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Falando
  ao leitor

IIniciamos o ano de 2023 trazendo uma mensagem da pre-niciamos o ano de 2023 trazendo uma mensagem da pre-
sidência desejando a todos um ano novo com muita paz e sidência desejando a todos um ano novo com muita paz e 
saúde, harmonia e fraternidade!saúde, harmonia e fraternidade!

Oportuno artigo do professor Jader Sampaio, “que devemos Oportuno artigo do professor Jader Sampaio, “que devemos 
conservar e o que devemos mudar nas casas espíritas?”.conservar e o que devemos mudar nas casas espíritas?”.

O papel do líder é ajudar a organização a atingir sua visão, cum-O papel do líder é ajudar a organização a atingir sua visão, cum-
prir sua missão, com base nas ações coordenadas dos colaboradores, prir sua missão, com base nas ações coordenadas dos colaboradores, 
baseadas nos valores institucionais, orienta Ivan Franzolim, especia-baseadas nos valores institucionais, orienta Ivan Franzolim, especia-
lista em administração do terceiro setor.lista em administração do terceiro setor.

Marco Milani, traz-nos uma reflexão sobre a “velha tática dos Marco Milani, traz-nos uma reflexão sobre a “velha tática dos 
adversários do Espiritismo”, reportando-se à Revista Espírita, de adversários do Espiritismo”, reportando-se à Revista Espírita, de 
junho de 1865, no qual Allan Kardec destacava o incômodo gerado junho de 1865, no qual Allan Kardec destacava o incômodo gerado 
por essa filosofia nascente que rompia com as carcomidas tradições por essa filosofia nascente que rompia com as carcomidas tradições 
religiosas firmadas sobre a fé cega e, principalmente, desmascara-religiosas firmadas sobre a fé cega e, principalmente, desmascara-
va o ilusório e alienante materialismo, declarando-o como o seu va o ilusório e alienante materialismo, declarando-o como o seu 
maior antagonista. Quase 160 anos depois, a tática dos adversários maior antagonista. Quase 160 anos depois, a tática dos adversários 
do Espiritismo envelheceu, mas não se alterou. Adaptando-se ao do Espiritismo envelheceu, mas não se alterou. Adaptando-se ao 
progresso tecnológico, os detratores continuam a tentar desacreditar progresso tecnológico, os detratores continuam a tentar desacreditar 
a doutrina e fomentar cizânia entre os espíritas.a doutrina e fomentar cizânia entre os espíritas.

Na parte 2 do tema “Os mecanismos do auxílio a Espíritos sofre-Na parte 2 do tema “Os mecanismos do auxílio a Espíritos sofre-
dores através do diálogo fraterno”, Alexandre da Fonseca, foca sobre dores através do diálogo fraterno”, Alexandre da Fonseca, foca sobre 
o papel dos médiuns, embasado nos livros da codificação de Allan o papel dos médiuns, embasado nos livros da codificação de Allan 
Kardec, esclarecendo que a comunicação mediúnica é realizada por Kardec, esclarecendo que a comunicação mediúnica é realizada por 
meio da irradiação e percepção dos seus pensamentos, servindo os meio da irradiação e percepção dos seus pensamentos, servindo os 
perispíritos de ambos para a transmissão ao pensamento. perispíritos de ambos para a transmissão ao pensamento. 

Para o perfil desta edição entrevistamos o Presidente da USE Para o perfil desta edição entrevistamos o Presidente da USE 
Intermunicipal de Indaiatuba Pedro Valiati que nos conta como se Intermunicipal de Indaiatuba Pedro Valiati que nos conta como se 
tornou espírita e sobre as atividades do órgão da USE que dirige tornou espírita e sobre as atividades do órgão da USE que dirige 
e o apoio que tem dado às casas espíritas inclusive implantando a e o apoio que tem dado às casas espíritas inclusive implantando a 
evangelização da infância e grupos de pais.evangelização da infância e grupos de pais.

Os diretores dos departamentos da Executiva da USE utilizam-se Os diretores dos departamentos da Executiva da USE utilizam-se 
da coluna “Circuito Aberto” para se comunicarem com os respecti-da coluna “Circuito Aberto” para se comunicarem com os respecti-
vos setores dos órgãos da USE e centros espíritas, trazendo-lhes re-vos setores dos órgãos da USE e centros espíritas, trazendo-lhes re-
flexões, orientações e norteamentos para a realização de atividades.  flexões, orientações e norteamentos para a realização de atividades.  

Trazemos o noticiário dos órgãos da USE e um registro da últi-Trazemos o noticiário dos órgãos da USE e um registro da últi-
ma reunião do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita ma reunião do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita 
Brasileira, realizada em novembro de 2022. Brasileira, realizada em novembro de 2022. 

Desejamos a todos uma boa leitura!Desejamos a todos uma boa leitura!

Julia Nezu - EditoraJulia Nezu - Editora
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A mensagem coletiva que tivestes a bondade de 
me enviar pela passagem do ano-novo causou-me 

viva satisfação, provando que conservastes de mim 
uma boa recordação. Mas o que me deu maior 

prazer, em vosso ato espontâneo, foi o de encontrar, 
entre as numerosas assinaturas, representação de 

quase todos os grupos, pois é um sinal da harmo-
nia reinante entre eles. Sinto-me feliz por terdes 

compreendido o objetivo desta organização, cujos 
resultados já podeis apreciar, pois agora vos deve 

ser evidente que uma sociedade única teria sido 
quase impossível. (¹)

Um novo ano recomeça e todos 
que mantêm a esperança para 
novos dias e realizações dese-

jam o bem e o progresso.  Assim aconte-
ceu também naquele ano de 1862 que se 
iniciava, em que os amigos Lioneses de 
Kardec o saudavam coletivamente.  Re-
presentantes dos vários grupos daquela 
cidade recebem a resposta entusiasmada 
do Codificador, feliz com o movimento es-
pírita nascente, que por alguma razão não 
floresceu como esperado na França, mas 
encontrou vasto campo nestas Terras.

Muitos dirigentes não compreende-
ram ainda a razão da organização USE, 
seus valores, principalmente a Coerência 
Doutrinária, que auxiliam alcançar a vi-
são de ter um Movimento atuante e estru-
turado para melhor difundir o Espiritis-
mo com base nas obras de Allan Kardec.  
A divulgação do Espiritismo é pautada 
nas obras fundamentais, mas isso não sig-
nifica que a USE deixa de reconhecer o 
inestimável valor de obras psicografadas 
por médiuns renomados, lidas, estudadas 
e admiradas, mas nem por isso observa-
das sob a ótica da Doutrina Espírita codi-
ficada por Kardec. 

Como dirigentes, compartilhamos a 
responsabilidade de desenvolver as ati-
vidades dos órgãos e centros espíritas, 
respeitando os valores propostos pelo 
Movimento Espírita, que nada mais é do 
que um conjunto de ações coordenadas e 
organizadas pelos próprios dirigentes. No 
dizer popular: “Combinado não é caro”.

Assim, o objetivo, que nos primórdios 
do Espiritismo foi idealizado por Kardec, 
da importância da união entre os centros 
espíritas, tem um propósito, principal-
mente de continuidade, trabalho impes-
soal, comprometimento dos dirigentes, 
que buscam o consenso para evitar práti-
cas equivocadas do Espiritismo.

Nada adianta a casa espírita estar lo-
tada de pessoas em busca do imediatismo 
do mundo, saem de lá com falsas esperan-
ças, informações imprecisas, sem conhe-
cer o que realmente importa, a finalida-
de e o objetivo do Espiritismo explicados 
pelo próprio Codificador:

Ministrando a prova material da existên-
cia e da imortalidade da alma, iniciando-nos 
em os mistérios do nascimento, da morte, da 
vida futura, da vida universal, tornando-nos 
palpáveis as inevitáveis consequências do bem 
e do mal, a Doutrina Espírita, melhor do que 
qualquer outra, põe em relevo a necessidade 
da melhoria individual. Por meio dela, sabe 
o homem donde vem, para onde vai, por que 
está na Terra; o bem tem um objetivo, uma 
utilidade prática. Ela não se limita a preparar 
o homem para o futuro, forma-o também para 
o presente, para a sociedade. Melhorando-se 
moralmente, os homens prepararão na Terra o 
reinado da paz e da fraternidade. (²) 

Isso muda tudo! Muda o olhar do mun-
do, da vida e da morte.  Muda o presente, 
compreende-se o passado e almeja-se o 
futuro melhor!  Foram exatamente essas 
informações que fizeram Kardec abra-
çar a imensa tarefa e trazer para todos a 
oportunidade de conhecer o Espiritismo. 

Honremos este trabalho e conheci-
mento.

Desejamos a todos um ano com mui-
ta Paz, Saúde, Harmonia e Fraternidade, 
pois novos desafios virão e estaremos to-
dos juntos para superá-los!

Feliz 2023!

Palavra da Presidência 
presidencia@usesp.org.brAno Novo!

Rosana Amado Gaspar
é presidente da Diretoria 

Executiva da USE,
gestão 2021 - 2024

(¹) Kardec, A. Revista 
espírita 1862 – ano V » 
fevereiro » Cumprimentos 
de ano novo.

(²) Kardec, A. 1804 
– 1869. Obras Póstumas - 
Credo Espírita – segunda 
parte - tradução de Gui-
llon Ribeiro, da 1ª edição 
francesa de 1890 – 41ª ed. 
FEB, 2019.
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Perfil
Entrevistado por Julia Nezu

Dirigente Espírita - Como foi a 
sua infância e juventude? Quando 
se tornou espírita?

Pedro Viliati - De família católica 
fervorosa, minha infância e adoles-
cência se deu nas mesmas bases, in-
cluindo os primeiros sacramentos. 
Contudo, já adulto, aos 20 anos, en-
frentei um processo de doença ós-
sea que me levou pela primeira vez 
a uma casa espírita, através de um 
amigo, tornando, então, a Doutri-
na Espírita, um caminho sem volta 
na minha vida. Detalhe, a doença 
a qual me acometeu e me levou à 
Doutrina, jamais retornou.

DE - Fale-nos sobre sua atuação 
como palestrante e escritor espírita? 

Pedro - As palestras sempre me 
inspiraram, por se tratar de uma 
forma de acolhimento evangélico 
coletivo embasado nos preceitos da 
Codificação Espírita, com auxílio 
das obras de autores respeitáveis. 
Entendi muito cedo que o púlpito 
não permite nada além do que con-
temple o consolo do coração ou o 
entendimento doutrinário, o qual 

Pedro Valiati, 45, natural de Belém/PA, executivo de tecnolo-
gia, casado com Emernice Morais com quem tem uma filha Lívia 
Valiati, de 18 anos, é Presidente da USE Intermunicipal de In-
daiatuba, onde reside há 17 anos. Ele tem formação em Análise 
de Sistemas, Gestão de Projetos (Pós) e Negociação (Pós) e tem 
por hobby assistir bons filmes. 

Pedro Valiati 

traga esclarecimento ao espírito nas 
sombras da dúvida. Os artigos espí-
ritas seguem o mesmo conceito das 
palestras, porém, com o desafio de 
não se desviar da linha do interesse 
do leitor. Veja, dificilmente alguém 
se levanta de uma palestra e vai 
embora, porém, rapidamente pode 
decidir abandonar um texto, se não 
lhe apraz ao coração. Ainda mais 
nos tempos das plataformas digi-
tais. Desta forma, tive a felicidade 
de escrever mensalmente para seis 
veículos, alguns de circulação na-
cional, por mais de 10 anos.

DE - Conte-nos sobre a sua parti-
cipação na USE Regional de Cam-
pinas.

Pedro - Tem sido um grande 
aprendizado a troca com dirigen-
tes altamente experimentados, bem 
como a participação em eventos 
como o 18º Congresso Estadual de 
Espiritismo ocorrido em junho do 
último ano. As interações com as 
diversas mocidades têm me feito 
compreender que a questão dos jo-
vens na casa espírita se converte em 
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desafio o qual transcende as salas 
de aula espírita, porém, conecta-se 
com a experiência em si entre o jo-
vem e a casa espírita. Repare que 
menciono da experiência entre o jo-
vem e a casa espírita e não do jovem 
com a casa espírita, um pormenor 
o qual faz toda a diferença, pois tal 
experiência requer troca, confiança 
e comunhão, o que, em muitos ca-
sos, não ocorre. 

DE - E junto à USE Intermunicipal 
de Indaiatuba?

Pedro - Da mesma forma, tem se 
convertido em aprendizado, a co-
meçar pelos voluntários, aprenden-
do diariamente com a dedicação 
inspiração e conhecimento os quais 
agregam às tarefas abraçadas com 
grande competência. O tamanho do 
desafio é reagrupar casas que se vi-
ram obrigadas a trabalhar esparças, 
devido as questões sanitárias impos-
tas pela pandemia de Covid-19. So-
me-se ainda, que foram cerca de 3 
anos sem tratar de temas importan-
tes, como a transição de dirigentes 
espíritas e renovação de trabalha-
dores. O risco imediato é a dimi-
nuição dos atendimentos em todas 
as atividades fraternas nas casas es-
píritas. 

A USE de Indaiatuba tem apoiado 
casas espíritas implantando evange-
lizações e grupos de pais nas casas 
que assim buscam o apoio, além 
de formação e reciclagem de novos 
trabalhadores da infância. Elege-
mos, sob demanda das casas, o tra-
balho com a infância e pais como 
prioritário. Há ainda uma segunda 
atividade prioritária, a que leva a 
mensagem espírita para fora das ca-
sas. Através dos voluntários da USE 
Intermunicipal de Indaiatuba, cria-
mos materiais de panfletagem para 
não adeptos da Doutrina, além de 
minipalestras em colônias de recu-
peração e acolhimento de pessoas 
em situação de rua e institutos de 
tratamento e reabilitação psiquiá-
tricos. E como falei, tem sido um 
grande desafio e aprendizado, além 
de uma forma de unir as casas espí-
ritas em torno de atividades frater-
nas. Existem ainda outros projetos 
em andamento, como por exemplo, 
grupos de estudos espíritas virtuais, 
onde unimos em uma única sala 
virtual alunos de casas diferentes, 
desta forma, fomentamos trabalha-
dores em casas de menor porte as 
quais não tem estrutura para um 
departamento de cursos.

