auxiliar muitas famílias.
Uma ação realizada há mais de um
século, porém ainda muito eficiente nos
dias de hoje.
Realizar campanhas é uma das melhores opções para angariar recursos para
manutenção das atividades da APSE,
e hoje aliada a tecnologia ultrapassa
fronteiras.
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A campanha pode ser permanente ou
pontual, porém é preciso que seja bem
direcionada para atingir os objetivos e
alcançar o público-alvo. Esta campanha pode ser para produtos específicos
como alimentos, cobertores, produtos
de higiene e limpeza, enxoval para o
recém-nascido, fraldas descartáveis e até
mesmo absorventes, que serão destinados através do Serviços Assistencial, aos
grupos específicos do seu serviço, como:
gestantes, criança e adolescentes, pessoa
idosa, famílias de apenados, mulheres
vítimas de violências, alcoolismo, drogadito e outras.
No tocante a captação de recursos
financeiros, hoje, tem a facilidade da
campanha de doação em dinheiro, via
transferências eletrônicas como chave
pix, QR Code, sem nenhum custo para
quem envia, independentemente do
valor.
Uma outra opção é o trabalho em
rede, procurando parcerias com empresas, comércio local, instituições parceiras
e grupos.
A constante divulgação das atividades da APSE pelo centro espírita é de
fundamental importância, através de
relatórios, periódicos ou no mínimo,
anualmente, informando onde e como
foi aplicado os recursos captados. O relatório é uma ferramenta que contribui em
muito neste processo, porque demonstra
transparência, seriedade, aumentando
a credibilidade nas ações realizadas e
fortalece a idoneidade moral do centro
espírita.
É fundamental a confecção e envio
do relatório de atividades e prestação
de contas, anualmente, aos Conselhos
Municipais, dentre outros, da Assistência Social, da Pessoa Idosa, Direitos da
Criança e do Adolescente, da Mulher;
CRAS, CREAS, MP e Judiciário, Conselho Tutelar, junto ao comércio e se for
possível, publicar no jornal local.
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O serviço assistencial espírita, não se
caracteriza só em dar cestas básicas, comum nos diversos segmentos religiosos.
A cesta básica é importante, mas muito
mais importante é promover o individuo
através de orientações para a vida, com
rodas de conversas com temas espíritas,
sem proselitismo, de forma ecumênica,
além de temas transversais, que serão
abordados no espaço de convivência, que
auxilia nas questões sociais, familiares,
sem imposição, respeitando a religião ou
religiosidade, dos usuários do SUAS, que
tomam conhecimento de seus direitos sociais e deveres, promovendo o sujeito na plenitude do ser integral,
o Espírito imortal, a conviver em
sociedade harmoniosamente e ao
pleno exercício da cidadania.

Para mais conhecimento, é fundamental ler o manual de aplicabilidade
e sugestões, contido na obra intitulada Orientação à assistência e
promoção social espírita - APSE
do Conselho Federativo Nacional da
Federação Espírita Brasileira (CFN/
FEB), disponível para download em:
https://usesp.org.br/wp-content/
uploads/2021/07/Orientacao-a-Assistencia-e-Promocao-Social-Espirita.pdf

Quando se escuta um irmão
que busca uma cesta básica, se
aprofundamos no diálogo fraterno vamos encontrar as carências
afetivas, que necessitam de orientação a luz da Doutrina Espírita,
como os encaminhamentos aos
serviços assistências do centro e
se necessário, encaminhar a rede
de proteção, existentes e consolidada em todo os municípios
do território nacional, que são o
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.
É de suma importância que o
centro espírita conheça a rede socioassistencial de seu município,
do território onde se encontra,
bem como conhecer os demais
Centros Espíritas e suas atividades Assistenciais, para trocas de
experiências e fortalecimento da
APSE no movimento espírita.
Não podemos esquecer que assistência social é dever do estado e direito de
todos que dela necessitarem.
O Centro Espírita não faz Assistência
Social e sim, presta serviços de assistência e promoção social espírita.
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Liberdade de consciência
e fé raciocinada:
a relação necessária
Marco Milani

A

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

llan Kardec, no terceiro diálogo descrito no Capítulo I, do
livro O que é o Espiritismo,
afirma que “a liberdade de consciência
é consequência da liberdade de pensar,
que é um dos atributos do homem; e o
Espiritismo, se não a respeitasse, estaria
em contradição com os seus princípios
de liberdade e tolerância”.
O respeito aos direitos e às escolhas
individuais caracterizam, portanto, a
situação mais avançada no cenário da
convivência humana, ainda que seja plenamente compreensível o antagonismo
de opiniões e posições sobre os mais variados assuntos polêmicos sob a perspectiva dialética. O embate sincero e fraterno de ideias, não de pessoas, fomenta o
progresso do conhecimento, culminando
por influenciar as leis e os costumes.
Conforme a Organização das Nações
Unidas, a liberdade de consciência
abrange toda a ética e valores que um ser
humano preza, seja de natureza religiosa
ou não. Não há limitações admissíveis a
esta liberdade, desde que as convicções
pessoais não sejam impostas aos outros
nem os prejudiquem. Embora possa parecer evidente, o respeito pela liberdade
de consciência é difícil de alcançar, pois
tende-se a criticar as convicções alheias
do que se defender o direito de todos às
suas próprias convicções.
A Ciência é chamada para participar
ativamente do desenvolvimento humano, ainda que não se constitua em corpo
homogêneo. Ao contrário, inúmeros
grupos de pesquisa concorrem entre si,
objetivando a produção de conhecimento
buscando servirem-se de métodos mais
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objetivos e sem a pretensão da verdade
absoluta. O cientista, por sua vez, carrega
crenças e valores particulares.
A Doutrina Espírita, estruturada sob
um método racional orientado para a
universalidade do ensino obtido por diferentes fontes mediúnicas e convergindo
em sua essência de conteúdo, apresenta
notável consistência interna. Os princípios espíritas expressam a diretriz conceitual que sustenta a argumentação lógica e coerente sobre a natureza, origem e
destino dos Espíritos, e suas relações com
o mundo corporal.
Afastando-se do formalismo e estrutura hierárquica das igrejas cristãs tradicionais, as quais sustentam-se em artigos
de fé inquestionáveis e impõem aos
respectivos profitentes práticas e condutas para uniformizar o comportamento
considerado adequado, a fé proposta pelo
Espiritismo alia-se à razão e convida os
adeptos a questionar, conhecer, ponderar
e finalmente crer, sem estagnar-se, mas
em contínuo avanço do saber.
Nesse sentido, o verdadeiro espírita não tem a sua vontade subordinada
a líderes ou a instituições, pois tem a
liberdade de escolher e agir conforme
a própria consciência, não por algum
sentimento de culpa ou constrangimento,
mas racionalmente voltado a atender os
seus interesses e necessidade de aprimoramento moral e intelectual.
O panorama cultural espírita, entretanto, apresenta singularidades. Se, por
um lado, o Espiritismo floresceu em
terras brasileiras e angariou respeito e
popularidade, por outro lado, enfrenta
os desafios esperados de um ambiente
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marcado por forte sincretismo religioso, uma vez
que parcela significativa
dos adeptos carrega hábitos
e conceitos cuja depuração
não ocorre prontamente.
A cadência diferenciada dos participantes
do movimento espírita
nacional é perfeitamente
compreensível, apesar de
que o descompasso quanto
à maturidade doutrinária
pode gerar obstáculos para
o entendimento e prática
do ensino dos Espíritos.
O combate ao materialismo e ao relativismo
moral pautam a essência
da proposta doutrinária,
objetivando a formação do
homem de bem e, especificamente, dos bons espíritas.
A unidade doutrinária,
tão valorizada por Kardec
para o futuro do Espiritismo sem cismas nem fragmentação em seitas personalistas, só
pode ser obtida, entretanto, pela devida
compreensão dos princípios e valores
espíritas, embasando-se na fé raciocinada. Não basta ter a intenção de amar,
mas deve-se saber e efetivamente amar.
Por isso a orientação do Espírito de Verdade para nos amarmos e igualmente
nos instruirmos.
Os princípios espíritas, validados
pela universalidade dos ensinos, não
apresentam contradições e, por isso
mesmo, não podem ser compreendidos
misturando-os com conceitos falaciosos ou fantasiosos. A liberdade de
consciência direciona o indivíduo ao
caminho que conseguir trilhar, mas
não lhe dá o direito de desconfigurar
a Doutrina Espírita conforme seus
interesses e limitações, para acomodar
as suas convicções pessoais.
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Não existem, dessa maneira, diferentes “espiritismos”, mas apenas um. O
que varia é o entendimento e prática do
Espiritismo. Logo, há uma única doutrina espírita, mas diferentes graus de
maturidade doutrinária e cada indivíduo
se expressará conforme a própria consciência.
Certamente, postura coerente deve
pautar a conduta do espírita perante
qualquer fato ou informação, permanecendo aberto ao exame do contraditório
e aceitação do que for, efetivamente,
comprovado.
A fé raciocinada, adequadamente
vivenciada, faz com que o adepto reconheça e valorize o ensino doutrinário
apresentado por Kardec e que foi validado pelo critério da universalidade, ao
invés de assumir precipitadamente como
verdade opiniões de encarnados ou desencarnados que careçam de fundamentação metodológica e evidenciação.

