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Presidente com a palavra

Caro Leitor,

estamos completando um ano de 
gestão neste mês de abril... É neste 
momento que nossas atenções se 
voltam para uma análise de nossa 
gestão não só do ponto dos recur-
sos materiais, mas também o que 
realizamos no movimento espírita 
joseense.

Motivados pelo resgate histórico da 
USE Intermunicipal de São José dos 
Campos, conseguimos compartilhar 
parte da história dos Centros Espí-
ritas e também de alguns trabalha-
dores. Encontramos documentos, 
atas e anúncios da atuação de nossa 
USE na década de 50. Algumas 
histórias já conhecidas por nós, mas 
outras que estavam na lembrança 
de companheiros estão sendo resga-
tadas, a exemplo do “Centro Espí-
rita Fraternidade”, extinto por uma 
questão religiosa, foi incorporado 
ao Centro Espírita Amor e Carida-
de. Soubemos, também, da dedica-
ção de Célio Lemos e Pedro Synézio 
Vanzella, que juntos semanalmente 
visitam os Centros de nossa cidade, 
na época sete, para divulgar as 
ações da União Municipal Espírita, 
hoje USE Intermunicipal de São 
José dos Campos. Junta-se a esse 
trabalho a reativação da revista 
Candeia Espírita e do site.
 
Devido ao momento atual e as con-
sequências da pandemia na econo-
mia, entendemos que algumas ações 
seriam necessárias. Foram criadas 
reuniões bimestrais da tesouraria 
com objetivo de manter a saúde fi-

nanceira da USEISJC e iniciamos o 
processo de readequação da Banca 
do Livro Espírita. 

Houve ações para levantar o estado 
dos documentos, equipamentos e 
livros na Sala da USEISJC, com 
apoio de voluntários.

A questão doutrinária, pedra 
angular da USEISJC, continua com 
suas ações através das Semanas, 
Seminários e Feira do Livro. O ob-
jetivo continua o mesmo, as obras 
de Kardec como base de consulta 
para questões espíritas. Vemos com 
alegria a volta das atividades e o 
surgimento de alguns estudos nos 
Centros. 

Estamos conscientes de que há mui-
to trabalho a ser feito, mas agrade-
cemos os incentivos, a dedicação, 
união dos Centros e a confiança que 
tem sido depositada nesta adminis-
tração. 

Desejamos a todos uma ótima leitu-
ra e que os Bons Espíritos conti-
nuem nos assistindo nas tarefas que 
escolhemos.

Daniel Camasmie
Presidente da

USE Intermunicipal de São José dos 
Campos

Gestão 2021 - 2024
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Como nas vezes anteriores, 
para a entrevista com cada 

convidado, enviamos as per-
guntas e recebemos, de volta, 

as respostas pessoais. Com 
Iclea, a primeira parte foi a 
mesma. No entanto, o que 
recebemos de resposta foi a 

história de uma vida e decidi-
mos pelo formato que segue. 

Nasci em Caçapava,  
em 16 de outubro de 
1943, filha de Adhe-

mar P. de Siqueira e Olívia 
Batalha de Siqueira. Raízes 
abençoadas que nos deram o 
gosto do trabalho, de ajudar 
as pessoas e respeitá-las, e de 
ser espírita.

Fiz Evangelização no Cen-
tro Espírita  A Fé pela Razão, 
naquele tempo aulas de Cate-
cismo, com minha querida tia 
Maria E. Batalha. 

Com 12  para 13 anos 
comecei a dar aulas para os 
pequenos, sob a supervisão da 
tia. E não  parei mais. Usava  
flanelógrafo! Lembram-se? 

Frequentei  as aulas da 
Mocidade Espírita, que eram 
dadas pelo sr. Regis. Mais 

tarde, colaboravam também 
sr. Ari Moutinho e sr. Nel-
son Pacheco. Estudávamos 
3 vezes por semana: terças, 
quintas e sábados. De início, 
a tia Maria Batalha era quem 
dava aulas aos sábados.

Ali convivia com o Clau-
dio, que já era conhecido. Pais 
amigos. Mais velha 3 anos 
ficamos grandes amigos pois 
se entusiasmava com o estudo 
da Doutrina, tanto quanto eu.

Deixamos de frequentar 

quando ambos fomos estudar 
em São Paulo.  Ele Química, 
eu, Biblioteconomia.  Em São 
Paulo,  íamos, às vezes, ao 
Centro Espírita Batuíra, e sr. 
Spártaco, renomado traba-
lhador, recebia orientações. 
Fomos os dois procurar a 
nossa. 

“Vocês trabalharão muito 
para a Doutrina Espírita.” 

Saímos dali, jovens que 

Iclea de Siqueira Vidal
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éramos, um pouco assustados. 
A orientação estava certa, 

e o que aprendemos é que 
as tarefas não vêm todas de 
uma vez. As oportunidades 
de trabalho foram surgindo à 
medida que os trabalhadores 
estavam prontos.  

Formados, voltamos para 
Caçapava, mas nossa ligação 
com São José dos Campos 
continuava. Tinha feito o 
Clássico no João Cursino. 
Agora começara a trabalhar 
no INPE (Instituto Nacional 
de Atividades Espaciais), na-
quele tempo CNAE (Comis-
são Nacional de Atividades 
Espaciais) . 

Claudio, curso mais lon-
go, ficou mais um ano, e ao 
voltar foi estagiar no ITA 
(Instituto Tecnológico de Ae-
ronáutica), Departamento de 
Química. Brilhou, e recebeu 
uma indicação espontânea 
para um cargo de Química, 
que ainda não existia, mas 
seguraram quando ele foi 
procurar emprego na Rhodia, 
naquele tempo Rodosá.

Nessa altura os amigos, 
já estavam noivos. Sempre 
amigos.

Fui a primeira bibliote-
cária do INPE.  Junto com a 
equipe de computação, nossa 
Biblioteca se destacou na 
América do Sul por possuir 
seu acervo de “papers”  em 
uma listagem inspirada na da 
NASA (agência independente 
dos Estados Unidos).

Antes de completar um 
ano de casados já moráva-
mos em nossa querida São 

José  dos Campos, a pedido 
da Rhodia para o trabalho do 
Claudio.

Visitamos o Centro Espíri-
ta Amor e Caridade Jacob um 
tempinho. 

Aí descobrimos a nos-
sa casa, o Centro Espírita 
Divino Mestre. E encontra-
mos Carmen e Vera Godoi, 
Nelson Borges, e outros  que 
também se tornaram amigos 
queridos.  Já conhecíamos os 

três dos encontros espíritas 
que aconteciam no Vale do 
Paraíba.  Havia muita ami-
zade, entusiasmo, união entre 
todos naqueles tempos. Tia 
Nely, de Cachoeira Paulista, 
o povinho unido de Caçapava 
querida, os irmãos de Tauba-
té, e de Jacareí. Muito carinho 
e amizade nesses encontros. E 
nós dois participávamos com 
entusiasmo e trabalho.

Nelson Borges passou para 
o Claudio a condução da 
Mocidade do Divino Mestre, 
e juntos sempre, trabalhamos 
por mais ou menos 25 anos 
com os jovens. Que delicia!

Carmen, AC (Antonio Car-
los Orbolato), Vera, Milton, 
Rossana, Becceneri, big Will, 
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Shirlão/Shirloninha, Eduar-
do, Bete, a família R., Rosana, 
Cirilinho, Eduardo e Valéria 
Valério, os irmãos Georgina, 
Marcelinho, João Luiz, Al-
fredo, minhas filhas Cláudia, 
Ana Lúcia, Ana Flávia, Elton, 
João Sacramento, Lúcia Ter-
ra, João Luiz, Claudete, Rose 
Afonso. São tantos do Vale, 
todos amigos. 

“Nós vamos semear semen-
tes de amor e luz, nós vamos 
espalhar nossa doutrina de 
luz...” 

Amo essa música, os jovens  
sabem. Alias, hoje “jovelhos”. 
O tempo passa mesmo...

Hoje, uma amiga querida 
nos chamou como nos ape-
lidaram: Casal 20. Emoção 
pura, Fátima ! 

Reuníamo-nos  em nos-
sa casa para festas, assistir 
filmes e discuti-los, e para 
bailes, o famoso baile de anti-
gamente! Deixou saudades.

Concomitante ao trabalho 
de aulas, palestras no Vale, 
a participação da Diretoria 
continuava com a dupla par-
ticipando. Claudio na UME 
União Municipal Espírita, 
CRE Conselho Regional Es-
pírita, ambos da USE, trazia 
para casa serviços para mim.

Eu que fazia os cartazes 
dos eventos da UME, CRE e 
ia levá-los em cada Centro, 
aos dirigentes. Era um rever e 
abraçar amigos.