Encontro de formação e 
reciclagem de trabalha-
dores, organizado pela 
USE Intermunicipal de 
Indaiatuba

6

edição 193
janeiro/fevereiro 2023

revista digital

Dirigente
Espírita



DE - Quantos e quais são os cen-
tros espíritas que compõem a Inter-
municipal de Indaiatuba? 

Pedro - São, ao todo, 12 casas es-
píritas em 3 diferentes municípios. 
Além de Indaiatuba, temos casas 
espíritas em Elias Fausto e Monte 
Mor:

Elias Fausto - C. E. Luz Di-
vina

Monte Mor - Fraternidade Es-
pírita Casa do Caminho

Indaiatuba - C. E. Alvorada 
Cristã, C. E. Jesus de Nazaré, 
C. E. Apóstolos do Bem, C E 
Padre Zabeu Kauffman, Casa 
Espírita Semente de Luz, C. E. 
Fé Amor, Caridade, Dr. Bezer-
ra de Menezes, Casa da Prece 
Francisco e Maria de Nazaré, 
C E Paz Luz e Amor, Comuni-
dade Espírita Frei Luiz, Nosso 
Lar Benedita Rangel Noguei-
ra, Grupo de Estudos Espíritas 
Mensageiros da Paz e União Es-
pírita Cristã Ponto de Luz.

DE - Qual a sua experiência em ati-
vidades de centro espírita? 

Pedro - Além das palestras, traba-
lho como instrutor de cursos de for-
mação espírita (ESDE e EPM). Na 
área mediúnica, na coordenação de 
grupo mediúnico e diálogo. Tam-
bém coordeno grupo de visitação 
hospitalar e mocidade espírita. As 
atividades acima são exercidas no 
Centro Espírita Padre Zabeu Kau-
ffman, em Indaiatuba, contudo, te-
nho a satisfação de atender outras 
casas espíritas da cidade, como pa-
lestrante, menciono: Lar Frei Luiz, 
CE Benedita Rangel, Casa da Pre-
ce, Alvorada Cristã e Sementes de 
Luz. Na condição de aprendiz do 
Evangelho, tais experiências conce-
didas tem me auxiliado muito em 
meu processo de melhora íntima. 

DE - Participou da mocidade de 
centro espírita e do DM-USE? 
Conte-nos a sua experiência.

Pedro - Sim, as atividades com a 
mocidade são a base da transição 
de dirigência espírita. Por mais que 
exista uma lacuna natural na for-
mação espírita do jovem, muitas ve-

Visita a colônia de reabilitação
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zes devido as questões profissionais, 
ao retornar à casa espírita, o pro-
cesso de reintegração às atividades 
será muito mais rápido. Portanto, 
conquistar os corações juvenis atra-
vés da palavra e prática evangélica 
vai muito além da sustentabilidade 
da casa espírita, mas possibilitar, 
desde a juventude, o contato com 
a letra redentora da alma, o reco-
nhecimento do papel do Espírito 
na existência. Tal conhecimento se 
converte no principal antídoto ao 
materialismo e seus postulados, ab-
solutamente sedutores.

O contato com o DM da USE foi 
uma experiência fantástica, o enga-
jamento e dedicação dos participan-
tes na causa Espírita são certamente 
uma inspiração para os dirigentes 
de Mocidade Espírita. Posso men-
cionar como experiência mais pró-
xima do DM da USE a preparação 
para a COMECELESP 2020, a 
qual seria realizada em Indaiatuba, 
contudo, por questões da pandemia 
de Covid-19, teve de ser cancelada.

DE - O que você acha que deve ser 
feito pelos órgãos da USE para apro-
ximar os jovens das atividades das 
casas espíritas e do próprio órgão? 

Pedro - Esse tema tem me consu-
mido as reflexões nos últimos anos, 
inclusive na edição de maio/junho 
da Revista Dirigente Espírita, trago 
um artigo o qual retrata o panora-
ma do jovem na casa espírita e traz 
algumas propostas para melhor in-
tegrá-lo à mesma. De forma sucin-
ta, entendo que deve existir integra-
ção, e não somente formação. Me 
refiro ao jovem poder interagir com 
um instrutor ou palestrante para 
entender como elaborar uma aula 
ou palestra; uma ou duas vezes, 
participar do trabalho de uma sala 
de passe como observador, para 
entender a dinâmica da fluidotera-
pia; participar da montagem e dis-
tribuição de cestas básicas. Enfim, 
atividades que o conectem à casa 
espírita através da experiência do 
trabalho que invariavelmente cativa 
o coração. Talvez este seja o maior 
aprendizado e oportunidade de 
melhoria, “capturar” o coração, ao 
mesmo tempo que forma a mente.

DE - Fale-nos sobre a necessidade 
de preparar sucessores para os car-
gos executivos e departamentais.

Pedro - A necessidade é premen-
te e grave. Mencionei acima os 

Visita ao hospital psiquiátrico
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impactos trazidos pela pandemia 
de Covid-19. O primeiro ponto de 
entendimento é na compreensão de 
que a responsabilidade da transição 
é de quem deixa o cargo de diri-
gência e não de quem chega. Por-
tanto, é preciso ter a preocupação 
de formar novos dirigentes com as 
experiências dos anos e não com a 
passagem de meses. Vejo muitos di-
rigentes não priorizando este tema, 
o qual coloca em risco a continui-
dade saudável da casa espírita. A 
solução não é simples, há que se dis-
cutir, talvez, alterações de estatutos. 
A USE Interm. de Indaiatuba tem 
uma proposta de curso presencial 
de dirigentes para o segundo semes-
tre de 2023, onde cada casa poderá 
indicar até 3 participantes.

DE - Quais os principais objetivos 
para 2023?

Pedro - Temos ainda dois temas os 
quais deverão ser trabalhados em 
2023:

1 – Elaboração de documento téc-
nico para doações financeiras, seja 
de pessoa física ou jurídica. Muitos 
adeptos ou simpatizantes da Dou-
trina Espírita tem boa vontade em 
doar valores, mas não sabem como 
doar e a casa espírita, muitas das 
vezes, não sabe como receber. Por 
isso estamos elaborando um docu-
mento técnico, assinado por pro-
fissionais de contabilidade e advo-
cacia, o qual iremos divulgar ainda 
no primeiro trimestre de 2023. Vejo 
como uma fonte de renda capaz de 
sanear e viabilizar inúmeras ativi-
dades de doação nas casas espíritas.

2 – Transformação Digital: Não é 
viável que as casas espíritas passem 
ao largo das novas possibilidades di-
gitais. Temos o planejamento de via 
USE Interm de Indaiatuba, apoiar 
as casas, em especial as de menor 
porte, na divulgação de conteúdos 
e campanhas. Tal iniciativa, inclu-
sive, favorece as pessoas as quais, 
eventualmente, não consigam se 
deslocar a casa espírita que tem afi-
nidade. Quem sabe, não seria essa 
uma ótima atividade a ser realizada 
em parceria com a Mocidade Espí-
rita?

DE - Suas considerações finais:

Pedro - Obrigado pela oportuni-
dade de a Revista Dirigente Espíri-
ta em poder compartilhar as ações 
e desafios da USE de Indaiatuba. A 
troca de experiências entre as casas 
espíritas previne eventuais compe-
tições desnecessárias e as une em 
atividades cristãs. Várias são as 
ocasiões em que tarefas, cursos e 
iniciativas são compartilhadas, fa-
vorecendo o melhor aproveitamen-
to dos esforços dos trabalhadores, a 
viabilidade ou expansão de tarefas, 
e ainda o desenvolvimento do tare-
feiro espírita, com vistas a execução 
das atividades as quais o Cristo con-
fiou aos Seus adeptos.

Muitas ainda são as casas que se res-
cindem da pandemia de Covid-19, 
seja pela ausência de trabalhadores 
os quais decidiram ainda não reto-
nar, seja pela escassez de recursos. 
Cabe a USE o papel de apoiar e 
unir, empreender junto às casas 
espíritas, criando um ambiente de 
união fraterna e cooperativa. Este é 
o tamanho do desafio da USE.
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Em junho de 1865, Allan 
Kardec publicou na Revista 
Espírita o importante artigo 

“Nova tática dos adversários do 
Espiritismo”, no qual destacava o 
incômodo gerado por essa filosofia 
nascente que rompia com as carcomidas 
tradições religiosas firmadas sobre a fé 
cega e, principalmente, desmascarava 
o ilusório e alienante materialismo, 
declarando-o como o seu maior 
antagonista.

Ao rapidamente disseminar 
suas ideias e angariar adeptos e 
simpatizantes em dezenas de países 
e em todas as camadas sociais, 
o Espiritismo enfrentou a forte 
resistência ególatra daqueles que 
viram suas convicções mais profundas 
sobre a realidade serem questionadas 
ou refutadas.

Na ocasião, Kardec alertou que os 
adversários tentavam comprometer, 
ridicularizar e desacreditar a doutrina, 
semeando de forma sub-reptícia a 
divisão e lançando fachos de discórdia 
para fomentar a perturbação entre os 
adeptos e orientou:

É, pois, um dever de todos os 
espíritas sinceros e devotados repudiar 
e desautorizar abertamente, em seu 
nome, os abusos de todo gênero que 
pudessem comprometê-la, a fim de 
não lhes assumir a responsabilidade; 
pactuar com os abusos seria tornar-
se cúmplice e fornecer armas aos 
nossos adversários.1

 Velha tática dos
adversários do Espiritismo

Além de propostas sincréticas que 
tentavam misturar crendices e ideias 
místicas no ensino dos Espíritos, 
outras questões poderiam servir de 
munição aos detratores. Uma delas era 
a tentativa de impor uma roupagem 
partidária à doutrina espírita, como se 
o Espiritismo pudesse ser reduzido a 
um apêndice de ideologias políticas ou 
regimes em voga.

Na Revista Espírita de fevereiro de 
1863 são relatados diversos ataques 
proferidos por sacerdotes católicos 
durante seus sermões, acusando o 
Espiritismo de pregar a desunião 
da família, o adultério, o aborto e o 
comunismo. Sobre esses fatos, Kardec 
comenta a insensatez desses detratores 
de imputarem à doutrina espírita o 
que ela, justamente, prega o oposto.2 

Kardec afirmou que bastava o 
estudo sério do Espiritismo para 
refutar tais acusações e ainda destacou: 
“Quem poderá crer que pregamos 
o comunismo depois das instruções 
dadas a respeito no discurso publicado 
in extenso no relatório de nossa viagem 
em 1862?”3

Na referida viagem, Kardec dirigiu-
se aos operários lioneses citando uma 
esclarecedora e objetiva mensagem 
mediúnica de Erasto sobre o engodo 
materialista expresso em propostas 
utópicas e totalitárias.

Marco Milani é diretor do
Departamento de Doutrina

da USE e presidente
da USE Regional de

Campinas

Marco Milani
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Acabo de pronunciar a palavra 
igualitária. Julgo útil nela deter-
me um pouco, porque não vimos 
pregar, em vosso meio, utopias 
impraticáveis, pois, ao contrário, 
repelimos energicamente tudo quanto 
pareça ligar-se às prescrições de um 
comunismo antissocial. Antes de tudo, 
somos essencialmente propagandistas 
da liberdade individual, 
indispensável ao desenvolvimento 
dos encarnados. Consequentemente, 
somos inimigos declarados de tudo 
quanto se aproxime dessas legislações 
conventuais, que aniquilam 
brutalmente os indivíduos. Embora 
me dirija a um auditório em parte 
composto de artífices e proletários, sei 
que suas consciências, esclarecidas 
pelas radiações da verdade espírita, 
já repeliram todo contato com as 
teorias antissociais dadas com apoio 
da palavra igualdade.4

Em oposição ao que alguns 
poderiam supor, por má-fé ou 
ignorância, Kardec nunca isentou-
se de enfatizar a participação ativa 
do espírita nos rumos da sociedade, 
contribuindo para a melhoria das 
relações humanas, mas nunca 
prescreveu cartilhas partidárias ou 
ideológicas para o exercício espontâneo 
da solidariedade e fraternidade. O 
alerta sobre as ideologias totalitárias 
serviu de orientação sobre os direitos 

e as escolhas individuais, valorizando 
o livre-arbítrio e a liberdade de 
consciência.

Nas reuniões regulares da 
Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas sentavam-se, lado a lado, 
monarquistas, liberais e socialistas 
e o que os unia era o mesmo ideal 
espírita. As discordâncias e discussões 
apaixonadas sobre os modelos para 
se dirigir e melhorar a sociedade não 
eram pautas a serem debatidas por 
seus simpatizantes diante do ideal 
maior da união fraterna entre todos, 
indistintamente. Sobre essa questão, 
Kardec assim se posiciona:

Devo ainda assinalar-vos outra 
tática dos nossos adversários, a de 
procurar comprometer os espíritas, 
induzindo-os a se afastarem do 
verdadeiro objetivo da doutrina, que é 
o da moral, para abordarem questões 
que não são de sua alçada e que, 
a justo título, poderiam despertar 
suscetibilidades e desconfianças. Não 
vos deixeis cair nessa armadilha; 
afastai cuidadosamente de vossas 
reuniões tudo quanto se refere à 
política e a questões irritantes; a 
tal respeito, as discussões apenas 
suscitarão embaraços, enquanto 
ninguém terá nada a objetar à moral, 
quanto esta for boa.5

Quase 160 anos depois, a tática dos 
adversários do Espiritismo envelheceu, 
mas não se alterou. Adaptando-se ao 
progresso tecnológico, os detratores 
continuam a tentar desacreditar a 
doutrina e fomentar cizânia entre os 
espíritas.

