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Presidente com a palavra

Caro Leitor,

o Plano Geral de Atividades 
da USE Intermunicipal de 
São José dos Campos prevê 
o resgate histórico de nossas 
atividades. A intenção da Co-
missão Executiva é de relem-
brarmos os porquês de hoje, 
para darmos “continuidade 
em busca do objetivo previa-
mente estabelecido anterior-
mente” 1.

É neste clima que lembra-
mos a importância da Se-
mana Kardeciana, que neste 
ano completa 68 edições, na 
unificação do movimento 
espírita joseense.

Após a sua criação, única 
através de um Congresso, a 
USE, entidade representati-
va do Estado de São Paulo, 
alçou os Centros Espíritas na 
mais alta dignidade perante 
o movimento espírita, ficando 
até em suas mãos a existência 
dela própria. Por isso, a exis-
tência de Centros é vital para 
a continuidade da USE. 

Para que a Unificação 
entre os centros e espíritas se 
realize, é necessário que as 
instituições se unam em prol 
de um programa comum que 
vise a confraternização, o es-
tudo doutrinário das obras de 

Kardec, divisão de tarefas e a 
troca de ideias que auxiliam 
na construção deste clima 
familiar entre as Sociedades, 
mesmo de outras cidades.

Nasce deste sentimento as 
Semanas Kardecianas muni-
cipais e regionais, com o obje-
tivo de preparar os dirigentes 
e o ambiente de unificação 
em nosso Estado.

Que neste mês de 68ª edi-
ções possamos lembrar da im-
portância desta semana para 
os centros e para o objetivo 
da Doutrina Espírita.

1 Campanini, Attílio. Continuismo 
e Continuidade. Jornal Dirigente 
Espírita. São Paulo, Maio - Junho 
2005. Opinião.
Disponível em:
https://usesp.org.br/wp-content/
uploads/2020/02/088C.pdf
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Candeia Espírita: Quem é 
Nelson Borges Moreira?
Nelson Borges Moreira: Um 
Espírito que reencarnou no 
ano de 1942 como mais um 
membro da grande família da 
humanidade. Buscou, entre 
acertos e erros, dentro de uma 
visão imortalista, aprender e 
absorver o máximo que fosse 
possível no sentido de um 
retorno à dimensão espiritual 
,um pouco melhor, moral 
e intelectualmente do que 
quando aqui chegou em 1942. 

Candeia: Conte-nos como o 
Espiritismo chegou até você?
NBM: Já tinha tido contato 
com o Espiritismo na minha 
última encarnação. Nesta en-
carnação ao aportar num lar 
espírita, minha mãe, Rufina 
Borges, que já freqüentava 
as reuniões espíritas, iniciou 
minha trajetória na Doutrina 
Espírita nas aulas de evan-
gelização infantil que havia 
no CE Divino Mestre. Minha 
mãe foi uma excelente mé-
dium psicofônica. Durante 
anos e anos trabalhou no 
CE Amor e Caridade Jacob e 
também deu suporte durante 
algum tempo nas reuniões 
mediúnicas do CE Divino 
Mestre.

Candeia: Qual o primeiro 
livro espírita que leu e como 

ele chegou até você?
NBM: Foi O evangelho 
segundo o espiritismo, que 
minha mãe tinha em casa.

Candeia: E qual foi o pri-
meiro livro espírita que você 
procurou para ler e estudar?
NBM: Foi O livro dos espí-
ritos, que eu emprestei de 
uma pequena biblioteca que 
havia no C.E Divino Mes-
tre, quando eu comecei a 
frequentar  um grupo de Pré 
Mocidade, após ter passado 
pela Evangelização Infantil. 
Acredito que nem nós espíri-
tas podemos prever o alcance 
do papel que esta obra irá 

ainda contribuir em bases de 
estudos científicos no futuro, 
em disciplinas específicas nas 
Universidades, e subsidiadas 
por outras obras futuristas 
que nos deixou a equipe 
espiritual que trabalhava com 
Chico Xavier.

Candeia: Como você passou 
a atuar nas atividades de um 
centro espírita?
NBM: Foi curioso este fato. O 
então presidente do CE Divi-
no Mestre, Renato Mamana, 
convidou-me para participar 
das reuniões. Havia nesta 
época somente duas reuniões 
por semana. Na primeira 

Nelson Borges Moreira
Entrevistado por A. J. Orlando
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reunião que fui, constatei que 
somente havia na reunião o 
Renato e mais uma pessoa 
também nossa conhecida, o 
Messias Araújo. Nas reuniões 
seguintes que participei tam-
bém não aparecia ninguém, 
somente apareciam nós três. 
A reunião se desenrolava 
com a prece da abertura, o 
Renato fazia uma preleção, 
depois o Messias, através de 
sua mediunidade psicofônica 
trazia a mensagem de um 
espírito amigo, fazia-se uma 
vibração pelos sofredores e 
encerramento da reunião. Em 
uma ou outra reunião surgia 
um visitante, mas que não 
retornava nas próximas reu-
niões. Renato e Messias, eram 
e são(Messias já desencarna-
do), espíritos do Bem, mas 
não conseguiam diversificar a 
dinâmica das reuniões dentro 
dos parâmetros que o imenso 
campo da Doutrina propicia 
àqueles que são dirigentes de 
Casas Espíritas. Depois de 
algum tempo de convivência 
com o dois ganhando a con-
fiança dos mesmos, tive então 
espaço para sugerir algumas 
idéias para melhorar nossas 
reuniões e aí começamos a 
implantar algumas ações: 

quem vinha pela primeira 
vez não era mais somente um 
expectador, mas sim passava 
por uma conversa fraterna 
comigo ou com o Renato e 
anotávamos os pontos prin-
cipais desta conversa, o que 
mais tarde veio a se constituir 
no chamado Atendimento 
Fraterno, em especial nos 
momentos pré passe; passa-
mos a ter um momento de 
passe direto, ora ministrado 
por mim,ora pelo Messias 
(no final da resposta a esta 
pergunta, relatarei um fato 
curioso que aconteceu comigo 
nesta fase que eu ministrava 
passes); convidei minha mãe, 
Sr. Frosard Antunes e mais 
alguns amigos que freqüenta-
vam o CE Amor e Caridade 
Jacob e também da Mocidade 
Espírita, para nos dar supor-
te uma vez por semana na 
reunião que denominávamos 
de Reunião Prática. Não me 
lembro quanto tempo durou 
esta “transição” para que 
a Casa pudesse novamen-
te voltar ao seu embalo de 
crescimento. Dentro de um 
processo natural de minha 
intensa participação na Casa, 
fui escolhido primeiro como 
secretário e depois como 
presidente. Renato e Messias 
em função de causas particu-
lares aos poucos se afastaram 
dos trabalhos do Centro. 
Iniciou-se desta forma meu 
envolvimento com o CE 
Divino Mestre, que redundou 
num “casamento” de muitos 
e muitos anos. E graças à 
imprescindível participação 
da Espiritualidade Superior e 
mais, todos os irmãos encar-
nados que vieram a partir de 
então aos poucos se juntando 
nas várias equipes que foram 
se formando na Casa, pude-
mos bem mais tarde, anos de-
pois, quando outros Projetos  
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me chamaram à lide, deixar 
a Instituição com múltiplas 
atividades em benefício da 
coletividade. Durante toda 
esta nossa encarnação, seja 
em qualquer tipo de atividade 
(social, religiosa ou profissio-
nal),sempre tivemos e temos 
um plano interior que nos 
mostra de forma intuitiva: 
começo, meio e fim. Isto, de 
uma forma natural, faz com 
que não nos sintamos “pro-
prietários eternos” daquela 
atividade ou daquele cargo ou 
daquela instituição e também 
de uma forma natural faz 
com que eu sempre procu-
rasse delegar tarefas, funções 
ou responsabilidades para o 
desenvolvimento de irmãos e 
irmãs que tinham condições 
para tal. Com isto, não só os 
benefícios são triplos: recai 
sobre quem faz, sobre quem 
recebe e também potencializa 
a velocidade de desenvol-
vimento das tarefas ou da 
Instituição.
Vou contar uma fato curio-
so mas bem explicável para 
nós espíritas, que aconteceu 
comigo quando eu comecei 
em meus trabalhos de mi-
nistração de passes no CE 
Divino Mestre. Desde mi-
nha infância eu portava um 
desvio do septo, que afetava 
uma das narinas. Vivia com 
o nariz escorrendo. Por causa 
disto sempre eu mantinha 
comigo um vidro (lembro o 
nome até hoje), de Privina, 
que eu pingava quando as 
narinas ficavam muito tapa-
das. Era um incômodo grande 
e a qualquer hora. Fui num 
especialista, Dr. Shiogi. Seu 
consultório era lá no Jardim 
Apolo. Depois dos exames ele 
marcou uma cirurgia para 
eliminar aquele problema 
que me incomodava há vários 
anos. Dois dias antes da ci-Rufina Borges, mãe de Nelson



rurgia, minhas narinas ama-
nheceram , completamente 
desentupidas. Voltamos ao 
Dr. Shiogi. Ele espantado 
não soube explicar como isto 
aconteceu.(Hoje, ele já no 
plano espiritual, talvez tenha 
encontrado a explicação!). 
Confirmado pela Espirituali-
dade: o fato de meu trabalho 
de energização através dos 
passes no CE Divino Mestre, 
também impactou positiva-
mente em meu sistema res-
piratório inibindo as áreas 
internas de minhas narinas. 
Então, já, desde jovem eu 
era uma testemunha viva e 
real de que “é dando que se 
recebe”. Nunca mais pode-
ria fazer “corpo mole”,com 
alguma desculpa para fugir 
do trabalho. Brincadeiras a 
parte, o fato é que,  mesmo 
nunca esperando os retornos 
positivos para o que possivel-
mente tenhamos contribuído 
em alguma coisa, hoje tenho 
certeza de que os retornos 
positivos que tive no decorrer 
de minha vida foram muito 
maiores em relação ao pouco 
que eu tenha feito. 

Candeia: Como era o centro 
espírita na época? Quais suas 
características principais?
NBM: A totalidade dos 
centros espíritas da época, 
possuíam: estudos não sis-
tematizados; preleção antes 
das reuniões; reunião prática 
aberta ao público; mais tarde 
vieram as reuniões práticas 
fechadas ao público com a 
denominação de reuniões de 
desobsessão; atendimento 
através de passes; Campa-
nha do Quilo; Evangelização 
Infantil; na época somente 2 
centros possuíam Mocidade 
Espírita: Divino Mestre e 
Amor e Caridade; todos pos-
suíam uma pequena biblio-

teca e alguns, uma prateleira 
onde eram comercializadas 
obras espíritas.

Candeia: Você teve atuação 
como dirigente de centro 
espírita. Quais as funções em 
que atuou?
NBM: Já me referi na respos-
ta 5, que depois de secretário 
assumi a presidência, do 
Divino Mestre onde fiquei 
durante muitos anos sendo 
reconduzido ao cargo. Foi o 
único centro espírita no qual 
exerci algum cargo. Como já 
relatei que sempre tinha a 

preocupação de criar equipes 
e desenvolver colaboradores, 
a Espiritualidade Superior me 
propiciou nesta época ótimas 
oportunidades de  geração 
de vários tipos de frentes de 
trabalho. 1) Não me lem-
bro o nome do Programa, 
mas criamos um programa 
sistematizado de Estudos, 
com currículo definido, e 
que gerou com isto a fixação 
de muitos colaboradores na 
Casa. Nesta época a coorde-
nação desses estudos ficavam 
a cargo do competente Sebas-

tião Mecatti, depois vieram os 
queridíssimos Cláudio e Icléa 
Vidal. Nestas coordenações 
mais tarde vieram Mario e 
Wilma Vinhas, Pedro Rubens 
e Fátima. Foi criado também 
o Departamento da Mãe So-
zinha,a cargo da Vera Parodi, 
Ana Maria Mecatti e Cristina 
Zepellini. Uma família que 
nessa época passou a frequen-
tar a Casa e se tornaram ex-
cepcionais colaboradores foi 
toda a família Godoi Mon-
tamos uma Comissão para 
aumentar a área construída 
do Divino Mestre, porque 
o salão já estava se tornan-
do pequeno. Foi então que 
avançamos mais um pouco os 
limites das paredes da Casa. 
O financeiro nesta época era 
outra criatura de uma serie-
dade ímpar, Sr. Placídio, que 
também freqüentava o CE 
Amor e Caridade Jacob. 4) 
Montamos uma Livraria num 
espaçoso cômodo anexo ao 
Albergue que funcionava ao 
lado do salão do Centro. Foi 
nessa época que o Sr. Expe-
dito Fiebig e família assumi-
ram o controle da Livraria, 
e eu ia a São Paulo a cada 
dois meses, mais ou menos, 
de ônibus, comprar os livros 
que faltavam. Automóvel era 
objeto de luxo e eu ainda es-
tava no inicio de minha vida 
profissional. Naquele tempo, 
lembro-me de outro espírito 
do bem, Sr. Sting, que era a 
pessoa da Livraria Boa Nova 
que nos atendia na Capital. 
Levou um certo tempo para 
ele pegar confiança em nós, 
mas depois  ele passou a nos 
fornecer muitas obras em 
consignação. Naquele tempo, 
como fornecedores de livros 
para livrarias havia a Boa 
Nova e a Livraria da Fede-
ração Espírita do Estado de 
São Paulo. No embalo de 

Somente dois centros 
possuíam Mocidade Es-
pírita: Divino Mestre e 
Amor e Caridade, todos 
possuíam uma peque-
na biblioteca e alguns, 
uma prateleira onde 
eram comercializadas 

obras espíritas
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divulgar a literatura espírita 
com a criação da Livraria, 
em seguida vieram o Clube 
do Livro Espírita, a Banca 
do Livro Espírita e a Feira o 
Livro Espírita.
Procuramos dinamizar bem 
as atividades da Mocidade 
Espírita do Divino Mestre. 
Numa determinada épo-
ca, meus pais se tornaram 
caseiros do Divino Mestre. 
Isto propiciou que meu pai, 
já aposentado pudesse ser o 
responsável pelo atendimen-
to diário aos albergados do 
Albergue Leão Marcondes, 
que chegavam às 18 horas, 
tomavam banho, recebiam 
uma sopa reforçada, e no 
dia seguinte de manhã um 
café também reforçado e às 7 
horas saíam. Foi nesta época 
que novamente a Espiritua-
lidade encaminha uma jóia 
de casal que foi o casal Pedro 
Rubens Alvim de Carvalho 
e Fátima Carvalho. O Pedro 
assumiu o Departamento 
responsável pelo Albergue. 
Incrementou várias melhorias 
no atendimento e perma-
neceu durante muitos anos 
nessa função. Nas reuniões 
práticas da casa, conforme o 
dia da semana a coordenação 
era do Sr. Frosard Antunes e 
em outro dia da semana do 
Sr. João Rodrigues. Muitas 
dezenas de pessoas davam 
depoimentos dos benefícios 
físicos ou mentais que haviam 
conseguido alcançar nestas 
reuniões.  No campo da ges-
tão da Casa o dinamismo era 
bem grande porque a estru-
tura funcionava de forma de-
partamentalizada com grande 
autonomia dos Diretores de 
Departamento. É claro que 
o ambiente de total diálogo, 
entendimento e dinamismo 
de trabalhos que havia, trazia 
um clima bem favorável e 

gostoso para a Casa, favore-
cendo ainda mais a sintonia 
com aquilo que a Espirituali-
dade Superior esperava de to-
dos. Minha função no Divino 
Mestre foi de um aglutinador 
das competências voluntárias 
de cada colaborador, suge-
rindo e criando condições de 
expressões práticas dessas 
competências.
Alguns nomes que lembro e 
que se dedicaram aos traba-
lhos do Divino Mestre: Luiz 
Eduardo Ribeiro e esposa 
Elizabete, Sebastião e Ana 
Mecatti, Ivan Alonso e Mari-
nilce, Milton Ribeiro e Sebas-
tião Cardoso. Gostaria de dar 
um destaque especial a duas 
famílias, atuando em quase 
todas as frentes que tinha 
aquela casa: a família Godoi 
e a família Fiebig. 