revista digital

Dirigente

Espírita

edição 191
setembro/outubro 2022

CENSO DE GRUPOS DE
ESTUDOS ESPÍRITAS NO
ESTADO DE SÃO PAULO
Mário Gonçalves Filho

esde@usesp.org.br

Quantos são? São presenciais ou on-line? O que é estudado?
Quais são os desafios para implantação e manutenção dos
grupos de estudos?

Mário Gonçalves
Filho é responsável
pela 3ª assessoria
do Departamento de
Estudos Sistematizados
da USE SP

O

Departamento de Estudos
Sistematizados da USE SP
realizou um censo junto
aos centros espíritas sobre os grupos de
estudos espíritas no Estado de São Paulo.
A pesquisa trouxe dados e informações
relevantes sobre o estudo do Espiritismo
nas instituições espíritas do Estado.
A importância do estudo espírita e
como ele deve ser realizado foi explicitada por Allan Kardec em vários pontos
da sua obra, notadamente no oitavo item
da introdução de O livro dos Espíritos e no
terceiro capítulo de O livro dos médiuns. O
codificador igualmente incentivou a formação de grupos de estudos em diversas
oportunidades, como podemos ler no
Projeto 1868:
“Um curso regular de Espiritismo
seria professado com o fim de desenvolver os princípios da Ciência e de difundir
o gosto pelos estudos sérios. Esse curso
teria a vantagem de fundar a unidade de
princípios, de fazer adeptos esclarecidos,
capazes de espalhar as ideias espíritas e
de desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso como de
natureza a exercer capital influência sobre o futuro do Espiritismo e sobre suas
consequências.”
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Frente a esta orientação, é grande a
responsabilidade de todos nós, espíritas,
especialmente os que ocupam cargos
diretivos nos centros e nos órgãos de
unificação, de incentivar e promover o
estudo contínuo e sério da Doutrina.

SÍNTESE DO CENSO
Houve a participação de 387 centros
espíritas. Estima-se que no Estado de
São Paulo há, aproximadamente, 4.000
instituições espíritas, ou seja: cerca de
10% enviaram suas respostas ao censo.
Estas instituições estão sediadas em 143
cidades, o que representa 22% dos 645
municípios do Estado.
Na sequência serão apresentadas as
perguntas realizadas e o resultado obtido
em cada uma delas.
O centro possui grupos de estudos?
Dos 387 centros participantes, 369
(95,3%) possuem grupos de estudos e 18
(4,7%) não têm esta atividade em sua
programação. Entre os que ainda não
possuem grupos de estudos, 17 sinalizaram que pretendem ter.
Considerando a importância do estudo para desenvolvimento e difusão do
Espiritismo, mesmo a maioria dizendo
sim a esta questão, temos aí um campo
de trabalho para os órgãos de unificação
no sentido de assessorar e incentivar
todos os centros a implantarem esta
prática.
Quantos grupos de estudos espiritas existem?
As 369 instituições que responderam
sim na questão anterior, mantêm 1.882
grupos de estudos. Destes 1.165 são presenciais, 545 são on-line e 172 são híbridos.
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Estes dados são, ao mesmo tempo,
impressionantes e inspiradores. Se
considerarmos, apenas para um exercício mental, que em média haja 10
participantes em cada um destes grupos, deduzimos que há quase 19.000
pessoas estudando o Espiritismo, apenas nestes 369 centros. Quantos são
no Estado? Quantos são no país?

Vamos aos números:
Centros | Obras de Allan Kardec
233

O livro dos Espíritos

200

O Evangelho segundo o Espiritismo

169

Livro dos Médiuns

73

A gênese

64

O céu e o inferno

Outro ponto que precisamos observar é que cada grupo de estudos tem
um ou dois monitores / facilitadores.
Qual seria este contingente de confrades que se dedicam a esta tarefa?

12

Outras obras

O movimento espírita organizado precisa olhar para este cenário e
estabelecer um programa de trabalho
consistente de apoio e formação continuada para esta área de trabalho.

98

MEP - Mediunidade estudo e prática*

96

ESDE - Estudo sistematizado da Doutrina
Espírita*

40

EADE - Estudo aprofundado da Doutrina
Espírita *

19

Programas desenvolvidos pela própria
instituição

6

Centro Espírita Allan Kardec
(Therezinha Oliveira)

15

Outros (7 programas citados)

Quais estudos são realizados?
As tabelas a seguir mostram
quantos centros, dos 387 que responderam ao censo, possuem grupos de
estudos em cada uma das categorias
pesquisadas: obras de Allan Kardec;
programas de estudos; outros autores
e grupos temáticos.
Para melhor entendimento das
tabelas, note que como um mesmo
centro pode ter diferentes grupos de
estudos, ele é contado mais de uma
vez, por isso a soma de cada categoria
pode ser superior a 387.
Destaca-se entre estas categorias
o estudo das obras de Allan Kardec,
o que é gratificante, apesar de ser o
esperado. Trezentos e oito centros, ou
seja 80%, possuem pelo menos um
grupo de estudos de um dos cinco
livros da codificação, e 79 (20%) não
possuem grupos que estudam das
obras básicas.

Centros | Programas de Estudos

*(CFN-FEB)

Centros | Outros autores
58

André Luiz / Francisco Xavier

16

Emmanuel / Francisco Xavier

14

Joanna de Angelis / Divaldo Franco

5

Léon Denis

22

Outros autores

Centros | Grupos temáticos
15

Mediunidade (excluindo MEP, COEM)

11

Novo Testamento

10

Passe

12

Outros temas
(7 citados, sendo 2 não espíritas)
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Este percentual acende um sinal
amarelo, não só para o Departamento
de Estudos, mas para a USE. Quase um
terço dos centros não conhecem o departamento, ou não se sentiram confortáveis
em emitir uma opinião, comportamento
este que, podemos pressupor, se deu por
não conhecerem o trabalho que é desenvolvido.
3º grupo - Deram as seguintes sugestões:
6% - Disponibilizar material
Quais são as dificuldades e/ou
desafios para implantação e manutenção dos grupos de estudo?
Para esta questão, 7% afirmaram não
ter dificuldades, os demais fizeram diversas considerações; destacamos as três
situações mais citadas:
24% apontaram questões relativas à
dificuldade de encontrar e formar monitores
22% destacaram a falta de público ou
frequentadores interessados em estudar
20% queixaram da frequência, assiduidade, evasão nos estudos
Outros fatores apontados, com menor incidência, foram: dificuldade para
o retorno ao presencial pós-pandemia,
espaço físico, horários disponíveis, centro
novo ou em reestruturação, ferramentas
para o estudo on-line, problemas financeiros e administrativos.
Comentários e sugestões para melhorar o trabalho no Departamento
de Estudos Sistematizados
Para melhor analisar as respostas a
esta questão, vamos agrupá-las em três
grandes grupos:
1º grupo - 12% Fizeram elogios ou
manifestações de incentivo
2º grupo - 27% Disseram que não
tinham sugestões; não sabiam opinar ou
que desconheciam o departamento
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6% - Formação de monitores
4% - Maior proximidade com as casas
espíritas
3% - Divulgação do trabalho
3% - Divulgar/implantar cursos on-line
3% - Incentivo ao estudo das obras básicas
1% - Troca de experiências
3% - Solicitação de estudos relacionados
a mediunidade e atendimento fraterno;
formação de oradores