A disseminação de práticas 
sincréticas, informações supersticiosas 
e místicas, além do recrudescimento 
de infiltrações de caráter político-
ideológico são recorrentes e exigem 
dos adeptos conscientes a aplicação 
da fé raciocinada para separar o joio 
do trigo e repudiar abertamente essas 
deturpações que não possuem nada de 
novo em sua essência.

1 Revista Espírita, junho/1865. 
Nova tática dos adversários do 
Espiritismo.
2 Revista Espírita, fevereiro/1863. 
Sermões contra o Espiritismo.
3 Idem.
4 Revista Espírita, outubro/1861. 
Epístola de Erasto aos Espíritas 
Lioneses.
5 Revista Espírita, fevereiro/1862. 
Resposta à mensagem de ano 
novo dos Espíritas lioneses.
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Os mecanismos do auxílio a 
Espíritos sofredores através do 

diálogo fraterno – Parte II: o papel dos médiuns
Alexandre Fontes da Fonseca

Alexandre Fontes da Fonseca 
é assessor de Ciência e 

Pesquisa Espírita da Diretoria 
Executiva da USE

No número anterior da revista 
digital Dirigente Espírita, 
apresentamos uma descrição 

dos mecanismos do auxílio a Espíritos 
sofredores através do diálogo fraterno em 
reuniões mediúnicas (RMs), segundo a 
Doutrina Espírita (DE) (DA FONSECA, 
2022a). Aqui, vamos comentar sobre o 
papel dos médiuns no diálogo fraterno 
com esses Espíritos. Definições e perfis 
de Espíritos sofredores são dados na obra 
O céu e o inferno (KARDEC, 2000).

Pra lembrar, em resumo, foi mostra-
do na parte I desse estudo que, segundo 
KARDEC (2021), i) os fluidos são “im-
pregnados das qualidades boas ou más 
dos pensamentos que os fazem vibrar” e 
ii) a natureza do perispírito, que é “uma 
condensação desses fluidos em torno de 
um foco de inteligência”, é determina-
da pelo “grau de adiantamento moral 
do Espírito”. A principal mensagem da 
parte I foi que o que modifica um Espí-
rito não é a ajuda externa, fluídica, que 
recebe, mas sim, a mudança dos seus 
pensamentos para o bem, para o perdão, 
para a paz e o amor. Citamos o item 81 
do capítulo XXVIII de O Evangelho segun-
do o Espiritismo, onde Kardec apresenta as 
condições para o sucesso de um diálogo 
com um Espírito endurecido (aliás, ele 
repete isso no item 46 do capítulo XIV 
de A gênese (GE)). Uma dessas condições é 
a autoridade moral, já que as palavras e 
pensamentos emanados pelo dialogador 
devem modificar o fluido universal ao 
seu redor com qualidade moral real. A 
segunda condição é usar de “instruções 
habilmente dirigidas” ao Espírito para 
“fazer nascer nele o arrependimento e 

o desejo do bem”. A importância disso 
é que o arrependimento e o desejo do 
bem, quando nascidos de modo sincero 
no íntimo do Espírito sofredor, faz com 
que ele mesmo modifique para melhor a 
qualidade dos seus fluidos. 

E o médium durante um diálogo 
desses? Deve permanecer passivo? Ou 
o médium tem algum papel, igualmente 
importante, durante o diálogo? Em ou-
tras palavras, pode o médium atrapalhar 
ou prejudicar um diálogo com um Espí-
rito sofredor? Ou, pelo contrário, pode o 
médium, durante o diálogo com Espírito 
sofredor, ajudar ainda mais o dialogador 
a “fazer nascer nele o arrependimento e 
o desejo do bem”? A resposta é sim para 
as três últimas questões. Vejamos como 
isso pode dar-se com base na DE

Para entender o papel do médium, 
vamos rever alguns itens dos mecanismos 
da mediunidade segundo Kardec (DA 
FONSECA, 2020). Além dos itens i) e ii) 
acima citados, fazem parte dos mecanis-
mos da mediunidade os seguintes pontos: 
iii) os Espíritos se comunicam com os en-
carnados (médiuns) através da irradiação 
e percepção dos seus pensamentos (ver 
item 225 de O livro dos médiuns (LM)); iv) 
Os perispíritos de ambos, desencarnado 
e médium, servem de transmissão ao 
pensamento, como o fio elétrico transmi-
te um sinal elétrico (item 455 de O livro 
dos Espíritos (LE)); v) é necessária combi-
nação entre os fluidos do médium e do 
desencarnado (item 51 e questões XIII 
e XIV do item 74 do LM, questão 6, 
item 223 do LM, cap. XIV da GE); e vi) 
Os Espíritos tem mais facilidade para se 
comunicar com médiuns cujo perispírito 
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possui afinidade com o perispírito do desen-
carnado (item 225 do LM).

Durante o transe mediúnico, os fluidos 
do médium e do desencarnado comunicante 
estão combinados de uma tal forma que ao 
mesmo tempo que o médium percebe e sente 
os pensamentos e sentimentos do Espírito 
comunicante, este é capaz de sentir os pen-
samentos e sentimentos do médium. É nesse 
último detalhe que se encontra o papel do 
médium na eficácia do auxílio através do 
diálogo com um Espírito sofredor. Isso pois 
o Espírito, além de refletir nos conselhos que 
recebe do dialogador, também sentirá pen-
samentos e sentimentos do próprio médium, 
seja os que o médium é habituado a cultuar 
no seu dia a dia, seja o que o médium pensa 
sobre o que o Espírito diz ou o dialogador 
lhe aconselha. Analisemos esse processo com 
exemplos. 

Suponha um Espírito sofredor que tenha 
desencarnado em um evento traumático e 
doloroso como um afogamento ou um in-
cêndio. Espíritos que sofrem situações como 
essas, registram em sua memória as sensações 
horrendas da dor, aflição e desespero pelos 
quais passaram. O(a) médium, no momen-
to em que consegue combinar seus fluidos 
com os do Espírito, vai começar a sentir, em 
grau maior ou menor, essas lembranças, a 
sensação de dor, de desespero e aflição que o 
Espírito rememora pelo trauma que passou. 
Se o(a) médium se esquecer que, na verdade, 
está num recinto do centro espírita, seguro(a), 
em uma RM amparado(a) por colaboradores 
da tarefa mediúnica encarnados e desencar-

nados, e se apegar a essas sensações com in-
tensidade, a ponto de pensar que está vivendo 
a aflição vivida pelo Espírito, ele(a) também 
se desesperará e se desequilibrará. Nesse 
momento, o(a) médium invigilante reforçará 
negativamente a situação do Espírito que, 
por estar fluidicamente ligado ao(à) médium, 
irá pensar que tem alguém próximo também 
em apuros e irá se desesperar ainda mais. Ao 
invés de um necessitado, teremos dois seres 
necessitando de ajuda e apaziguamento. Po-
rém, se o médium consegue se concentrar e 
firmar o pensamento de que está bem, de que 
está amparado por amigos encarnados e des-
encarnados, e que sabe, pelo estudo doutri-
nário e de como os bons Espíritos agem, que 
o Espírito não mais está no ambiente onde 
ocorreu o evento doloroso, que o socorro a 
ele(a) já está presente, o Espírito, por estar 
ligado fluidicamente ao médium, captará esse 
pensamento e sentimento, mesmo que de 
modo sutil e inconsciente, e se tornará mais 
apto a perceber essa ajuda, de forma mais 
rápida do que ocorreria se dependesse apenas 
das afirmações e conselhos do dialogador. 

A mesma lógica doutrinária se aplica 
a situações distintas pelas quais o Espírito 
sofredor pode estar passando como medo, 
dores, preconceitos, perseguições de outros 
Espíritos, etc. O sentimento de segurança 
que o médium equilibrado e cônscio do seu 
papel com base na DE tem e mantém, são 
mensagens sutis ao pensamento do Espírito 
sofredor. Quando o dialogador, por exemplo, 
afirma que tem uma equipe de irmãos mé-
dicos ou enfermeiros que irão cuidar de suas 
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dores, o pensamento de certeza do amparo 
espiritual do(a) médium se somam ao caráter 
acolhedor da palavra do dialogador e chegam 
até o Espírito como dois (ao invés de um) bál-
samo fluídico de auxílio. Imaginem o con-
trário: o médium temeroso do que está sentin-
do e inseguro quanto ao amparo espiritual. O 
dialogador poderá falar com bastante fé, mas 
haverá um pensamento contrário, produzindo 
um fluido com qualidades contrárias, sendo 
transmitido ao Espírito ao mesmo tempo das 
palavras do dialogador. 

No caso particular de um diálogo com um 
Espírito endurecido ou obsessor, o papel do(a) 
médium também é muito importante. Se o(a) 
médium for uma pessoa que se esforça por 
sua transformação moral, isso estará em seu 
âmago e pensamentos até mesmo inconscien-
tes que valorizam a transformação para o bem 
serão repassados ao Espírito. Por mais que 
este último não reconheça (não queira, dar 
o braço a torcer como se diz na gíria), a DE 
garante que o Espírito receberá do(a) médium 
e dialogador os fluidos com as qualidades boas 
que ambos puderem produzir. Alie-se a isso a 
qualidade e habilidade das instruções que o 
dialogador experiente conseguir apresentar a 
Espíritos como esses, e o trabalho de auxílio 

terá grandes chances de êxito. Imagine, por 
outro lado, se o(a) médium não estiver tão 
esforçado assim na prática do bem. É possível 
acontecer do(a) médium até mesmo concordar 
ou se comprazer com determinado tipo de 
pensamento ou sentimento de um Espírito en-
durecido. Em geral, Espíritos assim são muito 
inteligentes e alguns deles até nos conhecem 
por nos acompanharem no dia a dia. Eles 
podem usar de palavras e sentimentos que po-
dem despertar em nós reações mais ou menos 
dignas. Por isso, a vigilância é muito impor-
tante, a sinceridade de propósitos combinada 
com o conhecimento doutrinário e esforço na 
vivência dos princípios morais do Evangelho, 
tornarão médiuns e dialogadores mais aptos e 
capazes de fazer nascer no coração de um Es-
pírito assim, bons pensamentos e sentimentos 
de esperança para o futuro. 

Espíritos sofredores e desequilibrados po-
dem sentir vontade de adotar posturas, gestos 
e palavras menos dignos ou que coloquem a 
integridade do médium e demais participantes 
em perigo. Assim, médiuns que habitualmen-
te vigiam seus pensamentos, posturas, gestos 
e palavras, para sempre externarem de si a 
forma mais equilibrada de expressão, natu-
ralmente terão condições de bloquear esses 
excessos da parte de um Espírito sofredor. 
A sensação que o médium deve ter é similar 
a que temos quando alguém nos pede para 
dizer um palavrão ou fazer um ato ou gesto 
que temos pudor em realizar. Simplesmente, 
recusamos por não nos comprazermos com 
tais gestos. Porém, se o médium não for tão 
vigilante assim; se costumeiramente dá vazão 
a alguns gestos de raiva, de palavrório im-
próprio, se se compraz com alguns tipos de 
excessos na postura ou no consumo, se ainda 
não consegue superar fraquezas morais dian-
te de certas pessoas ou situações, podem ter 
enorme dificuldade em coibir esses mesmos 
excessos quando oriundos da mente enfermiça 
de Espíritos sofredores. Nesses aspectos, uma 
dúvida pode surgir. Pergunta-se como pode 
haver mediunidade se ela requer afinidade 
e afinidade significa semelhança de gostos e 
pensamentos. Não temos espaço para desen-
volver aqui esse assunto, mas citamos o estudo 
de DA FONSECA (2022b) que propôs uma 
explicação para isso baseada na semelhança 
de alguns gostos e pensamentos apenas, para 
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permitir que um médium de moral eleva-
da possa dar comunicação a um Espírito 
mais endurecido. 

Outra forma do médium ajudar ou 
atrapalhar um diálogo é quando ele(a) 
não simpatiza com a pessoa do dialo-
gador. Nesses casos, o sentimento do 
médium pode influenciar positivamente, 
reforçando e apoiando em pensamento e 
sentimentos o que o dialogador se esforça 
em aconselhar o Espírito; ou o médium 
pode prejudicar completamente o diálogo 
gerando pensamentos e fluidos contrários 
à tentativa fraterna do dialogador. 

Pode acontecer do(a) médium ter 
ideais e questionamentos próprios sobre 
a vida, a morte, o trabalho, a felicidade, 
a própria DE etc. Assim, durante uma 
dada comunicação, o(a) médium pode se 
sensibilizar com pensamentos ou falas do 
Espírito ou dialogador que conflitam com 
seus próprios questionamentos. A forma 
do(a) médium trabalhar essa situação 
em benefício do trabalho de auxílio ao 
Espírito, independente das divergências 
pessoais, é educar-se na caridade do 
respeito à liberdade de pensamento que 
a DE deixa claro que existe (questão 
833 do LE). O(a) médium que se esforça 
por respeitar o pensamento do próximo, 
se previne de interferir negativamente 

quando sente pensamentos do Espírito ou 
mesmo do dialogador que diferem dos seus.   

Por essas razões, o estudo da mediuni-
dade com base em Kardec se faz imperioso 
a todos que realizam RMs (não apenas os 
médiuns). Em particular, médiuns cons-
cientes dos mecanismos da mediunidade 
segundo a DE, estarão sempre mais aptos 
a socorrerem irmãos desencarnados em 
maior grau de sofrimento e desequilíbrio, 
por saberem de antemão o que está acon-
tecendo e como podem ajudar através do 
próprio pensamento. 