O Albergue Leão Marcon-
des, Evangelho e prece com 
os albergados. Os caseiros do 

Nós vamos semear 
sementes de amor e 
luz, nós vamos espa-

lhar nossa doutrina de 
luz ...



centro. Vilzia com Patrícia, 
dona Aldema com Andreia e 
Wladimir .... Delícia que era. 
Éramos todos uma família, 
mesmo. As crianças amigas 
crescendo juntas.

Fui com Pedro Rubens e 
Fátima comprar o terreno do 
futuro Centro Espírita Jesus 
de Nazaré. Fui tesoureira um 
tempo, para ajuda a Fátima 
na administração daquele 
centro.

Tanta coisa começando 
nessa época!

PIME – Programa Inte-
grado das Mocidades Espí-
ritas. Estudavam e viviam o 
mesmo programa de estudo 
no Vale. Comentavam-se as 
aulas. Realizavam-se Encon-
tros, e trabalhávamos em 
equipes. 

Claudio parou 6 anos em 
suas atividades, fazendo En-
genharia em Mogi das Cruzes. 
(1973).

Eu continuei. Vendo surgir 
e crescer do idealismo do 
Nelson Borges, a COME-
VALP Confraternização de 
Mocidades Espíritas do Vale 
do Paraíba, a FLE Feira do 
Livro Espírita, etc. Todos 
trabalhando juntos, parceiros 
amigos.

Nas FLE eu ia levar as 
filhas na escola e passava lá 
toda manhã para fazermos 
juntos a prece para começar o 
dia com o querido sr. Geraldo 
Pires. Atendia às pessoas que 
queriam conversar, buscavam 
orientações, desabafar. Não 
sei se já se falava em Atendi-
mento Fraterno.

 E passar uma metade de  
noite numa conversa gostosa, 
um cafezinho, vigilância e 
prece até de manhã. Claudio 
junto, claro. E as filhas na-
quela preocupação.

Sr. Geraldo Pires e Dalmir 
Muniz marcaram época.

Um dia, escrevi um bilhete 
ao Nelson Borges, da UME, 
tínhamos a Semana Karde-
ciana, palestras de aniver-
sários do Centro, faltava 
orientações para a família, 
década de 70! Amor livre, 
jovens engravidando, confli-

tos familiares. Precisávamos 
ter uma semana dedicada à 
família. Claudio voltou dessa 
reunião com a rubrica do Nel-
son Borges. No dia seguinte 
fui me encontrar com Carmen 
e Vera Godoi para, alegres e 
felizes, bolarmos a Semana 
da Família. Uma delícia e um 
sucesso. 

Fiz COEM Centro de 
Orientação e Educação Me-
diúnica, trabalhei na reunião 
mediúnica com Marinilce, 
depois Ivan, depois Solange, e 

depois TCE.
Os Centros Espíritas eram 

simples, antigos. 
Época de grandes mudan-

ças. Reformas. O nosso prédio 
antigo tinha palco! 

Começou a reforma! Por 
um tempo nosso chão era o 
contrapiso. E para lavar com 
pouca água, esguicho com 
balde! A turminha inteira. 
Ainda ouço o eco das risadas.

Começa também interesse 
novo para o estudo da doutri-
na. Jornais espíritas motiva-
vam.

Cláudio criou formas de 
estudo da Codificação muito 
apreciadas, o GELE Grupo 
de Estudo de O Livro dos Es-
píritos),  o GECO Grupo de 
Estudo da Codificação e, tam-
bém, o EBE Estudo Básico do 
Espiritismo, e eu ajudava na 
sua implementação, execução 
e aplicação no Centro.

 Vera Godoi liderava a 
Evangelização. Queríamos 
melhorar o Programa. E 
assim ganhei do povo de Belo 
Horizonte, um livreto com 
toda a programação deles, 
inclusive bibliografia. Traba-
lhamos e saiu, para a alegria 
de todas nós, o programa 
novo, para 2 anos em cada 
ciclo.

Atrás do Centro foi aberto 
o Supermercado Jumbo-Ele-
tro. Os pais traziam as crian-
ças e iam às compras. Alguns 
no carro lendo jornal.  Aquilo 
não nos agradava. Lá fomos 
nós propor um programa de 
estudo para os pais. Rodolfo 
Calligaris - Familia, e Emma-

Eu bibliotecária, abra-
cei a ideia. Sebastião 

Tavares era o presiden-
te e queria aperfeiçoar. 
Classificação decimal 

para os assuntos. 
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nuel – Vida e Sexo. Conse-
guimos. Todos queriam.

Dona Dilce e Antonio 
Carlos Orbolato – boas 
lembranças.

O Conselho do Divino 
Mestre propôs abrir um 
trabalho de dia. Dona Dilc, 
queridíssima, e eu nos pro-
pusemos. Ilza e Benedita nos 
prestigiando toda terça feira. 
A frequência era muito boa. 
Até hoje. Então surgiram os 
estudos. Numa época, Solan-
ge e eu dirigíamos o ESDE 
Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita, da tarde. 

Eu, bibliotecária, abracei 
a ideia. Sebastião Tavares era 
o presidente e queria aperfei-
çoar. Classificação decimal 
para os assuntos. Quase abra-
cei a causa em nível profissio-
nal, mas o amor ao trabalho 
no Divino Mestre esfriou a 
meta. Adaptamos ao interesse 
do público a arrumação e deu 
muito certo.  Divulgávamos 
livros. Promovíamos leituras:

Leia livros, devolva os 
livros e doe livros.

Um dia apareceu um moço 
da USE SP para conhecer a 
Biblioteca. Queria saber o 
que fazíamos para termos tão 
grande número de leitores. 

Era a época! Todos gos-
tavam de ler. Eu, desde 
pequena, lia muito, literatura 
variada, e gostava e gosto de  
dar aulas porque é a forma 
deliciosa de aprender e fixar. 
Sempre lemos muito, nós 
dois, não  necessariamente os 

mesmos livros.
Havia muita amizade. 

Éramos convidados sempre 
para dar aulas e palestras no 
Vale do Paraíba. 

Nesses estudos encontrei 
um tema apaixonante: ani-
mais, li e leio ate hoje o que 
encontrar. Fiz curso de con-
versar (estar) com os animais. 
Experiências inesquecíveis.

Um dia, um jovem de Jaca-
reí, o Alexandre Kardec, veio 
em casa nos falar do Projeto 
Cura-te.  Era muito, não dava 
para abraçar mais esta ativi-
dade. Foi para as mãos certas: 
Gléria Lúcia.

Éramos todos muito 

amigos e fui fazer palestras 
em vários centros da Aliança. 
Como ficava feliz.  Entre-
vistas no rádio (programa 
Vivência Espírita) com Rui e 
Jorge e a turminha. No pri-
meiro trabalho o Claudio foi 
o entrevistado.

 Essa união com Kardec 
e Jesus  é o ideal para um 
mundo regenerado. Que terá 
como pedra fundamental a 
Fraternidade. (A Gênese)

Um dia, Nelson Borges 

apareceu em casa com Ro-
sana para nos falar de seus 
planos para TV. Arrojado e 
idealizador. Lá fomos nos dar 
uma mãozinha, mãozinha 
mesmo. Grande Nelson! 

As irmãs Godoi cantavam 
lindamente composições 
musicais, homenageando Dr. 
Bezerra de Menezes, Allan 
Kardec, o Mar, etc. Vozes 
suaves, uma belezinha. (queri-
das, precisava contar isso).

Fui presidente do Conse-
lho Diretor, isto é, presidente 
do Centro uma vez.  Claudio 
duas ou mais.

Trabalho no Projeto Bem-
-Me-Quer, há muitos anos.  
Querido trabalho, fonte de 
amor e amizades, dou au-
las, faço secretaria, cozinha, 
campanhas. O espírito no 
Projeto é  fazer o que precisa. 
Fui Coordenadora duas vezes.  
Escrevi duas apostilas que 
serviram de modelo, no devi-
do tempo para outras Insti-
tuições, como Seicho-No-Ie, 
Batuíra, Renascer, de Jacareí, 
Colmeia, etc.

 Nosso Café da Manhã 4 
Estações tem uma linda his-
tória. Eu era a Coordenadora, 
duas voluntárias, Rosangela 
e Áurea,  vieram em tempo 
diferente, dizer que acorda-
ram com uma ideia que lhes 
pareceu muito boa. E era. 
Começamos nosso alegre e 
festivo Café. 

Pandemia nos conclamou 
à obediência (consentimento 
da razão) e resignação (con-
sentimento do coração) nos 
mantendo em isolamento com 

Era a época! Todos 
gostavam de ler. 

Eu, desde pequena, 
lia muito, literatura 
variada, e gostava e 
gosto de dar aulas.
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paciência e fé.  Sem café!... 
E o dr. Jacques? Desde 

1983, já o conhecíamos na 
reunião mediúnica do Ivan, 
em que participávamos.

Trabalho magistral que 
devemos à médium que o 
serviu tantos anos, Diva 
Hunger Colevatti. Excetuan-
do o trabalho de quinta-feira, 
estive presente às segundas, 
quartas, palestras, reuniões 
de atendimento de orientação 
solicitados e externas.