Os resultados deste Censo nos levam
a importantes reflexões e apontam que
é urgente estabelecer, de fato, uma rede
efetiva de trabalho e de fluxo de informações entre a USE Estadual e seus
órgãos regionais e locais.
Mais uma vez estamos sendo lembrados do nosso compromisso de “fazer
adeptos esclarecidos, capazes de espalhar
as ideias espíritas”.
O Departamento de Estudos Sistematizados tem trabalhado sempre na divulgação dos seus objetivos, incentivando o
estudo das obras básicas e promovendo
a formação de monitores e multiplicadores. Suas atividades continuarão sendo
programadas de modo que cada vez mais
centros espíritas, onde efetivamente os estudos ocorrem, conheçam este trabalho.
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Recomendações para
atividades presenciais
Angela Bianco

D

Angela Bianco
é diretora do
Departamento da
Família da USE

entre os muitos desafios que o trabalho no bem traz, em especial nas
atividades ligadas ao Departamento da Família está o retorno das casas espíritas
ao atendimento presencial, necessitando que o
trabalhador esteja preparado principalmente
nos assuntos prementes da sociedade atual.
Necessitamos compreender os desafios que a
vida em família apresenta, temas como aborto,
sexualidade, depressão, luto, suicídio, violência
doméstica, perda de recursos materiais como
também, outros problemas que são causas de
aflições à muitas pessoas e que devem fazer
parte de nossas reflexões, com estudos fundamentados na Doutrina Espírita!
Esse departamento tendo como objetivo
“entender para acolher” a família, necessita
do esclarecimento da fé raciocinada que leva
o ser à compreensão de suas dificuldades, através do entendimento das causas anteriores e
atuais das aflições encontradas no capítulo V,
de O Evangelho segundo o Espiritismo, assim como
as reflexões sobre a família corporal e a família
espiritual, no capítulo XIV, dessa mesma obra,
encontrará o trabalhador instrumentos preciosos para acolher os que buscam o Espiritismo
para minimizar as dores da alma. Tendo como
alicerce a Doutrina através do estudo dos diversos livros da Codificação de Allan Kardec,
todos estarão melhor preparados para esse momento complexo que a sociedade atravessa.
Nas equipes formadas pelos diversos órgãos
que atuam no Departamento da Família,
encontramos produtivas oportunidades de
aprendizado!
Reuniões mensais do Departamento da família, da regional de São Paulo, sempre no 2º
sábado do mês, às 16h00, através do google
meet, estão nos proporcionando importantes
reflexões trazendo interação e união ao grupo.
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Para participar entre em contato com o

familia@usesp.org.br

Departamento da Família, da USE Regional de São Paulo, por meio do Instagram:
@useregional.sp.
Como resultado dessas reuniões, o Departamento da Família, da USE Regional de São
Paulo, tem proporcionado aos trabalhadores
estudos com temáticas da atualidade favorecendo, também, o estimulo à participação,
visando capacitar os trabalhadores dos centros
espíritas para o atendimento à família, com reflexões diante de temas como: aborto, sexualidade, depressão, luto, suicídio, diversidades
várias e etc., tendo o conteúdo pautado sempre
na Doutrina Espírita.
Durante os próximos meses as reflexões
serão: de agosto a outubro de 2022 sobre sexualidade, de novembro a janeiro de 2023 sobre depressão, de fevereiro a abril sobre o suicídio, de maio a julho o tema escolhido pelo
grupo foi aborto.
No primeiro tema proposto, a sexualidade,
Alessandro Viana tem trazido importantes
reflexões, auxiliando na compreensão de que,
para erradicar antigos preconceitos necessitamos do esclarecimento e da clareza da Doutrina Espírita. Neste assunto foi proposto vasta
bibliografia: O livro dos Espíritos - questões 200 a
202; 695 e 696, O Evangelho segundo o Espiritismo,
Cap. 17, item 11, Vida e sexo, Emmanuel - cap.
26, Ação e reação, André Luiz - Cap. 15, Evolução
em dois mundos, André Luiz - Cap. 6 e 16, SOS
família, além de outras obras escritas por estudiosos de nossa Doutrina.
Segue sugestão de dinâmica para aqueles
que desejam fazer reuniões de estudo com suas
equipes: prece inicial, leitura de alguns parágrafos do livro SOS família com breve explanação;
apresentação do tema da reunião, por meio
de um palestrante convidado, podendo ser a
participação também, usando-se vídeo previamente gravado, com a duração de 10 a 15
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minutos, visando promover reflexões através
da interação entre os participantes da equipe;
estudos sobre o tema poderá ser abordado por
três reuniões consecutivas, sem a pretensão de
esgotar o assunto; o tema solicitado também
deverá ter a indicação de bibliografia, assim, o
grupo saberá onde encontrar subsídios para esses estudos, procurando sempre que o alicerce
esteja fundamentado nas obras da codificação,
como, também, em outras obras espíritas de
autores confiáveis; assim os participantes do
grupo poderão fazer prévia pesquisa, visando
o estudo coletivo da equipe e participação mais
efetiva na reunião.
Com certeza cada grupo encontrará a melhor maneira de atuar no Departamento da
Família, porém ao entender a necessidade de
capacitação do trabalhador, poderá estruturar
a equipe sempre promovendo grupos estudos e
debates saudáveis sobre os assuntos pertinentes
à família.
Amplo material são também encontrados na
internet, trazidos por estudiosos do Espiritismo
e da alma humana, porém sem as diretrizes
sólidas da Doutrina Espírita não encontramos
alicerce sólido para separar “o joio do trigo”,
pois assim como temos materiais importantíssimos, também encontramos informações
equivocadas e o conhecimento é que irá proporcionar uma seleção adequada favorecendo
a capacitação de cada participante da equipe,
formando um grupo seguro e coeso pelo conhecimento.
Buscando a capacitação do trabalhador, a
USE SP realizará no mês de setembro de 18
a 24 a “Semana Espírita da Família” e mais