Candeia: Associar o dinamis-
mo dos jovens com a expe-
riência dos adultos poten-
cializa qualquer atividade 
conjunta. Que papel você teve 
junto às Mocidades Espíritas?
NBM: Quanto a primeira 
parte desta pergunta, con-
cordo plenamente, desde que 
haja mente aberta dos diri-
gentes do Centro, sem fugir 
dos limites dos ensinos da 
Doutrina, mas também uma 

coordenação legitimamente 
validada dentro dos câno-
nes da Doutrina, por parte 
dos dirigentes da Mocidade. 
Sendo assim é possível se ter 
um grupo de jovens cada vez 
maior, mais dinâmico, com 
atividades criativas e realiza-
doras que são a “marca” dos 
jovens. Nesta linha de perfei-
ta interação entre dirigentes 
do Centro com dirigentes da 
Mocidade, é recomendável 
que jovens possam ocupar, 
em função de suas competên-
cias, várias responsabilidade 
nas varias frentes do Centro, 
assim como é importante 
dirigentes adultos da Casa 
também participarem de 
alguma atividade da Mo-
cidade, como por exemplo, 
periodicamente levar um 
tema doutrinário, social ou de 
interesse do momento, para 
discutir com os jovens. Outro 
ponto importante é aquele de 
que a Casa tenha sempre uma 
vez por mês uma reunião de 
nivelamento de relatos Admi-
nistrativos e andamento de 
ações, com toda a Diretoria 
Executiva e Diretores de De-
partamentos, em cuja reunião 
também deve estar presente 
o (ou os) representante(s) da 
Mocidade relatando o an-
damento das atividades dos 
jovens e trazendo propostas 
criativas de trabalho.
Respondendo agora a 2ª.par-
te desta pergunta, mantive 
o  meu comportamento de 
aglutinador de competências 
voluntarias também em toda 
minha época de Mocidade 
Espírita no Divino Mestre. 
Tivemos um bom afluxo e 
permanência de muitos jovens 
voluntariosos, disciplinados 
e com grande dose de alegria 
na alma e estudiosos da Dou-
trina. As atividades que então 
foram se diversificando nas 

O jovem adora algum 
tipo de arte ou esporte, 
e um dos sucessos de 
manter e fazer crescer 
a Mocidade foi a in-
trodução de algumas 
atividades artísticas.
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atividades do grupo jovem 
foram: 
Retomar Campanha do Qui-
lo, que havia há algum tempo 
sido paralisada. 
O jovem adora algum tipo 
de arte ou esporte, e um dos 
sucessos de manter e fazer 
crescer a Mocidade, além do 
Estudo da Doutrina, foi a 
introdução de algumas ativi-
dades artísticas e uma ativi-
dade esportiva. Montagem de 
um grupo de “artistas jovens”, 
que encenaram várias peças 
teatrais no palco do Divino 
Mestre. O convite era exten-
sivo aos freqüentadores de 
todas as casas espíritas de São 
José dos Campos. A peça que 
mais deu repercussão positiva 
e foi reprisada várias vezes 
foi a peça As 3 revelações. 
3) Organização de um grupo 
Coral que se apresentava nos 
Centros Espíritas da cidade 
por ocasião de palestras e fez 
apresentações também em 
outras cidades do Vale do 
Paraíba e Litoral. 
Montagem de um grupo de 
rádio-teatro. Este grupo levou 
ao ar, uma vez por semana, 
na então Radio Club de São 
José dos Campos a novela 
Memórias do Padre Germa-
no, história que transfor-
mamos em novela, do livro 
do mesmo nome da médium 
Amália Domingo Soler. Eram 
capítulos de 30 minutos. Teve 
grande audiência, porque 
íamos às 20 horas, uma vez 
por semana no estúdio, lá na 
Avenida Mário Galvão, todos 
os radio-artistas da Mocidade 
que participavam. A audiên-
cia era grande principalmen-
te porque a potente, mas 
também doce voz que inter-
pretava o Padre Germano 
encantava quem ouvia pelo 
Rádio. Era a voz do querido 
José Domingues Sobrinho. 

Neste grupo lembramos das 
irmãs Godoi, Maria Apareci-
da Bassi e Marlene Tomerotti. 
Desculpe pela minha falha de 
memória. Tinha outros jovens 
que não lembro o nome. 
Com o incremento das ativi-
dades artísticas, o passo natu-
ral seguinte foi levar à UME-
-União Municipal Espírita, 
da cidade, a sugestão de fazer 
festivais de música, teatro 
e poesia em nível de cidade 
e região. Na área esportiva, 
montamos um time de futebol 
de salão que treinava e/ou 
jogava uma vez por semana 

na quadra do Laticínio, na 
rua Paraibuna. Eu “franguei-
ro”,  jogava no gol. Tínhamos 
também o Edson, Norberto, 
Suwami, Luiz Borges (meu 
irmão), Silvinho, Antonio 
Carlos, Massa, são os nomes 
que me recordo.
Nas várias atividades da 
Mocidade, sejam de estudos, 
participação em confra-
ternizações municipais ou 
regionais, atividades artís-
ticas lembro aqui de vários 
nomes além daqueles que já 
citei anteriormente, e já me 
escuso por aqueles que minha 
memória já está falhando: 
Família Godoi (Vera, Car-

men, Lúcia e José), lembrando 
que nas reuniões do Centro, 
seus pais, Sr. Geraldo Godoi 
e Dona Otávia, foram grande 
baluartes. Continuando com 
os jovens: Adilson, Sebastião, 
João Limiro, Cláudio Vidal, 
Icléa, Marino, João Português, 
Chiquinho, os 2  (Antonio 
Carlos e Luiz Carlos), Norma, 
a filha do Sr. Expedito, Hég-
nes e Herbet Bocardo, Celi-
nho e Celzira Lemos (filhos 
de Célio e Alzira Lemos), Ana 
Mecatti e Sebastião, Ivo Jr. e 
Ivana Prates (filhos de Ivo e 
Wailda Prates)
Importante ressaltar que a 
grande maioria dos jovens 
que passaram pela Mocidade 
do Divino Mestre, prosseguiu 
como dedicados trabalhado-
res da Seara espírita, seja no 
Divino Mestre ou em outros 
centros espíritas.

Candeia: Quando começou 
sua participação na UME ou 
UNIME (atual USE de São 
José dos Campos)?
NBM: Tendo assumido há 
pouco tempo minhas fun-
ções de dirigente no Divino 
Mestre, passei a representar 
o Centro na então UME – 
União Municipal Espírita, 
hoje atual USE Intermunici-
pal de São José dos Campos. 
Não posso precisar o ano, 
mas deve ter sido na primeira 
metade  da década entre 1960 
e 1970. A Diretoria da UME 
se reunia no Divino Mestre, 
e depois que foi implantada 
a Livraria ao lado do salão, 
passou a se reunir ali. Na 
época, o presidente da UME 
era o Sr. Célio Lemos, cujo 
nome com muita justiça foi 
dada à Obra Social no bair-
ro do Jardim Paulista,e que 
hoje é exemplo de um grande 
trabalho social realizador dos 
espíritas. 

O passo natural se-
guinte foi levar à UME, 
União Municipal Espíri-
ta, a sugestão de fazer 
festivais de música, te-
atro e poesia em nível 

de cidade e região.
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Foram muito gratificantes 
e de grande aprendizado 
espiritual e de vida para mim, 
os momentos e convivência 
que tive com o querido Célio 
Lemos e sua família. Pessoa 
extremamente ponderada, 
com uma capacidade de in-
tuição muito grande e grande 
incentivador do Movimento 
Espírita Unificado. O Secretá-
rio da UME, que depois vim a 
sucedê-lo, era o Juca, pessoa 
queridíssima por todos. Foi 
o Sr. Célio e o Juca que me 
convidaram pela primeira 
vez a ir com eles participar de 
uma reunião do 4º. Conselho 
Regional Espírita, com sede 
no CE União e Caridade, de 
Taubaté. Não me fiz de roga-
do. Pegamos o Bacurau que 
passava em São José, lá na 
Estação da Sebastião Gual-
berto, às 7 horas da manhã 
e às 8 horas  já estávamos 
em Taubaté. Bacurau era o 

nome que o povo chamava o 
trem pinga-pinga que ia de 
São Paulo ao Rio de Janeiro. 
Nestas reuniões do Conselho 
conheci e fiz boas amizades 
com alguns dirigentes das 
cidades da região do Vale: 
os irmãos Figueira (Eurico 
e Evany) e Sr. Geraldo de 
Oliveira, de Taubaté; Coronel 
Moutinho e Capitão Régis, 
de Caçapava; Décio Zanfra, 
de Jacareí; Nely de Barros, de 
Cachoeira Paulista e Walter 
Melo, de Guaratinguetá.

Depois do desencarne do Sr. 
Célio Lemos, assumiu a presi-
dência da UME outro “fera”-
como dirigente espírita: o Sr. 
Ivo Prates de Oliveira, com 
o qual convivi muito mais 
tempo na UME. Como o Sr. 
Ivo possuía um automóvel, já 
ficaram mais fáceis e rápidas 
as viagens que chegamos a 
fazer para as cidades do Vale 
e do Litoral, principalmente 

em reuniões do Conselho da 
4ª.Região que eram reuniões 
rotativas, uma vez por mês. 
Normalmente além de mim e 
Sr. Ivo, também iam conosco, 
mais um ou dois participantes 
de UME. Naquela época me 
lembro de alguns dos par-
ticipantes da UME: Sr. José 
Bocardo e Wilma Ragazzi Bo-
cardo, casal que representava 
o CE Amor e Caridade Jacob; 
os irmãos Pereira (João, Bene-
dito e Avelino) que represen-
tavam o CE Amor e Carida-
de; Sr. Ivo Prates e Sr. José 
Soares que representavam o 
CE Dr. Ivan de Souza Lopes e 
Jorge Serão, que representava 
o CE Pai Bendito da Carida-
de (atual CE Nosso Lar).

Candeia: A divulgação da 
doutrina espírita pelo livro 
sempre foi uma grande opor-
tunidade de trabalho. Você 
foi o responsável por muitas 
ações de divulgação na déca-
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da de 1970. Conte-nos como 
foi a instalação da primeira 
Banca do Livro Espírita.
NBM: Como a Banca e o Clu-
be do Livro Espírita possuem 
histórias muito interligadas, 
relatarei em seguida o nas-
cimento dos dois empreen-
dimentos. No embalo desta 
Livraria do Divino Mestre, 
numa das reuniões com o Sr. 
Expedito e outros colabo-
radores, sugerimos criar um 
Clube do Livro Espírita, uma 
vez que poucas cidades do 
Brasil ainda possuíam este 
tipo de divulgação do livro 
espírita. Toparam. Montamos 
uma equipe onde o Sr. Expe-
dito e o Sr. Placídio se encar-
regaram da coordenação e 
controle. O Clube começou 
com 14 inscritos e chegou, no 
nosso tempo (se não me enga-
no) a mais de 300 associados. 
Foi nessa época que a Espi-
ritualidade (Ah!,essa Espiri-
tualidade sempre acudindo 
algum grupo que precisa ser 
acudido!), foi nessa época 
que surgiu no nosso grupo, 
como frequentador do Divino 
Mestre, o Zé Nunes com sua 
famosa bicicleta. Foi a nossa 
salvação para aguentar a 
expansão que o Clube estava 
tendo e para poder entregar 
todos os livros todos os meses. 
Eu ia a São Paulo (na Livra-
ria Boa Nova), comprava a 
quantidade de livros do mês 
(obra já escolhida por um 
pequeno Conselho Consultivo 
que tínhamos). Os livros che-
gavam pela Pássaro Marrom. 
Ora o Sr. Expedito, ora eu 
apanhava os livros na Rodo-
viária. Todo mês um grupo de 
pessoas se reunia no Divi-
no Mestre para “ensacar” e 
escrever os nomes e endereços 
de cada inscrito no Clube. Na 
maioria dessas reuniões para 

preparar a entrega, quem 
sempre estava presente era 
toda a família do Sr. Expedi-
to. Não é força de expressão, 
não. Em seguida começava a 
distribuição Como não usá-
vamos o correio a entrega era 
feita de três formas: a) entre-
ga no Centro em que a pessoa 
frequentava; b) Confrades 
que se incumbiam de levar 
para um certo grupo e c) O 
grande Zé Nunes entregava 
de bicicleta a maioria dos 
livros. 