Meu querido professor, 
orientador, meio pai. Tantas 
ações lindas eu vi acontecer 
nas salas de atendimento. 
Curas.

“Não vim para passar as 
mãos em suas cabeças, mas 
para chamá-los à realidade e 
à melhoria.”

Dizia-nos. Que saudades! 
Quanta gratidão!

Hoje, nossa gratidão o 
homenageia com um livro de 
400 páginas (frente e verso), 
que conseguimos elaborar em 
dois anos, com o auxílio de 
Igor Nascimento, nosso jovem 
amigo. Resultado de mais de 
10 cadernos que tomei notas 
dos trabalhos dele. Entre-
guei três ao Centro Espírita 
Divino Mestre para a Biblio-
teca. Aprendendo a amar e a 
servir.

 Quanta luz, quanto amor, 
quanta abnegação.

 Não havia nada que nos 
impedisse de ir com dr. Jac-
ques em atendimentos graves, 
extras, até fora de São José. 

Até em São Paulo.
 Dedicação e seriedade, 

amor ao semelhante e lá ia 
Diva me chamar. Ali estáva-
mos as duas com ele. Trinta e 
cinco anos não são 35 meses.

Atendimentos diários, 
quando necessários, numa 
emergência de Pronto Socor-
ro.

Quanta luz, curas, bên-
çãos, agradecimentos lumino-
sos, presenciamos, sem pala-
vras, em silêncio de respeito. 
Gratidão em toda expressão 
do amor. 

Espiritismo, doutrina 
consoladora! Amo! Consola 
esclarecendo, esclarece con-
solando. É  esse o ponto de 
atração na sociedade para 
confortar e incentivar à 
melhoria através da melhoria 
dos indivíduos. 

 As falhas que encontra-
mos na vivência do movimen-
to não são da codificação nem 
do Evangelho. São nossas. 

Seremos felizes quando 
houver amor, compaixão, 
pronto perdão, e união entre  
as pessoas e grupos, sejam de 
onde sejam. 

Como fraternidade e 
solidariedade poderão existir, 
como pedras fundamentais de 
um mundo melhor, se não nos 
esforçarmos na caridade? (A 
Gênese, final)

Aquela caridade que não 
pode ser deixada de lado: 
benevolência, indulgência e 
perdão.

Aprendendo a amar e 
servir havemos de nos dar as 
mãos numa imensa ciranda 
de amor e luz
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Quem diria! A primeira mulher a existir na Terra, segundo a mito-
logia grega, teria surgido de uma combinação de forças de vários 
deuses. Dada como presente ao titã Epimeteu, irmão de Prometeu, 

Pandora já chegara carregada de qualidades e pronta para castigar os ho-
mens.

 O motivo? Zeus teria ficado bravo pela ousadia desse tal Prometeu em 
ter roubado aos céus o segredo do fogo. O presente que pensou em dar ao 

guerreiro fora recusado e acabou caindo nas mãos do irmão, que casou-se 
com o ser recém acabado.

A herança de 
Pandora

Carlos Abranches
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A mitologia revela que 
essa primeira mulher levava 
consigo uma caixa que conti-
nha todos os bens e males do 
mundo, desde os do corpo até 
os do espírito.

***

Epimeteu havia colocado 
duas gaiolas com gralhas no 
fundo da caverna onde mora-
va, escondendo a caixa entre 
elas. Desse modo, caso al-
guém se aproximasse sem que 
ele o percebesse, as gralhas 
fariam um barulho insupor-
tável, alertando-o sobre o 
intruso. 

 Mas Pandora, seduzindo-
-o, conseguiu convencê-lo a 
tirar as gralhas da caverna, 
alegando que não se sentia 
bem com as aves por perto, 
por causa do medo que tinha 
delas. 

 
Após uma noite de amor 

e de ter deixado o esposo em 
sono profundo, Pandora teria 
ido até a caixa e, ao abri-
-la, deixou que males como 
mentira, doenças, inveja, 
guerra, morte e outros mais 
de lá saíssem aos montes, de 
forma tão assustadora que 
ela entrou em pânico e fechou 
o estojo antes que a última 

das qualidades, a esperança, 
conseguisse escapar. 

 
É por isso que expressões 

como “a esperança é a última 
que morre” remetem ao mito 
de Pandora, que destaca essa 
virtude como um estímulo do 
homem para o enfrentamento 
de todos os males com que a 
vida o maltrata. 

***

Diante dos dias sombrios 
por que passamos, ter es-
perança é uma habilidade 
indispensável para suportar 
com nobreza as adversidades 
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do caminho.
 
Acreditar que algo é possí-

vel, mesmo quando há indi-
cações opostas, é convicção 
íntima de quem está apren-
dendo a conviver bem com a 
perseverança e a disciplina da 
continuidade. 

 
Esperança é a capacidade 

de esperar por aquilo por que 
ninguém mais espera. Por ser 
filha da fé, é a habilidade de 
acreditar até o fim, para além 
das perspectivas que apontam 
para o contrário.

 
Esperança é esperar pelo 

ciclo natural do amparo supe-
rior, mesmo após os tropeços 
comuns à caminhada, ainda 
que sem desqualificar o empe-
nho pessoal para a necessária 
transformação interior.

 
Essa é a posição de Emma-

nuel, ao afirmar que:

“Deus permitiu que as 
quedas d’água existissem 
para aprendermos quanta 
força de trabalho e renovação 
podemos extrair de nossas 
próprias quedas.” Ou seja, 
apesar de nossa pequenez, 

é preciso ir além, fazendo a 
nossa parte e confiando que 
dias melhores virão... e o com-
bustível emocional para isso é 
a esperança.

***

Em meio a tantas dores e 
crises por que a humanidade 
passa, ficamos a imaginar que 
essa caixa de Pandora - um 
verdadeiro “presente de gre-
go” trocado entre os deuses - 
não deveria ser pequena para 
conter tamanhos problemas. 

Carlos Abranches é jornalista 
e psicanalista, palestrante e 
escritor espírita. Trabalhador do 
Centro Espírita Jesus de Nazaré, 
de São José dos Campos.

 Ainda bem que ficou al-
guma coisa boa no fundo do 
baú, pra gente usar quando 
for preciso. E você, costuma 
utilizar a esperança nas horas 
mais difíceis de suas prova-
ções? 
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De volta às atividades presenciais, o
Departamento de Infância da USE Intermunicipal de São José dos Campos

realiza  encontro de atualização com trabalhadores de infância dos centros es-
píritas no mês de abril. Dinâmicas, reflexões e exposições sobre a retomada das 

atividades para fortalecer o trabalho em equipe à luz da Doutrina Espírita.
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Robson Luiz Rocha

Livrai-nos
do mal !
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Infelizmente, estamos vivendo novos e 
repetidos horrores de uma guerra. Temos 
sofrido com as imagens que nos chegam em 

tempo real, e ainda mais, quando são explora-
das pelo sensacionalismo. Multidões em cor-
redores humanitários, desesperadas, buscando 
abrigo em outros países, crianças aflitas e tris-
tes despedindo-se de seus pais que partem para 
a luta, pequenos perambulando solitários pelos 
enegrecidos caminhos, bombardeios a escolas, 
hospitais, vilas, cidades, trazendo a morte, esta-
belecendo o caos. 

É o panorama hoje em tela, acontecendo de 
maneira semelhante, com nomenclatura dife-
rente, em vários lugares. Sentimos compaixão e 
sentimos raiva! Dois sentimentos antagônicos. 

Mas, em qual desses sentimentos manteremos 
o nosso foco? Estamos acostumados a ver o 
mal em nossos semelhantes. O mal existe e 
não é da essência divina. Jesus, em sua oração1 
dominical pede ao Pai que nos livre do mal, 
confirmando aí que o mal existe em todos nós. 
Então, essa é a guerra que deveremos travar, 
ou seja, nos libertarmos do mal, ainda que 
andemos por um longo caminho. 

O psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl 
Gustav Jung (1875-1961), fundador da Psicolo-
gia Analítica, fala da Sombra, que é uma parte 
da nossa personalidade inconsciente. No livro 
O homem e seus símbolos 2 encontramos o 
seguinte pensamento:
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“[...] Quando uma pessoa 
tenta ver a sua sombra, ela 
fica consciente (e muitas vezes 
envergonhada) das tendências 
e impulsos que nega existirem 
em si mesma, mas que consegue 
perfeitamente ver nos outros 
- coisas como o egoísmo, a 
preguiça mental, a negligência, 
as fantasias irreais, as intrigas 
e as tramas, a indiferença e a 
covardia, o amor excessivo ao 
dinheiro e aos bens [...].”

É a Psicologia em con-
cordância com os dizeres do 
Cristo, em sua prece! 

É mais fácil ver o mal nos 
outros do que em nós mes-
mos. O apóstolo Paulo, em 
sua carta aos Romanos3 nos 
diz:

“Porque não faço o bem que 
eu quero, mas o mal que não 
quero, esse faço.”