46

uma vez teremos o Espiritismo auxiliando na
compreensão do ser. Na abertura no dia 18/9
das 10h às 12h, teremos um evento presencial
na sede da USE, em Santana, São Paulo – SP,
contando com a presença da querida psicóloga
Ercília Zilli, falando sobre “Sexualidade”.
Segue a programação dos outros dias no
formato virtual, sempre das 20h30 às 21h30,
dia 19/09, Emanuel Cristiano com o tema
“Educação do Espírito e família”; no dia 20/9,
Alessandro Viana com o tema “Desafios da
vida familiar”; no dia 21/9, Astrid Sayegh,
com o tema “Construindo a paz interior”; no
dia 22/09, Humberto Schubert, como tema
“Amai-vos e instrui-vos”; no dia 23/9, Alejandro Vera, com o tema “Entendendo o autismo”; e no dia 24/09, Eulália Bueno, com o
tema “Processos reencarnatórios e família. A
transmissão será feita pelo YouTube da USE.
Assim, o Departamento da Família vai fortalecendo suas diretrizes, na compreensão da
importância da família no crescimento do ser e,
para reforçar o objetivo de nosso trabalho encontramos em Joanna de Angelis, importante
reflexão: “O lar, estruturado no amor e no respeito aos direitos dos seus membros, é a mola
propulsionadora do progresso geral e da felicidade de cada um, como de todos em conjunto.
Para esse desiderato, são fixados compromissos
de união antes do berço, estabelecendo-se diretrizes para a família, cujos membros se voltam
a reunir com finalidades específicas de recuperação espiritual e de crescimento intelecto-moral, no rumo da perfeição relativa que todos
alcançarão”.
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objetivo desse artigo é o
de refletir sobre a atuação
da espiritualidade junto à
família, buscando capacitar os trabalhadores ligados ao acolhimento à família,
para uma compreensão dessa interação,
e auxiliar a comunidade espírita com
base na Doutrina Espírita e com o apoio
de informações encontradas na Revista
Espírita sobre esse assunto.
O Departamento de Mediunidade e o
Departamento da Família, transmitiram
uma live sobre o tema “A Espiritualidade na Rotina do Lar”, em 21 de agosto
desse ano, para conversar sobre a mediunidade que aparece no meio familiar,
e assim trazer à comunidade espírita
essa situação e como conduzi-la quando
assim acontecer, por meio do auxílio das
casas espíritas. Incialmente a ideia da
conversa foi de mostrar o contato espiritual em rotinas de família, que sempre
aconteceu e ainda acontece mesmo
atualmente.
Para ilustrar foram extraídas algumas
histórias da Revista Espírita editada por
Allan Kardec, que podem estar acontecendo de forma similar e normalmente
nos lares de espíritas ou não espíritas,
uma vez que o contato da espiritualidade
é independente da crença das pessoas.
Essas histórias foram enviadas ou
vividas por Allan Kardec, que então
resolveu publicá-las na Revista Espírita.
Selecionamos duas histórias, representativas do objetivo de comentarmos sobre
a ação da espiritualidade na rotina do
lar. E na sequência acrescentamos algumas observações e recomendações para
que as famílias possam lidar com essas
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situações de forma segura, envolvendo
o apoio das casas espíritas com base na
doutrina espírita.
Kardec, já considerando o fato das
relações espirituais na família, logo no
número inaugural da Revista Espírita, de
janeiro de 1858, coloca na Introdução a
seguinte frase:
Dá-se com as manifestações espíritas
a mesma coisa que se dá com o sonambulismo: se não se produzirem à luz do dia e
publicamente, ninguém impedirá que ocorram na intimidade, pois cada família pode
descobrir um médium entre seus membros,
das crianças aos velhos, assim como pode
encontrar um sonâmbulo.
Nesse número, na coluna Evocações
Particulares, sob o título “Mãe, estou
aqui!”, Kardec narra uma história que
convidamos o leitor a apreciar, estudar e
perceber essa convivência entre os dois
planos da vida.
Conta Kardec, a história de uma mãe
que perdeu sua filha única de quatorze
anos de idade, acontecido a poucos meses no momento da narrativa. A menina
faleceu por conta de uma doença dolorosa e que sofreu por um longo tempo.
A mãe não suportando a perda, passou
a expor a intenção de se reunir com a
filha, quando conheceu a possibilidade
de se comunicar com sua filha por meio
de uma médium.
Ficou sabendo que uma de suas
conhecidas era médium, e então solicitou
que se fizesse esse contato com sua filha.
Mas como ambas não sabiam como
fazer, solicitaram o apoio de Kardec,
que então promoveu a evocação. A filha
atendeu à evocação, mas no princípio
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a mãe, desconfiada, solicitou um modo
para reconhecer se era mesmo a filha,
ao que ela indica um apelido utilizado
na infância, apenas conhecido da mãe,
ao que provou a identidade, mas ainda a
mãe estando desconsolada, a filha indica
a caligrafia da médium, a qual a mãe observa de fato ser a mesma a de sua filha.

Na conversa, a filha, para o consolo de sua mãe afirma que é ela mesma
que participa dos sonhos de mãe, que
até aquele momento tinha como sendo
apenas uma ilusão. E, também, afirma
ser ela, a filha, que intuiu a mãe a buscar
esse encontro espiritual, naturalmente
preocupada com o desanimo que vinha
a sua mãe mantendo e fomentando a
ideia de ir ao encontro se sua filha antes
da hora natural. Demonstrando a sua
preocupação com a mãe, o espírito da
filha, acrescenta um conselho para que
sua mãe tomasse cuidado com a aproximação de um senhor por não ser sincero,
mostrando assim mais uma prova de
identidade, pois ninguém ali presente tinha conhecimento sobre aquele senhor.
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Dessa história, salientamos o contato
constante, espiritual da filha, para com a
sua mãe por meio dos sonhos e pela intuição, para arquitetar um contato maior
para assim auxiliar de maneira mais
efetiva a sua mãe, que assim passou a
viver com felicidade devido a certeza da
presença viva de sua filha em sua vida.

E ainda ressaltamos que o contato mais
ostensivo com o apoio de uma médium,
só ocorreu com a promoção do trabalho
pela espiritualidade, e não por um interesse
movido por curiosidade.
A segunda história selecionada, está na
Revista Espírita, de setembro de 1859, sob
o título “Intimidade de uma família espírita”.
Essa história narra momentos de
profundo senso de espiritualidade numa
família, iniciando o contato com Espíritos
familiares mesmo antes de conhecerem
o Espiritismo, que depois passou a melhor nortear os contatos entre os planos
da vida. Começa mostrando uma rotina
de contato entre o filho encarnado e seu
pai desencarnado por um longo período
da vida, auxiliado por conselhos. Após o
conhecimento da doutrina a mãe e um
dos filhos desenvolveram a mediunidade,
atuando com seriedade, respeito e recolhimento apenas com a presença de pessoas
que tivessem apreço pelos contatos com a
espiritualidade.
Algum tempo depois o pai adoeceu e
pressentindo o momento de seu desenlace,
reúne a família para transmitir seus últimos
conselhos e recomendações enquanto encarnado, e pede o entendimento de todos
pela continuidade da vida, assim como
para que se reunissem semanalmente numa
reunião familiar, e lá ele estaria. E realmente, narra a história que a família se reunia
mesmo encarnados e pai desencarnado,
dando a continuidade de sua participação
familiar com aconselhamentos e influência
na educação dos filhos.
Dessa narrativa, podemos depreender
essa possibilidade amorosa da continuidade
da vida familiar independente da dimensão
em que se encontram. Não que todas as
famílias venham a vivenciar esse intercambio da forma como a história acima, mas
sim que não existe um rompimento dos
laços familiares com o desenlace da alma,
e que pode sim permanecer o contato pela
mediunidade, pelos sonhos, pela intuição,
pela saudade, mas fundamentalmente pelo
amor que permanece sempre.
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E ainda como disse um outro Espírito
familiar, na Revista Espírita, de janeiro
de 1860 – “Tenham confiança em Deus e
procurem instruir-se nas verdades imutáveis e eternas que lhes ensina o Livro
Divino da natureza”. E nessa “natureza”
se inclui todos os seres vivos encarnados e
desencarnados, que compõem junto com
o universo material e espiritual, um conjunto que se interpenetram e interagem
para que tudo possa progredir conforme
a vontade do Criador. Para que o progresso mantenha a sua marcha, é que os
seres se agrupam em núcleos familiares e
se ajudam mutuamente estando eles no
plano de vida que estiverem.

curiosidade ou por interesses próprios
e ligados a questões materiais. E segundo, observar os conteúdos e intenções
dos comunicantes espirituais sem receio
de elaborar questionamentos de forma
respeitosa, mas buscando esclarecer os
objetivos.