Os mecanismos da mediunidade, se-
gundo Kardec, são simples e permitem 
entender a importância dos participantes 
de uma RM se esforçarem pela sua trans-
formação moral (KARDEC, 1996a, ESE, 
item 4 do cap. XVII) e pela sua cada vez 
maior instrução (IDEM, item 5 do cap. VI). 
O esforço no bem melhora a qualidade dos 
nossos fluidos. O estudo nos mune com as 
ferramentas adequadas de ajuda ao próxi-
mo. Na próxima e última parte desta ma-
téria, vamos analisar o papel dos chamados 
elementos ou colaboradores de sustentação 
bem como os demais assistentes. Embora 
possa não parecer, eles também podem 
atuar ajudando ou prejudicando um diálo-
go de auxílio a Espíritos sofredores. 
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Resenha do livro 
Espíritos sob investigação: resgatando 

parte da história, de Carlos Seth Bastos

O livro se propõe a contar a 
história do Espiritismo na 
França do século XIX, eli-

minando lacunas, corrigindo erros e 
desfazendo lendas.

Resultado de nove mil horas de pes-
quisa ao longo de quatro anos, foram 
gastos cento e cinquenta dias entre o 
início da redação e o seu lançamento. 
Revisado por sete pessoas, inclusive os 
ex-presidentes da Federação Espírita 
Francesa e da União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo, o li-
vro está dividido em cinquenta e um 
capítulos distribuídos em quatrocentas 

e dezesseis páginas com quarenta figu-
ras, seiscentas e quarenta e oito notas 
de rodapé, seis apêndices e um índi-
ce remissivo, além da bibliografia e de 
quatro capítulos bônus e um adicional, 
que será disponibilizado futuramente 
para download pela internet.

O alto número de notas permite o 
aprofundamento das pesquisas através 
do fácil acesso às fontes históricas pri-
márias, como registros de estado civil, 
inventários, cartas e manuscritos diver-
sos, jornais, revistas e livros da época.

Para tornar a leitura mais fluida, 
foi feita uma abordagem cronológica, 
sendo o livro estruturado em três fases: 
o período Rivail, das lides escolares à 
questão da sobrevivência; o período 
Kardec, dos fenômenos físicos à Dou-
trina Espírita; e o período pós-Kardec, 
das polêmicas à ruína financeira.

Sempre com foco em fatos inéditos, 
encontramos na primeira fase reve-
lações sobre a passagem de Rivail pela 
Guarda Nacional de Paris e na “caça-
da pelo privilégio”, isto é, pelo direito 
de dirigir o Teatro des Délassements-Comi-
ques.

A descrição do dia a dia no Liceu 
Polimático nos transporta ao início da 
carreira educacional do antigo Mestre 
de Pensionatos, que mais tarde se tor-
naria o principal protagonista da Dou-
trina Espírita, o Sr. Allan Kardec.

Na segunda fase descobrimos novas 
informações sobre os primeiros conta-
tos de Allan Kardec com o fenômeno 
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das mesas girantes, bem como a iden-
tidade de uma infinidade de persona-
gens, Espíritos encarnados e desencar-
nados, objetos da investigação.

Cumpre-se assim uma recomen-
dação do ex-contador, autor de livros 
de aritmética e gramática e membro 
de várias sociedades, Allan Kardec, 
que na Revista Espírita de outubro de 
1862 disse: “É preciso que a Humani-
dade conheça os nomes dos primeiros 
pioneiros da obra (...) e que seja mos-
trada a história autêntica, em oposição 
às histórias apócrifas que o interesse 
pessoal poderia fabricar”.

Histórias comoventes como do Es-
pírito endurecido Lapommeray ou do 
Espírito feliz Emma Livry são detalha-
das, da mesma forma que de médiuns 
como as Srtas. Baudin e a Sra. Costel.

Conhecemos através do livro o que 
eram os Banhos da Samaritana, bem 
como a morte trágica do médium do 
Espírito Erasto, o Sr. D’Ambel.

O período de 1865 até 1869, negli-
genciado por parte dos espíritas que 
ainda não se debruçaram sobre O céu 
e o inferno ou sobre A gênese, obras que 
foram produzidas e revisadas nestes 
anos de sacrifício para Allan Kardec, 
é analisado sob a perspectiva da sua 
grave doença, ao mesmo tempo que 
era abandonado por vários médiuns.

Já na terceira fase colhemos infor-
mações que desmistificam parte do que se 
supunha saber sobre o declínio do Espiri-
tismo na França após a desencarnação de 
Allan Kardec.

É nela que observamos a condução 
do Processo dos Espíritas, influenciada 
por um judiciário vinculado à Igreja 
dominante, que tinha o objetivo de 
condenar o Espiritismo e não só as 
fraudes do fotógrafo Buguet.

Descobrimos também o que era a Pneu-
matologia Universal e vemos Leymarie re-
negando a Teosofia.

Além de nada encontrarmos sobre uma 
rede de conferencistas para divulgação das 
ideias de Roustaing, comprovamos ainda a 
autoria de Allan Kardec para a revisão das 
duas últimas obras consideradas fundamen-
tais.

E para terminar, assistimos a ruína finan-
ceira da Sociedade Anônima e o desapare-
cimento da Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas, fundada por Allan Kardec e con-
taminada pelas ideias imortalistas dos seus 
últimos presidentes como Émile Blin, além 
de outros personagens como Émile de Rien-
zi e Marius George.

Ao final, permitimo-nos, baseado nos fa-
tos, refletir se a falta de conhecimento das 
obras de Allan Kardec não seja o fator pre-
ponderante para a queda que aconteceu na 
França, e que nos alerta sobre a possibilida-
de do mesmo ocorrer no Brasil, com a intro-
dução de ideias estranhas, sejam de nature-
za mística, religiosa, filosófica, científica ou 
pseudocientífica.
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Um dos grandes desafios de 
qualquer doutrina desenvol-
vida em um determinado 

momento no tempo está em identificar o 
que é essencial e contínuo do que é pas-
sageiro e mutável. Outro, é saber perce-
ber o que é próprio de uma localidade 
geográfica e o que é comum a todas.

Essas são importantes fontes de con-
flitos entre dirigentes de diferentes casas 
espíritas, ou de estados brasileiros ou até 
de confederações internacionais. O que 
pode ser feito de forma diferente, sem 
comprometer a qualidade e a coerência 
doutrinária e o que não poderia? 

Logo na chegada do Espiritismo ao 
Brasil, já na primeira publicação brasi-
leira feita em O echo d’além-túmulo, o au-
tor, Luiz Olympio Telles de Menezes, 
não via diferença entre o Catolicismo e 
o Espiritismo. Assim que a notícia che-
gou à França de Desliens, secretário de 
Kardec, ele se sentiu obrigado a discor-
dar elegantemente na Revue Spirite, uma 
vez que o Espiritismo era incompatível 
em diversos pontos com o Catolicismo, 
seja empregando a razão, a observação 
ou a interpretação das mensagens dos 
Espíritos. Eram doutrinas com pontos 
em comum, mas com inúmeras diver-
gências. Com o tempo, o Espiritismo no 
Brasil se modificou e se aproximou mais 

Jáder Sampaio  

do projeto de Allan Kardec, passou a 
valorizá-lo e a distinguir o pensamen-
to espírita do pensamento católico. O 
Brasil deixou de ser um país oficial-
mente católico e o Estado Brasileiro 
tornou-se laico.

Do ponto de vista das organizações, 
Rivail conhecia bem as instituições que 
formavam a Universidade Imperial da 
França, que englobavam desde a edu-
cação de crianças na primeira infância 
até o ensino superior. Na época havia 
institutos e academias de pesquisa, a 
bem dizer associações de cientistas in-
teressados em alguma área de conhe-
cimento, que se reuniam em períodos 
pré-fixados para compartilhar desco-
bertas, debater pontos diversos anun-
ciar publicações, entre outros objetivos. 
Bem possivelmente esse era o tipo de 
instituição que serviu de base para a 
fundação da Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas por Allan Kardec. No 
Brasil da mesma época, havia apenas 
faculdades isoladas, que vieram sendo 
fundadas desde a vinda da família real 
de Portugal ao Brasil. As elites envia-
vam anteriormente seus filhos para es-
tudar na metrópole portuguesa e o ensi-
no continuava ligado à Igreja Católica, 
de forma geral, que se tornou a grande 
referência de organização no Brasil. 

Jáder Sampaio é 
psicólogo, doutor em 

administração, tradutor 
e escritor espírita, 

pesquisador e membro 
da Liga de Pesquisadores 

do Espiritismo

Que devemos 
conservar e o que 

devemos mudar
nas casas espíritas?
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Na história do movimento espíri-
ta brasileiro, portanto, houve grande 
influência da Igreja no Espiritismo, 
exceção da homeopatia e das ligações 
de muitos espíritas com a Maçonaria, 
entre outros pontos diversos. Quanto 
mais se estudava os livros de Kardec, 
maior era a influência da filosofia, a 
percepção das diferenças, o desejo de 
se construir uma ciência espírita e de 
se mostrar relevante para a sociedade 
brasileira, o que foi um dos fatores que 
deu origem à complexa rede de ações 
sociais feita pelos espíritas.

Um centro espírita no início do sé-
culo 20 se assemelhava a uma igreja, 
obviamente sem a quantidade imensa 
de ritos e sem uma hierarquia similar 
de controle dos centros espíritas. Hou-
ve um esforço associativo e de aproxi-
mação das práticas nas casas espíritas 
que culminou nos esforços da chama-
da unificação, muito defendida por 
Bezerra de Menezes e pela Federação 
Espírita Brasileira.

As Universidades começaram a se 
formar nas primeiras 
décadas do século 20, 
e as instituições de fo-
mento à pesquisa se 
desenvolveram a par-
tir dos anos 1950 na 
sociedade brasileira, 
ganhando recursos 
substantivos de esta-
do para a realização 
da pesquisa a partir 
da década de 1970. 
Foi nessa época que se 
formou o eixo ensino, 
pesquisa e extensão, 
como diretrizes básicas 
nas universidades, que 
se tornaram em algo 
maior que instituições 
de ensino, formada ex-
clusivamente por pro-

fessores, mas também em espaços de 
produção do conhecimento, contando 
com pesquisadores e técnicos para a 
aplicação do conhecimento na socie-
dade, contando com as atividades de 
extensão.

Essa nova mentalidade organizacio-
nal tem chegado ao movimento espíri-
ta brasileiro, que mais que ensinar a 
doutrina de Kardec, tem se envolvido 
aos poucos na interlocução entre con-
hecimento acadêmico e conhecimento 
espírita, vem acompanhando as mu-
danças na universidade, tem se preocu-
pado com a construção do conhecimento 
espírita, com a reflexão das inúmeras prá-
ticas (mediúnica, de ação social, de saú-
de, entre outras) frente ao avanço das 
ciências. A complexidade das áreas de 
conhecimento e os anos de formação 
necessários para se entender os temas, 
têm incentivado a criação de organi-
zações espíritas dedicadas a uma área 
determinada do conhecimento, como 
direito, educação, psicologia, medici-
na, entre outras. 
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Graças à cultura espírita de estudo e 
reflexão com os instrumentos da razão 
e das ciências, muitos espíritas têm 
assumido cargos em Universidades, 
seja de professores ou pesquisadores. 
Ao desenvolverem suas habilidades de 
produção de conhecimento, sentem-se 
interessados em aplicar essas compe-
tências no avanço da doutrina. É claro 
que há muitas pessoas despreparadas 
que ficam nos limites inferiores das 
analogias, apenas, às vezes com com-
preensões equivocadas das novas cons-
truções teóricas por lhes faltar base na 
respectiva área de conhecimento. Es-
tes, sem querer, acabam contribuindo 
para o descrédito da doutrina junto aos 
que efetivamente conhecem as teorias 
e aplicações que eles julgam dominar.

O avanço da tecnologia propor-
cionou novas formas de divulgação 
da doutrina, como livros de pequena 
tiragem, divulgação via internet, pro-
gramas empregando imagem e som, 
animações, entre outras alternativas.

As mudanças sociais, que não neces-
sariamente podem ser vistas como pro-
gressos, e que às vezes são nada mais que 
experiências sociais, são talvez as que 
mais demandam o cuidado e a reflexão 
das lideranças espíritas. O que eram ape-
nas costumes de época e o que são costu-
mes da época atual, fadados à mudança 
futura? O que devemos aceitar, o que de-
vemos incorporar, o que devemos mudar 
nos centros espíritas? O que é uma con-
sequência do materialismo na sociedade, 
de uma mentalidade individualista e de 
acumulação de bens, e o que veio para 
tornar nossas vidas mais confortáveis e 
que já atingiu um enorme segmento da 
sociedade brasileira, alterando algumas 
características das casas espíritas? Que 
novidades são incoerentes com a ética 
espírita, e que novidades são novos re-
cursos para o estudo, a divulgação e a 
aplicação do espiritismo na sociedade 
moderna? Essas são algumas questões 
que devemos enfrentar com serenidade 
e ouvir a experiência dos colegas diri-
gentes com atenção, antes que se tornem 
fontes de conflitos nos centros espíritas.
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Dentre as diferentes funções 
do processo administrati-
vo, existe aquela conheci-

da como direção, que está relacionada 
com a capacidade de liderar e motivar 
os colaboradores adequadamente. Re-
presenta a terceira função administra-
tiva.

A liderança é o principal instru-
mento da direção, utilizada para in-
teragir com os colaboradores para a 
execução das atividades no esforço 
de seguir o planejamento e atingir ou 
superar metas pré-determinadas, que, 
no seu conjunto, garantem o alcance 
dos objetivos estratégicos e do padrão 
de qualidade esperado.

A direção procura garantir bons 
resultados para todas as partes envol-
vidas com um padrão esperado de efi-
ciência no uso dos recursos e nas ações 

sociais.  Ela pode ser realizada em to-
dos os níveis organizacionais, sempre 
com muita empatia. Os diretores diri-
gem os gestores, que dirigem os super-
visores e os executores.