Portanto, repito, nos 
libertarmos do mal exigirá 
de nós um grande esforço 
e perseverança. Precisamos 
nos autoconhecer, perceber 
nossas sombras, para que 
consigamos ser um pouco me-
lhor a cada dia.  Certamente 
teremos êxito, se nos educar-
mos dentro dos ensinamentos 
preconizados por Jesus, forta-
lecendo a nossa fé e buscando 
iluminação moral. 

No livro Orientação tera-
pêutica – à luz da psicologia 
espírita 4 o espírito Joanna de 
Ângelis orienta:

“Enquanto não seja reali-
zada essa reparação do mal 

praticado, o inconsciente imporá 
mecanismo psicológico punitivo, 
exigindo a harmonia das corren-
tes vibratórias que harmonizam 
o perispírito.”

Sabemos todos, a que me-
canismo de punição, Joanna 
se refere. É um tormento sem 
fim. O Espírito fica extrema-
mente abalado, bloqueando 
qualquer aceno de luz que 
possa intervir. Estamos escra-
vizados! Há que se reparar o 
mal, o quanto antes.

Santo Agostinho, no capí-
tulo V de O evangelho segun-
do o espiritismo5 assinala:

“Que remédio, pois, recomen-
dar àqueles que estão atacados 
de obsessões cruéis e de males 
cruciantes? Um só é infalível: a 
fé, o olhar para o céu [...] É a fé 
o remédio certo do sofrimento; 
ela mostra sempre os horizontes 
do infinito, diante dos quais se 
apagam os poucos dias sombrios 
do presente.” 

Senhor, livrai-nos do mal...

1. Bíblia Sagrada, Traduzida em 
Português por João Ferreira de 
Almeida – A Oração Dominical – 
Mateus 6 v. 13. Sociedade Bíblica do 
Brasil – RJ: 1969.

2. Jung, Carl G. [et al.]– (Concep-
ção e organização de Jung) – O 
homem e seus símbolos. 2ª ed. Nova 
Fronteira – RJ: 2008.

3. Bíblia Sagrada, traduzida em 
português por João Ferreira de 
Almeida – A Lei e o pecado – 
Romanos 7 v.19. Sociedade Bíblica 
do Brasil – RJ: 1969.

4.Ângelis, Joanna de (Espírito), 
psicografia de Divaldo Franco. 
Orientação terapêutica – à luz da 
psicologia espírita. Livraria Espírita 
Alvorada - BA: 2002

5. Kardec, Allan. O evangelho 
segundo o espiritismo – O Mal e o 
Remédio – Cap. V. Bem-aventura-
dos os aflitos. Instituto de Difusão 
Espírita – Araras: 1978.

Robson Luiz Rocha é psicólogo 
e expositor espírita, trabalhador 
da União Espírita Cristã, de Lo-
rena/SP.
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Desde o ano de 1996, co-
memora-se no dia 18 de 

abril, o Dia de Allan Kardec, 
instituído em São José dos 
Campos pela lei mu-
nicipal 4.935, de 6 de 
setembro daquele ano, 
pelo então vereador 
Aloísio Petiti.

A referida lei estabe-
lece que o evento passa 
a constar do Calendário 
Oficial de Eventos do 
Município de São José 
dos Campos, ficando 
a critério das diversas 
entidades espíritas, que 
integram o movimento 
espírita local, as ativi-
dades de comemoração 
alusivas a esta data.

Desde então, com o 
compromisso de união, 
as comemorações têm 
sido realizadas pela 
USE Intermunicipal de 
São José dos Campos 
em conjunto com a 
Aliança Espírita Evan-
gélica, sendo o local 
sempre o plenário da 
Câmara Municipal da 
cidade.

Neste ano de 2022, 
com os 165 anos de lan-
çamento de O livro dos 
espíritos, o evento será 
presencial, diferente-
mente do que aconteceu 
nos últimos dois anos, 

Dia de Allan Kardec com participação 
de Orson Peter Carrara

em função das condições da 
pandemia do coronavírus.

Para a exposição doutriná-
ria, estará participando das 

comemorações, o expositor, 
escritor e comunicador Or-
son Peter Carrara, da cidade 
de Matão.
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Energia sexual, amor e 
espiritualidade
Ricardo di Bernardi

Uma obra didática, com proposta objetiva, e 
que consegue  empolgar o leitor por tratar de 
tema de grande interesse. Aspectos diversos da 
energia sexual foram cuidadosamente  cole-
tados pelo autor, que é médico e pesquisador.
Os assuntos são discorridos de forma agra-
dável e elegante, aprofundando questões que 
sempre permanecerão atuais, e apresentam-se 
como se fosse uma tela pintada com pincéis 
coloridos e poéticos. Enfocando temas íntimos 
complexos e delicados, foge-se da superficia-
lidade, surpreendendo pela clareza e profun-
didade, buscando as raízes do entendimento.
São inúmeros os ângulos da sexualidade e do 
amor analisados neste livro, tanto na vida física 
como na dimensão extrafísica. Todas as ques-
tões são elucidadas com embasamento científi-
co, sólidos alicerces filosóficos, sem abdicar do 
sentido ético e evolutivo, descortinando  um 
luminoso horizonte na transcendência da vida.

O próximo passo
Marcelo Cezar / Espírito Marco Aurélio

O que faz uma filha rejeitar a mãe? E o que faz 
uma mãe rejeitar o próprio filho? Os motivos 
podem ser vários e as respostas, muitas vezes, 
encontram-se em vidas passadas. A rejeição 
é algo difícil de aceitar, principalmente quan-
do ocorre entre pais e filhos. No entanto, para 
aprender a lidar com esse sentimento, é preciso 
entender que a vida dá a cada um o resultado 
de suas escolhas, mesmo que elas tenham sido 
feitas em outras existências. Por meio dos con-
flitos, medos e desejos de personagens comple-
xos, nem bons nem maus, porém, extremamente 
humanos, O próximo passo mostra que aceitar 
e saber lidar com a rejeição de maneira menos 
sofrida é o caminho para o amadurecimento do 
espírito. Este livro emocionante nos leva a en-
tender que a rejeição nem sempre é sinônimo 
de falta de amor e que a vida dá escolhas a to-
dos. A qualquer momento, é possível recomeçar.

Preço normal
R$ 41,90

no CLE
R$ 25,00

Preço normal
R$ 56,00

no CLE
R$ 25,00

Livros do mês
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Na questão 383 de O 
livro dos espíritos, 
Kardec questiona: 

Qual é para o Espírito a 
utilidade de passar pelo 
estado de infância? 

A resposta, já bem 
conhecida para muitas 
famílias espíritas, é: “En-
carnando, com o objetivo 
de se aperfeiçoar, o Espí-
rito, durante esse período, 
é mais acessível às impres-
sões que recebe, capazes de 
lhe auxiliarem o adianta-
mento, para o que devem 
contribuir os incumbidos de 
educá-lo.”

Logo após, na questão 
385, percebemos que outro 
ponto fundamental para a 
vida das crianças é a aura 
de inocência com a qual 
elas se apresentam, inde-
pendentemente do tipo de 
Espírito que ali está en-
carnado. Isso permite que 
mesmo antigos inimigos 
possam ter uma chance de 
auxiliá-las e amá-las nessa 
encarnação.

A inocência que as 
crianças trazem, oculta os 
possíveis maus pendores e 
as más ações que porventu-
ra tenham feito em outras 
encarnações, permitindo 
assim que as tratemos com 
menor severidade, o que 
possivelmente não aconte-
ceria caso ela se mostrasse 
como ela realmente é.

Contudo, devemos 
lembrar que essa inocên-
cia não necessariamente 
indica uma superioridade 
real, uma vez que não nos é 
possível conhecer o nível de 
adiantamento das crianças 
com as quais convivemos. 
Contudo, não importa se 
o Espírito que recebemos 
como nosso filho é superior 
ou inferior a nós, pois nessa 
encarnação nós somos os 
responsáveis pela educação 
desse Espírito e, portanto, 
precisamos nos esforçar 
sempre ao máximo para 
auxiliá-lo no que nos for 
possível.

A utilidade
da infância
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Mas essa inocência, essa 
fragilidade que a criança 
aparenta, suscita nos pais 
a necessidade do cuidado, 
aproximando-os, ainda 
mais, de seus filhos. Ao 
contrário, se as crianças 
tivessem um caráter duro, 

muitas vezes intratável, 
o amor entre pais e filhos 
poderia enfraquecer grande-
mente, dificultando a tarefa 
educativa no lar. 

A infância traz também 
outra utilidade: as crianças 
nascem para se aprimorar e 
progredir. O fato de serem 
mais brandas no período 
infantil, auxilia-as a serem 
mais abertas aos ensinamen-
tos que devem receber.