No embalo do Clube do Livro 
surgiu a idéia da Banca do 

Livro Espírita, que instalamos 
ali na esquina da Rua Ru-
bião Júnior com a Francisco 
Rafael, anexa à parede do 
cemitério. O fato de esco-
lhermos o local da Banca ao 
lado da parede do cemitério 
produziu uma história pi-
toresca. Esta Banca, fomos 
achá-la para ser adquirida 
nos classificados do Estadão, 
que naquele tempo ainda se 
chamava jornal O Estado de 
S.Paulo. Uma Banca em bom 
estado, por bom preço, que 
fomos achar num bairro de 
periferia na capital. Feita as 
negociações com o vendedor 

da Banca acertamos para que 
ela viesse num caminhão que 
o próprio vendedor contra-
tou, e que seria descarregada 
na esquina das ruas Rubião 
Junior com Francisco Rafael. 
No dia marcado para tra-
zerem a Banca à tarde, o Sr 
Expedito e eu já estávamos 
à espera no Divino Mestre, 
que fica ali perto. O tempo 
foi passando, anoiteceu e 
a banca não chegava. Sr. 
Expedito teve que ir embora. 
Naquele tempo não havia 
a facilidade do celular para 
você se comunicar. Então, eu 
fui dar uma passada pelas 
ruas próximas à esquina onde 
seria descarregada a Banca, 
ao lado do muro do cemitério. 
Isto já era quase 20horas. Ao 
chegar na Francisco Rafael, 
vi o caminhão há umas duas 
esquinas de distância da es-
quina da Rubião. Fui lá. Sabe 
o que o motorista falou? Que 
seu ajudante se recusou (e por 
sinal parecia que ele também) 
a encostar o caminhão ao 
lado do muro de um cemitério 
àquela hora da noite para 
descarregar a Banca. Tinham 
muito medo de incomodar as 
almas do cemitério, no dizer 
deles. Iriam esperar amanhe-
cer o dia para descarregar. 
Não chega a ser um fato 
trágico , mas que é cômico 
é! Por respeito à opinião 
daqueles trabalhadores não 
divulgamos tanto o fato na 
época. O importante é que no 
dia seguinte a Banca já estava 
no lugar, e funcionando  uns 
dias depois. Não me recordo 
dos nomes de todos aqueles 
que colaboraram na venda 
de livros na Banca a qual 
ficava aberta durante todo 
o dia. Foram muitos colabo-
radores. Recordo-me apenas 
de duas figuras que ficaram 

Na primeira vez, trou-
xemos, em viagem de 
ônibus, uma quantida-
de que alcançou pouco 
mais de 1.000 exem-

plares de obras básicas 
e do Chico.
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muito tempo, e todos os dias: 
Sr. Geraldo Pires e Sr. Miguel 
Cipresso, ambos já se encon-
tram no plano espiritual.

Candeia: Como foi o início da 
realização de Feiras do Livro 
Espírita.
NBM: Com uma animada 
equipe de voluntários, a 
maioria do Divino Mestre, 
iniciamos a primeira Feira no 
final dos anos 70. Consegui-
mos um espaço em um salão 
do 1º andar do prédio ao 
lado da galeria Rossi, na rua 
XV de Novembro. Mais uma 
vez, a Livraria Boa Nova nos 
apoiou através do Sr. Sting.
Na primeira vez, trouxemos, 
em viagem de ônibus, uma 
quantidade que alcançou 
pouco mais de 1.000 exempla-
res, prevalência para as obras 
básicas e obras do Chico, 
mesmo porque naquela época 
o mercado editorial espírita 
se encontrava no seu início. 
Na primeira vez, tivemos que 
deixar um cheque nosso como 
depósito do valor dos livros. 
A partir do segundo ano já 
conseguimos trazer grande 
parte em consignação. A 
partir do 3º ano tudo vinha, 
de ônibus, em consignação da 
Boa Nova. Nossa Feira foi 
uma das primeiras do Brasil. 
Não pesquisei mas talvez até 
tenha sido a primeira.
Depois de (se não me enga-
no) dois anos na Rua XV de 
Novembro, conseguimos um 
local com muito mais movi-
mento que foi o Jumbo-Ele-
tro, no começo da Francisco 
Rafael onde hoje funciona a 
Igreja Universal do Reino de 
Deus. Depois da alguns anos, 
passamos para o Pão de Açu-
car, do trevo da Dutra, onde 
a Feira ficou sendo realiza-
da até sua estréia na Praça 

Cônego Lima, no centro da 
cidade.  Já a partir da segun-
da em diante todas as casas 
espíritas de São José dos Cam-
pos passaram a colaborar 
bastante e mais tarde com o 
início das atividades de casas 
sob a orientação da Aliança 
Espírita Evangélica, também 
passaram a fazer parte. Não 
me lembro em que ano a 
direção da Feira passou do 
Divino Mestre para a USE.

Candeia: Na área de assis-
tência e promoção social, que 
atividades desenvolveu em 
nossa cidade?
NBM: Registremos primeiro 

no meio espírita:

Obra Social Célio Lemos
Na época em que houve o 
assassinato dos alemães que 
eram proprietários de uma 
grande chácara no Jardim 
Paulista, após muito esforço 
dos diretores da UME, con-
seguiu-se formar uma equipe 
para que se aproveitassem 
as instalações, já antigas 
daquela propriedade, para o 
funcionamento de uma cre-
che. Esta equipe foi dirigida 

pelas valorosas trabalhadoras 
Wailda Prates de Oliveira 
(esposa do Sr. Ivo Prates) e 
Dona Nair (esposa do Sr. 
Jarbas Ferreira, da bicicleta-
ria do início da Avenida Rui 
Barbosa). Outros trabalhado-
res também participaram por 
um bom tempo nesta equipe, 
como o casal Geraldo e Ota-
via Godoi, Sebastião e Ana 
Mecatti. Com este casal, mais 
D. Wailda,  tivemos a oportu-
nidade de elaborar os primei-
ros Estatuto e Regulamentos 
para a Creche, que então 
levou o nome em homenagem 
à Célio Lemos (já no plano es-
piritual) com a denominação 
de Obra Social Célio Lemos. 
Esta Obra passou então a 
funcionar com colaboradores 
de todos os Centros Espíritas 
da cidade, principalmente do 
CE Dr.Ivan de Souza Lopes e 
do Divino Mestre.

Albergue Noturno Leão Mar-
condes
Durantes nossas várias 
gestões no Divino Mestre, 
procuramos melhorar cada 
vez mais o atendimento aos 
assistidos diariamente pelo 
Albergue, no que foi funda-
mental a participação ativa 
do confrade Pedro Rubens 
de Carvalho, como Diretor 
responsável pelo Albergue 
durante muitos anos.

Clínica de Repouso Francisca 
Júlia e CVV.
No fim dos anos 60, início dos 
anos 70, fomos procurados 
pelos diretores da Aliança 
Espírita Evangélica, Srs.
Jaques Conchon e Valen-
tim Lorenzetti, os quais nos 
solicitaram apoio e empenho 
pessoal para arregimentar 
irmãos espíritas que pudessem 
ajudar nas providências da 

Esta Obra passou, 
então, a funcionar com 
colaboradores de todos 
os Centros Espíritas da 
cidade, principalmente 
do CE Dr. Ivan de Sou-
za Lopes e CE Divino 

Mestre
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instalação do Hospital para 
doentes mentais Francisca Jú-
lia, em São José dos Campos, 
o qual teria o objetivo de dar 
sustentação aos trabalhos de 
atendimentos do CVV. Além 
de colaborar pessoalmente 
com eles também convidamos 
muitos irmãos que os ajuda-
ram, inclusive no início das 
atividades da Aliança Espíri-
ta Evangélica em São José dos 
Campos.Algumas dessas re-
uniões de apoio foram feitas 
no CE Divino Mestre. Apesar 
de participarmos ativamente 
da UME-União Municipal 
Espírita, sempre procuramos 
batalhar por um Movimen-
to Espírita de Unificação de 
ideais e convergências de 
trabalhos no bem.

Fora do meio espírita:

SOBEM – Sociedade do Bem 
Estar do Menor
São José dos Campos, até o 
final da década de 70, não 
possuía nenhuma entidade 
que trabalhasse com crianças 
em estado de vulnerabilida-
de grave e que pudesse ser 
adotada. Havia sim, já na 
Justiça, uma vara no Fórum 
de São José, com um juiz que 
além de suas atribuições em 
outra área também cuidava 
de casos de crianças para 
adoção. A morosidade nos 
processos de adoção era uma 
constante. Então, certa feita, 
conversando com o Prefeito 
de então, Joaquim Bevila-
cqua, sobre este problema, 
propus a ele um desafio: se 
ele me propiciasse recursos 
de instalações e remunerasse 
uma Assistente Social eu me 
incumbiria de organizar uma 
ONG que atuaria de forma 

organizada para minimizar 
aquele problema. Da mi-
nha parte, eu convidaria um 
grupo de voluntários para a 
estrutura de gestão da enti-
dade. Outra exigência minha, 
que não utilizasse a entida-
de como palanque eleitoral 
e muito menos a entidade 
tivesse qualquer solenidade 
de inauguração, mas que a 
Prefeitura ajudasse na divul-
gação do trabalho. E não é 
que ele topou!!! Montamos 
um plano de estruturação da 
entidade e convidamos vários 
amigos, tanto do meio espíri-
ta como do meio profissional 

e social. A SOBEM funcionou 
vários anos numa casa neste 
bairro atrás do Divino Mestre 
e, depois, passamos para uma 
casa na Avenida Mário Gal-
vão e, em seguida, para o Jar-
dim Esplanada. Criamos um 
grupo de casais hospedeiros, 
que ficavam com as crianças 
enquanto corria o processo de 
adoção e tínhamos um gru-
po de casais inscritos como 
interessados em adoção. Tudo 
coordenado pela Assistente 
Social e acompanhado sob 
lupa, pelo Juiz responsável da 
Vara de Infância e Juventude, 

que na época era o Dr. Adau-
to, aliás um profissional e ser 
humano extraordinário. As 
duas Assistentes Sociais que 
tivemos durante toda vida da 
entidade foram Maria Apare-
cida, esposa do Dr. Antonio 
Carlos (que foi durante mui-
tos anos o médico-chefe do 
Instituto Médico Legal de São 
José) e Sidnéia Ferreira. Este 
trabalho conjunto entre a SO-
BEM e a Vara de Infância foi 
muito gratificante para todos 
que se envolveram, porque 
propiciou a adoção legal de 
centenas de crianças em São 
José, durante a existência da 
entidade. Nós permanecemos 
como gestor da entidade du-
rante vários anos até ela estar 
bem embalada em sua veloci-
dade de trabalho e passamos 
a um gestor de confiança que 
foi o Sr. Expedito Miranda 
e sua esposa Carmelita, os 
quais continuaram o maravi-
lhoso trabalho até o encerra-
mento de suas atividades que 
se deu  por volta do ano 2000, 
em função de adoção pelo 
próprio poder público (Esta-
dual e Municipal), de progra-
mas de ação semelhantes aos 
criados pela SOBEM.

Programa  “Futuro Melhor”
Minha esposa Rosana e eu es-
truturamos este Programa em 
1991, com o objetivo de propi-
ciar aulas de reforço para de-
zenas de crianças com grande 
deficiência de aprendizado. 
O Programa foi iniciado em 
uma pequena casa de dois cô-
modos que alugamos na Vila 
Industrial. Focamos crianças 
da Comunidade do Regaço no 
Jardim Paulista, que frequen-
tavam o Nível Fundamental 
da Escola Estadual Maria 

Com uma professora, 
propiciávamos aulas 
de reforço no período 

do dia contrário àquele 
em que a criança esta-

va na escola.

Candeia espírita   [  12  ]



Aparecida Ronconi,situada 
ao lado do Estádio Martins 
Pereira. Com uma professora, 
propiciávamos aulas de refor-
ço no período do dia contrá-
rio àquele em que a criança 
estava na escola. Não havia 
ainda escola período integral. 
Comprávamos cestas básicas 
e também distribuíamos para 
as famílias que possuíam 
criança no Programa, aliás, 
era uma regra do Programa 
que a criança precisava estar 
frequentando as aulas de 
reforço para que a família re-
cebesse a cesta. Em 1992, com 
a aquiescência do presidente 
da Obra Social Célio Lemos, 
o querido amigo Ivan Alonso 
e sua diretoria, construímos 
com a ajuda do Fundo do 
Conselho da Criança e Ado-
lescente, hoje com o nome de 
FIA, três salas de aulas, um 
auditório e banheiros, num 
local propiciado pela Obra, 
ao lado de uma área vazia, ao 
longo do muro que faz limite 
com a rua do Estádio Martins 
Pereira. Nesta época de cons-

trução no terreno da Obra 
tivemos as imprescindíveis 
colaborações dos engenheiros 
Francisco de Oliveira Roxo e 
Antonio Carlo Naldony. Em 
1994, já havíamos chegado 
ao numero de 100 crianças 
frequentando as aulas, con-
távamos com 4 professoras, 
todas remuneradas e Rosana, 
voluntariamente coordenan-
do todas as atividades do 
Programa inclusive, fazendo 
reuniões periódica com as 
professoras do Maria Ronconi 
para acompanhar a evolução 
do aprendizado das crianças 
que frequentavam o Progra-
ma. Nossa maior gratificação 
foi exatamente em constatar 
o grande avanço que a gran-
de maioria desses crianças 
teve no seu aprendizado com 
este apoio de reforço escolar. 
O Futuro Melhor, além das 
aulas de reforço e entrega das 
cestas básicas, propiciava ou-
tros tipos de atividades com-
plementares: comemorações 
de datas festivas, reuniões 
com as famílias das crianças, 

criação de um coralzinho, 
muitos passeios educativos 
com as crianças, etc. Por vol-
ta do ano 2000, iniciou-se a 
extensão de horários de aulas 
nas escolas estaduais e outras 
modificações o que fez com 
que o Programa tivesse aos 
poucos seu caminhar para o 
esvaziamento da proposta bá-
sica do mesmo. Além da nos-
sa sensação de dever cumpri-
do também ficou incorporado 
ao patrimônio material da 
Obra Social Célio Lemos toda 
construção feita para o fun-
cionamento do Programa e já 
há algum tempo está sendo 
muito bem aproveitado pela 
instituição nos seus trabalhos 
sociais e educacionais.

Casa da Mulher, do Rotary 
Club
Em minha gestão como pre-
sidente do Rotary Club São 
José dos Campos Leste, foi 
fundada a Casa da Mulher, 
que veio a funcionar na Casa 
da Amizade, do Rotary, na 
Vila Ema. Foi uma proposta 
trazida e encabeçada pela 
professora universitária Vera 
Molina. Tal casa passou a dar 
total assistência às mulheres 
que não tinham condições 
financeiras de custear trata-
mentos de males mais ligados 
ao sexo feminino. 