É importante que a família, fique
tranquila diante desse tipo de interação
espiritual, mas tomando alguns cuidados.
Uma vez que não temos como garantir
a identidade dos Espíritos comunicantes, precisamos então atentar para dois
aspectos principais, sendo um a sintonia
boa por meio de preces e bons pensamentos regados por boas leituras e boas
intenções, sem o cunho de interesses por

O conhecimento das intervenções espirituais na rotina do lar não são privilégio da
comunidade espírita, mas a compreensão
da maneira como isso se processa, suas
motivações, são tratados com maior entendimento uma vez que a doutrina espírita,
que foi trazida pela própria espiritualidade, reconhece com maior propriedade as
relações entre os planos de vida encarnados
e desencarnados.

Além disso, as famílias podem sempre
contar com o apoio das casas espíritas por
meio dos atendimentos fraternos, independentemente da Religião que professe,
pois as comunidades espíritas que atuam
nas casas espíritas estão preparadas para
prestar esclarecimentos e auxiliar na
compreensão ou encaminhamentos para
tratamentos de obsessão, se for o caso.
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CAPÍTULO IX - BEM-AVENTURADOS OS MANSOS E PACÍFICOS. INSTRUÇÃO DOS ESPÍRITOS. A PACIÊNCIA, ITEM 7

QUE QUANDO CURVAMOS A FRONTE PARA A TERRA.
O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
TRADUÇÃO DE JOSÉ HERCULANO PIRES

Obra de cunho essencialmente moral,
em que Kardec seleciona os Evangelhos
da Bíblia como ponto de partida para a
inferência de fundamentos morais
comuns a todos os “grandes sistemas
religiosos”, fundamentos esses cuja
consonância com o Espiritismo procura
ser demonstrada por ele.

RESPOSTAS AO CORAÇÃO E À RAZÃO.
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Ferdinando era um rapaz bem instruído, muito bem-educado, com
um jeito suave e bom com as pessoas. Entretanto era um pouco fraco e indeciso, tornou-se médium psicógrafo com bastante rapidez.

Acontece, porém, que um Espírito havia se apoderado dele – uma verdadeira obsessão. O jovem escrevia sem parar. Não podia ver um lápis e imediatamente começava a escrever freneticamente, preenchendo várias páginas
em poucos minutos. Se faltasse o lápis, imaginava escrever com os dedos
no lugar que estivesse, na rua, nas paredes, nas portas...
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Ele ditava coisas bem estranhas, do tipo: “ – O homem é composto de
três coisas: o homem, o Espírito bom e o Espírito mau. Todos vocês têm
o Espírito mau, que está ligado ao corpo por
laços materiais. Para expulsar o Espírito mau,
é necessário romper esses laços e, para isso, é
preciso enfraquecer o corpo. Quando este se encontra suficientemente enfraquecido, o laço se
parte e o Espírito mau o abandona, permanecendo apenas o bom.”
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Em consequência dessa bela teoria, fizeram-no jejuar durante cinco
dias consecutivos e ficar acordado à noite.

Quando ficou exausto, o Espírito falou:
“ – Agora a coisa está feita e o laço rompido; teu Espírito mau partiu
e ficamos apenas nós, em quem deves crer sem reserva.”

E ele, convencido de que seu Espírito mau havia fugido, acreditava cegamente em todas as suas palavras.
O jovem havia ficado de tal forma dominado que se lhe tivessem dito
“ – Jogue-se na água”, ou “ – Dê cambalhotas”, ele o teria feito.
Isso se tornou uma subjugação.
Uma outra orientação que recebeu desse Espírito foi:
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“ – É necessário orar e jejuar durante vários dias, uns mais, outros menos; o jejum enfraquece os laços que existem entre o eu e um demônio particular ligado a cada ser humano. Esse demônio está ligado a cada pessoa
pelo envoltório que une o corpo e
a alma.
Enfraquecido pela ausência de
nutrição, o envoltório permite que os Espíritos arranquem
aquele demônio. Então Jesus
desce ao coração da pessoa
possessa, em lugar do Espírito mau. Esse estado de possuir
Jesus em si é o único meio de alcançar toda a verdade e muitas
outras coisas.
Quando a pessoa conseguiu
substituir o demônio por Jesus,
ainda não possui a verdade.
Para tê-la, é preciso crer; Deus
jamais dá a verdade aos que duvidam: seria fazer algo inútil e
Deus nada faz em vão. Como a maior parte dos médiuns novatos duvida
do que diz ou escreve, os Espíritos bons são forçados, lamentavelmente e
por ordem formal de Deus, a mentir, e podem mentir enquanto o médium
não esteja convencido; mas, vindo a crer firmemente numa dessas mentiras, os Espíritos elevados se apressam em revelar os segredos do céu:
a verdade completa dissipa num instante essa nuvem de erros com que
tinham sido forçados a envolver seu protegido.
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Chegado a esse ponto, nada mais tem o médium a temer; os Espíritos
bons jamais o deixarão. Todavia, que não acredite ter sempre a verdade,
e nada mais que a verdade. Seja para o experimentar, seja para o punir
de suas faltas passadas, seja ainda para o castigar por perguntas egoístas ou curiosas, infligindo-lhe correções físicas e morais, os Espíritos bons
vêm atormentá-lo por ordem de Deus.
Muitas vezes esses Espíritos elevados se queixam da triste missão que desempenham: um pai persegue o filho durante semanas inteiras, um amigo ao seu amigo, tudo para maior felicidade do médium. Então os nobres
Espíritos dizem loucuras, blasfêmias e até torpezas.
É necessário que o médium
seja firme e diga: Vocês estão me tentando; sei que
me encontro entre mãos
caridosas de Espíritos ternos e afetuosos; que os
maus já não podem aproximar-se de mim. Boas almas, que me atormentam,
não me impeçam de crer
no que me disseram e no
que ainda dirão.
“Os católicos expulsam mais facilmente o demônio [esse jovem médium
era protestante] porque por um instante ele se afastou no dia do batismo.
Os católicos são julgados pelo Cristo e os outros por Deus; é preferível ser
julgado pelo Cristo. Erram os protestantes em não admitir isso: assim, é
necessário que te tornes católico o mais cedo possível; enquanto
esperas, vai tomar água benta: será o teu batismo.”
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Pedimos a esse jovem que nos escrevesse essa história e nos fornecesse o
próprio texto que lhe haviam sido ditados. Transcrevendo-os, ...
... És Shakespeare reencarnado. Shakespeare não é tua Bíblia ? [O Sr. Ferdinando conhece perfeitamente o inglês e
se compraz na leitura das obras-primas
dessa língua].
No dia seguinte escreve: Tu és Satã.
... “Maria vem ver-te; ... Serás o rei da
Polônia; ... Esta lição fará a ciência espírita dar um grande passo. ... Dize isso
a Kardec.”
Entre outras coisas, fizeram-no desenhar
um edifício, cujas dimensões eram de tal monta que as folhas de papel, coladas umas às outras, ocupariam a altura de dois pavimentos. Todavia, no
meio de todas essas extravagâncias, era fácil reconhecer um Espírito bom
que lutava, fazendo de quando em quando ouvir algumas palavras boas
para desmentir os absurdos do outro; havia, evidentemente, um combate,
mas a luta era desigual.
O moço estava de tal forma subjugado, que sobre ele era impotente a voz
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O Espírito de seu pai fez-lhe escrever especialmente isso:
“Sim, meu filho, coragem! Sofres
uma rude prova que será para o
teu bem, no futuro; infelizmente,
neste momento, nada posso fazer
para te libertar e isto me custa
bastante. Vai ver Allan Kardec;
escuta-o; ele te salvará.”