Aproveitemos então esse 
período, onde as crianças 
são como uma esponja que 
tudo absorve, para moldar 
a personalidade dela com 
o melhor dos ensinamentos 
que podemos oferecer: os 
ensinamentos do mestre 
Jesus. Assim, quando chegar 
o tempo em que os Espíritos 
a nós confiados retornem à 
sua natureza, essa natureza 
já terá sido transformada, 
pois nós conseguimos incu-
tir-lhes novos ensinamentos, 
que o auxiliarão a serem 
pessoas melhores, cumprin-
do assim nossa missão com 
relação a eles. 

A inocência infantil
Revestindo a criança de doçura

Ajuda o Espírito antigo
A recomeçar com mais brandura.
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Seara de Luz e participante do 
Departamento de Evangelização 
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Caros irmãos e irmãs espí-
ritas,

estamos reunidos, 
neste dia consagrado pelo uso 
à comemoração dos mortos, 
para darmos àqueles irmãos 
nossos que deixaram a Terra 
um testemunho particular de 
simpatia, para continuarmos 
as relações de afeição e de fra-
ternidade que existiam entre 
eles e nós, quando eram vivos, 
e para invocarmos sobre eles 
a bondade do Todo-Poderoso. 
Mas, por que nos reunirmos? 
Não podemos fazer em par-
ticular o que cada um de nós 
propõe fazer em comum? Qual 

a utilidade de assim nos reunir-
mos num dia determinado?

Jesus no-lo indica pelas pa-
lavras que referimos acima. 
Esta utilidade está no resulta-
do produzido pela comunhão 
de pensamentos que se esta-
belece entre pessoas reunidas 
com o mesmo objetivo.

Comunhão de pensamentos! 
Compreendemos bem todo o 
alcance desta expressão? Segu-
ramente, até este dia, poucas 
pessoas dela tinham feito uma 
ideia completa. O Espiritismo, 
que nos explica tantas coisas 
pelas leis que revela, ainda 
vem explicar a causa e a força 

O Espiritismo é uma 
religião ?

Allan Kardec
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raios sonoros.
Uma assembleia é um foco 

onde irradiam pensamentos di-
versos; é como uma orquestra, 
um coro de pensamentos, onde 
cada um produz a sua nota. 
Disto resulta uma imensidão 
de correntes e de eflúvios fluídi-
cos, dos quais cada um recebe 
a impressão pelo sentido espi-
ritual, como num coro musical 
cada um recebe a impressão 
dos sons pelo sentido da audi-
ção.

Mas, assim como há raios 

sonoros harmônicos ou dis-
cordantes, também há pen-
samentos harmônicos ou dis-
cordantes. Se o conjunto for 
harmônico, a impressão é agra-
dável; se discordante, a impres-
são será penosa. Ora, para isto, 
não é necessário que o pensa-
mento seja formulado em pala-
vras; a irradiação fluídica não 
deixa de existir, quer seja ou 
não expressa. Se todas forem 
benéficas, os assistentes experi-
mentarão um verdadeiro bem-
-estar e se sentirão à vontade; 

mas se se misturarem alguns 
pensamentos maus, produzirão 
o efeito de uma corrente de ar 
gelado num meio tépido.

Tal é a causa do sentimen-
to de satisfação que se expe-
rimenta numa reunião sim-
pática; aí reina uma espécie 
de atmosfera moral salubre, 
onde se respira à vontade; daí 
se sai reconfortado, porque aí 
nos impregnamos de eflúvios 
fluídicos salutares. Assim tam-
bém se explicam a ansiedade 
e o mal-estar indefinível que 
se sente num meio antipático, 
onde os pensamentos malévo-
los provocam, a bem dizer, cor-
rentes fluídicas malsãs.

A comunhão de pensamen-
tos produz, pois, uma sorte de 
efeito físico que reage sobre o 
moral; só o Espiritismo pode-
ria fazê-lo compreender. O ho-
mem o sente instintivamente, 
já que procura as reuniões onde 
sabe encontrar essa comunhão. 
Nessas reuniões homogêneas e 
simpáticas haure novas forças 
morais; poder-se-ia dizer que 
aí recupera as perdas fluídicas 
perdidas diariamente pela ir-
radiação do pensamento, como 
recupera pelos alimentos as 
perdas do corpo material.

A esses efeitos da comunhão 
de pensamentos, junta-se um 
outro que é a sua consequên-
cia natural, e que importa 
não perder de vista: é o poder 
que adquire o pensamento ou 
a vontade, pelo conjunto dos 
pensamentos ou vontades re-
unidos. Sendo a vontade uma 
força ativa, esta força é mul-
tiplicada pelo número de von-

O pensamento é o 
atributo característico 
do ser espiritual; é ele 
que distinque o espíri-
to da matéria; sem o 

pensamento o espírito 
não seria espírito.

dessa situação do espírito.
Comunhão de pensamento 

quer dizer pensamento comum, 
unidade de intenção, de von-
tade, de desejo, de aspiração. 
Ninguém pode desconhecer 
que o pensamento é uma força; 
mas uma força puramente mo-
ral e abstrata? Não: do contrá-
rio não se explicariam certos 
efeitos do pensamento e, ainda 
menos, a comunhão de pensa-
mento. Para compreendê-lo, é 
preciso conhecer as proprieda-
des e a ação dos elementos que 
constituem nossa essência es-
piritual, e é o Espiritismo que 
no-las ensina.

O pensamento é o atributo 
característico do ser espiritual; 
é ele que distingue o espírito 
da matéria; sem o pensamen-
to o espírito não seria espírito. 
A vontade não é um atributo 
especial do espírito; é o pen-
samento chegado a um certo 
grau de energia; é o pensa-
mento transformado em força 
motriz. É pela vontade que o 
espírito imprime aos membros 
e ao corpo movimentos num 
determinado sentido. Mas, se 
tem a força de agir sobre os ór-
gãos materiais, quanto maior 
não deve ser essa força sobre os 
elementos fluídicos que nos ro-
deiam! O pensamento atua so-
bre os fluidos ambientes, como 
o som age sobre o ar; esses flui-
dos nos trazem o pensamen-
to, como o ar nos traz o som. 
Pode, pois, dizer-se com toda a 
verdade que há nesses fluidos 
ondas e raios de pensamentos 
que se cruzam sem se confun-
direm, como há no ar ondas e 
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tades idênticas, como a força 
muscular é multiplicada pelo 
número dos braços.

Estabelecido este ponto, 
concebe-se que nas relações 
que se estabelecem entre os 
homens e os Espíritos, haja, 
numa reunião onde reine 
perfeita comunhão de pensa-
mentos, uma força atrativa 
ou repulsiva, que nem sempre 
possui o indivíduo isolado. 
Se, até o presente, as reuniões 
muito numerosas são menos 
favoráveis, é pela dificuldade 
de obter uma homogeneida-
de perfeita de pensamentos, 
que se deve à imperfeição da 
natureza humana na Terra. 
Quanto mais numerosas as 
reuniões, mais aí se mesclam 
elementos heterogêneos, que 
paralisam a ação dos bons ele-
mentos, e que são como grãos 
de areia numa engrenagem. 
Não sucede assim nos mundos 
mais adiantados, e tal estado 
de coisas mudará na Terra à 
medida que os homens se tor-
narem melhores.

Para os espíritas, a comu-
nhão de pensamentos tem um 
resultado ainda mais especial. 
Temos visto o efeito desta co-
munhão de homem a homem; 
prova-nos o Espiritismo que 
ele não é menor dos homens 
aos Espíritos, e reciprocamen-
te. Com efeito, se o pensa-
mento coletivo adquire força 
pelo número, um conjunto de 
pensamentos idênticos, tendo 
o bem por objetivo, terá mais 
força para neutralizar a ação 
dos Espíritos maus; também 
vemos que a tática destes últi-

mos é levar à divisão e ao iso-
lamento. Sozinho, um homem 
pode sucumbir, ao passo que 
se sua vontade for corrobora-
da por outras vontades pode-
rá resistir, conforme o axioma: 
A união faz a força, axioma 
verdadeiro, tanto do ponto de 
vista moral, quanto do físico.

Por outro lado, se a ação 
dos Espíritos malévolos pode 

ser paralisada por um pen-
samento comum, é evidente 
que a dos Espíritos bons será 
secundada; seus eflúvios fluí-
dicos, não sendo detidos por 
correntes contrárias, espa-
lhar-se-ão sobre os assistentes, 
precisamente porque todos os 
terão atraído pelo pensamen-
to, não cada um em proveito 
pessoal, mas em benefício de 
todos, conforme a lei de ca-
ridade. Descerão sobre eles 
como línguas de fogo, para 
nos servirmos de uma admirá-
vel imagem do Evangelho.

Assim, pela comunhão de 
pensamentos, os homens se 
assistem entre si e, ao mesmo 
tempo, assistem os Espíritos e 
são por estes assistidos. As re-

lações entre os mundos visível 
e invisível não são mais indivi-
duais, mas coletivas e, por isto 
mesmo, mais poderosas em 
proveito das massas e dos in-
divíduos. Numa palavra, esta-
belecem a solidariedade, que é 
a base da fraternidade. Cada 
qual trabalha para todos, e 
não apenas para si; e traba-
lhando para todos, cada um aí 
encontra a sua parte. É o que 
o egoísmo não compreende.