CRESSEM-Cooperativa de 
Crédito dos Servidores Muni-
cipais.
Embora seja uma entidade 
de caráter financeiro, seu 
alcance social é muito grande 
em várias camadas da cole-
tividade. Participei da fun-
dação e desenvolvimento da 
CRESSEM – Cooperativa de 
Crédito dos Servidores Muni-
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cipais, da Prefeitura de São 
José dos Campos. Hoje é uma 
das maiores Cooperativas de 
Crédito do Brasil, com muitos 
programas de alcance educa-
cional, social e econômico.

Candeia: Hoje, você é um 
comunicador divulgando a 
Doutrina pela televisão. Con-
te-nos sua experiência e seus 
objetivos com a TV Visão 
Espírita.
NBM: Há 11 anos, quando eu 
e Rosana iniciamos o pro-
grama diário Visão Espírita 
TV, num canal de televisão, 
não havia nem de longe o 
intenso movimento que hoje 
há de divulgação de progra-
mas e conteúdos pela inter-
net. Então, a televisão tinha 
ótima audiência. Para iniciar 
e lançar o programa pela 
TV paga que foi a  TV NET, 
tivemos o fundamental apoio 
da USE de São José dos Cam-
pos, na pessoa do querido 
amigo Mário Waltrick, com 
o qual fizemos uma reunião 
preliminar sobre o assunto e 
programamos uma reunião 
para a qual convidaríamos 
um determinado número de 
confrades espíritas, partici-
pantes do Movimento Espí-
rita de São José dos Campos, 
fossem de Centros adesos à 
USE, à Aliança Evangélica 
ou Casas independentes, 
para formarmos a equipe do 
programa, confrades estes 
que aceitassem colaborar  de 
alguma forma, inclusive as-
sumindo como apresentador 
ou apresentadora em quadros 
temáticos.

Esta reunião foi, então, reali-
zada na Obra Social Célio Le-
mos no dia 3 de dezembro de 

2009, da qual guardamos, até 
hoje, a folha de presença dos 
16 confrades que lá estiveram. 
Foi o providencial ponta pé 
inicial de uma semeadura que 
continua sendo feita até hoje.

Neste ínterim, fui atrás de 
patrocínio para cobrir todos 
os custos de gravação (estú-
dio e equipe técnica), edição 
e o canal para a exibição. 
Permitam-me registrar uma 
verdade que sempre eu tive 
como lema: “quando você tem 
um projeto bem elaborado 
de algo que vai beneficiar 
alguém ou a coletividade e a 
sua intenção é 100% sincera e 
transparente em propiciar o 
benefício, o Universo (leia-se 
Espiritualidade amiga) cons-
pira a seu favor”. Desta ver-
dade eu sou testemunha viva 
durante toda minha vida. 
Bati na porta de três amigos 
empresários e nenhum deles 
negou em ajudar logo na 
primeira abordagem: Walter 
e Sandra, proprietários da 
WS, Abgail e Márcio, proprie-
tários da Maquim, e Mau-
rício Tomé, diretor da Foot 
Company. As duas empresas 
primeiras permaneceram 
conosco durante os 11 anos 
do programa na TV. Durante 
alguns anos também ajuda-
ram no apoio ao programa 
a: Construtora Oliveira Roxo 
e a Imobiliária do confrade 
Newton Carrara.
A gravação era feita no estú-
dio de uma empresa especia-
lizada que também fazia a 
edição. Eu e Rosana elaborá-
vamos o roteiro e aos poucos 
foi se acomodando cada um 
dos confrades apresentadores 
nos quadros temáticos que 
mais lhes eram adequados se-

gundo a vontade de cada um. 
Quem não os tenha assistido 
pela televisão tem a opor-
tunidade de assistir alguns 
quadros e mais reportagens 
através da internet, no canal 
do programa no Youtube, 
link:
https://www.youtube.com/
user/visaoespirita/videos.

Quase duas dezenas de 
confrades de vários Centros 
Espíritas de São José e da 
Mocidade Espírita que convi-
damos para formar a primei-
ra equipe que, mediante uma 
série de quadros temáticos, 
passou a apresentar o pro-
grama, que inicialmente era 
de uma hora de duração e 
gravado no estúdio da emis-
sora em São José que aliás 
ficava ao lado da casa do 
estimadíssimo casal e também 
apresentadores do programa 
Cláudio e Icléa Vidal. Dia de 
gravação no estúdio era uma 
verdadeira festa de confrater-
nização dos 10 a 20 compa-
nheiros escalados pela pauta 
do programa para gravar seu 
quadro temático. O trabalho 
deste dia era regado também 
a café, chá e bolo que vários 
confrades levavam. 

Entre 4 a 5 anos da vida do 
programa, fomos aumen-
tando o número de repor-
tagens externas e, também, 
em outras regiões de acordo 
com o interesse de pauta do 
programa como, por exemplo, 
gravações de depoimentos 
e entrevistas em eventos de 
âmbito regional ou nacional 
como o caso dos: Congresso 
Estadual da USE – Atibaia-
-SP, FOREBLU (Blumenau 
– SC), Encontro de Ciência 
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Espírita(Poços de Caldas), 
Congresso da FEESP – SP, 
Congresso Espírita de Uber-
lândia – MG, Encontro 
Nacional da ONG Fraterni-
dade sem Fronteiras – Belo 
Horizonte – MG, etc.- Tam-
bém reportagens específicas 
fora de São José como a série 
de três programas como a 
Viagem pelas cidades de Ube-
raba, Sacramento e Araxá. 
Também a série em quatro 
programas que propiciou a 
maior audiência tanto pela 
televisão como a internet, 
com mais de 700 mil visitas 
ao canal do YouTube que 
foi a entrevista direta com o 
espírito Dr. Inácio Ferreira 
através do médium Carlos 
Bacelli. É bem extenso o 
numero de matérias externas 
ao estúdio, e esta tendência 
fez com que fôssemos, aos 
poucos, migrando somente 
para reportagens deste tipo 
uma vez que inclusive nos 
tornamos autossuficientes 
em termos de gravação, uma 
vez que Rosana se capacitou 
como operadora de nossa 
câmera.
Agora devido a dois fatores 
em função da natureza de 
nosso programa: aumento 
bem grande de retorno de au-
diência pelo canal do YouTu-
be bem acima da televisãoc(já 
está chegando a 2 milhões de 
visitas no Canal), e roteiros 
de conteúdos atemporais não 
só doutrinários, mas também 
focando temas sociais e de 
interesse coletivo do momen-
to, vamos privilegiar cada vez 
mais o canal da Internet.
Como benefícios apurados 
do programa até o momento 
podemos, entre outros citar:
quantidade grande de pes-

soas que, aleatoriamente, por 
e-mail, telefone ou presencial 
testemunham os resultados 
positivos que tiveram por 
ocasião da energização da 
água, a qual é componente de 
todos os programas, nestes 11 
anos de existência, prece esta 
acompanhada de energização 
da água, feita pelo queridís-
simo confrade Mario Vinhas. 
Por questões óbvias de priva-
cidade nunca divulgamos tais 
condições.

Oportunidade de respostas 
a dezenas de dúvidas doutri-
nárias ou existenciais, seja 
pelo YouTube, seja por e-mail 
em relação principalmente a 
pessoas que estão iniciando 
na Doutrina Espírita.
Não temos como estimar os 
valores de conhecimentos 
e esclarecimentos que as 
mensagens divulgadas pelo 
programa acresceu até hoje 
ao imenso público que o 
assistiu e assiste. É mais uma 
gota de contribuição que o 
Visão Espírita TV veio trazer, 
juntando com tantas outras 
que também com muita 
dedicação de irmãos comuni-
cadores aí estão divulgando 
esta mensagem consoladora 
do Espiritismo.

Encerrando esta resposta. 
Esforçamos-nos, sempre, para 
estar em linha com Emma-
nuel: “a maior caridade que 
podemos fazer com o Espiri-
tismo é a sua divulgação”.

Candeia: Como você vê o mo-
vimento espírita em São José 
dos Campos?
NBM: Vejo caminhando 
num progresso natural pelo 
amadurecimento da absorção 
da mensagem espírita dentro 
dos corações e intelectos dos 
espíritas nos seus mais varia-
dos níveis de conhecimento 
e interpretação. Isto leva de 
maneira natural, repito, pela 
extraordinária amplitude 
filosófico-científica do pensa-
mento espírita e pela grande 
liberdade sem imposições de 
caráter institucional em seus 
métodos e práticas, leva a 
que existam várias frentes 
de esforços na disseminação 
dos conteúdos da Doutrina. 
Vejo a USE em seus vários 
níveis, estadual e municipais, 
a Aliança também no seu tra-
balho, os órgãos espíritas de 
comunicação, todos realizan-
do dedicados esforços para 
que aos poucos a mensagem 
espírita vá chegando mais 
longe. O que posso colocar 
algum reparo é o de que ain-
da são frágeis os esforços de 
promoção da Doutrina para 
os não espíritas. Não no senti-
do de proselitismo ou persua-
são, mas pelo menos, de fazer 
um livro espírita chegar na 
mão de quem nunca leu sobre 
Espiritismo. Aquela campa-
nha de esquecer O evangelho 
segundo o espiritismo ou O 
livro dos espiritos em cima do 
banco de parada de ônibus é 
muito eficaz. No Visão Es-

O que posso colocar 
algum reparo é o de 
que ainda são frágeis 
os esforços de promo-
ção da Doutrina para 

os não-espíritas
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pírita TV, fizemos esta cam-
panha a qual redundou nos 
últimos 5 anos na distribuição 
de quase 4 mil exemplares dos 
dois livros. É uma sugestão de 
campanha que os próprios ór-
gãos do movimento poderiam 
fazer junto às casas espíritas.
Agora, se de um lado exis-
tem estas várias frentes no 
Movimento e não é possível 
uma unificação de idéias 
ainda, pelo menos consta-
tamos o ponto principal: há 
uma unificação de ideais. E 
dentro desses ideais, um deles  
muito comum entre todos os 
espíritas é a faceta social da 
caridade sob vários aspectos. 
Então, neste ponto, surge 
uma sugestão para os órgãos 
do Movimento Espírita aqui 
de São José dos Campos: 
realizar uma Feira Anual 
ou Bianual da Fraternidade 
(pode dar outro nome), com 
barracas de vendas de vários 
tipos, quitutes, bolos, boli-
nhos, refrigerantes, etc, num 
final de semana, em praça 
pública, com renda revertida 
para entidades sociais. Aí po-
deria ter também um espaço, 
de venda de livros espíritas. 
Nada implica de também ter 
um palco com apresentação 
de músicas e poesias espíritas. 
A coordenação geral da Feira 
poderia ser de representantes 
dos órgãos do Movimento que 
estão participando da Feira. 
Fica aí a sugestão.

Candeia: O que mais lhe cha-
ma atenção no Espiritismo?
NBM: É o fato dele apresen-
tar um manancial de conhe-
cimentos tão simples que 
podem ser entendidos por to-
dos, e ao mesmo tempo, esses 
conhecimentos apresentarem 

uma profundidade gradativa 
e escalar tão grande, que você 
só vai entendendo e interio-
rizando  à medida que o seu 
amadurecimento espiritual 
vai crescendo. E o fato dele 
sempre estar em linha com 
as Leis Naturais faz com que 
sempre estejamos aprenden-
do à medida que a Ciência 
avança.

Candeia: Estamos iniciando 
o terceiro ano na pandemia. 
O que ela traz para nosso 
crescimento?
NBM: Traz duas mensagens. 
A primeira é a de que temos 
que aprender a viver cada 
vez mais numa interdepen-
dência saudável, espiritual e 
materialmente, com todos os 
seres vivos avançando cada 
vez mais no cumprimento da 
afirmativa do Mestre Jesus: 
“Amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a 
si mesmo!” E, segundo, traz 
reflexões importantes para 
nós e em especial às autorida-
des, sobre os Flagelos Des-
truidores, conteúdo este que a 
Espiritualidade Superior nos 
oferece nas questões de 737 a 
741 de O livro dos espíritos.

Candeia: Suas palavras finais 
para o leitor da revista Can-
deia Espírita.
NBM: Em primeiro lugar, 
cumprimentar os idealiza-
dores, editores, enfim, toda 
equipe da Revista Candeia 
Espírita, não só pela sua pro-
dução profissional, mas muito 
mais pelos conteúdos que vão 
aumentar cada vez mais as 
oportunidades de muita gente 
se beneficiar com os conheci-
mentos espíritas.
Em segundo lugar, deixo uma 
reflexão bem simples a todos 
nós ainda aprendizes nesta 
evolução infinita do espírito. 
Que todos tenham em mente 
dois pontos: 

1º.  Ninguém veio a passeio 
nesta encarnação. Todos nós 
viemos com um ou vários pro-
pósitos o qual, ou os quais, 
sendo cumpridos teremos ao 
final de nossa encarnação 
agregado valores positivos à 
coletividade. 

2º. Mesmo que se tenha 
alguma resistência de ordem 
pretérita, procurar no recesso 
de sua consciência, qual ou 
quais são estes propósitos e 
esforçar-se para que os mes-
mos sejam cumpridos, depois 
quando chegarmos ao Plano 
Espiritual, não façamos parte 
daquele imenso contingente 
de espíritos que Chico Xavier 
certa vez comentou quan-
do  perguntou a Emmanuel: 
“qual o maior arrependimen-
to dos espíritos quando che-
gam à Dimensão Espiritual?”. 
Eis a resposta do lúcido Men-
tor: “o tempo perdido durante 
a encarnação”.

Muita paz a todos!

1o Ninguém veio a pas-
seio nesta encarnação.

2o Quais meus propósi-
tos e que devo cumpri-

-los ?
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Revisão de 
conceitosCarlos Abranches
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Nossa vida é marcada por conceitos construídos e cultivados ao lon-
go do tempo. 

Eles são fortes o bastante para definir opiniões, marcar atitudes e traçar 
roteiros de vida.

Quando servem de estrutura para o crescimento interior, tudo bem. O pro-
blema é quando funcionam como freios limitantes, âncoras de insucesso, 
crenças impossibilitadoras, impedindo a pessoa de enxergar mais longe.
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As concepções comuns ao 
Espiritismo também se so-
mam aos milhares. Cada uma 
com sua carga de emoções, 
seu teor de convicção, seu 
valor doutrinário. 