Realmente, o Sr. Ferdinando veio procurar-me e contou-me sua história.
Fiz com que escrevesse diante de mim e, desde logo reconheci a influência
perniciosa sob a qual se achava submetido, seja pelas palavras, seja por
certos sinais materiais que a experiência dá a conhecer e que não nos podem enganar.
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Voltou diversas vezes; empreguei toda a minha força de vontade para chamar os Espíritos bons por seu intermédio, toda a minha retórica para provar-lhe que era vítima de Espíritos detestáveis; que aquilo que escrevia não
tinha o menor sentido e, além disso, era profundamente imoral. Para essa
obra de caridade associei-me a um de meus companheiros mais devotados,
e aos poucos conseguimos fazer com que escrevesse coisas sensatas. Tomou seu mau gênio em aversão, repelindo-o voluntariamente toda vez que
tentava manifestar-se e, pouco a pouco, apenas os Espíritos bons prevaleceram.

Para renunciar às suas ideias, e seguindo conselhos dos Espíritos, entregou-se completamente a um rude trabalho, que não lhe deixava
tempo para ouvir as sugestões más. O próprio obsessor
acabou por confessar-se vencido, exprimindo o desejo
de melhorar-se numa nova existência; confessou o
mal que tinha tentado fazer e deu demonstrações de
arrependimento. A luta foi longa, penosa, e ofereceu particularidades realmente curiosas para o observador. Hoje, o Sr. Ferdinando sente-se libertado
e é feliz; parece que se livrou de um fardo. Recuperou
a alegria e nos agradece pelo serviço que lhe prestamos.
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O Obsessor de Ferdinando

Comentários aos Pais e Evangelizadores
Existe um tema muito importante que se
destaca na história “Obsediados e subjugados”,
é com relação aos cuidados que devemos ter
diante das comunicações com os espíritos. Essa
foi sempre uma preocupação de Kardec pelas
consequências que podem acontecer. No caso em
questão há um desdobramento mais impactante
pela ocorrência de uma obsessão e subjugação.

fenômeno, cujas principais variedades são: a obsessão simples, a
fascinação e a subjugação.”
Recomendamos assim a leitura completa do
referido capítulo onde essas variedades da obsessão
são muito bem explicadas por Kardec e possibilitam ao
leitor o conhecimento direto na fonte da Doutrina.

Trazendo a reflexão para uma abordagem com
Sobre o que vem a ser obsessão, trouxemos as crianças e jovens, entendemos que alguns pontos
a seguinte definição contida no livro “O Evangelho importantes se destacam:
Segundo o Espiritismo”, de Allan Kardec , Cap XXVIII,
1) existe uma ação real de espíritos maus sobre as
coletânea de preces espíritas:
pessoas e que todos nós precisamos nos prevenir.
2) A gravidade dessa ocorrência está diretamente
“A obsessão é a ação persistente que um Espírito mau
exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito ligada à sintonia com que as pessoas se vinculam a tais
diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores espíritos.
3) Essa sintonia se dá pela afinidade de gostos,
perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das
hábitos e pensamentos.
faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas.”
4) Compete-nos com isso uma postura de
E, em “O Livro dos Médiuns”, do mesmo autor, vigilância e cuidado para não sermos nós mesmos
iremos encontrar no cap. XXIII - Obsessão, os seguintes vítimas de tais situações.
Considerando que todos nós estamos sujeitos
ensinamentos.
a essas ocorrências, independente de sermos médiuns
“237. Entre as dificuldades que a prática do ostensivos ou não.
Espiritismo pode apresentar, devemos colocar em
Na história acima são tantos os sinais de que a
primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns
Espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada comunicação desse ou desses espíritos eram inferiores,
unicamente pelos Espíritos inferiores, que procuram que sugerimos como exercício e até como dinâmica
dominar, pois os Espíritos bons não impõem nenhum para a Evangelização que se procure ler e relacionar no
constrangimento. Aconselham, combatem a influência texto todos os indicativos de que se deveria estar em
dos maus e, se não são ouvidos, retiram-se. Os maus, ao guarda com aquelas mensagens mediúnicas. Citaremos
contrário, agarram-se àqueles a quem podem aprisionar. abaixo alguns desses sinais encontrados no texto para
Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o auxiliar a construção desse exercício com a turma.
Espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira
1) Comportamentos estranhos, mesmo
criança.”
bizarros.
“O jovem escrevia sem parar. Não podia
“A obsessão apresenta características diversas, que é
preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e ver um lápis e imediatamente começava a escrever
da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de freneticamente, preenchendo várias páginas em poucos
certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de minutos. Se faltasse o lápis, imaginava escrever com os
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dedos no lugar que estivesse, na rua, nas paredes, nas
portas...”
Kardec recomenda como primeiro critério na
avaliação de uma comunicação, o uso da razão. E,
precisamos olhar de maneira muito simples e básica.
Comportamentos esquisitos como esse são um atentado
à razão.
2) Teorias e sistemas não comprovados (falta
do Controle Universal do Ensino dos Espíritos)
“O homem é composto de três coisas: o homem,
o Espírito bom e o Espírito mau. Todos vocês têm
o Espírito mau, que está ligado ao corpo por laços
materiais. Para expulsar o Espírito mau, é necessário
romper esses laços e, para isso, é preciso enfraquecer
o corpo. Quando este se encontra suficientemente
enfraquecido, o laço se parte e o Espírito mau o
abandona, permanecendo apenas o bom.”
Além do fato de ser a opinião de um Espírito
apenas, o sistema conduzia as pessoas ao risco de sua
saúde.
“Em consequência dessa bela teoria, fizeram-no
jejuar durante cinco dias consecutivos e ficar acordado
à noite.”

Esses e outros sinais poderemos encontrar
na história apresentada, tendo em vista todas as
esquisitices que o Espírito escreveu através do Médium.
A experiência de se realizar uma análise crítica de
comunicações como essa será muito produtiva para
desenvolver o raciocínio e o discernimento das pessoas.
Feliz da criança e do jovem que pode saber
dessas coisas antecipadamente pois, uma vez que esteja
verdadeiramente consciente desses cuidados, isso
vai privar-lhe de muitos dissabores no trato com os
Espíritos.
Essa história foi baseada no artigo “Obsediados
e Subjugados”, publicado originalmente na Revista
Espírita em outubro de 1858.

Confira a última história da Revista
Espírita Adaptada e Ilustrada do
Dirigente Espírita

3) Os Espíritos Superiores não constrangem
as pessoas a fazerem os seus desejos
Quando ficou exausto, o Espírito falou: “ – Agora
a coisa está feita e o laço rompido; teu Espírito mau
partiu e ficamos apenas nós, em quem deves crer sem
reserva.” E ele, convencido de que seu Espírito mau
havia fugido, acreditava cegamente em todas as suas
palavras.
Em “O Livro dos Médiuns” no capítulo XXIII –
Obsessão, item 242, iremos encontrar as explicações de
Allan Kardec:

“Sendo a obsessão, seja qual for o grau em que se apresente,
resultado de um constrangimento e não podendo este ser exercido
jamais por um Espírito bom, conclui-se que toda comunicação
dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece
nenhuma confiança.”