Graças ao Espiritismo, 
compreendemos, então, o po-
der e os efeitos do pensamento 
coletivo; explicamo-nos me-
lhor o sentimento de bem-es-
tar que se experimenta num 
meio homogêneo e simpático; 
mas sabemos, igualmente, que 
se dá o mesmo com os Es-
píritos, porque eles também 
recebem os eflúvios de todos 
os pensamentos benevolentes 
que para eles se elevam, como 
uma nuvem de perfume. Os 
que são felizes experimentam 
maior alegria por esse concer-
to harmonioso; os que sofrem 
sentem maior alívio.

Todas as reuniões religio-
sas, seja qual for o culto a que 
pertençam, são fundadas na 
comunhão de pensamentos; 
com efeito, é aí que podem e 
devem exercer a sua força, 
porque o objetivo deve ser a 
libertação do pensamento das 
amarras da matéria. Infeliz-
mente, a maioria se afasta des-
te princípio à medida que a re-
ligião se torna uma questão de 
forma. Disto resulta que cada 
um, fazendo seu dever consis-
tir na realização da forma, se 

Graças ao Espiritis-
mo, compreendemos, 
então, o poder e os 

efeitos do pensamen-
to coletivo.
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e os enfermos necessitam de 
lugar de refúgio.

Mas, porque cometeram 
abusos, porque se afastaram 
do reto caminho, devemos 
concluir que não existe o reto 
caminho e que tudo quanto 
se abusa seja mau? Não, cer-
tamente. Falar assim é desco-
nhecer a fonte e os benefícios 
da comunhão de pensamentos, 
que deve ser a essência das as-
sembleias religiosas; é ignorar 
as causas que a provocam. 
Concebe-se que os materia-
listas professem semelhantes 

ideias, já que em tudo fazem 
abstração da vida espiritual; 
mas da parte dos espiritualis-
tas e, melhor ainda, dos espí-
ritas, seria um contrassenso. 
O isolamento religioso, assim 
como o isolamento social, con-
duz ao egoísmo. Que alguns 
homens sejam bastante fortes 
por si mesmos, largamente do-
tados pelo coração, para que 
sua fé e caridade não necessi-
tem ser revigoradas num foco 
comum, é possível; mas não é 

assim com as massas, por lhes 
faltar um estimulante, sem o 
qual poderiam se deixar levar 
pela indiferença. Além disso, 
qual o homem que poderá 
dizer-se bastante esclarecido 
para nada ter a aprender no 
tocante aos seus interesses fu-
turos? bastante perfeito para 
abrir mão dos conselhos da 
vida presente? Será sempre ca-
paz de instruir-se por si mes-
mo? Não; a maioria necessita 
de ensinamentos diretos em 
matéria de religião e de moral, 
como em matéria de ciência. 
Incontestavelmente, tais ensi-
nos podem ser dados em toda 
parte, sob a abóbada do céu, 
como sob a de um templo; 
mas por que os homens não 
haveriam de ter lugares espe-
ciais para as questões celestes, 
como os têm para as terrenas? 
Por que não teriam assem-
bleias religiosas, como têm as-
sembleias políticas, científicas 
e industriais? Aqui está uma 
bolsa onde se ganha sempre. 
Isto não impede as edificações 
em proveito dos infelizes. Di-
zemos, ademais, que haverá 
menos gente nos asilos, quan-
do os homens compreenderem 
melhor seus interesses do céu.

Se as assembleias religio-
sas – falo em geral, sem alu-
dir a nenhum culto – muitas 
vezes se têm afastado de seu 
objetivo primitivo principal, 
que é a comunhão fraterna do 
pensamento; se o ensino ali 
ministrado nem sempre tem 
acompanhado o movimento 
progressivo da Humanidade, é 
que os homens não progridem 

julga quites com Deus e com 
os homens, desde que praticou 
uma fórmula. Resulta ainda 
que cada um vai aos lugares 
de reuniões religiosas com um 
pensamento pessoal, por sua 
própria conta e, na maioria 
das vezes, sem nenhum senti-
mento de confraternidade em 
relação aos outros assistentes; 
fica isolado em meio à multi-
dão e só pensa no céu para si 
mesmo.

Por certo não era assim 
que o entendia Jesus, ao di-
zer: “Quando duas ou mais 
pessoas estiverem reunidas 
em meu nome, aí estarei entre 
elas.” Reunidos em meu nome, 
isto é, com um pensamento 
comum; mas não se pode es-
tar reunido em nome de Jesus 
sem assimilar os seus princí-
pios, sua doutrina. Ora, qual 
é o princípio fundamental da 
doutrina de Jesus? A caridade 
em pensamentos, palavras e 
ações. Mentem os egoístas e os 
orgulhosos, quando se dizem 
reunidos em nome de Jesus, 
porque Jesus não os conhece 
por seus discípulos.

Chocados por esses abusos e 
desvios, há pessoas que negam 
a utilidade das assembleias 
religiosas e, em consequência, 
a das edificações consagradas 
a tais assembleias. Em seu ra-
dicalismo, pensam que seria 
melhor construir asilos do que 
templos, uma vez que o templo 
de Deus está em toda parte e 
em toda parte pode ser ado-
rado; que cada um pode orar 
em casa e a qualquer hora, en-
quanto os pobres, os doentes 

Reunidos em meu 
nome, isto é, com um 
pensamento comum; 
mas não se pode es-
tar reunido em nome 
de Jesus sem assimi-
lar os seus princípios.
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todos ao mesmo tempo. O 
que não fazem num período, 
fazem em outro; à proporção 
que se esclarecem, veem as la-
cunas existentes em suas insti-
tuições, e as preenchem; com-
preendem que o que era bom 
numa época, em relação ao 
grau de civilização, torna-se 
insuficiente numa etapa mais 
avançada, e restabelecem o 
nível. Sabemos que o Espiri-
tismo é a grande alavanca do 
progresso em todas as coisas; 
marca uma era de renovação. 
Saibamos, pois, esperar, não 
exigindo de uma época mais 
do que ela pode dar. Como as 
plantas, é preciso que as ideias 
amadureçam, para que seus 
frutos sejam colhidos. Saiba-
mos, além disso, fazer as ne-
cessárias concessões às épocas 
de transição, porque na Natu-
reza nada se opera de maneira 
brusca e instantânea.

Dissemos que o verdadeiro 
objetivo das assembleias reli-
giosas deve ser a comunhão de 
pensamentos; é que, com efei-
to, a palavra religião quer di-
zer laço. Uma religião, em sua 
acepção larga e verdadeira, é 
um laço que religa os homens 
numa comunhão de sentimen-
tos, de princípios e de crenças; 
consecutivamente, esse nome 
foi dado a esses mesmos prin-
cípios codificados e formula-
dos em dogmas ou artigos de 
fé. É nesse sentido que se diz: 
a religião política; entretanto, 
mesmo nesta acepção, a pa-
lavra religião não é sinônima 
de opinião; implica uma ideia 
particular: a de fé consciencio-

sa; eis por que se diz também: 
a fé política. Ora, os homens 
podem filiar-se, por interesse, 
a um partido, sem ter fé nes-
se partido, e a prova é que o 
deixam sem escrúpulo, quan-
do encontram seu interesse 
alhures, ao passo que aquele 
que o abraça por convicção 
é inabalável; persiste à custa 
dos maiores sacrifícios, e é a 
abnegação dos interesses pes-
soais a verdadeira pedra-de-
-toque da fé sincera. Todavia, 
se a renúncia a uma opinião, 

motivada pelo interesse, é um 
ato de desprezível covardia, 
é, não obstante, respeitável, 
quando fruto do reconheci-
mento do erro em que se es-
tava; é, então, um ato de ab-
negação e de razão. Há mais 
coragem e grandeza em re-
conhecer abertamente que se 
enganou, do que persistir, por 
amor-próprio, no que se sabe 
ser falso, e para não se dar um 
desmentido a si próprio, o que 
acusa mais obstinação do que 

firmeza, mais orgulho do que 
razão, e mais fraqueza do que 
força. É mais ainda: é hipocri-
sia, porque se quer parecer o 
que não se é; além disso é uma 
ação má, porque é encorajar o 
erro por seu próprio exemplo.

O laço estabelecido por 
uma religião, seja qual for o 
seu objetivo, é, pois, essencial-
mente moral, que liga os cora-
ções, que identifica os pensa-
mentos, as aspirações, e não 
somente o fato de compromis-
sos materiais, que se rompem 
à vontade, ou da realização 
de fórmulas que falam mais 
aos olhos do que ao espírito. 
O efeito desse laço moral é o 
de estabelecer entre os que ele 
une, como consequência da 
comunhão de vistas e de senti-
mentos, a fraternidade e a so-
lidariedade, a indulgência e a 
benevolência mútuas. É nesse 
sentido que também se diz: a 
religião da amizade, a religião 
da família.