Quem sabe, pode ser pos-
sível revisitar algumas dessas 
fórmulas de impacto, a fim de 
notar se atuam contra ou a 
nosso favor no conjunto geral 
da vida.

Vejamos algumas bem 
comuns, ouvidas repetida-
mente em palestras de todos 
os centros e artigos de todas 
as revistas.

1)Há vida além da morte.

Tudo bem. O problema é 
que muita gente boa esquece 
de reforçar que também há 
vida antes de morrer. 

De tanto empenho em 
preparar-se para a desencar-
nação, muitos se esquecem 
de começar a viver o aqui e 
o agora. O resultado é que 
investem tudo no que virá, e 
quase nada no que já chegou 
e pede cultivo, reconhecimen-
to, empenho e dedicação. 

Se não fosse necessário 
reencarnar, ficaríamos todos 
do lado imaterial da vida e 
evoluir por lá mesmo. Mas 
como é preciso de vez em 
quando vestir a carne e enca-
rar alguns anos de batalha do 
lado de cá, o negócio é des-
pertar para o fato de que há 

vida por aqui também.
2)Devemos amar ao pró-

ximo como a nós mesmos, 
assim como Jesus nos amou.

Excelente afirmação. Só 
que qualquer discurso de 
qualquer religião fala a mes-
ma coisa. 

Esta frase, que cansa-
mos de ouvir em palestras e 
estudos, carece de aprofunda-
mento. 

Se devemos amar, como 
isso é possível? Muitos fracas-
sam em seus esforços porque 
somente ouviram o ditado 
acima, sem ter sabido como 
colocá-lo em prática.   Cabe a 
oradores e articulistas tirar o 
véu do conceito, desvendar o 
enigma e chegar aos detalhes, 
explicando como é possível 
alcançar esse amor.

3)Fiquemos atentos, por-
que fulano está com todas 
as características de que está 
obsidiado.

Nada contra a percepção 
apurada que se deve ter com 
relação às atividades da Casa 
Espírita e aos irmãos de ca-
minhada. Mas daí a prejulgar 
a qualidade das companhias 
espirituais dos outros é um 
risco muito grande. 

Podemos estar certos, sim, 
em nossas impressões. Mas 
podemos estar redondamente 
enganados também. E quan-
do o julgamento antecipado 

chega na frente, a caridade 
e o respeito aos outros pula 
fora por falta de espaço. 

Afora os casos explíci-
tos, em que o envolvimento 
espiritual é claro, para chegar 
à conclusão de que um irmão 
nosso está sob influência 
obsessiva, é preciso muita 
maturidade, desejo de agre-
gar fraternalmente o grupo 
e ter intimidade com a prece 
sincera, que vai espelhar 
nossos anseios no sentido de 
colaborarmos com a melhoria 
do companheiro e da equi-
pe, sempre em favor do bem 
coletivo.

4)Estamos aqui para res-
gatar nossos débitos.

Alguém duvida dessa afir-
mação? Isto é tão verdadeiro 
quanto a certeza de que aqui 
estamos para crescer ainda 
mais no que já começamos 
a fazer de bom em vivências 
anteriores. 

Fica parecendo que reen-
carnação é oportunidade só 
para resgatar. É, sobretudo, 
chance sagrada de continuar 
o que de bom já teve início 
lá atrás, e servirá de alicerce 
para nossa evolução espiri-
tual.

5)Quando a humanidade 
acreditar na reencarnação, o 
mundo estará melhor e mais 
justo.

Conheço famílias numero-
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sas de espíritas, todos crentes 
na reencarnação, em que a 
paz doméstica e a harmo-
nia entre seus membros está 
longe de ser uma verdade. É 
briga e falta de simpatia em 
comum o tempo todo. 

Portanto, não basta ape-
nas acreditar na lei das vidas 
sucessivas. Certamente, essa 
convicção ajudará bastante 
na pacificação das pessoas, 
mas acredito ser mais ade-
quado afirmar que quando 
a humanidade acreditar 
na força revolucio-
nária do amor, 
grande parte de 
nossos proble-
mas estará 
solucionada, 
inclusive a fal-
ta de crença 
na reencar-
nação. 

*   *   *
Podemos 

ressignifi-
car vários 
desses pen-
samentos 
pré-for-
matados, 
prontos 
pra sair de 
nossa boca a qualquer mo-
mento. Resta saber se eles já 
não tiveram seus prazos de 
validade vencidos. 

Novidade, na boca do es-
pírita, é sempre oportunidade 
de reflexão para quem ouve. 
Repetir fórmulas prontas e 

superadas deixa a conversa 
chata e previsível. 

Sejamos nós os que 
conseguem estudar 
a fundo a Doutrina e 
extraem dela uma con-
cepção diferente, mais 
madura e condizente 
com a realidade 
do tempo pre-
sente. 

Agindo assim, faremos 
na prática o que os Espíritos 
amigos esperam de nós, para 
os desafios difíceis da atuali-
dade.  Carlos Abranches é jornalista 

e psicanalista, palestrante e 
escritor espírita. Trabalhador do 
Centro Espírita Jesus de Nazaré, 
de São José dos Campos.
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Robson Luiz Rocha

Quais são os
seus sonhos ?

Abordaremos aqui, não daqueles sonhos 
que, possivelmente, temos todas as noi-
tes, quando nossa consciência dá lugar, 

abre a porta e escancara, dando passagem para 
as emanações do subconsciente, aos reflexos 
do dia a dia, além daqueles mais profundos, 
circulando pelo nosso inconsciente, resultantes 
de uma vida inteira e também de outras.  São 
extremamente importantes, sem dúvida, e po-
dem nos ajudar, dar um direcionamento, uma 
luz que trará clareza no caminho da compreen-
são dos nossos momentos. 

Mas vamos falar sim, sobre aqueles outros, 
os desejos para uma vida, as realizações, as 
conquistas que gostaríamos e que se instalam 

em nós desde que começamos a tomar cons-
ciência da nossa condição de ser humano. Esses 
que serão mola propulsora, que irão alavancar 
com segurança o caminhar de nossas vidas. 
Como serão esses sonhos?

“O destino de um ser humano depende do tama-
nho de seus sonhos. O problema é que muitas 
pessoas os estacionam na infância ou na ado-
lescência e adotam posturas derrotistas do tipo 
‘A vida é assim mesmo’ ou ‘O que posso fazer? 
Preciso ganhar meu sustento.’ Com essa atitude 
resignada é impossível fazer qualquer coisa para 
o mundo.” 1 

Às vezes nos sentimos compelidos a realizar 
os sonhos dos nossos pais e deixamos os nossos 
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de lado porque não queremos 
decepcioná-los. O que será 
melhor para nós? O que o 
meu espírito anseia?

“Como sugere Nietzsche em 
seu aforismo, nada é tão 
nosso quanto nossos sonhos. 
Por isso quando abrimos mão 
deles, abandonamos também 
algo muito importante: a 
capacidade de transformar 
em realidade nossos desejos 
mais íntimos.” 1

Não há uma idade limi-
te para os sonhos, embora 
muitos pensem ao contrário. 
Talvez aquele não tenha sido 
o momento da concretização. 
Se não aconteceu lá, naquele 
tempo, não quer dizer que 
devemos abandoná-los. Não 
devemos abrir mão deles! 
Poderá acontecer agora. 
Devemos resgatar a mola 
propulsora! Como iniciar este 
processo de resgate? 

É necessário trazer aqui 
a questão do pensamento e 
da inteligência, atributos da 
nossa alma. Temos que nos 
lembrar de que somos espíri-
tos encarnados viajando nes-
sa nave Terra e que viemos 
com um propósito principal 
- evoluir.  O livro dos espíritos 
– cap. II 2 nos responde na 
questão 24:

“A inteligência é um atributo 
essencial do espírito [...].”   

E ainda na questão 89 – 
Livro Segundo – Dos Espí-
ritos:

“Quando o pensamento está 
em qualquer parte, a alma aí 
está também, pois é a alma 
quem pensa. O pensamento é 
um atributo.” 

Ora, utilizando dessas 
duas importantes afirmações 
ditadas pelos Espíritos, temos 
a certeza de que podemos 
sonhar a qualquer tempo e 
hora. Nada nos impede. A 
não ser nós mesmos! Colocar 
o nosso pensamento e a nossa 
inteligência na construção dos 
nossos sonhos é certeza de 
realização. Há o nosso tempo. 
Há o tempo de Deus!

Dr. Roberto Brólio, no seu 
livro Psicologia da Alma 3, 
postula que:

“Utilizando a inteligência e 
o pensamento, o ser humano 
converge para um processo 
de conscientização dos seus 
atos, que se desenvolve para 
alcançar níveis cada vez mais 
abrangentes, indispensáveis 
ao comando de sua própria 
vida.”

Construir sonhos requer 
ações. Continuando com o dr. 
Brólio:

“Através do pensamento, o 
homem pode elevar-se a rea-
lizações admiráveis e pode, 
igualmente, desviar-se para 
um mundo de trevas para si 
mesmo e para os seus seme-
lhantes.”

O que escolhemos?

Quais sonhos se tornaram 
realidade para mim? Abando-

nei algum? Houve fracassos?

O que você anda 

sonhando?

1 Percy, Allan. Nietzsche para 
estressados – 99 doses de filosofia 
para despertar a mente e combater 
as preocupações. Item 68 – Seus 
maiores bens são seus sonhos.  Sex-
tante – RJ: 2011.

2 Kardec, Allan. O livro dos espíri-
tos. Cap. II – Elementos Gerais do 
Universo. Livro Segundo – Mundo 
Espírita ou dos Espíritos. 78ª ed. 
IDE – Araras: 1993

3 Brólio, Dr. Roberto. Psicologia da 
Alma. A alma comanda a vida – 
O valor do pensamento. 2ª ed. FE 
Editora Jornalística – SP: 1998

Robson Luiz Rocha é psicólogo 
e expositor espírita, trabalhador 
da União Espírita Cristã, de Lo-
rena/SP.
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Nossas crianças apre-
sentam muitas ve-
zes, desde cedo, me-

dos. Há aqueles que fazem 
parte do desenvolvimento 
psicológico e do imaginá-
rio infantil, mas e quando 
nos damos conta que esses 
medos são além do comum? 
E qual o porquê deles esta-
rem ocorrendo?

Não esqueçamos que 
nossos filhos são Espíritos. 
Sim, nossos filhos são Espí-
ritos e como Espíritos eles 
agem, como Espíritos eles 
procedem de uma vivência 
anterior. E, naturalmente, 
quando pensamos nisso, 
poderemos cogitar que esse 
medo expresso pela crian-
ça pode não vir apenas de 

Medo
na infância
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questões imaginárias. Alguns 
desses medos podem ter 
origem em vivências passadas 
ou até de uma mediunidade 
aflorada.

Algumas crianças podem 
ter visões ou “amigos ima-
ginários”, sem apresentar 
medo algum e não entendem 
o porquê de seus pais não 
enxergarem a presença que 
ele percebe. A criança, mui-
tas vezes, não compreende o 
conceito da morte e dos Espí-
ritos e por isso pode agir com 
naturalidade ou medo frente 
a esta situação. 

Desse modo, não devemos 
impor à criança uma resistên-
cia ao medo, diminuir seus 
sentimentos e sentidos como 
“frescura” ou brincadeira, 
rir ou menosprezar os senti-
mentos de uma criança pode 
trazer traumas psicológicos 
com consequências difíceis 
para o seu futuro.

É importante para a 
criança ter o seu sentimento 
validado e como responsáveis 
nos cabe trazer segurança e 
orientação para os momentos 
de dúvidas e de medo que se 
apresentem. Sendo para ela 
escuta e acolhimento, mos-
trando alternativas e formas 
de se superar a situação.  

Devemos conversar com 

Laura Escobar é nutricionista 
clínica, evangelizadora e diretora 
do Departamento de Evangeliza-
ção Infantil da USE Intermunici-
pal de São José dos Campos.

Candeia espírita   [  27  ]

a nossa criança, trabalhar 
para que se diminua a inten-
sidade e a ansiedade quanto 
ao medo que se apresenta, 
mostrar a ela que não há 
razão de ter medo e que ela 
pode contar com você para 
superar essa dificuldade. A 
principal forma é abordar o 
fenômeno com tranquilidade 
– ele tende a passar com o 
tempo, entendimento e ma-
turidade. Encarar os relatos 
com naturalidade, sem super-
valorizar ou menosprezar o 
que a criança está contando. 
Evite incutir mais medo, tente 
trazer tranquilidade com 
suas palavras para a criança 
aprender a lidar com a situa-
ção. Não acuse a criança de 
mentira, acolha e esclareça 
para ela o que fazer – uma 
oração para seu anjo da guar-
da ou espírito protetor, por 
exemplo.

Muitas vezes, os pequenos 
confundem realidade, fanta-
sia e imaginário e isso pode 
confundir alguns pais. Como 
espíritas, sabemos que as 
crianças não têm ainda con-
dições de discernir, a sensibi-
lidade para interpretar essas 
percepções espirituais que 
possam estar acontecendo. 
Busque apoio em um centro 
espírita se for algo muito re-
corrente na rotina da criança, 
a maioria das casas que tra-
balham com Evangelização 

Espírita, lidam com o tema 
com linguagem apropriada 
e usam da ludicidade para 
trazer entendimento e escla-
recimento. E assim diminuir 
a frequência dos fenômenos e 
o sentimento de medo frente 
a eles. 

Ensinar. Sempre que 
ensinamos, nós libertamos a 
criança. Quando deixamos de 
ensinar, a criança fica escrava 
do medo irracional. Caso se 
observe medo de fantasmas 
ou visões perturbadoras é 
muito importante a família 
observar se há influências no 
cotidiano dessa criança – 
como filmes, jogos ou alguma 
história contada próximo a 
ela - e ensiná-la a lidar com 
esse sentimento, é trazer 
lucidez e aproximá-la dos 
ensinamentos divinos à luz do 
Espiritismo. Aprendizado que 
fará diferença por toda a sua 
vida. 