61

QUESTÕES DE ESPIRITISMO LEGAL
Dirigente Espírita, Edição 190

Siga-nos no Instagram!
@RevistaEspiritaIlustrada

revista digital

Dirigente

Espírita

edição 191
setembro/outubro 2022

Painel Internacional
O TEMA CENTRAL:

A Reforma Íntima

O

10º Congresso Espírita
Mundial, organizado este
ano pela Union Spirite
Française et Francophone para a
França, sob a coordenação do Conselho Espírita Internacional e seu
comitê executivo.
Este Congresso será inteiramente
virtual. O Congresso será transmitido através dos canais YouTube do
Conselho Espírita Internacional, da
Union Spirite Française et Francophone – canais oficiais; assim como
todos os parceiros de transmissão que
desejem apoiar o evento através de
seu próprio canal YouTube.
O Congresso é totalmente gratuito. A escolha do canal do YouTube
que você utilizará para participar do
evento, depende exclusivamente de
você. Você pode escolher entre uma
variedade de emissoras com base no
tipo de grupo de bate-papo em que
deseja participar.
Por razões práticas, parte do programa do congresso foi pré-gravado
para facilitar a transmissão e tradução.
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Parte do programa será traduzida
para um total de 4 idiomas: português, espanhol, inglês e francês. Entretanto, outra parte será transmitida
apenas no idioma original. Esta informação será mencionada na página do
programa

O tema do CEM de 2022 é “A
Reforma Intima”, também chamada ” Transformação Interior”. Para
compreender o processo desta reforma, devemos antes de mais voltar ao
que Kardec definiu como o objetivo
principal do Espiritismo:
“O objetivo essencial do Espiritismo é a melhoria dos homens. Apenas
aquilo que pode ajudar ao progresso
moral e intelectual deve ser procurado.” (A.Kardec, O Espiritismo em
Sua Expressão Mais Simples).
PROGRAMA
Sexta-feira, 14/10/2022 – 19h –
Hora de Paris GMT +1
Abertura com Divaldo Pereira
Franco (Brasil)
Palestra 1 - Jorge Elarrat (Brasil) –
tema: Reforma íntima ao longo da
história presente nas três revelações.
Mesa Redonda 1 - Por que sofremos? A necessidade de uma reforma
íntima.

revista digital

Dirigente

Espírita

edição 191
setembro/outubro 2022

Sábado, 15/10/2022 – 15h – Hora
de Paris: GMT + 1
Palestra 2 - Richard Buono (França)
– Conheça-se a si mesmo: o ponto de
partida da Reforma Íntima.
Mesa Redonda 2 - A reforma
íntima na vida quotidiana do século
XXI.
Mesa redonda 3 (Português) A Reforma íntima na educação moral dos
jovens e das crianças.
Jussara Korngold

Palestra 3 - Jussara Korngold (Estados Unidos da América) Reforma
Íntima no Sermão da Montanha.

Secretária geral do CEI (USA)

Mesa Redonda 4 (Inglês) - A Reforma Íntima e Mediunidade.
Domingo 16/10/2022 – Hora de
Paris: GMT+1
Palestra 4 - Edwin Bravo (Guatemala) Reforma íntima e obsessão.
Mesa redonda 5 (Espanhol) - A
reforma íntima da Humanidade: A
Vinda do Reino dos Céus.
Mesa redonda 6 (Espanhol) - A
reforma íntima e a lei do progresso.
Palestra 5 - Divaldo Franco (Brasil)
A reforma íntima.
Nas mesas redondas participarão
35 pessoas, de 20 países.

Para informações completas do programa:

https://www.10cem.com
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Ricard Buono

Presidente da Union Spirite Française et Francophone – França
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Painel Nacional

26ª BIENAL INTERNACIONAL
DO LIVRO DE SÃO PAULO

N

um trabalho conjunto de quatro Federativas FEP – Federação Espírita do
Paraná, FEEGO – Federação Espírita
do Estado de Goiás, FEEMT – Federação Espírita
do Estado do Mato Grosso e FERGS – Federação
Espírita do Mato Grosso, que possuem editoras,
participaram da 26ª BIENAL Internacional do
Livro de São Paulo, nos dias 02 a 10 de julho de
2022 na Expo Center Norte em São Paulo.
A FEB – Federação Espírita Brasileira e a USE
deram apoio institucional, divulgando nos centros espíritas da Capital e do Estado essa ação de
unificação e difusão do Espiritismo, onde aqueles
que tiveram a oportunidade de visitar o estande
puderam conhecer e adquirir livros espíritas das
federativas parceiras, num ambiente fraterno e
acolhedor.
A USE esteve presente no Estande Espírita,
representada pela sua presidente Rosana Gaspar,
acompanhada pelo vice presidente da Regional de
São Paulo, Silvio Gaspar, Angela Bianco, diretora
de eventos e seu esposo, Roberto Bianco e Cilene
Cardoso, secretária da USE, recepcionados pelo
gerente comercial da Fergs Editora e Livraria,
Luiz Gustavo Roman, e pela gerente editorial, Roseni Siqueira, que relataram os vários eventos que
aconteceram durante a Bienal, como contação de
histórias e sessões de autógrafos.
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17º Enlihpe realizado em São Paulo

F

oi realizado o 17º Encontro
Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo
- Enlihpe, dias 27 e 28 de agosto de
2022, na sede da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo
(USE-SP), com o tema “Coerência
doutrinária na pesquisa espírita”,
contando com 73 pessoas inscritas
presencialmente e mais de 400 participantes pelos canais do YouTube
e Facebook, do Centro de Cultura,
Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro
(CCDPE-ECM) e compartilhamento
nos canais da USE-SP. O evento teve
as parcerias da USE-SP e do CCDPE-ECM, este último responsável
pela publicação dos livros resultantes das pesquisas apresentadas nos
Enlihpes.

Abertura do 17º Enliphe
com Alexandre F. da Fonseca
coordenador, a Presidente
da USE-SP Rosana Amado
Gaspar e a Presidente do
CCDPE-ECM Julia Nezu
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Participaram da abertura do evento
às 8h30 do sábado, o coordenador
do 17º enlihpe Alexandre Fontes da
Fonseca, a Presidente da USE Rosana Amado Gaspar e a Presidente
do CCDPE-ECM Julia Nezu, com
a participação de 50 pessoas, entre
representantes de diversos periódicos espíritas, dirigentes de centros
espíritas, pesquisadores inclusive de
outros estados brasileiros.

O tema Coerência Doutrinária
Espírita foi apresentado por Marco
Milani, membro da coordenação da
Liga de Pesquisadores do Espiritismo
(LIPHE) Marco Antonio F Milani;
Allan Kardec: entre Comte e Dilthey,
ou porque o espiritismo não é apenas ciência natural, por Jáder Sampaio; Reflexões históricas sobre as
propostas da versão definitiva de A
Gênese: revista, corrigida e aumentada por Allan Kardec ou adulterada
pós-Kardec? pelos pesquisadores
Adair Ribeiro Jr., Carlos Seth Bastos
e Luciana Farias.
Em seguida, As classificações dos
Fenômenos Estudados no Espiritismo, Metapsíquica e Parapsicologia,
por Ricardo Andrade Terini; Autoria
e psicografia: a hipótese da sobrevivência em obras de Chico Xavier,
pelos pesquisadores Alexandre Caroli Rocha, Marina Weiler e Raphael
Fernandes Casseb; Coerência Doutrinária no Cap. 12 de Nos Domínios
da Mediunidade, por Allê de Paula
e Alexandre Fontes da Fonseca e o
encerramento do dia teve a participação do professor Sílvio S. Chibeni,
na plenária de encerramento das atividades do dia com o tema: Kardec,
Hume e a "Ciência do Homem".
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Lançamentos de livros e autógrafos

Abertura do 17º Enlihpe, a frente Rosana Amado Gaspar, Presidente da USE-SP

Parte dos participantes e pesquisadores presentes no 17° Enliphe

Antes do horário do almoço foram
lançados os livros: Science of Life After
Death, de Alexander Moreira-Almeida,
Marianna de Abreu Costa e Humberto
S. Coelho, com a apresentação deste
último. Em seguida A Obra esquecida de
Angeli Torteroli – Espiritismo no Brasil e
em Portugal, de autoria de Adair Ribeiro Júnior, obra de pesquisa com 752
páginas, publicação do CCDPE-ECM.
Foram lançados, também, os livros
do 16º Enlihpe de 2021, 160 anos de O
livro dos Médiuns e o do 17º Enliphe de
2022, Coerência doutrinária na pesquisa
espírita. Ainda, na oportunidade foi
lançado a versão impressa do livro de
tese de doutorado de Tiago Paz, Chico
Xavier e o mundo dos Espíritos, lançado
em e-book, na Amazon no 16º Enlihpe.
Para os interessados nos livros
acima, com exceção do Science of Life
After Death, todos poderão ser encontrados à venda na Amazon em forma
de e-book e impresso no site www.
ccdpe.org.br

Equipe de apoio do Ccdpe e da USE-SP.