Não se trata de mandar e obedecer, 
mas de demonstrar a harmonia dos 
objetivos comuns e convencer os co-
laboradores a terem as atitudes mais 
adequadas na execução e relaciona-
mento com os pares e com as pessoas 
atendidas.

O papel do líder é ajudar a organi-
zação a atingir sua visão, cumprir sua 
missão, com base nas ações coordena-
das dos colaboradores, baseadas nos 
valores institucionais. 

Tradicionalmente, o exercício da li-
derança envolve comportamentos au-
toritários, liberais e democráticos. Há 
muito tempo que a liderança se dis-
tancia da autoridade de linha ou hie-
rárquica, para se aproximar dos con-
ceitos de coaching (alcance de metas 
e objetivos) e mentoring (transferência 
de conhecimento e a expertise).

Assim, treinar, orientar e incentivar 
os voluntários a fazerem o seu melhor 
é, antes de tudo, um princípio funda-
mentado no desenvolvimento da pes-
soa humana. 

É determinante para o líder atual, 
principalmente em organizações reli-
giosas ou não governamentais desen-
volver sua capacidade de motivar, de 
estimular intelectualmente os subordi-
nados, despertar talentos e de se preo-

Direção da
Instituição Espírita

Ivan Franzolim

Ivan Franzolim  é 
escritor espírita, autor do 
livro esgotado (1996), 

editado pela USE: Como 
administrar melhor 
o Centro Espírita — 
através das pessoas. 
Realiza, desde 2015, 

a PNP – Pesquisa 
Nacional Para Espíritas.
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cupar com as características e necessida-
des individuais dos seus colaboradores.

A melhoria da comunicação assertiva e 
solidária deve ser buscada incessantemen-
te entre todos os envolvidos. 

Para nós, espíritas, a comunicação é 
uma faculdade do princípio inteligente 
que todos precisamos desenvolver. Somos 
seres essencialmente comunicativos. Esta-
mos sempre irradiando e captando assun-
tos de nosso interesse, conectando mentes. 
A comunicação para nós é alimento do 
espírito. Afetamos os outros e somos afeta-
dos, mudamos para melhor e ajudamos a 
transformar o meio que vivemos. 

É imprescindível aumentar nosso inte-
resse pelas pessoas, disposição para com-
preender e comprometer os colaboradores 
com os ideais para exercer a direção de 
forma proficiente e profícua.

A liderança hoje pode ser também si-
tuacional, de um projeto, por exemplo. 
Todos devem ter a oportunidade de lide-
rar vez por outra para identificar e treinar 
novos talentos visando assumirem cargos 
de direção em um futuro breve.

O líder deve ter o comportamento éti-
co, íntegro, responsável, comprometido e 
transparente, além de atuar para facilitar 
o alcance dos objetivos pessoais dos trabal-
hadores, em sua maioria voluntários que 
almejam, entre outras coisas: ser solidário, 
melhorar a autoestima, retribuir algo que 
recebeu, fazer a diferença, aprender coisas 
novas e contribuir para o Espiritismo.

Afinal, o “lucro” de uma organização 
social tem a ver com a garantia de conti-
nuidade de seus serviços e a melhoria da 
qualidade de vida do público atendido. 

Não tem receio de adotar soluções sim-
ples, nem cultiva o preciosismo de só fazer 
alguma coisa quando obtiver todas as res-
postas antes. É preciso priorizar e trabalhar 
com os recursos disponíveis.

Importante sempre ouvir e procurar 
acolher as ideias e sugestões dos executan-
tes. Descobrir e usar o que motiva os co-
laboradores e que esteja em sintonia com 
a missão, visão, valores e objetivos da or-
ganização. 

Dar o exemplo na conduta, iniciativa, 
dedicação e qualidade do trabalho. Man-
ter ambiente de alegria em que as pessoas 
cultivem a satisfação interior de fazer tudo 
o que seus valores e suas próprias cons-
ciências considerem adequados.

Nunca permitir que o domínio do con-
formismo, da indiferença e do silêncio 
ante as deficiências e as oportunidades.

A direção de uma instituição que não 
visa lucros e sim, serviços prestados à co-
munidade, representa o processo de inter-
pretar os objetivos, filosofia e cultura da 
organização para indicar bons caminhos, 
motivar e habilitar os colaboradores para 
buscarem os melhores resultados. É des-
pertar o ideal, convergir as pessoas para 
as causas comuns e o trabalho se desenvol-
verá com alegria e otimismo e vontade de 
contribuir. 

a força da união 

Com USE+ você contribui com o custeio das 
atividades da USE e se beneficia com 
descontos em livros, edições USE e muito mais.

Pagamentos
R$ 30,00 mês
R$ 50,00 bimestral
R$ 300,00 por ano

(11)  91658-7575
Inscriçāo e informações
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...tal é a lei
Gratidão e Reconhecimento

No último dia 2 de novembro, aos 72 anos 
incompletos, desencarnou em Penápolis, Luiz An-
gelini Filho, presidente da USE Intermunicipal de 
Penápolis, gestão 2021-2024.

Natural de São Paulo, Angelini nasceu em 
9/11/1950, numa família católica, foi publicitário 
e comerciante, casado por 45 anos com Silvia dos 
Santos Ribeiro, com quem teve dois filhos, Ana 
Paula e Rodrigo, casado com Polyana Picolini 
Okano Angelini.

Há cerca de 15 anos conheceu o Espiritismo 
no Centro Espírita Discípulos de Jesus e posterior-
mente participou do Centro Espírita Allan Kardec, 
ambos em Penápolis.  Trabalhador voluntário 
atuante, participou de grupos de estudos, grupo e 
atendimento fraterno e ministrava cursos sobre o 
passe.  Além destas atividades, ocupou vários car-
gos administrativos, diretor do patrimônio, primei-
ro financeiro e presidente da diretoria executiva.

Recentemente, começou a realizar palestras, 
mas devido a enfermidade que o acometera, teve 
que se afastar desta atividade, assim como das de-
mais desenvolvidas na presidência da USE Inter-
municipal de Penápolis.

Deixou-nos exemplos de conduta como diri-
gente espírita e amigo.  Embora a dor da saudade, 
externamos a ele nosso sentimento de gratidão 
pelo período de convivência e amizade que nos 
proporcionou.

(Colaboraçao de João Marchesi Neto, diretor da USE 
Intermunicipal de Penápolis).

Luiz Angelini Filho
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As obras  codificadas por 
Allan Kardec significam o 

registro fiel dos ensinos dos 
Espíritos à Humanidade.
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Concepções sobre Ciência 
e Ciência Espírita

parte XI

Na parte XI de nossa sequência 
de artigos sobre Ciência e Espiri-
tismo, vamos analisar mais uma 

questão do material de pesquisa de opinião 
sobre o tema realizado em janeiro de 2021, 
através da internet, sobre Ciência e Ciência 
Espírita, onde 441 pessoas responderam a 
mais de 30 questões sobre o tema. As ques-
tões estão chegando ao final. Em breve vamos 
encerrar essa série de artigos. 

A questão específica que vamos analisar é 
seguinte: “Dos itens abaixo, quais, na sua opinião, 
podem ser *temas de pesquisas espíritas*? (Marque 
todas as alternativas que achar apropriadas).” A 
figura 1 mostra os itens e as respostas dadas. 
Houve 424 respostas. 

Os itens apresentados na questão são 
diversos e envolvem temas originalmente 
espíritas e temas que vão de espiritualistas a 
materiais. Os temas que receberam o maior 
número de marcações (que foram assinala-
dos por mais de 85% dos participantes) são 
mediunidade, fenômenos de efeitos físicos, perispírito e 
estudos sobre fluidos. Esses temas são de natureza 
doutrinária, mas chama a atenção porque 

Alexandre Fontes da Fonseca

revelam que a pesquisa e ciência espíritas são 
consideradas pelos adeptos espíritas como 
atividades que devem atuar apenas em temas 
fenomenológicos ou que envolvam a parte, 
digamos assim, inanimada dos fenômenos 
como os fluidos e o perispírito que, conforme 
a Doutrina, ainda são matéria (KARDEC, 
2021, Capítulo XIV).  

Entre 68 e 82% de escolhas, tivemos os 
seguintes temas: análise do conteúdo de mensagens, 
análise doutrinária de livros espíritas, fluidoterapia e 
reencarnação. Confesso que não esperava que 
os dois primeiros temas recebessem tantas 
escolhas. De fato, concordamos que a análise 
doutrinária de mensagens e de livros espíritas 
é um tema de pesquisa e de grande atualida-
de. Inclusive, o movimento espírita carece de 
estudos e pesquisas mais aprofundados sobre 
a coerência doutrinária de obras espíritas 
consagradas. Vejam, por exemplo, os estudos 
de LAPORTE & DA FONSECA (2019), 
DA FONSECA (2021) e DE PAULA & DA 
FONSECA (2022) sobre análises de tópicos 
ou capítulos de algumas obras do autor espiri-
tual André Luiz. 

Alexandre Fontes da Fonseca 
é assessor de Ciência e 

Pesquisa Espírita da Diretoria 
Executiva da USE

ASSESSORIA DE
CIÊNCIA E PESQUISA ESPÍRITA

acpe@usesp.org.br 

Figura 1: 18 itens e o número (percentagem) de pessoas que os consideraram temas de pesquisa espíritas.
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Já os temas fluidoterapia e reencarnação po-
deriam ter recebido mais escolhas. Fluido-
terapia é um tema relacionado diretamente 
ao perispírito e estudos sobre fluidos. Logo, 
deveria ter recebido o mesmo número 
de escolhas. Isso sugere que os partici-
pantes não conseguem perceber muito 
bem a relação íntima entre os temas. A 
reencarnação pode ter recebido menos 
escolhas por desconhecimento das pessoas 
dos estudos de pesquisadores como Ian 
STEVENSON (1966). A LIHPE realizou 
no ano de 2015 um encontro inteiro sobre 
esse tema (ASSIS, SAMPAIO & MILANI 
FILHO, 2016). 

Essa falta de entendimento da re-
lação entre os temas também pode ser 
observada no número de escolhas dos 
temas transcomunicação instrumental e saúde. 
O primeiro se relaciona diretamente com 
fenômenos de efeitos físicos. Uma razão 
para nem todos que marcaram fenômenos 
de efeitos físicos (367 participantes) não 
terem marcado transcomunicação instrumental 
(253 participantes) pode ser o fato de não 
terem refletido que o fenômeno de trans-
comunicação é um efeito físico e como tal, 
requer fluidos animalizados para ocorrer 
(KARDEC, 1996a, questão XIV do item 
74). No caso do tema saúde, ele natu-
ralmente se liga ao tema fluidoterapia. 
Talvez, a palavra “saúde” tenha remetido 
os participantes à ideia de tema de pesqui-
sa na área médica. 

Cromoterapia e OVNIs receberam o me-
nor número de escolhas. Embora respeitá-
veis, esses são objetos de estudos próprios 
de outras áreas do conhecimento. O 
mesmo se pode dizer dos temas ondas eletro-
magnéticas e física quântica. Em si, são tópicos 
de pesquisa da área de Física, as há um 
interesse do movimento espírita por esses 
temas por achar-se que os fluidos ou os 
fenômenos espíritas decorram de proprie-
dades eletromagnéticas ou quânticas seja 
da matéria ou do Espírito. Não é proibido 
investigar essas propriedades em torno 
de fenômenos que envolvam fluidos ou a 
matéria. O problema são as extrapolações 
pseudocientíficas e a proposta de conceitos 

incoerentes com a própria doutrina em 
nome de considerar-se mais científicas 
essas propriedades. Isso é um erro de 
natureza filosófica sobre o que é e como se 
desenvolve uma ciência. O tema psicolo-
gia teve quase metade das escolhas. A área 
de Psicologia se tornou muito material na 
atualidade. Mas, sem dúvida, junto com 
a área médica, ela oferece oportunidades 
de pesquisa que envolvem o ser humano e 
suas propriedades espirituais. 

Há três temas que foram pouco 
escolhidos, mas que são importantes na 
nossa discussão e proposta não apenas de 
ciência espírita, mas de pesquisa espírita. 
Os seguintes temas receberam em torno 
de 35% das escolhas: Deus e seus atributos, 
novas interpretações do Evangelho e caridade. 
Embora não sejam temas científicos por 
natureza, eles fazem parte das bases e, ao 
mesmo tempo, das implicações da teo-
ria espírita. O estudo desses três temas é 
passível dentro da Filosofia. Mesmo que 
se imagine ser difícil desenvolver e trazer 
novas descobertas sobre os atributos divi-
nos, a própria literatura espírita é vasta em 
torno de estudos e novas interpretações do 
Evangelho. A obra do Espírito Emmanuel 
pela psicografia de Francisco C. Xavier 
apresenta valiosas contribuições no campo 
das interpretações espíritas de trechos do 
Evangelho que não foram analisados por 
KARDEC (1996b) em O Evangelho segundo 
o Espiritismo. É importante o movimento 
espírita reconhecer que ciência e pesquisa 
espíritas não se circunscrevem apenas à 
fenomenologia mediúnica ou aos temas 
envolvendo a parte material ou fluídica 
dos mesmos. Pode-se realizar pesquisa 
espírita de qualidade e contribuir com 
o avanço do conhecimento espírita em 
quaisquer dos seus aspectos. 

Acesse os números anteriores da Revista 
Dirigente Espírita para ver toda a sequência 
de estudos sobre o tema. No próximo nú-
mero, 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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A Arte Espírita
e sua importância

Alberto Centurião arte@usesp.org.br 

Uma pergunta frequente entre 
os artistas espíritas é: “O que 
a arte pode fazer pelo Espiri-

tismo?”. Embora seja um questionamento 
razoável, talvez essa não seja a pergunta 
mais importante a ser feita.

Em Obras póstumas está registrado um 
texto memorável, em que o Codificador 
preconiza o advento de uma nova escola, 
por ele denominada “Arte Espírita”, que 
viria a suceder a Arte Cristã, tal como esta 
sucedera a Arte Pagã. 