Se é assim, perguntarão, 
então o Espiritismo é uma re-
ligião? Ora, sim, sem dúvida, 
senhores! No sentido filosófi-
co, o Espiritismo é uma reli-
gião, e nós nos vangloriamos 
por isto, porque é a Doutrina 
que funda os vínculos da fra-
ternidade e da comunhão de 
pensamentos, não sobre uma 
simples convenção, mas sobre 
bases mais sólidas: as próprias 
leis da Natureza.

Por que, então, temos de-
clarado que o Espiritismo não 
é uma religião? Em razão de 
não haver senão uma palavra 
para exprimir duas idéias di-
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tarão, então o Espi-
ritismo é uma reli-

gião? Ora, sim, sem 
dúvida, senhores! 

No sentido filosófico 
o Espiritismo é uma 

religião.
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ferentes, e que, na opinião 
geral, a palavra religião é 
inseparável da de culto; por-
que desperta exclusivamen-
te uma idéia de forma, que 
o Espiritismo não tem. Se o 
Espiritismo se dissesse uma 
religião, o público não veria 
aí mais que uma nova edi-
ção, uma variante, se se qui-
ser, dos princípios absolutos 
em matéria de fé; uma casta 
sacerdotal com seu cortejo de 
hierarquias, de cerimônias e 
de privilégios; não o separa-
ria das ideias de misticismo 
e dos abusos contra os quais 
tantas vezes a opinião se le-
vantou.

Não tendo o Espiritis-
mo nenhum dos caracteres 
de uma religião, na acepção 
usual da palavra, não po-
dia nem devia enfeitar-se 
com um título sobre cujo va-
lor inevitavelmente se teria 
equivocado. Eis por que sim-
plesmente se diz: doutrina fi-
losófica e moral.

As reuniões espíritas po-
dem, pois, ser feitas religio-
samente, isto é, com o reco-
lhimento e o respeito que 
comporta a natureza grave 
dos assuntos de que se ocupa; 
pode-se mesmo, na ocasião, 
aí fazer preces que, em vez 
de serem ditas em particu-
lar, são ditas em comum, sem 
que, por isto, sejam tomadas 
por assembleias religiosas. 
Não se pense que isto seja um 
jogo de palavras; a nuança é 
perfeitamente clara, e a apa-
rente confusão não provém 
senão da falta de uma pala-

vra para cada ideia.
Qual é, pois, o laço que 

deve existir entre os espíri-
tas? Eles não estão unidos 
entre si por nenhum contra-
to material, por nenhuma 
prática obrigatória. Qual o 
sentimento no qual se deve 
confundir todos os pensa-
mentos? É um sentimento 
todo moral, todo espiritual, 
todo humanitário: o da ca-
ridade para com todos ou, 
em outras palavras: o amor 
do próximo, que compreende 
os vivos e os mortos, pois sa-
bemos que os mortos sempre 
fazem parte da Humanidade.

A caridade é a alma do 
Espiritismo; ela resume to-
dos os deveres do homem 
para consigo mesmo e para 
com os seus semelhantes, ra-
zão por que se pode dizer que 
não há verdadeiro espírita 
sem caridade.

Mas a caridade é ainda 
uma dessas palavras de sen-
tido múltiplo, cujo inteiro 
alcance deve ser bem com-
preendido; e se os Espíritos 
não cessam de pregá-la e de-
fini-la, é que, provavelmente, 
reconhecem que isto ainda é 
necessário.

O campo da caridade é 
muito vasto; compreende 
duas grandes divisões que, 
em falta de termos especiais, 
podem designar-se pelas ex-
pressões Caridade beneficen-
te e caridade benevolente. 
Compreende-se facilmente a 
primeira, que é naturalmen-
te proporcional aos recursos 
materiais de que se dispõe; 

mas a segunda está ao alcan-
ce de todos, do mais pobre 
como do mais rico. Se a bene-
ficência é forçosamente limi-
tada, nada além da vontade 
poderia estabelecer limites à 
benevolência.

O que é preciso, então, 
para praticar a caridade be-
nevolente? Amar ao próxi-
mo como a si mesmo. Ora, 
se se amar ao próximo tan-
to quanto a si, amar-se-o-á 
muito; agir-se-á para com 
outrem como se quereria que 
os outros agissem para co-
nosco; não se quererá nem se 
fará mal a ninguém, porque 
não quereríamos que no-lo 
fizessem.

Amar ao próximo é, pois, 
abjurar todo sentimento de 
ódio, de animosidade, de 
rancor, de inveja, de ciúme, 
de vingança, numa palavra, 
todo desejo e todo pensamen-
to de prejudicar; é perdoar 
aos inimigos e retribuir o mal 
com o bem; é ser indulgente 
para as imperfeições de seus 
semelhantes e não procurar o 
argueiro no olho do vizinho, 
quando não se vê a trave no 
seu; é esconder ou desculpar 
as faltas alheias, em vez de 
se comprazer em as pôr em 
relevo, por espírito de male-
dicência; é ainda não se fazer 
valer à custa dos outros; não 
procurar esmagar ninguém 
sob o peso de sua superiori-
dade; não desprezar ninguém 
pelo orgulho. Eis a verdadei-
ra caridade benevolente, a 
caridade prática, sem a qual 
a caridade é palavra vã; é a 



caridade do verdadeiro espí-
rita, como do verdadeiro cris-
tão; aquela sem a qual aquele 
que diz: Fora da caridade não 
há salvação, pronuncia sua 
própria condenação, tanto 
neste quanto no outro mundo.

Quantas coisas haveria a 
dizer sobre este assunto! Que 
belas instruções não nos dão 
os Espíritos incessantemente! 
Não fosse o receio de alongar-

-me em demasia e de abusar 
de vossa paciência, senhores, 
seria fácil demonstrar que, em 
se colocando no ponto de vis-
ta do interesse pessoal, egoís-
ta, se se quiser, porque nem 
todos os homens estão ainda 
maduros para uma completa 
abnegação, para fazer o bem 
unicamente por amor do bem, 
digo que seria fácil demons-
trar que têm tudo a ganhar 

em agir deste modo, e tudo 
a perder agindo diversamen-
te, mesmo em suas relações 
sociais; depois, o bem atrai o 
bem e a proteção dos Espíritos 
bons; o mal atrai o mal e abre 
a porta à malevolência dos 
maus. Mais cedo ou mais tar-
de o orgulhoso será castigado 
pela humilhação, o ambicio-
so pelas decepções, o egoísta 
pela ruína de suas esperanças, 
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o hipócrita pela vergonha de 
ser desmascarado; aquele que 
abandona os Espíritos bons 
por estes é abandonado e, de 
queda em queda, finalmente 
se vê no fundo do abismo, ao 
passo que os Espíritos bons er-
guem e amparam aquele que, 
nas maiores provações, não 
deixa de se confiar à Providên-
cia e jamais se desvia do reto 
caminho; aquele, enfim, cujos 
secretos sentimentos não dis-
simulam nenhum pensamento 
oculto de vaidade ou de inte-
resse pessoal. Assim, de um 
lado, ganho assegurado; do 
outro, perda certa; cada um, 
em virtude do seu livre-arbí-
trio, pode escolher a sorte que 
quer correr, mas não poderá 
queixar-se senão de si mesmo 
pelas consequências de sua es-
colha.

Crer num Deus Todo-Po-
deroso, soberanamente justo 
e bom; crer na alma e em sua 
imortalidade; na preexistência 
da alma como única justifica-
ção do presente; na pluralida-
de das existências como meio 
de expiação, de reparação e 
de adiantamento intelectual 
e moral; na perfectibilidade 
dos seres mais imperfeitos; 
na felicidade crescente com 
a perfeição; na equitativa re-
muneração do bem e do mal, 
segundo o princípio: a cada 
um segundo as suas obras; 
na igualdade da justiça para 
todos, sem exceções, favores 
nem privilégios para nenhu-
ma criatura; na duração da 
expiação limitada à da im-
perfeição; no livre-arbítrio do 

homem, que lhe deixa sempre 
a escolha entre o bem e o mal; 
crer na continuidade das rela-
ções entre o mundo visível e o 
mundo invisível; na solidarie-
dade que religa todos os seres 
passados, presentes e futuros, 
encarnados e desencarnados; 
considerar a vida terrestre 
como transitória e uma das 
fases da vida do Espírito, que 
é eterno; aceitar corajosamen-
te as provações, em vista de 
um futuro mais invejável que 
o presente; praticar a caridade 
em pensamentos, em palavras 
e obras na mais larga acepção 
do termo; esforçar-se cada dia 
para ser melhor que na vés-
pera, extirpando toda imper-
feição de sua alma; submeter 
todas as crenças ao controle 
do livre-exame e da razão, e 
nada aceitar pela fé cega; res-
peitar todas as crenças since-
ras, por mais irracionais que 
nos pareçam, e não violentar 
a consciência de ninguém; 
ver, enfim, nas descobertas da 
Ciência, a revelação das leis 
da Natureza, que são as leis 
de Deus: eis o Credo, a reli-
gião do Espiritismo, religião 
que pode conciliar-se com to-
dos os cultos, isto é, com to-
das as maneiras de adorar a 
Deus. É o laço que deve unir 
todos os espíritas numa santa 
comunhão de pensamentos, 
esperando que ligue todos os 
homens sob a bandeira da fra-
ternidade universal.