Humberto Schubert na roda de conversa.

No domingo, pela manhã, o pesquisador Marcelo Saad apresentou
um projeto de pesquisa “A alteração
da escrita nos textos psicografados é
um ato voluntário do médium ou a
caligrafia do comunicante?” Proposta
de estudo piloto usando grafoscopia,
projeto dele em parceria com Roberta
de Medeiros
Finalizando foi realizada a roda de
conversa “Coerência Doutrinária da
Pesquisa Espírita” com Alexandre
Fontes da Fonseca, Marco Milani, Jader Sampaio e Humberto Schubert.
Assembleia da Lihpe

Roda de conversa: Alexandre Fonseca (mediador), Humberto Schubert, Marco A
Milani e Jáder dos Reis Sampaio.
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Foi realizada no dia 27/8/2022,
após o Enlihpe e participaram da
Assembleia Ordinária: Adair Ribeiro
Júnior, Alexandre Fontes da Fonseca, Andréa Laporte Milani, Apareci-
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do José Orlando, Gilmar Trivelato,
Humberto Schubert Coelho, Jáder
dos Reis Sampaio, Julia Nezu, Luciano Grisolia Minozzo, Marco A. Milani, Maurício Antônio Brandão, Paulo
Roberto Francisco, Pedro Bauduin
Nakano e Tiago Paz e Albuquerque.
Maurício Romão e Esterlita Moreira, diretores do Instituto Espírita de Educação.

Adair Ribeiro Jr., Luciana Farias, Carlos Seth e esposa

A tradicional pizza dos membros da Liphe na noite de sábado.

Decidiu-se por unanimidade que
os próximos encontros nacionais
devem continuar usando o mesmo
modelo que foi implementado neste
ano de 2022, qual seja, a definição
de um tema central e, também, com
a possibilidade do recebimento e
apresentação de trabalhos dentro
de outros eixos temáticos, além do
formato híbrido para participação.

Será realizado o encontro nacional,
em São Paulo e em outro local do
Brasil. Para 2023 ficou decidido que
o 18º Enlihpe será realizado em Juiz
de Fora-MG, sob a coordenação de
Humberto Schubert Coelho, e em
2024, o 19º Enlihpe em São Paulo,
com a coordenação de A.J.Orlando.
Para ambos os eventos, Jader Sampaio e Marco Milani serão os coordenadores adjuntos.
Temas para os próximos Enlihpes
Em 2023, Perispírito: concepções e
pesquisas, e em 2024, 160 anos de O
Evangelho segundo o Espiritismo.

Exposição das mostras de manuscritos de Kardec do Museu Akol, dos documentos
históricos da USE e do CCDPE-ECM.

Tiago Paz autógrafos do livro Chico Xavier e o mundo dos Espíritos
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Adair Ribeiro Jr. e Julia Nezu
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Chico para sempre

no dia 13/10 nos cinemas

Documentário sobre vida e obra do médium mais famoso do
Brasil chega aos cinemas 20 anos depois do seu retorno ao
mundos dos Espíritos.
https://www.febnet.org.br/portal/2022/08/25/chico-para-sempre/

V

inte anos
após a sua
morte, o
mineiro Chico Xavier tem sua vida
contada no longa
metragem documentário Chico
Para Sempre, com
direção de Wagner
de Assis (Nosso Lar, Kardec, A Menina Índigo) e participação do jornalista Marcel Souto
Maior, autor de uma das biografias mais bem
sucedidas do médium.

O filme estreia nos cinemas no dia
13 de outubro e conta com mais de 50
entrevistas, algumas raras, relembrando não
só fatos cronológicos da vida do médium mais
importante do Brasil, mas principalmente
traçando um painel das diversas vertentes que
o acompanharam em sua vida: a mediunidade
que impactou o Brasil desde os seus 17 anos, as
crises com a fama, as reportagens polêmicas, o
fato de ser uma celebridade de “dois mundos”,
as histórias “sobrenaturais”, até o legado de sua
obra literária que, hoje, já conta com 536 títulos
publicados (quando morreu, em 2002, chico
tinha oficialmente 412 livros).

Com participações de artistas como
Ana Rosa, Wanderléia, Carlos Vereza, além
de médicos e cientistas, críticos literários,
historiadores, pesquisadores, outros médiuns
e amigos que acompanharam por anos o
médium, “Chico Para Sempre” apresenta
momentos inéditos como o depoimento de
Juselma Coelho, amiga particular que estava
dentro do quarto de hospital quando uma luz
sobrenatural foi captada por uma câmera que
estava do lado de fora do prédio. Horas depois
deste fenômeno, o testemunho da entrevistada
relata como foi a “melhora súbita” de Chico.
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Há também entrevistas inéditas de alguns
parentes diretos, que aceitaram participar
do filme, como a sobrinha de Chico, Cidália
Xavier.

A produção visitou as cidades de Pedro
Leopoldo e Uberaba e encontrou materiais que
estavam num sótão durante anos – numa chuva, o local cedeu e originais, recortes de jornais
e até um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer
para Chico Xavier estavam guardados ali por
décadas. Há entrevistas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e alguns locais no exterior,
como Miami e Nova York – quando o assunto
é o legado internacional do médium. O filme
não deixa de abordar temas polêmicos, como a
questão das vidas passadas de Chico.

Com 2h20 de duração, o documentário
revive também momentos icônicos do médium na televisão, como o famoso programa
Pinga Fogo – um dos maiores recordes de audiência de toda a história da TV Brasileira, e
depoimentos antigos, como o do cantor Roberto Carlos falando sobre sua amizade com
o médium – ou ainda quando o astro Fabio
Junior compôs uma música para ele. “Não é
uma homenagem porque o Chico mesmo diria que não precisa de uma. Mas é uma constatação: sua presença na vida do país, mesmo
20 anos depois de ir embora, só aumenta, se
intensifica e não é errado afirmar que é praticamente imensurável”, avalia o diretor e roteirista Wagner de Assis.
Com participações de Marcel Souto Maior,
Ana Rosa, Fábio Jr, Haroldo Dutra Dias, Jorge Godinho, Cidalia Xavier, José Carlos De
Lucca, Alexandre Caldini, Juselma Coelho,
Geraldo Campetti, Oceano Vieira de Melo,
Eurípedes Higino, Geraldo Lemos Neto,
Dora Incontri, Guiomar Albanesi, Nena Galvez, Saulo Cesar, Cesar Perri, Jhon Harley,
Celia Diniz.
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Painel Estadual
CONVOCAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CDE
Reunião pelo Google Meet

A

presidente da USE convoca os membros do Conselho
Deliberativo Estadual, para reunião extraordinária, dia
23/10/2022, às 8h30, em 1ª convocação e às 9 horas
em 2ª e última convocação, com qualquer número, com a
pauta única: Apresentação do tema Qualidade Doutrinária da
Literatura Espírita e encaminhamentos.
São Paulo, 5 de setembro de 2022.
Rosana Amado Gaspar - Presidente

E

streou dia 11/9/2022,
no teatro Bibi Ferreira, a peça Mensagens
de Amor, da obra de Chico
Xavier, com os atores Lucas
Pierre, Rodrigo Banks, Silvana França, Maria Fernandes,
Rogério Fabiano e Simoni
Rodrigues, direção de Rogério Fabiano e produção de
Gerardo Franco. Teatro espírita baseado em fatos reais,
haverá apresentação todos
os domingos, às 19h30, até
final de outubro de 2022, na
Av. Brigadeiro Luís Antonio,
931, Bela Vista.
Vendas: 11 - 3105-3129 www.teatrobibiferreira.com.
br ou Sympla 11 - 966617102. A promoção é da FEAL,
TV Mundo Maior e RBN.
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