Percebe-se que a visão expressa nesse 
comentário aponta em direção contrária à 
pergunta mencionada acima, quando diz: 
– “Que inesgotáveis fontes de inspiração 
para a arte! Que obras-primas de todos 
os gêneros as novas ideias suscitarão, pela 
reprodução das cenas tão multiplicadas e 
várias da vida espírita!”. (*) 

Ou seja, a mesma questão é aqui colo-
cada em perspectiva oposta. A pergunta 
de Kardec é: “– O que o Espiritismo pode 
fazer pela arte?” e a resposta é clara: – O 
conhecimento novo abrirá novas veredas a 
serem percorridas e exploradas por novas 
gerações de artistas, que produziriam um 
conjunto de obra que viria a ser cataloga-
do futuramente como uma nova escola. 
Vejamos o que diz o Codificador: “E, se 
o artista quiser elevar-se acima da esfera 
terrestre, aos mundos superiores, verdadei-
ros Edens onde os Espíritos adiantados go-
zam da felicidade que conquistaram, ou, 
se desejar reproduzir alguns aspectos dos 
mundos inferiores, verdadeiros infernos 
onde reinam soberanamente as paixões, 
que cenas emocionantes, que quadros pal-
pitantes de interesse se lhe depararão!”. (*)

E prossegue, sinalizando caminhos e 
possibilidades para a nova arte que visua-
liza: “Sem dúvida, o Espiritismo abre à 

arte um campo inteiramente novo, imenso e 
ainda inexplorado. Quando o artista hou-
ver de reproduzir com convicção o mundo 
espírita, haurirá nessa fonte as mais sublimes 
inspirações e seu nome viverá nos séculos 
vindouros, porque, às preocupações de 
ordem material e efêmeras da vida presente, 
sobreporá o estado da vida futura e eterna 
da alma”. (*)

É fácil perceber que entre as duas per-
guntas não existe antagonismo, elas não 
são excludentes, uma vez que ambas as 
alternativas são válidas e praticáveis. A arte 
pode, sim, tornar-se instrumento aplicável 
ao estudo e à difusão do Espiritismo, e, por 
outro lado, o conhecimento espírita pode ser 
um poderoso agente de transformação da 
arte, para além dos horizontes do movimen-
to espírita estabelecido.

É fato que a proposta de Kardec é mais 
profunda e ambiciosa, postulando um mo-
vimento renovador das artes, a ser realizado 
pelos artistas espíritas, proposta que trans-
cende os arraiais doutrinários para repercu-
tir na arte universal, inscrevendo um novo 
capítulo em sua História.

Mas é caminhando que se abrem veredas, 
de modo que a revolução estética preconiza-
da por ele, para tornar-se realidade, não há 
de prescindir do esforço criativo dos espíritas 
artistas, no labor cotidiano dos ateliês, ofici-
nas, tablados e escritórios, a criar e produzir 
suas obras, concebidas e gestadas no labor 
cotidiano, à luz do conhecimento doutri-
nário, assimilado existencialmente e consoli-
dado na convivência fraternal, na prática da 
caridade, na intimidade da Casa Espírita.

 

(*) Allan Kardec, Obras póstumas – Influência perni-
ciosa das ideias materialistas; sobre as artes em geral; 
a regeneração delas por meio do Espiritismo.

 Alberto Centurião
é Secretário do 

Departamento de Arte 
da USE
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Importância da Escuta
no Atendimento Espiritual 

Renata Duarte aece@usesp.org.br 

A equipe encarregada de orga-
nizar a obra Orientação para o 
Atendimento Espiritual no Centro 

Espírita, afirmou em suas conclusões, no 
capítulo 5 - item 5.15, que “os que aden-
tram a casa espírita buscam atender as 
suas necessidades essenciais, existências 
e espirituais mesmo que não o saibam de 
maneira consciente”.

A busca do público não é atual, visto 
que o codificador, na Viagem Espírita, em 
1862, resumiu em poucas palavras a im-
portância do Atendimento Espiritual:

“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?”. 

No documento supracitado, consta 
rol de situações que levam as pessoas a 
procurarem o centro espírita, tais como 
morte de pessoas queridas, conflitos 
sexuais, provas e/ou expiações, mediuni-
dade, depressão, enfermidades etc.

Considerando, neste caso a ótica do 
atendido, quanto ao seu grau de sofri-
mento, mostra-se necessário realizar 
ações que possibilite minimizar sua dor, 
requerendo da instituição criar condições 
que possibilite uma escuta ativa, por parte 
dos trabalhadores envolvidos nas ativida-
des da área de Atendimento Espiritual,  
vez que os mesmos precisam estar aten-
tos ao cumprimento da proposta básica 
dessas tarefas que consiste em Acolher, 
Consolar, Esclarecer e Orientar todo 
aquele que busca a casa espírita em seus 
espaços físicos e digitais.

Em que pese ausência de dados ofi-
ciais, nota-se pelo relato de dirigentes que 

muitos trabalhadores das casas espíritas, 
durante a pandemia, não participaram das 
atividades promovidas pelas instituições 
(on-line ou não).

Nesse cenário, em razão do retorno 
gradual do público em busca de ajuda nas 
instituições espíritas, nota-se grande preocu-
pação dos dirigentes quanto à capacitação 
de seus trabalhadores, visto a necessidade 
de inserir novos e antigos voluntários nas 
tarefas do centro espírita.

Neste sentido, temos o codificador, no 
livro O que é espiritismo, Capítulo II, Noções 
elementares de Espiritismo, item 6, enfati-
zando que:

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

Atualíssimo alerta do codificador, visto 
que a experiencia demonstra que comu-
mente o atendimento individualizado inicial 
se dá na recepção ou atendimento/diálogo 
fraterno, longe dos demais trabalhadores.

Na prática, o conhecimento do trabal-
hador, reflete diretamente na qualidade 
dos atendimentos realizados nas instituições, 
visto que suas ações, quando realizadas com 
segurança, promovem a acolhida desejada a 
todo aquele que busca a área de atendimen-
to espiritual, seja trabalhador ou frequenta-
dor da instituição; ausente tal conhecimento, 
torna-se impossível mensurar os prejuízos.

Importante considerar, em relação ao 
trabalhador da instituição, que sua ausência 
da tarefa durante o período da pandemia 
ou não, pode ter relação com período de 
dor/sofrimento que esteja vivenciando, 
precisando, inclusive, utilizar-se do diálogo 
fraterno para expor livremente, sem qual-

Renata Duarte 
é Diretora do 

Departamento de 
Atendimento Espiritual  

da USE
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quer julgamento, suas dificuldades e 
necessidades para o atendente, dirigente 
ou companheiro(a) de trabalho em que 
confie, pouco importando, se da área do 
atendimento espiritual ou não.   

De modo geral, observa-se que a 
dinâmica de atendimento ao público 
realizado na instituição espírita depen-
de exclusivamente da direção do centro 
espírita, tendo em vista que muitas ins-
tituições não possuem equipes responsá-
veis, por cada atividade do Atendimento 
Espiritual - AE (recepção, atendimento/
diálogo fraterno, passe etc).

Na prática, observa-se que a qualida-
de do atendimento decorre do cuidado 
do dirigente, quando da identificação do 
voluntário com perfil para as tarefas do 
AE, considerando para tal aqueles que 
tenham conhecimento da doutrina e das 
especificidades das atividades, para que 
durante o contato com o público, por 
meio da escuta integral do outro, realize 
o direcionamento adequado do atendi-
do, observando a situação apresentada 

no caso em concreto ou esclarecendo, 
quando necessário, aqueles que apre-
sentem conhecimento equivocado do 
espiritismo.

Diante disso e do relato de alguns 
dirigentes, noticiando que algumas ins-
tituições direcionam automaticamente o 
atendido (independentemente de verifi-
cação no caso concreto da necessidade) 
para o atendimento fraterno pelo diálo-
go, por exemplo, revelando claro des-
conhecimento das especificidades dessa 
tarefa, podendo, inclusive, impossibilitar 
o acesso daquele que realmente precise 
desse serviço, em razão da quantidade de 
pessoas que buscam o serviço e número 
reduzido de voluntários capacitados para 
o desempenho dessa tarefa.

Importante ressaltar que alguns 
atendentes, durante suas participações 
em eventos do DAECE, identificaram 
suas dificuldades em “escutar” e/ou 
“entender” aquilo que é revelado pelos 
atendidos, durante o atendimento; posto 
que ouvir requer treino constante, seja 
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com atendidos, trabalhadores, familiares, 
amigos etc.

O estudo constante das obras funda-
mentais e sua reflexão impede que equívo-
cos ocorram, visto que deve ser observado 
o livre-arbítrio do atendido, devendo o tra-
balhador conter sua vontade de oferecer 
opinião pessoal, mesmo quando solicitado 
pelo atendido, pois se o homem “tem a li-
berdade de pensar, tem a de agir”, confor-
me nos esclarece os Espíritos, na pergunta 
843 de O livro dos Espíritos.

O esforço do trabalhador na buscar 
da melhor compreensão da codificação, 
para si e no auxílio ao próximo (respeitado 
grau de entendimento e livre-arbítrio do 
atendido), confere oportunidade bendita 
de crescimento e evolução, para ambos; 
demonstrando na prática que “A função 
do atendimento fraterno é orientar a 
pessoa de tal forma que ela tome conta da 
sua vida e passe a solucionar os seus pro-
blemas” (Cap. 6, item 6.13, letra “a”, do 
Livro Orientação para o Atendimento Espiritual 
no Centro Espírita).

A escuta ativa, por parte do atendente, 
possibilita acolhimento, visto que mantem 
o foco no atendido, naquilo que está sendo 
revelado, possibilitando compreender sua 
fala, extraindo dela sua real necessidade.

No mais, precisará considerar alguns 
pontos, para realizar a “escutatória”, du-
rante o diálogo fraterno:

- Ajudar o atendido refletir a respeito 
de seus sentimentos, quanto a problemáti-
ca apresentada, sem, no entanto, referir-se 
a terceiros (foco no atendido);

- Resumir e/ou perguntar para o 
atendido, visando ter certeza daquilo que 
entendeu da problemática apresentada; es-
clarecido, transformar o assunto em tema 
doutrinário;

- Adequar a fala ao entendimento do 
atendido, diminuindo a possibilidade de 
ruído na comunicação, sem a pretensão 
de esgotar o assunto e/ou solucionar o 
problema do atendido etc.

A capacitação do trabalhador, quanto 
ao estudo das obras fundamentais, conhe-
cimento da tarefa, participação em cursos 
que oferecem espaços de reflexões espíritas 
sobre as situações que levam as pessoas 
ao centro espírita, oferece condições para 
melhorar a compreensão do outro, para 
com paciência e calma, respeitar suas 
limitações, adequando/decodificando os 
ensinos dos Espíritos para compreensão do 
atendido.   

Por fim, considerando a competência 
da direção do centro espírita quanto a 
organização de seus trabalhos com auto-
nomia, caberá reavaliar a questão do dire-
cionamento automático do atendido (sem 
análise da real necessidade do mesmo), 
diante da conhecida falta de trabalhadores 
e necessidade dos atendidos.

Ouça onde e quando quiser!

AO VIVO
todos os domingos às 12 horas
Rádio Boa Nova AM 
1450 kHz Guarulhos  | 1080 kHz Sorocaba
radioboanova.com.br 

Há mais de

50 anos falando de Doutrina e
Movimento Espírita
com você

usesp.org.br/momentoespirita
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Uma questão recorrente 
feita por neófitos é: se 
somos os mesmos Espíritos 

reencarnando em diferentes épocas, por 
que a população mundial é crescente?

A resposta é aparentemente simples 
para quem está familiarizado com 
as obras de Allan Kardec, mas pode 
ser vaga, pueril, incompleta e até 
equivocada se for oferecida sem a devida 
fundamentação doutrinária.

Provavelmente quem perguntou 
desconhece que: i) a população de 
desencarnados é maior do que a de 
encarnados; ii) há muitas moradas no 
Universo; iii) A emigração e imigração de 
Espíritos entre mundos é uma constante 
e; iv) Deus nunca cessou de criar.

A resposta deve, portanto, ser 
estruturada de maneira a reunir essas 
premissas com logicidade, clareza e, 
preferencialmente, com as respectivas 
referências.

Inicialmente, desvincula-se a 
noção de que toda a população 
espiritual estaria restrita somente aos 
habitantes encarnados da Terra (LE-
87) e, principalmente, esclarece-se que 
a população na erraticidade é superior 
em quantidade, mas qualquer tentativa 
de dimensionar essa população é mera 
especulação. 

Uma vez que todos os globos que 
circulam o espaço são habitados e o 
espaço universal é infinito (LE-55 e GEN 
– Cap. VI, i. 1), a população encarnada 
e desencarnada da Terra é apenas uma 
fração insignificante se comparada 
ao todo e este orbe não é um sistema 
fechado.

Marco Milani é diretor do
Departamento de Doutrina

da USE e presidente
da USE Regional de

Campinas

Como todos os mundos são 
solidários (LE-172 a 176 e LE-184), 
há um constante fluxo de emigração e 
imigração de Espíritos (GEN - Cap. XI, 
i. 33 a 35).

Pelo fato de Deus jamais ter deixado 
de criar (LE-80 e GEN – Cap. XI, i. 9), em 
nosso estágio intelectual não conseguimos 
dimensionar e muito menos estabelecer 
qualquer relação temporal sobre a 
manifestação dos seres inteligentes no 
Universo, mas a encarnação ocorre nos 
diferentes mundos (ESE-Cap. 3 - i.2) e 
habitaremos aqueles compatíveis com 
nossas necessidades evolutivas (CI - Cap. 
3, i. 11 e GEN - Cap. XI, i 27).