De todos os fenôme-
nos espíritas, um dos 
mais extraordinários 

é, sem contradita, o das curas 
instantâneas. Compreende-se 
as curas produzidas pela ação 
continuada de um bom flui-
do; mas se pergunta como esse 
fluido pode operar uma trans-
formação súbita no organismo 
e, sobretudo, por que o indiví-
duo que possui essa faculdade 
não tem acesso sobre todos os 
que são atingidos pela mesma 
doença, admitindo que haja 
especialidades. A simpatia dos 
fluidos é uma razão, sem dúvi-
da, mas que não satisfaz com-

pletamente, porque nada tem 
de positivo, nem de científico. 
Entretanto, as curas instantâ-
neas são um fato, que não po-
deria ser posto em dúvida. Se 
não se tivesse em apoio senão 
exemplos dos tempos recuados, 
poder-se-ia, com alguma apa-
rência de fundamento, conside-
rá-los como lendários, ou, pelo 
menos, como amplificados 
pela credulidade; mas quando 
os mesmos fenômenos se re-
produzem aos nossos olhos, no 
século mais céptico, a respei-
to das coisas sobrenaturais, a 
negação já não é possível, e se 
é forçado a neles ver, não um 

Ensaio teórico das 
curas instantâneas

Allan Kardec
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que acalmam, fluidos duros e 
outros suaves e de muitas ou-
tras nuanças. Segundo as suas 
qualidades, o mesmo fluido, 
como o mesmo remédio, pode-
rá ser salutar em certos casos, 
ineficaz e mesmo nocivo em 
outros; de onde se segue que a 
cura depende, em princípio, da 
apropriação das qualidades do 
fluido à natureza e à causa do 
mal. Eis o que muitas pessoas 
não compreendem e porque se 
admiram que um curador não 
cure todos os males. Quanto 

às circunstâncias que influem 
sobre as qualidades intrínsecas 
dos fluidos, foram suficiente-
mente desenvolvidas no capí-
tulo XIV de A Gênese, sendo 
supérfluo aqui as relembrar.

A esta causa inteiramente 
física das não-curas, deve-se 
acrescentar uma, toda moral, 
que o Espiritismo nos dá a co-
nhecer. É que a maioria das 
doenças, como todas as misé-
rias humanas, são expiações 
do presente ou do passado, 

ou provas para o futuro; são 
dívidas contraídas, cujas con-
seqüências devem ser sofridas, 
até que tenham sido saldadas. 
Aquele, pois, que deve supor-
tar sua provação até o fim não 
pode ser curado. Este princí-
pio é um motivo de resignação 
para o doente, mas não deve ser 
uma desculpa para o médico 
que procurasse, na necessidade 
da provação, um meio cômodo 
para abrigar a sua ignorância.

Consideradas unicamente 
do ponto de vista fisiológico, 
as doenças têm duas causas, 
que até hoje não foram distin-
guidas, e que não podiam ser 
apreciadas antes dos novos 
conhecimentos trazidos pelo 
Espiritismo. É da diferença 
destas duas causas que ressalta 
a possibilidade das curas ins-
tantâneas, em casos especiais, 
e não em todos.

Certas moléstias têm sua 
causa original na própria alte-
ração dos tecidos orgânicos; é a 
única que a Ciência admite até 
hoje. E como, para a remediar, 
não conhece senão as substân-
cias medicamentosas tangíveis, 
não compreende a ação de um 
fluido impalpável, tendo a 
vontade como propulsor. En-
tretanto, aí estão os curadores 
magnéticos para provar que 
não é uma ilusão.

Na cura das doenças desta 
natureza, pelo influxo fluídico, 
há substituição das moléculas 
orgânicas mórbidas por mo-
léculas sadias. É a história de 

Segundo as suas 
qualidades, o mesmo 
fluido, como o mesmo 
remédio, poderá ser 
salutar em certos ca-
sos, ineficaz e mesmo 

nocivo em outros.

efeito miraculoso, mas um fe-
nômeno que deve ter sua cau-
sa nas leis da Natureza, ainda 
desconhecidas.

A explicação seguinte, dedu-
zida das indicações fornecidas 
por um médium em estado de 
sonambulismo espontâneo, 
está baseada em considerações 
fisiológicas, que nos parecem 
projetar luz nova sobre a ques-
tão. Ela foi dada por ocasião 
de uma pessoa atingida por 
graves enfermidades, e que 
perguntava se um tratamento 
fluídico lhe poderia ser salutar.

Por mais racional que nos 
pareça esta explicação, não a 
damos como absoluta, mas a 
título de hipótese e como tema 
de estudo, até que tenha rece-
bido a dupla sanção da lógica 
e da opinião geral dos Espíri-
tos, único controle válido das 
doutrinas espíritas, e que pode 
assegurar a sua perpetuidade.

Na medicação terapêutica 
são necessários remédios apro-
priados ao mal. Não podendo 
o mesmo remédio ter virtudes 
contrárias: ser, ao mesmo tem-
po, estimulante e calmante, 
muito picante e refrescante, 
não pode convir a todos os ca-
sos. É por isto que não existe 
um remédio universal.

Dá-se o mesmo com o fluido 
curador, verdadeiro agente te-
rapêutico, cujas qualidades va-
riam conforme o temperamen-
to físico e moral dos indivíduos 
que o transmitem. Há fluidos 
que superexcitam e outros 
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uma velha casa, cujas pedras 
carcomidas são substituídas 
por boas pedras; tem-se sempre 
a mesma casa, mas restaurada 
e consolidada. A torre Saint-
-Jacques e Notre-Dame de Pa-
ris acabam de sofrer um trata-
mento deste gênero.

A substância fluídica produz 
um efeito análogo ao da subs-
tância medicamentosa, com 
esta diferença: sendo maior a 
sua penetração, em razão da 
tenuidade de seus princípios 
constituintes, age mais direta-
mente sobre as moléculas pri-
meiras do organismo do que o 
podem fazer as moléculas mais 
grosseiras das substâncias ma-
teriais. Em segundo lugar, sua 
eficácia é mais geral, sem ser 
universal, porque suas quali-
dades são modificáveis pelo 
pensamento, enquanto as da 
matéria são fixas e invariáveis 
e não podem aplicarse senão 
em determinados casos.

Tal é, em tese geral, o prin-
cípio sobre o qual repousam 
os tratamentos magnéticos. 
Acrescentemos sumariamente, 
e de memória, já que não po-
demos aprofundar aqui o as-
sunto, que a ação dos remédios 
homeopáticos em doses infini-
tesimais, é baseada no mesmo 
princípio; a substância medica-
mentosa, levada pela divisão 
ao estado atômico, até certo 
ponto adquire as propriedades 
dos fluidos, menos, todavia, o 
princípio anímico, que existe 
nos fluidos animalizados e lhes 
dá qualidades especiais.

Em resumo, trata-se de re-
parar uma desordem orgânica 
pela introdução, na economia, 
de materiais sãos, substituindo 
materiais deteriorados. Esses 
materiais sãos podem ser for-
necidos pelos medicamentos 
ordinários in natura; por esses 
mesmos medicamentos em es-
tado de divisão homeopática; 
enfim, pelo fluido magnético, 
que não é senão matéria es-
piritualizada. São três modos 
de reparação, ou melhor, de 
introdução e de assimilação 
dos elementos reparadores; 
todos os três estão igualmente 
na Natureza, e têm sua utili-
dade, conforme os casos espe-
ciais, o que explica por que um 
tem êxito onde outro fracassa, 
porquanto seria parcialidade 
negar os serviços prestados 
pela medicina ordinária. Em 
nossa opinião, são três ramos 
da arte de curar, destinados 
a se suplementarem e a se 
completarem, conforme as 
circunstâncias, mas dos quais 
nenhum tem lastro para se 
julgar a panacéia universal do 
gênero humano.

Cada um desses meios po-
derá, pois, ser eficaz, se empre-
gado a propósito e adequado 
à especialidade do mal; mas, 
seja qual for, compreende-se 
que a substituição molecular, 
necessária ao restabelecimen-
to do equilíbrio, não pode 
operar-se senão gradualmen-
te, e não por encanto e por um 
golpe de batuta; se possível, a 
cura só pode ser o resultado de 
uma ação contínua e perseve-
rante, mais ou menos longa, 
conforme a gravidade dos ca-
sos.

Entretanto, as curas ins-
tantâneas são um fato, e como 
não podem ser mais miracu-
losas que as outras, é preciso 
que se realizem em circunstân-
cias especiais. O que o prova 
é que não se dão indistinta-
mente para todas as doenças, 
nem para todos os indivíduos. 
É, pois, um fenômeno natural, 
cuja lei deve ser buscada. Ora, 
eis a explicação que se lhe dá; 
para a compreender, era preci-
so ter o ponto de comparação 
que acabamos de estabelecer.

Certas afecções, mesmo 
muito graves e passadas ao 
estado crônico, não têm como 
causa primeira a alteração 
das moléculas orgânicas, mas 
a presença de um mau fluido 
que, a bem dizer, as desagrega, 
perturbando a sua economia.

Sucede aqui como num re-
lógio, em que todas as peças 
estão em bom estado, mas cujo 
movimento é parado ou des-

Certas afecções mes-
mo muito graves e 
passadas ao estado 

crônico, não têm como 
causa primeira a alte-
ração das moléculas 

orgânicas.
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téria, mas a um fluido mau é 
preciso opor um fluido melhor 
e mais poderoso. A medicina 
terapêutica naturalmente fa-
lha contra os agentes fluídicos; 
pela mesma razão, a medicina 
fluídica falha onde é preciso 
opor a matéria à matéria; a 
medicina homeopática nos 
parece ser o intermediário, o 
traço de união entre esses dois 
extremos, e deve particular-
mente triunfar nas afecções 
que poderiam chamar-se mis-
tas.

Seja qual for a pretensão de 
cada um destes sistemas à su-
premacia, o que há de positivo 
é que, cada um de seu lado, 
obtém incontestáveis sucessos, 
mas que, até o presente, ne-
nhum justificou estar na posse 
exclusiva da verdade; donde 
se deve concluir que todos têm 
sua utilidade, e que o essencial 
é os aplicar adequadamente.

Não temos que nos ocupar 
aqui dos casos em que o tra-
tamento fluídico é aplicável, 
mas da causa pela qual esse 
tratamento pode, por vezes, 
ser instantâneo, ao passo que 
em outros casos exige uma 
ação continuada.

Esta diferença se prende 
à própria natureza e à causa 
primeira do mal. Duas afec-
ções que, aparentemente, 
apresentam sintomas idênti-
cos, podem ter causas diferen-
tes; uma pode ser determinada 
pela alteração das moléculas 
orgânicas e, neste caso, é pre-

ciso reparar, substituir, como 
me disseram, as moléculas 
deterioradas por moléculas 
sadias, operação que só pode 
ser feita gradualmente; a ou-
tra, por infiltração, nos órgãos 
saudáveis, de um fluido mau, 
que lhe perturba as funções. 
Neste caso, não se trata de re-
parar, mas de expulsar. Esses 
dois casos requerem, no fluido 
curador, qualidades diferen-
tes; no primeiro, é preciso um 
fluido mais suave que violen-
to, sobretudo rico em princí-
pios reparadores; no segundo, 
um fluido enérgico, mais ade-
quado à expulsão do que à re-
paração; segundo a qualidade 
desse fluido, a expulsão pode 
ser rápida e como por efeito 
de uma descarga elétrica. O 
doente, subitamente livre da 
causa estranha que o fazia 
sofrer, sente-se aliviado ime-
diatamente, como acontece na 
extirpação de um dente estra-
gado. Não estando mais obli-
terado, o órgão volta ao seu 
estado normal e retoma suas 
funções.

Assim podem explicar-se 
as curas instantâneas, que não 
são, na realidade, senão uma 
variedade da ação magnética. 
Como se vê, elas repousam 
sobre um princípio essencial-
mente fisiológico e nada têm 
de mais miraculoso que os 
outros fenômenos espíritas. 
Compreende-se desde logo por 
que essas espécies de cura não 
são aplicáveis a todas as doen-
ças. Sua obtenção se deve, ao 
mesmo tempo, à causa primei-

regulado pela poeira; nenhu-
ma peça deve ser substituída 
e, contudo, ele não funciona; 
para restabelecer a regulari-
dade do movimento basta ex-
purgar o relógio do obstáculo 
que o impedia de funcionar.

Tal é o caso de grande nú-
mero de doenças, cuja origem 
é devida aos fluidos pernicio-
sos de que é penetrado o orga-
nismo. Para obter a cura, não 
são moléculas deterioradas 
que devem ser substituídas, 
mas um corpo estranho que se 
deve expulsar; desaparecida a 
causa do mal, o equilíbrio se 
restabelece e as funções reto-
mam seu curso.

Concebe-se que em seme-
lhantes casos os medicamen-
tos terapêuticos, destinados, 
por sua natureza, a agir sobre 
a matéria, não tenham eficá-
cia sobre um agente fluídico; 
por isso a medicina ordinária 
é impotente em todas as mo-
léstias causadas por fluidos vi-
ciados, e elas são numerosas. 
À matéria pode-se opor a ma-

Para obter a cura, 
não são moléculas 
deterioradas que 

devem ser substitu-
ídas, mas um corpo 

estranho que se deve 
expulsar.
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ra do mal, que não é a mesma 
em todos os indivíduos, e às 
qualidades especiais do fluido 
que se lhe opõe. Disso resulta 
que uma pessoa que produz 
efeitos rápidos, nem sempre é 
adequada para um tratamen-
to magnético regular, e que 
excelentes magnetizadores são 
impróprios para curas instan-
tâneas. Esta teoria pode assim 
resumir-se: “Quando o mal 
exige a reparação de órgãos 
alterados, necessariamente a 
cura é lenta e requer uma ação 
contínua e um fluido de quali-
dade especial; quando se trata 
da expulsão de um mau fluido, 
ela pode ser rápida e, mesmo, 
instantânea.”

Para simplificar a questão, 
não consideramos senão os 
dois pontos extremos; mas en-
tre os dois há matizes infinitos, 
isto é, uma multidão de casos 
em que as duas causas coexis-
tem em diferentes graus, e com 
mais ou menos preponderân-
cia de cada uma; em que, por 
conseqüência, é necessário, ao 
mesmo tempo, expulsar e re-
parar. Conforme aquela das 
duas causas que predomina, a 
cura é mais ou menos lenta; se 
for a do mau fluido, após a ex-
pulsão é preciso a reparação; 
se for a desordem orgânica, 
após a reparação é necessária 
a expulsão. A cura só é com-
pleta após a destruição das 
causas. É o caso mais comum. 
Eis por que os tratamentos te-
rapêuticos muitas vezes preci-
sam ser complementados por 
um tratamento fluídico e reci-

procamente; eis, também, por 
que as curas instantâneas, que 
ocorrem nos casos em que a 
predominância fluídica é, por 
assim dizer, exclusiva, jamais 
poderão tornar-se um meio 
curativo universal; conseguin-
temente, elas não são chama-
das a suplantar nem a Medici-
na, nem a Homeopatia, nem o 
magnetismo ordinário.