A Terra não é o primeiro nem será o 
último planeta que reencarnaremos, pois 
já habitamos mundos mais primitivos e 
poderemos voltar, ou não, a habitar este 
planeta, dependendo de nossa condição 
evolutiva. Uma vez atingido o grau 
máximo da perfeição de que o Espírito 
é suscetível (GEN – Cap. XI, i. 9), não 
mais será necessária a reencarnação. 
Na ordem das coisas, não é o mundo 
material o principal, mas o mundo dos 
Espíritos (LE-85).

Assim, a quantidade de encarnados 
neste planeta é limitada pela capacidade 
física e não pela dimensão da população 
espiritual, a qual é infinita.

Siglas
LE - O livro dos Espíritos
ESE - O Evangelho segundo o Espiritismo
CI - O céu e o inferno
GEN - A gênese (Tradução da 4ª edição francesa)

Reencarnação e 
crescimento populacional

Marco Milani doutrina@usesp.org.br 
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Algumas questões sobre 
as Reuniões Mediúnicas

Luiz Eduardo Ribeiro

No último dia 17 de dezembro, 
fomos convidados pela USE 
Regional de Sorocaba para 

participar numa live sobre algumas ques-
tões sobre as reuniões mediúnicas. Assim, 
trazemos aqui, em forma de texto, o 
conteúdo que foi tratado naquela apre-
sentação, a fim de contribuir na divul-
gação das observações sobre as reuniões 
mediúnicas.

As casas espíritas, que se denominam 
dessa forma, trazem consigo uma res-
ponsabilidade para com a coerência 
doutrinária, de forma estatutária, escrito 
ou não, mas que por ser “Espírita”, por 
nexo lógico e coerência, deve manter 
uma conformidade com a Doutrina Es-
pírita, de acordo com os livros da codi-
ficação de Allan Kardec. E ser coerente 
com a doutrina dos Espíritos, significa 
abranger os objetivos da doutrina para 
com os frequentadores, trabalhadores e 
com a sociedade em geral, ou seja, ser 
uma representante da doutrina para com 
todos. 

Não estamos falando de proibições de 
se fazer isso ou aquilo, mas sim de se ter 
um entendimento doutrinário espírita 
do porquê se fazer cada tarefa conforme 
as recomendações doutrinárias, e que 
isso esteja claro aos seus participantes. 
Além disso, as casas espíritas precisam 
se preocupar com as adequações sociais, 
legislativas e éticas da sociedade em que 
está inserida, o que passa por preocu-
pações para com as condições adequadas 
e saudáveis dos seus integrantes; quan-
to ao bem-estar físico, social, mental 
e espiritual deles. Lembrando que a 
doação voluntária de tempo para ajudar 
o próximo, por meio de valores morais 

como a solidariedade etc. deve estar cla-
ramente formalizados entre o voluntário 
e a instituição, para que não aconteçam 
problemas posteriores.  

Especificamente falando da partici-
pação em reuniões mediúnicas, envolve 
preocupações tais como, a preparação, 
o estado psicológico e físico do partici-
pante. Os dirigentes precisam avaliar que 
esse tipo de atividade envolve uma certa 
expansão espiritual, e por isso, neces-
sita de uma preparação adequada dos 
participantes, obtido em treinamentos 
específicos. 

A introdução de O livro dos médiuns, diz 
que o objetivo da prática mediúnica na 
casa espírita “consiste em trabalhar os 
meios de desenvolvimento da faculdade 
mediúnica, tanto quanto o permitam 
as disposições de cada um, e, sobretu-
do, dirigir-lhe o emprego de modo útil, 
quando ela exista”, o que envolve as 
condições para boas sintonias, harmonia 
de pensamento com a espiritualidade 
superior, trabalhados adequadamen-
te nos treinamentos, a fim de se evitar 
consequências inadequadas e obsessivas 
de Espíritos inferiores e interessados no 
prejuízo da tarefa, dos integrantes, ou 
das pessoas que buscam a casa espírita 
para serem auxiliadas.

Disso, então, realça a necessidade de 
um bom entendimento sobre quais são 
os objetivos e finalidades de uma reunião 
mediúnica. Para isso recomendamos a 
leitura do livro Orientação ao centro espírita, 
FEB/CFN, 2021, que pode ser obtido 
pelo site da FEB, ou da USE SP, e no 
capítulo sobre as reuniões mediúnicas, 
encontramos as finalidades para essa 
tarefa. Destacamos aqui o aprendiza-

mediunidade@usesp.org.br 

Luiz Eduardo 
Ribeiro é diretor do 
Departamento de 

Mediunidade da USE
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do que se adquire pelo 
saudável contato com os 
Espíritos em suas diver-
sas ordens e a prática da 
caridade pelo socorro a 
encarnados e desencarna-
dos; prestar auxílio moral 
e doutrinário aos Espíritos 
que sofrem ou que fazem 
sofrer, concorrendo para 
o seu equilíbrio e a sua 
melhoria, seja por meio de 
aconselhamentos e outras 
ações espíritas, seja pelo 
acolhimento fraterno e 
solidário; exercitar o des-
envolvimento de virtudes, 
em especial junto aos 
encarnados e desencarna-

dos, tais como: humildade, benevolência, 
paciência, fraternidade, solidariedade, 
respeito, entre outras, esforçando-se para 
fornecer exemplos de transformação mo-
ral e ação no Bem; assim como outras que 
podem ser estudadas no referido livro.

Uma das perguntas colocadas foi se as 
reuniões mediúnicas podem ser abertas ao 
público. Essa dúvida, tem o respaldo na 
ideia de se abrir às pessoas a possibilidade 
de poder visualizar os fenômenos mediú-
nicos e assim ter uma comprovação dos 
mesmos. 

Sabemos que a simples visualização dos 
fenômenos mediúnicos, não traz a aceitação 
deles, pois isso depende do entendimento 
deles, o que se obtêm por meio do estudo de 
seus princípios, então uma pessoa que não 
tenha essa compreensão pode simplesmente 
não reconhecer o que está se processando no 
âmbito espiritual, com a simples visualização 
de um médium falando ou escrevendo, e 
pode desclassificar todo o fenômeno se 
não entender os processos anímicos que 
sempre estão presentes. Além disso, a 
abertura de uma reunião mediúnica a um 
público pode impactar nos próprios obje-
tivos da reunião e isso Allan Kardec alerta 
em O livro dos médiuns, no capítulo 29, itens 
331 e 332, sobre a necessidade da harmo-
nia dos participantes como condição do 
bom funcionamento dela:

LM – 331. Uma reunião é um 
ser coletivo, cujas qualidades e 
propriedades são a resultante das 
de seus membros [...]. Toda reu-
nião espírita deve, pois, tender para 
a maior homogeneidade possível. 
Está entendido que falamos das em 
que se deseja chegar a resultados 
sérios e verdadeiramente úteis. Se 
o que se quer é apenas obter comu-
nicações, sejam estas quais forem, 
sem nenhuma atenção à qualidade 
dos que as deem, evidentemente 
desnecessárias se tornam todas 
essas precauções, mas, então, nin-
guém tem que se queixar da quali-
dade do produto.

LM – 332. Sendo o recolhimen-
to e a comunhão dos pensamen-
tos as condições essenciais a toda 
reunião séria, fácil é de compreen-
der-se que o número excessivo dos 
assistentes constitui uma das causas 
mais contrárias à homogeneidade. 
Não há, é certo, nenhum limite 
absoluto para esse número e bem 
se concebe que cem pessoas, sufi-
cientemente concentradas e atentas, 
estarão em melhores condições do 
que estariam dez, se distraídas e 
bulhentas. Mas também é evidente 
que, quanto maior for o número, 
tanto mais difícil será o preenchi-
mento dessas condições. Aliás, é 
fato provado pela experiência que 
os círculos íntimos, de poucas pes-
soas, são sempre mais favoráveis às 
belas comunicações, pelos motivos 
que vimos de expender. 

Observamos nesses itens a necessida-
de da homogeneidade e objetividade das 
reuniões mediúnicas a fim de se obter os 
resultados desejados que é o auxílio dos 
espíritos que precisam e dos encarnados 
envolvidos. Estes últimos vão encontrar 
melhores condições de ser auxiliados nas 
outras atividades da casa espíritas, sem o 
risco de saírem mais impressionados do 
que quando entraram. 
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Outra dúvida sobre as reuniões me-
diúnicas é relativa ao número ideal de 
participantes. No livro Desobsessão, de An-
dré Luiz, psicografia de Chico Xavier e 
Waldo Vieira, no item 20, realça que não 
deve exceder a 14 integrantes. Contudo, 
a de se observar os aspectos da homo-
geneidade realçada por Allan Kardec 
nos tópicos de O livro dos médiuns, citados 
acima, em que o codificador se preocu-
pou mais com as condições da tarefa do 
que com o número exato de integrantes. 
Então, a casa espírita pode verificar as 
suas condições relativas à composição 
da equipe quanto a dirigente, dialogado-
res, médiuns e sustentação, assim como 
relativo às condições para a reunião em 
si, relacionado aos fatores físicos, mentais 
e espirituais. 

Fatores físicos seriam o ambiente para 
abrigar os integrantes envolvendo a sala, 
cadeiras, mesa. Fatores mentais e espiri-
tuais, seriam as condições para a menta-
lização, como silêncio, luz, odor, calor ou 
frio, oração, concentração, fé e amor. E 
também, existem as definições próprias 

de cada casa espírita, pois podem oco-
rrer de se ter disponível um número de 
integrantes interessados em participar e 
colaborar em reuniões mediúnicas que 
ultrapassam as condições adequadas, ao 
que podem ser utilizadas definições alter-
nativas de divisão em mais de um grupo 
de trabalho em salas diferentes num mes-
mo horário ou em horários diferentes, 
ou até mesmo em casas espíritas irmãs 
que atuam num mesmo bairro ou numa 
mesma cidade, num processo de união 
do movimento espírita local, ampliando 
dessa forma as oportunidades de atuação 
dos interessados e se mantendo as con-
dições adequadas de homogeneidade de 
cada reunião. 

Também, existe a dúvida quanto à re-
comendação de participação na reunião 
mediúnica de pessoas tidas com “pro-
blemas mediúnicos”, identificadas pelo 
atendimento fraterno da casa espírita.

Devemos lembrar que a reunião 
mediúnica tem o objetivo de auxiliar 
os irmãos da espiritualidade e instruir 
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os encarnados, seus resultados positivos são 
vinculados a harmonia entre os participantes, 
que a admissão a uma reunião desse tipo se 
faz por meio de formação no estudo e na prá-
tica além da boa vontade ou da necessidade e 
a importância do caráter privativo da reunião 
mediúnica por questões sociais e espirituais 
debatidas aqui.

Sobre o encaminhamento às reuniões me-
diúnicas de pessoas com supostos “problemas 
mediúnicos”, devido a alguma ação espiritual 
ou não, pois, existem diversas patologias orgâ-
nicas e psíquicas que apresentam caracterís-
ticas parecidas com as de uma mediunidade 
deseducada ou de ataques obsessivos, inicial-
mente é recomendado indicar a consultas mé-
dicas tradicionais para que seja diagnosticado 
ou não, qualquer situação física ou psíquica 
e recomendar a busca de estudo da doutrina 
espírita e da mediunidade, além de se subme-
ter a tratamentos espirituais na casa espírita 
como o passe ou fluidoterapia, evangelho no 
lar, oração e observação do próprio com-
portamento quanto as virtudes da paciência, 
indulgencia, benevolência, etc.

A pessoa supos-
tamente obsidiada 
pode ter seu nome 
encaminhado para 
uma reunião mediú-
nica, por um certo 
número de vezes, 
onde lá os nomes 
são lidos, seguidos 
de uma oração com 
o reconhecimento 
de que o tratamento 
específico a essas 
pessoas é da compe-
tência da espirituali-
dade e de Deus. 

Quanto ao encaminhamento de uma pes-
soa sob tratamento para uma reunião mediú-
nica, ressaltamos que os tratamentos reali-
zados nessas reuniões são para os Espíritos 
que para lá são encaminhados e a presença 
do atendido pode prejudicar esse tratamento, 
tanto pela maneira como o Espírito vai rece-
ber essa presença como pela forma como essa 
pessoa vai entender o que vai ouvir. Além 
disso, o caso do atendido que foi encamin-
hado pode não ser os que foram trabalhados 
reunião. E mesmo que tenham sido, podem 
não ser bem compreendidos pelo atendido e 
acabar por sair da reunião num estado pior 
do que quando entrou. 

Essas são algumas das dúvidas que foram 
tratadas no evento, mas sabemos que existem 
inúmeras outras. Por isso, o departamento de 
mediunidade da USE se coloca a disposição 
para auxiliar as USE locais nesse sentido, co-
laborando nesse trabalho de orientação para 
que a tarefa da reunião mediúnica aconteça 
com harmonia e amor.
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Um pouco do que aconteceu no 
7º Encontro Paulista da Área de 

Estudos do Espiritismo 
Ana Maria de Souza 

esde@usesp.org.br 

Em 2022, planejamos e reali-
zamos o 7º Encontro Pau-
lista da Área de Estudos 

do Espiritismo (7º EPAEE), visando 
atender, principalmente, dois dos objeti-
vos do Departamento de Estudos Siste-
matizados:  orientar as atividades rela-
cionadas ao estudo do espiritismo, junto 
às sociedades espíritas, por intermédio 
dos órgãos locais de unificação; promo-
ver encontros de atualização, formação 
continuada e aprimoramento de assuntos 
e práticas relacionados à área de estudo 
do Espiritismo. 

O Encontro teve como tema “Mui-
tos os chamados...” e foi realizado em 
cinco sedes simultâneas, com a mesma 
programação. Cada assessoria responsa-
bilizou-se por uma das sedes (São Paulo, 
Piracicaba, Ribeirão Preto, Bauru e São 
José do Rio Preto) para facilitar a partici-
pação de representantes de órgãos locais 
e regionais. Tivemos a participação de 
112 companheiros de ideal (total das 

5 sedes). Em 2023, realizaremos o 8º 
EPAEE no mesmo formato, esperando 
contar com uma participação cada vez 
maior de representantes dos órgãos.

A programação incluiu três oficinas 
que, utilizando estudos em pequenos 
grupos e apresentação e debate dos 
trabalhos realizados, possibilitaram a 
reflexão sobre a importância do estudo 
continuado, metódico e sistematizado do 
Espiritismo.

Para que os companheiros que não 
puderam participar conhecerem como 
são os nossos Encontros, apresentaremos 
aqui um breve relato sobre a primeira 
oficina, que nomeamos “Por que estudar 
Espiritismo?”:

Os participantes foram convidados a 
refletir sobre três questões; os resultados 
que serão apontados aqui são os que fo-
ram mais frequentes e comuns nas cinco 
sedes.

1) O que estudar no centro espírita?

Ana Maria de Souza
é diretora do 

Departamento 
de Estudos 

Sistematizados da 
USE SP
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- Obras Básicas, foi indicação unâni-
me. 

- Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita (ESDE)

- Ensinamentos de Jesus à luz da 
Doutrina

Foi ressaltado ainda a necessidade de 
oferecer estudos em diferentes níveis: 
iniciante, intermediário, avançado;

2) Como despertar o interesse dos 
frequentadores do centro espírita para 
a necessidade de conhecer melhor os 
princípios da doutrina? 

Foram apontados: 

- Acolhimento:  ambiente receptivo e 
acolhedor;

- Conhecimento das necessidades dos 
frequentadores;

- Oferecimento de estudos em 
horários diferenciados;

- Planejamento e divulgação adequa-

dos dos grupos de estudos;

- Grupos de estudos com aulas dinâ-
micas e dialógicas; 

 - Conectar, relacionar o estudo com a 
vida no cotidiano; 

- Capacitação dos trabalhadores da 
casa espírita. 

3) Além de ampliar o conhecimento 
da Doutrina, quais outros benefícios os 
grupos de estudo trazem para o centro 
espírita?

- Formação de novos trabalhadores e 
aprimoramento dos trabalhadores que 
já atuam nos centros e coerência doutri-
nária foram indicações unânimes.

Outros benefícios apontados foram:

- Integração, união, fortalecimento do 
vínculo entre os trabalhadores; 

- Oportunidade de ser um facilitador/
monitor de grupos de estudos;

- Transformação moral; melhoria in-
dividual contribuindo para o bem geral.

Durante o Encontro, não nos limi-
tamos a produzir uma lista de itens 
para este tema. Foi possível trocar ex-
periências, esclarecer dúvidas sobre a 
metodologia dos programas de estudos 
sistematizados e debater sobre as técnicas 
que podem ser utilizadas nos estudos em 
grupos.

Ao publicar este relato de uma das 
oficinas do 7º EPAEE, esperamos que 
estes tópicos inspirem os responsáveis 
pelos estudos nos órgãos de unificação a 
debatê-los com seus trabalhadores. 

A equipe do departamento de Estu-
dos Sistematizados, em 2023, continuará 
à disposição das USEs locais e regionais 
para que “sejamos reconhecidos pelo 
ensino e a prática dos verdadeiros princí-
pios de caridade”.
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Painel Nacional
Julia Nezu
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Reunião do CFN da FEB
11 a 13 de novembro de 2022

Aos 11, 12 e 13 de novembro 
de 2022, foi realizada, por 
meio da plataforma ZOOM, 

a reunião ordinária e virtual do Consel-
ho Federativo Nacional da Federação 
Espírita Brasileira - CFN/FEB, com as 
presenças virtuais dos seus membros do 
Conselho Diretor da FEB (Presidente e 
Vice-presidentes), Secretaria Executiva 
CFN/FEB, presidentes e assessores das 
27 Federativas Estaduais, coordenadores 
nacionais de Áreas e alguns adjuntos na-
cionais, secretários regionais, secretários 
executivos/representantes do CFN e os 
secretários nomeados para a elaboração 
da ata da reunião. 

Representando a USE do Estado de 
São Paulo participaram a presidente Ro-
sana Amado Gaspar, os vice-presidentes 
Julia Nezu e Pascoal Antonio Bovino. 

Todas as coordenações nacionais das 
áreas do CFN: Dirigentes, Mediuni-
dade, Estudos, Família, Evangelização 
da Infância e Juventude, Assistência e 
promoção social espírita, Comunicação 
Social Espírita, Assistência Espiritual e 
Arte, apresentaram o relato. 

Deliberações
Aprovado por unanimidade o plano 

de trabalho para o movimento espírita 
brasileiro/PTMEB - quinquênio 2023-
2027;

Aprovado por unanimidade o docu-
mento orientação para Assistência Espí-
rita nos Sistemas Penal e Socioeducativo; 

Aprovado por unanimidade o docu-
mento Campanha Nacional Permanente 
de Conscientização Ecológica/CNPCE;

Aprovação da proposta de lançamen-
to do mosaico “És de Deus”, no formato 
vídeo-mosaico para as comemorações 
dos 40 anos do ESDE, em 2023;

Apresentação e aprovação do 
vídeo comemorativo dos 45 anos da 
Campanha Nacional de Evangeli-
zação Espírita Infantojuvenil.
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FEB-Filmes
João Rabelo – Diretor da FEB e 

coordenador da FEB-Filmes, apresentou 
a equipe FEB Cinema, composta por 
Mayara Paz e Ida Maria dos Santos. 
Atualizou informações sobre os filmes 
Nosso Lar 2 que já está terminado, o 
documentário Chico para sempre, o Pre-
destinado, entre outros projetos. 

Projeto Memória Espírita
Ednólia Peixinho FEEB e Samuel 

Magalhães apresentaram o projeto da 
FEEB iniciado em 2021. Esse Projeto 
Memória Espirita será encaminhado à 
aprovação do CFN na primeira reunião 
extraordinária e virtual , em fevereiro de 
2023.

Reuniões das Comissões Regio-
nais em 2023:

Comissão Regional Sul:

A Comissão será no formato virtual 
nos dias 21 a 23 de abril de 2023 e a 
Federativa anfitriã será a FEC. 

Comissão Regional Nordeste:

A Comissão Regional Nordeste será 
no formato virtual nos dias 14, 15 e 16 
de abril de 2023 e a Federativa anfitriã 
será a FE Pernambucana.

Comissão Regional Centro:

A Comissão Regional Centro será 
no formato presencial/híbrido nos dias 
26,27,28 de maio de 2023 e a Federativa 
anfitriã será a FEEGO.

Comissão Regional Norte:

A Comissão Regional Norte será 
presencial com a possibilidade de trans-
missão simultânea nos dias 16,17, 18 de 
Junho de 2023 e a Federativa anfitriã 
será a FEAC.

Próxima reunião ordinária do CFN: 
10, 11 e 12 novembro de 2023.

Será definido oportunamente se a 
reunião será virtual, híbrida ou presencial.

Reuniões extraordinárias do 
CFN da FEB serão virtuais.

Fevereiro, dia 14;

Maio, dia 16 ;

Agosto, dia 15.

Ao término da reunião, no domingo, 
foi apresentado um áudio enviado por 
Divaldo Pereira Franco que se encontra-
va na cidade de Amparo-SP, para uma 
série de exames médicos em São Paulo, 
justificando a sua ausência e deixou uma 
mensagem a todos.



Painel Estadual
Bauru

A tradicional FEIRAMOR 
em sua 35ª edição acon-
teceu nos dias 12 e 13 de 
novembro, no prédio do 
CIPS, em Bauru, contando 
com artesanatos, brechós, 
livros, orquídeas e enfeites 
natalinos, além de praça de 
alimentação, como reali-
zação da USE Intermunici-
pal de Bauru.

Filme ‘Chico Para Sempre’ 
em sessão exclusiva para 
Bauru e região!  No ano em 
que se completa 20 anos 
do desencarne de Chico 
Xavier, a USE Intermuni-
cipal de Bauru, traz, com 
exclusividade para Bauru e 
região o filme “Chico Para 
Sempre”. O longa-metra-
gem documental já não está 
mais em exibição nos cine-
mas brasileiros e não tem 
previsão para iniciar nas 
plataformas de streaming. 
Aproveite essa última opor-
tunidade de assistir “Chico 
Para Sempre” nos cinemas. 
Adquira seu ingresso atra-
vés do formulário que se-
gue no link junto ao post. 
As vagas são limitadas !!!!  
*Esse é um evento exclusivo 
da USE Intermunicipal de 
Bauru e não haverá venda 
de ingressos na bilheteria 
do cinema *   https://for-
ms.gle/

Embu das Artes

Aconteceu a 2ª Semana Espírita Saú-
de e Espiritismo, de 14 a 20 de novem-
bro, promovida pela USE Intermuni-
cipal de Embu das Artes. De 14 a 19, 
as palestras foram on-line, transmiti-
das pelo canal do órgão no YouTube, 
sempre de responsabilidade das casas 
espíritas unidas. No dia 20 de novem-
bro, domingo, houve evento presen-
cial, com palestra e roda de conver-
sa, na Frateceb Fraternidade Espírita 
Cristã Eurípedes.

 

Jabaquara

A USE Distrital do Jabaquara realizou 
em novembro, dia 20, a 3ª. Capaci-
tação para Evangelizadores/Educado-
res Espíritas, com palestras presenciais, 
das 9 às 16 horas, no Centro Espírita 
Lírios da Misericórdia do Senhor. Nas 
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palestras, houve partici-
pação de Vana Bedaque, 
Cibele Diogo, Monik 
Franco, Ione Julien, Mo-
nique Martorelli e Ercília 
Zilli

Foto: Monick Franco, di-
retora do DI da Distrital 
Jabaquara, Julia Nezu 
Presidente e Cibele Dio-
go, palestrante. 

Itanhaém

Pascoal Bovino, 2º. Vi-
ce-presidente da Di-
retoria Executiva da 
USE SP, participou do 
30º Mês Espírita de 
Itanhaém, no dia 11 de 
novembro, em palestra 
presencial, desenvol-
vendo o tema O tra-
balhador na casa espí-
rita. O tema central do 
evento foi O Espiritis-
mo e o Centro Espírita

Jales

A USE Intermunicipal de Jales conti-
nua realizando lives com o tema prin-
cipal Evangelho e Espiritismo, sempre 
com a coordenação de Adelvair David 
e contando, em cada programa, com 
dois expositores de temas ligados a O 
Evangelho segundo o Espiritismo. As 
palestras são transmitidas pelos canais 
do YouTube e Facebook do órgão de 
unificação às segundas-feiras, a partir 
das 20h30.

Mauá

Comemorado o Dia de Allan Kardec, 
em sessão solene no Plenário Ruy Bar-
bosa, da Câmara Municipal de Mauá, 
no dia 4 de novembro, com a palestra 
V i a g e m 
Espír i ta , 
de Ange-
lo Eva-
risto de 
Toledo. A 
promoção 
e reali-
zação foi 
da USE 
Intermu-
nicipal de 
Mauá.
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Piracicaba

A USE Intermunicipal de Piracicaba 
contou com a participação de Artur 
Valadares para o seminário espírita 
A oração dominical, realizada no dia 

26 de novem-
bro, das 15 às 
17 horas, no 
Centro Espí-
rita O Bom 
Caminho, na 
cidade de Pi-
racicaba.

Rancharia

Santa Bárbara d’Oeste

USE Municipal de Santa Bárbara d’ 
Oeste há mais de uma década distri-
bui mensagem com o tema propício 
da data nos três Cemitérios da cidade, 
esse ano com a ajuda do Cáritas, um 
grupo do ESDE, também sendo distri-
buído à tarde.

São João da Boa Vista

No dia 12 de novembro, das 13 às 18 
horas, a USE Regional de São João da 
Boa Vista realizou mais uma Feira do 
Livro Espírita, na praça da Catedral, 
com apoio do Núcleo de Estudos e 
Orientação Espiritual A Caminho da 
Luz, em São João da Boa Vista.

 

São José do Rio Preto

Sandra Fiori, Marco Milani e Geraldo 
Campetti foram os expositores convi-
dados para a Jornada de Formação de 
Oradores, evento on-line realizado e 
promovido pela USE Intermunicipal 
de São José do Rio Preto, no dia 19 de 
novembro, das 14 às 18 horas.
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São José dos Campos

Em novo formato, e no modelo virtual, 
a USE Intermunicipal de São José dos 
Campos convidou Pedro Camilo de 
Figueiredo para falar sobre a Vida e 
obra de Yvonne do Amaral Pereira, 
em evento realizado no dia 26 de no-
vembro, a partir das 20 horas.

Sorocaba

Renata Duarte, diretora do Departa-
mento de Atendimento Espiritual no 

Centro Espírita, 
foi a responsável 
pelo desenvolvi-
mento do tema 
Como estamos 
praticando o bem? 
em evento realiza-
do pela USE Re-
gional de Soroca-
ba, no dia 19 de 
novembro, desen-
volvendo os aspec-
tos jurídicos das 
responsabilidades 
que recaem sobre 
a casa e sobre a se-
gurança no aten-
dimento fraterno.

 

Tucuruvi

No dia 27 de novembro, a partir das 
17 horas, com participação de Rosana 
Gaspar, presidente da USE SP, aconte-
ceu na sede da USE, rua Gabriel Piza, 
433, em Santana, capital, o 7º Encon-
tro do Unir pela Paz Interreligioso da 
USE Distrital do Tucuruvi, com pre-
sença de representantes de diferentes 
segmentos religiosos. O evento contou 
com o apoio da USE Regional de São 
Paulo.

 

a força da união 

Com USE+ você contribui com 
o custeio das atividades da 
USE e se beneficia com 
descontos em livros, edições 
USE e muito mais.

Pagamentos
R$ 30,00 mês
R$ 50,00 bimestral
R$ 300,00 por ano

(11)  91658-7575
Inscriçāo e informações
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