A cura instantânea, radical 
e definitiva, pode ser consi-
derada como um caso excep-
cional, considerando-se que é 
raro: 1o – que a expulsão do 
mau fluido seja completa no 
primeiro golpe; 2o – que a 
causa fluídica não seja acom-
panhada de alguma alteração 
orgânica, o que obriga, num e 
noutro caso, a ele voltar vá-
rias vezes.

Enfim, não podendo os 
maus fluidos emanar senão 
de Espíritos maus, sua intro-
dução na economia se liga 
muitas vezes à obsessão. Daí 
resulta que, para obter a cura, 
é preciso tratar, ao mesmo 
tempo, o doente e o Espírito 
obsessor.

Estas observações mostram 
quantas coisas devem ser leva-
das em conta no tratamento 
das doenças, e quanto ainda 
resta aprender a tal respeito. 
Além disso, vêm confirmar um 
fato capital, que ressalta da 
obra A Gênese – a aliança 
do Espiritismo e da Ciência. 
O Espiritismo marcha sobre o 
mesmo terreno que a Ciência, 

até os limites da matéria tan-
gível; mas, enquanto a Ciência 
se detém nesse ponto, o Espi-
ritismo continua seu caminho 
e prossegue suas investigações 
nos fenômenos da Natureza, 
com o auxílio dos elementos 
que colhe no mundo extrama-
terial; apenas aí está a solu-
ção das dificuldades contra as 
quais se choca a Ciência.

Nota – A pessoa cujo pe-
dido motivou esta explicação 
está no caso das doenças de 
causa complexa. Seu organis-
mo está profundamente al-
terado e, ao mesmo tempo, 
saturado dos fluidos mais per-
niciosos, que a tornam incu-
rável apenas pela terapêutica 
ordinária. Uma magnetização 
violenta e muito enérgica não 
produziria mais que uma supe-
rexcitação momentânea, logo 
seguida de maior prostração, 
ao ativar o trabalho da decom-
posição. Ser-lhe-ia necessária 
uma magnetização suave, con-
tinuada por muito tempo, um 
fluido reparador penetrante, e 
não um fluido que abala, mas 
que nada repara. Conseqüen-
temente, ela é inacessível à 
cura instantânea.

Este texto foi extraído daRevista 
Espírita, de março de 1868. Publi-

cação de Allan Kardec.
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“O trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo 
sua situação, traz sua contribuição voluntária e de prece. Não sucede 
dessa maneira quando aquele que está seduzido pelo Espírito menti-
roso se ilude com  relação às qualidades deste último e se compraz no 
erro a que é conduzido; porque, então, longe de secundar, ele repele 
toda assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais 
rebelde que a mais violenta subjugação. [O livro dos médiuns, cap. 

XXIII]”

    A gênese, os milagres e as predições segundo o espiritismo, cap. XIV, item 46

Fascinação

Luiz Eduardo Ribeiro
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No texto acima, do livro A 
Gênese, em que Allan Kardec 
faz referência ao cap. XXIII 
de O livro dos médiuns, é 
contundente o problema da 
fascinação, e merece uma 
reflexão mais detalhada, 
pois essa rebeldia citada no 
trecho, não é percebida pelo 
médium que já está nesse 
estado e ainda repele a ajuda 
das pessoas de seu entorno. 
Pode até entender essa ajuda 
de forma inversa e acabar 
saindo o amigo por inimigo, 
de modo que Allan Kardec 
considera esse caso tipo de 
obsessão pior que a mais vio-
lenta subjugação.

Devido à seriedade da 
situação e da possibilidade de 
que qualquer pessoa, médium 
ou não, pode acabar por cair 
em um caso de obsessão por 
fascinação, então convidamos 
o leitor a refletir sobre alguns 
trechos de O livro dos mé-
diuns que muito esclarecem o 
assunto, todos eles retirados 
do Cap. XXIII:

 “A fascinação tem consequ-
ências muito mais graves. É 
uma ilusão produzida pela 
ação direta do Espírito sobre 
o pensamento do médium 
e que, de certa maneira, 
lhe paralisa o raciocínio, 
relativamente às comunica-
ções. O médium fascinado 
não acredita que o estejam 
enganando: o Espírito tem a 
arte de lhe inspirar confiança 
cega, que o impede de ver o 
embuste e de compreender 
o absurdo do que escreve, 
ainda quando esse absurdo 

salte aos olhos de toda gente. 
A ilusão pode mesmo ir até 
ao ponto de o fazer achar 
sublime a linguagem mais 
ridícula. Fora erro acreditar 
que a este gênero de obsessão 
só estão sujeitas as pessoas 
simples, ignorantes e baldas 
de senso. Dela não se acham 
isentos nem os homens de 
mais espírito, os mais instruí-
dos e os mais inteligentes sob 
outros aspectos, o que prova 
que tal aberração é efeito 
de uma causa estranha, cuja 
influência eles sofrem.” (item 
239)

“Já dissemos que muito mais 
graves são as consequências 
da fascinação. Efetivamen-
te, graças à ilusão que dela 
decorre, o Espírito conduz o 
indivíduo de quem ele chegou 
a apoderar-se, como faria 
com um cego, e pode levá-lo 
a aceitar as doutrinas mais 
estranhas, as teorias mais fal-
sas, como se fossem a única 
expressão da verdade. Ainda 
mais, pode levá-lo a situações 
ridículas, comprometedoras e 
até perigosas. [...] Os grandes 
termos — caridade, humil-
dade, amor de Deus — lhe 
servem como que de carta 

de crédito, porém, através de 
tudo isso, deixa passar sinais 
de inferioridade, que só o 
fascinado é incapaz de per-
ceber. Por isso mesmo, o que 
o fascinador mais teme são 
as pessoas que veem claro. 
Daí o consistir a sua tática, 
quase sempre, em inspirar ao 
seu intérprete o afastamento 
de quem quer que lhe possa 
abrir os olhos. Por esse meio, 
evitando toda contradição, 
fica certo de ter razão sem-
pre.” (item 239)

“... Regra geral: quem quer 
que receba más comunica-
ções espíritas, escritas ou 
verbais, está sob má influên-
cia; essa influência se exer-
ce sobre ele, quer escreva, 
quer não, isto é, seja ou não 
médium, creia ou não creia. 
A escrita faculta um meio de 
ser apreciada a natureza dos 
Espíritos que sobre ele atuam 
e de serem combatidos, se fo-
rem maus, o que se consegue 
com mais êxito quando se 
chega a conhecer os motivos 
da ação que desenvolvem. 
Se bastante cego é ele para 
o não compreender, podem 
outros abrir--lhe os olhos.”(i-
tem 244)

“Em resumo: o perigo não 
está no Espiritismo em si 
mesmo, pois que este pode, 
ao contrário, servir-nos de 
governo e preservar-nos do 
risco que corremos inces-
santemente, à revelia nossa. 
O perigo está na orgulhosa 
propensão de certos médiuns 
para, muito levianamente, se 
julgarem instrumentos exclu-
sivos de Espíritos superiores 
e nessa espécie de fascinação 
que lhes não permite compre-
ender as tolices de que são in-
térpretes. Mesmo os que não 

O perigo está na 
orgulhosa propensão 

de certos médiuns 
para, muito leviana-
mente, se julgarem 
instrumentos exclu-
sivos de Espíritos 

superiores
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são médiuns podem deixar-se 
apanhar.”(item 244)

“... Pode ser que o ascen-
dente do Espírito, que torne 
o fascinado surdo a toda 
sorte de raciocínio, podendo 
chegar até, quando o Espí-
rito comete alguma grossa 
heresia científica, a pô-lo 
em dúvida sobre se não é a 
ciência que se acha em erro. 
Como já dissemos, o fascina-
do, geralmente, acolhe mal os 
conselhos; a crítica o aborre-
ce, irrita e o faz tomar quizila 
dos que não partilham da 
sua admiração. Suspeitar do 
Espírito que o acompanha é 
quase, aos seus olhos, uma 
profanação, e outra coisa 
não quer o dito Espírito, pois 
tudo a que aspira é que todos 
se curvem diante da sua pala-
vra.” (item 250)

Os textos acima demons-
tram, sem equívoco, a serie-
dade da situação, e para isso 
precisamos estar preparados. 
E esse preparo envolve proce-
dimentos aplicados às tarefas 
de mediunidade. Não que seja 
preciso manter fiscais ou poli-
ciais no encalço dos médiuns, 
pegando no pé o tempo todo, 
mas sim manter algumas 
regras pré-estabelecidas com 
todos da equipe mediúnica, 
médiuns e assistentes, para 
observarem e evitarem as 
situações que podem levar a 
um processo de fascinação.

Os Espíritos elevados acei-
tam sem se chatear ou ficar 
nervosos quando fazemos 
perguntas que visam maior 
esclarecimento e buscam uma 

razão para qualquer reco-
mendação, e ainda, Espíri-
tos elevados reconhecem a 
importância do processo da 
encarnação onde uma alma 
precisa crescer pelas próprias 
iniciativas e decisões.

Podemos, sim, ouvir re-
comendações, mas ao rece-
bê-las, raciocinar sobre elas, 
ao invés de aceitá-las pelo 
simples fato de que veio de 
um Espírito ou mesmo de um 
Espírito tido como elevado.

É importante sempre a 
busca do reconhecimento 
pelo conteúdo da mensagem, 
não importando se o nome é 
conhecido, se a voz que vem 
do médium é a mesma e se 
já faz muito tempo que as 
comunicações ocorrem. Os 
Espíritos que desejam enga-
nar são ardilosos. De forma  
que somente o raciocínio, 
com base no bom senso, e na 
multiplicidade de opiniões 
podem garantir a verdadeira 
identidade do Espírito comu-
nicante.

Estas considerações podm 
ser vistas, também, em textos 
da Revista Espírita, de outu-
bro de 1858, em Obsedados e 
subjugados, a seguir:

“O homem pode sempre, pela 
sua vontade, sacudir o jugo 
dos Espíritos imperfeitos, 
porque, em virtude de seu 
livre arbítrio, tem a escolha 
entre o bem e o mal. Se o 
constrangimento chegou 
ao ponto de paralisar sua 

vontade, e se a fascinação é 
muito grande para obliterar 
o seu julgamento, a vontade 
de uma outra pessoa pode 
substituí-la.

. . .

“Em resumo, o perigo não 
está no próprio Espiritismo, 
uma vez que ele pode, ao 
contrário, servir de controle, 
e preservar daquele que cor-
remos, sem cessar, com o nos-
so desconhecimento; está na 
propensão de certos médiuns 

crerem-se, muito levianamen-
te, os instrumentos exclusivos 
de Espíritos superiores, e na 
espécie de fascinação que não 
lhes permite compreender 
as tolices das quais são os 
intérpretes. Aqueles mesmos 
que não são médiuns, nisso 
podem se deixar prender.

1º Todo médium deve des-
confiar do arrastamento irre-
sistível que o leva a escrever 
sem cessar e em momentos 
inoportunos; deve ser senhor 

O homem pode 
sempre, pela sua 
vontade, sacudir o 
jugo dos Espíritos 

imperfeitos, porque, 
em virtude de seu 

livre arbítrio, tem a 
escolha entre o bem 

e o mal
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de si mesmo, e não escrever 
senão quando quiser;

2º Não são dominados os 
Espíritos superiores, nem 
mesmo aqueles que, sem 
serem superiores, são bons e 
benevolentes, mas podem-se 
dirigir e domar os Espíri-
tos inferiores. Quem não é 
senhor de si mesmo não pode 
sê-lo dos Espíritos;

3º Não há outro critério para 
discernir sobre o valor dos 
Espíritos, senão o bom senso. 
Toda fórmula dada, para 
esse efeito, pelos próprios 
Espíritos é absurda, e não 
pode emanar de Espíritos 
superiores;

4º Julgam-se os Espíritos, 
como os homens, pela sua 
linguagem. Toda expressão, 
todo pensamento, toda má-
xima, toda teoria moral ou 
científica que se choque com 
o bom senso, ou não res-
ponde à ideia que se faz de 
um Espírito puro e elevado, 
emana de um Espírito mais 
ou menos inferior;

5º Os Espíritos superiores 
têm, sempre, a mesma lingua-
gem com a mesma pessoa e 
não se contradizem nunca;

6º Os Espíritos superiores 
são, sempre, bons e benevo-

lentes; não há jamais, em sua 
linguagem, nem acrimônia, 
nem arrogância, nem amar-
gor, nem fanfarrice, nem tola 
presunção. Falam simples-
mente, aconselham, e se 
retiram se não são escutados;

7º Não é preciso julgar os 
Espíritos quanto à forma 
material e à correção de sua 
linguagem, mas sondá-los em 
seu sentido íntimo, escu-
tar suas palavras, pesá-las 
friamente, maduramente e 
sem prevenção. Todo desvio 
do bom senso, da razão e da 
sabedoria, não pode deixar 
dúvida quanto à sua origem, 
qualquer que seja o nome 
com o qual se vista o Espí-
rito;

8º Os Espíritos inferiores 
temem aqueles que analisam 
suas palavras, desmasca-
ram suas torpezas e não se 
deixam prender pelos seus 
sofismas. Algumas vezes, 
podem ensaiar resistir, mas 
acabam sempre por deixar 
a vítima quando se sentem 
mais fracos;

9º Quem age, em todas as 
coisas, tendo em vista o 
bem, se eleva pelo pensa-
mento acima das vaidades 
humanas, expulsa do seu 
coração o egoísmo, o orgulho, 

a inveja, o ciúme, o ódio, 
perdoa os seus inimigos e põe 
em prática esta máxima do 
Cristo: ‘Fazer aos outros o 
que se gostaria que fizessem 
a si mesmo’, simpatiza com 
os bons Espíritos; os maus o 
temem e se afastam dele.
Seguindo esses preceitos, pro-
teger-se-á das más comunica-
ções, da dominação de Espí-
ritos impuros, e aproveitando 
tudo o que nos ensinam os 
Espíritos verdadeiramente 
superiores, contribuir-se-á, 
cada um por sua parte, para 
o progresso moral da Huma-
nidade.”

Dessa leitura, da Revista 
Espírita (1858), denota-se 
a importância dos médiuns 
em evitar advogar em prol 
dos espíritos que por eles se 
comunicam, mas sempre, 
avaliar e pedir para avaliar o 
conteúdo antes de publicar. 

E isto não é um desres-
peito a um Espírito que 
ajuda por muitos anos a casa 
espírita, seus trabalhadores 
e pessoas necessitadas, mas 
sim, um respeito à própria 
casa espírita, seus traba-
lhadores e os assistidos nos 
trabalhos espirituais. E, se o 
irmão espiritual é mesmo um 
ser elevado, ele vai entender 
e até agradecer. Mas, se nos 
deixarmos levar, mesmo que 
em nome de um respeito, por 
um nome, por uma reputação 
do passado, e deixarmos as 
guardas abertas, então será 
uma questão de tempo, pois a 
espiritualidade superior, nos 
ensina pela vida. 
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De forma que, humilde 
e constantemente, devemos 
criar os procedimentos para 
que as comunicações sejam 
observadas, apontadas as 
dúvidas, e levar isto ao pró-
prio Espírito comunicante, 
ou para outros Espíritos ou 
grupos de pessoas capacita-
das para este tipo de análise. 
Evitar o isolamento, sob 
qualquer pretexto, e enten-
der seu papel de mediador 
de mensagens que devem ser 
sempre colocadas em análise, 
à luz da doutrina espírita. 

Se assim procedermos, po-
deremos vir a ter problemas, 
mas com certeza, estaremos 
preparados para resolvê-los, 
fraternalmente.

Luiz Eduardo Ribeiro é diretor 
do Departamento de Mediunida-
de da USE SP e 1o secretário da 
USE Intermunicipal de São José 
dos Campos.
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Senadores e convidados 
celebraram a memória do 

médium espírita Chico Xavier 
numa sessão especial na tarde 
do último dia 11 de fevereiro. 
A iniciativa partiu do senador 
Eduardo Girão (Podemos-
-CE), comandando a reunião, 
lembrou que a homenagem 
é parte de uma trilogia que 
também já reverenciou em 
Plenário Allan Kardec e Be-
zerra de Menezes. 

O parlamentar abriu a 
sessão relatando que Francis-
co Cândido Xavier nasceu em 
uma família com nove filhos 
de um vendedor de bilhete de 
loteria e de uma lavadeira, 
ambos analfabetos, na cidade 
mineira de Pedro Leopoldo, 
em 1910.

Eduardo Girão narrou 
que, aos 22 anos, caixeiro de 
um pequeno armazém, Chico 

publicou a primeira edição 
do Parnaso de Além-Túmulo, 
coletânea de poemas psico-
grafados que fez sensação nos 
círculos literários brasileiros e 
o tornou conhecido nacional-
mente.

— Começava aí sua histó-
ria de vida pública. Ao Par-
naso, seguiram-se mais de 400 
livros, que venderam mais 
de 50 milhões de exempla-
res. Mas Chico Xavier viveu 
no mun-
do sem 
ser do 
mundo. 
Embora 
viesse a 
se tornar 
o escritor 
brasi-
leiro de 
maior 
sucesso 
comer-

Homenagem lembra exemplo de amor, fé e caridade de 
Chico Xavier

Notas na Candeia Espírita

cial da história, ele cedeu 
integralmente os direitos 
autorais de suas obras para 
instituições de caridade 
espalhadas por todo o nosso 
país — destacou.

Ainda conforme o senador, 
embora fosse reconhecido 
como um dos maiores líderes 
espirituais do Brasil e um dos 
mais importantes expoentes 
do espiritismo, 

— É esse um exemplo de 
fé em Jesus e desprendimento 
de interesses materiais; de 
alguém que nos mostra, como 
nos mostrou, que, embora 
ninguém possa voltar atrás 
e fazer um novo começo, 
qualquer um pode começar 
agora a fazer um novo fim 
— afirmou. 

A cerimônia ainda contou 
com representantes das fede-
rativas do DF e Brasileira e 
de Haroldo Dutra Dias.
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O Congresso Nacional 
promulgou, nesta quin-

ta-feira (17), a Emenda Cons-
titucional 116, que isenta do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) os templos 
religiosos que funcionem em 
espaços alugados.

O relator da proposta 
na Câmara, deputado João 
Campos (Republicanos-GO), 
afirmou que a emenda vai 
garantir o que já está previsto 
na Constituição: a liberdade 
de culto religioso em todo o 
território nacional.

João Campos lembrou 
que, muitas vezes, pequenas 
agremiações religiosas fun-
cionam em espaços alugados 
e são obrigadas a fechar suas 
portas por falta de recursos 
para o pagamento do IPTU.

O presidente do Congres-
so, senador Rodrigo Pacheco, 
destacou que essa emenda 
adequa a realidade atual ao 
texto constitucional, que já 
prevê isenção tributária para 
templos religiosos.

“Na prática corrente do 
mercado imobiliário, os con-
tratos de locação costumam 
prever a transferência de res-
ponsabilidade do pagamento 
do IPTU do locador para o 
locatário. Em razão disso, as 
entidades religiosas têm com 
frequência se deparado com 

Congresso promulga emenda que isenta de IPTU imóveis 
alugados por templos religiosos

obrigações legais de arcar 
com esses ônus, contrariando 
assim a intenção manifes-
ta do texto constitucional”, 
afirmou.

Segundo Rodrigo Pache-
co, a emenda vai diminuir o 
número de ações que atual-

mente estão na Justiça para a 
solução de problemas relacio-
nados ao IPTU.

Fonte: Agência Câmara de 
Notícias

Notas na Candeia Espírita
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“A pandemia vai passar para 
uma situação endêmica (o 

agente infeccioso continua pre-
sente, porém não provoca mais 

emergência sanitária). Agora, 
se isso acontecerá neste ano, 

vai depender do aumento e da 
celeridade da vacinação em 

grandes bolsões que permane-
cem sem cobertura adequada.”

Sue Ann Clemens, brasileira,
professora da Universidade de Oxford 

e coordenadora, no Brasil, da pesquisa 
clínica da vacina Osford-AstraZeneca.

“... se a proposta de conceito de afinidade vigente era aceita por conseguir 
dar suporte ao entendimento de alguns fenômenos que envolvem a influ-

ência entre dois Espíritos, a presente proposta tem tudo para ser aceita 
pois além de também dar suporte ao entendimento desses mesmos fenô-
menos, ela é a primeira a apresentar uma solução ao problema de como 
explicar que um médium de moral elevada é capaz de dar comunicação e 

controlar a manifestação de um Espírito endurecido.”
Alexandre Fontes da Fonseca, em Ensaio teórico sobre afinidade no Espiritis-

mo, Jornal de Estudos Espíritas.

“Kardec emprega a razão, mas não é racionalista, observa os fatos, 
mas não é empirista radical, reconhece a fé, mas não é místico, 
propõe uma reunião de espíritas em torno dos ideais espíritas, mas 
não um conjunto de ritos, mitos, hierarquia e outros elementos 
exteriores.”

Jáder dos Reis Sampaio, no blog Espiritismo Comentado.

“Todos os frequentadores da USE que pertençam ao grupo 
elegível para vacinação contra a Covid-19, conforme o progra-
ma de imunização do Estado de São Paulo e de acordo com o 
calendário do município de residência do frequentador, deve-
rão apresentar a comprovação da vacinação contra Covid-19 

para frequentar as sedes da USE.”

Resolução 01/2022, da USE.

“AspAs
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“Os fluidos se unem pela semelhança de 
sua natureza; os antagônicos se repelem; 
há uma incompatibilidade entre os bons 
e os maus fluidos, como entre o óleo e a 

água.”
Allan Kardec, A gênese, os milagres e as predições segundo o espiritismo

capítulo XIV, item 21.

“As modernas doutrinas psicológicas têm procura-
do despertar as mentes e os corações para a con-
quista do sentido brando e pacífico da existência, 

mas há relutância forte entre o ego e o self, manten-
do-se os velhos hábitos que geram desequilíbrio.”

Divaldo Pereira Franco, médium e humanista.

 “Levai, em todas as ações do Mo-
vimento Espírita que se desdobra-

rem, este estado de coisas. Po-
nhais, na presença da dúvida ou da 
discórdia, atitudes de paz e conci-

liação.”

Bezerra de Menezes,
psicografia de Alexandre Pereira,

em reunião do CFN, 2021

“Algumas pesquisas – entre as quais, as que realizei nos 
últimos anos, na área de letras – evidenciam que exis-
tem conteúdos e habilidades, apreensíveis em livros do 
médium, que não correspondem a seu provável repertó-
rio cultural; por outro lado, são condizentes com o re-
pertório cultural de autores a quem são atribuídos.”

Alexandre Caroli Rocha, ganhador do prêmio Bigelow,
com ensaio sobre a obra de Chico Xavier
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Congresso
Para as palestras especiais, das 
conferências iniciais e finais, já es-
tão definidos todos os participan-
tes do 18o Congresso Estadual de 
Espiritismo, da USE. Alberto Al-
meida, André Trigueiro, Eulália 
Bueno, Emanuel Cristiano, Ha-
-roldo Dutra, Humberto Schu-
bert e Rossandro Klinjey estão 
confirmados.

ConsCiênCia
Marco Milani, diretor de Dou-
-trina da USE, faz parte da Co-
missão do CFN que desenvolve a 
Campanha Permanente de Cons-
cientização Ecológica. A comis-
são foi formada na última reunião 
extraordinária de 31 de janeiro.

118 anos
Fundada em 1 de janeiro de 1904, 
a Federação Espírita Amazo-nen-
se (FEA) comemorou seus 118 
anos de atividades no estado do 
Amazonas, com palestra especial  
virtual de Eulália Bueno, quando 

desenvolveu o tema Novo man-
damento dos dias atuais. A palestra 
aconteceu no dia 29 de janeiro.

PodCast
Agora, além de disponibilizar 
no site da USE, as gravações dos 
programas Momento Espírita esão 
nos principais agregadores de Po-
dCasts (Spotify, Apple, Google, 
Amazon Music e Deezer.

em breve
Falando sobre cultura e pesquisa 
espírita, em breve, mais uma re-
vista no meio espírita. A frquên-
cia será trimestral em edição digi-
tal. E gratuita.

desistênCia
Estava em desenvolvimento, a 
realização de evento especial do 
GEP Grupo Espírita Paulista, 
para o mês de dezembro. O local 
seria o Anhembi. Variação de va-
lores, mesmo na pandemia, foi o 
motivo da desistência. 

extraordinária
Nova reunião extraordinária do 
CFN Conselho Federativo Na-
-cional está agendada para o mês 
de março. Na pauta o Plano de 
Trabalho do Movimento Espí-ri-
ta para os próximos 5 anos.

enContro
O próximo Encontro Nacional 
da Liga de Pesquisadores do Es-
piri-tismo (ENLIHPE) acontece 
em agosto, dias 27 e 28. Será a 
sua 17a edição. O planejamento é 
de encontro presencial na sede da 
USE, em São Paulo, comemoran-
do os 20 anos da Liga.

trabalhos
Com prazo para entrega até 15 
de abril, a Liga abriu a chamada 
de submissão de trabalhos para 
o próximo ENLIHPE que, neste 
ano, tem como tema central a co-
erência doutrinária.

C u r t A s
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Pesquisa
A Pesquisa Nacional para Espí-
ri-tas 2022 está com perguntas 
novas. Vieram de contribuições 
de algumas instituições paulistas. 
A coordenação da Pesquisa é de 
Ivan Franzolim. Distribuída no 
início de fevereiro, seu prazo para 
envio das respostas é 30 de abril.

Posição
A FEB Federação Espírita Brasi-
leira tomou posição contrária ao 
Projeto de Lei 442/1991, sendo 
a favor da valorização da vida. 
Comunicado divulgado no início 
de fevereiro estabelece que “os 
jogos de azar são danosos a todo 
o sistema familiar, promovendo o 
adoecimento do indivíduo e das 
pessoas próximas”.

Cuidado
Com proposta sob a alegação de 
defender a liberdade de expres-
são, o Congresso pode aprovar 
campanhas dentro de igrejas e 
templos, ao assegurar aos candi-
datos o direito de comparecer a 
esses locais, usar a palavra e exi-
bir vídeos de suas ideias, ficando 
proibidos apenas de pedir votos, 
de forma direta, a eles próprios.

torteroli
Pesquisador espírita está escre-
vendo novo livro sobre o pensa-
mento de Afonso Angeli Torte-
roli, italiano que viveu no Brasil 
no final do século XIX e início do 
XX. Desencarnou em 11 de ja-
neiro de 1928. Muitas novidades 
e resgate de suas ações no movi-
mento espírita iniciante, com 
científicos e religiosos.

Censo
O próximo Censo brasileiro co-
meça em primeiro de agosto. No 
seu conteúdo, perguntas sobre 
crença e religião. Nas primeiras 
respostas para a Pesquisa Nacio-
nal para Espíritas 2022, 4% res-
ponderam que não vão declinar 
que são espíritas.

aborto 1
Seguindo os exemplos do México 
e da Argentina, também a Co-
lômbia descriminalizou o aborto 
– e tornou-se o terceiro país na 
América Latina a liberalizar, em 
pouco mais de um ano, a legisla-
ção para a interrupção voluntária 
da gravidez. 

aborto 2
A importância de uma nova lei 
liberal, segundo diversos juristas 
colombianos, é que dessa forma a 
nação se adéqua à realidade em 
que já vive, uma vez que, aproxi-
madamente, quatrocentas mulhe-
res são condenadas anualmente 
a penas que chegam a até cinco 
anos de prisão devido a medidas 
e atitudes abortivas. O aborto 
já não era um ato criminoso na 
Colômbia em casos de anencefa-
lia, risco à vida da mãe e estupro 
(como no Brasil). Agora, por de-
sejo da mulher, pode também ser 
feito até a vigésima quarta sema-
na de gestação.

Jogos de azar
Foram trinta anos de fundo de 
gaveta. Na semana passada, no 
entanto, com pautas bem mais 
urgentes para serem cuidadas vi-
sando ao bem-estar da população 

brasileira, a Câmara dos Deputa-
dos decidiu votar o texto-base do 
projeto que propõe a legalização 
de jogos de azar no país: entre 
eles, bingos, cassinos e jogo do bi-
cho. A rigor, todos já são pratica-
dos apesar da proibição.

divórCios
Dados divulgados pelo IBGE: em 
2020, primeiro ano da pandemia 
de Covid-19, consumaram-se no 
Brasil 331.185 divórcios – núme-
ro que se traduz em uma queda 
de 13,6% se comparado ao ano 
anterior. É a maior redução desde 
1984, quando esse levantamento 
começou a ser feito.

CamPanha ide
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