Com a fraternidade, filha 
da caridade, os homens vive-
rão em paz e se pouparão ma-
les inumeráveis, que nascem 

Este texto foi extraído daRevista 
Espírita, de dezembro de 1868. 
Publicação de Allan Kardec.

da discórdia, por sua vez filha 
do orgulho, do egoísmo, da 
ambição, da inveja e de todas 
as imperfeições da Humani-
dade.

O Espiritismo dá aos ho-
mens tudo o que é preciso 
para a sua felicidade aqui na 
Terra, porque lhes ensina a se 
contentarem com o que têm. 
Que os espíritas sejam, pois, 
os primeiros a aproveitar os 
benefícios que ele traz, e que 
inaugurem entre si o reino da 
harmonia, que resplandecerá 
nas gerações futuras.

Os Espíritos que nos cer-
cam aqui são inumeráveis, 
atraídos pelo objetivo que nos 
propusemos ao nos reunir-
mos, a fim de dar aos nossos 
pensamentos a força que nas-
ce da união. Ofereçamos aos 
que nos são caros uma boa 
lembrança e o penhor de nos-
sa afeição, encorajamentos e 
consolações aos que deles ne-
cessitem. Façamos de modo 
que cada um recolha a sua 
parte dos sentimentos de ca-
ridade benevolente, de que es-
tivermos animados, e que esta 
reunião dê os frutos que todos 
têm o direito de esperar.
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Segundo O livro dos médiuns, de Allan Kardec, a rigor, todos somos médiuns, contudo, nas reuni-
ões da casa espírita em que ocorrem contatos frequentes com os Espíritos, participam médiuns 

cuja faculdade mediúnica é mais ostensiva, a fim de que a comunicação espiritual possa ocorrer.

Também participam, nessas reuniões, outras pessoas com funções como dirigentes, dialogadores, 
de sustentação e apoio aos médiuns. Normalmente, nas casas espíritas existem reuniões cuja finali-
dade é auxiliar os Espíritos comunicantes pelo diálogo e reuniões de aconselhamentos de Espíritos 
para auxiliar os encarnados em questões psicológicas ou doenças físicas. 

Médiuns na
casa espírita

Luiz Eduardo Ribeiro
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Podem até existir outras 
como as de estudo com par-
ticipação de Espíritos comu-
nicantes, mas são mais raras, 
sendo as duas anteriores as 
mais usuais, e por isso vamos 
focar nelas para essa conver-
sa. 

De uma forma geral, 
os médiuns que atuam nas 
reuniões na casa espírita 
passaram por alguns anos de 
estudos, que culminaram num 
curso de preparação para o 
emprego da mediunidade, em 
que tiveram estudos teóricos 
e práticos da mediunidade, 
onde também foram orien-
tados sobre as circunstâncias 
que envolvem inconveniên-
cias da mediunidade. Caso 
algum médium em atividade 
não passou por esse sistema 
de formação, seria essencial 
fazê-lo para se evitar os 
problemas característicos de 
mediunidades desavisadas. 
Na codificação podemos 
encontrar muitas recomen-
dações para que os médiuns 
evitem problemas no contato 
com os Espíritos tais como 
estudar a sua mediunidade e 
seu comportamento, pois sen-
do a mediunidade um fenô-
meno mental em que a mente 
do Espírito se liga à mente do 
médium, os deslizes compor-
tamentais geram sintonia que 
atraem Espíritos com com-
portamentos semelhantes, 
e assim é que se iniciam os 
problemas de obsessão. 

No caso de reuniões com 
finalidade de auxiliar os 
Espíritos, os médiuns podem 

receber comunicantes com 
diversos problemas, e alguns 
muito graves. A sintonia nes-
ses casos é trabalhada pelos 
Espíritos benevolentes ao 
longo dos dias que antecedem 
à reunião, para que torne pos-
sível a comunicação. Então, 
não quer dizer que o médium 
tenha sintonia com as ca-
racterísticas dos Espíritos 
comunicantes que são auxi-
liados. Mas, o bom compor-
tamento do médium em sua 
vida cotidiana torna melhor 

a condição para auxiliar o 
Espírito necessitado, e facilita 
a oportunidade de amparo da 
espiritualidade superior ao 
médium trabalhador.

E no caso das reuniões de 
aconselhamentos espiritu-
ais, o médium normalmente 
recebe comunicações de um 
Espírito e se recebe de outros, 
geralmente, são em muito 
baixa frequência. Isso torna 
a necessidade de cuidados 
para com essas comunicações 

muito maiores, pois a pos-
sibilidade de haver enganos 
é maior. Esses enganos ou 
inconvenientes podem ter 
as mesmas causas, ou seja, 
baseados no comportamento 
do médium que gera sintonia. 
Entretanto, acontece que as 
situações de problemas nesse 
caso, são muito sutis. Tanto 
o médium, quanto as pessoas 
em seu entorno, podem não 
notar ou demorar para notar 
o progresso de um problema 
de obsessão. Isso acontece 
por conta da confiança que 
a ação do aconselhamento 
positivo gera nas pessoas ao 
longo do tempo, e que pode 
ser imitado por obsessores 
que encontraram um cami-
nho na mente do médium, 
sem que o Espírito benfazejo 
pudesse fazer muita coisa 
para impedir, pois respeita a 
vontade das pessoas, inclusive 
a do médium. 

A casa espírita, tanto para 
um tipo de trabalho quanto 
para outro, precisa manter 
um sistema interno de verifi-
cação da situação dos mé-
diuns e suas tarefas que seja 
previamente acordado com 
os médiuns e trabalhadores 
para que nos casos de indi-
cação de possíveis problemas 
saibam desse procedimento 
e colaborem com eles para a 
sua própria proteção e a das 
pessoas que são auxiliadas.

Caso algum médium 
em atividade não pas-
sou por esse sistema 
de formação, seria 

essencial fazê-lo para 
se evitar os problemas 

característicos
de mediunidades

desavisadas

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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Este texto é o capítulo 1 do livro de 
Canuto Abreu, O livro dos espíritos 
e sua tradição histórica e lendária, 

das Edições LFU.

No dia 18 de abril de 1857, 
pela manhã, um camion 

à chevaux se deteve na Rue 
Montpensier, em frente da 
Galeria d’Orléans, no Palais 
Royal, Paris. O ajudante de 
cocheiro, trajando uniforme 
cinzento, amarrotado e sujo, 
saltou da boleia e dirigiu-se 
à Livraria Dentu, situada na 
entrada do peristilo.

- Bom dia, senhor Clément!
E apresentou-lhe um 

papel.
- Bom dia, Maurice! - res-

pondeu-lhe Clément. Um 
pouquinho atrasado, não?

- Fizemos o possível, mas 
fomos despachados com de-
mora na última barreira.

O gerente leu rapidamente 
a nota de entrega, remetida 
de Saint-Germain-en-Laye 
pela TIpografia de Beau, e 
gritou uma ordem:

- Bittard! Recolha, por 
favor, essa mercadoria.

Não tardou atender-lhe 
um empregado magro e alto, 
de avental azul, puxando, por 
uma corda, uma carreta de 
quatro roldanas pequenas. 
Aparentava vinte e cinco 
anos. Arrastou o carrinho até 
à porta da Rue Montpensier, 

saindo por ali com Maurice, 
seu velho conhecido. Conver-
sando futilidades, auxiliado 
pelo cocheiro e o ajudante, 
Bittard carreou para o in-
terior da loja, em dois lotes, 
vários pacotes cúbicos envol-
tos em papel grosso e tendo, 
numa das faces, uma etiqueta 
branca com o frontispício im-
presso dum livro. A rua tinha, 
a essa hora matinal, poucos 
transeuntes. Na maior par-
te, crianças com suas amas 
em busca do parque real. O 
homem que conversava com o 
gerente era um freguês amigo. 
Vendo entrar literatura nova, 
seguiu Clément ao fundo da 
loja e espiou o letreiro dum 
dos pacotes. Depois disse, 
despedindo-se:

- Bem, meu caro. Você 
agora tem afazeres. Vou im-
portunar um pouco o senhor 
Dentu.

- Até logo, Du Chalard.
O freguês subiu a escadi-

nha da sobreloja examinando, 
de passagem, as lombadas 
dos livros, alinhados em pra-
teleiras e bem espanados. O 
gerente começou a conferên-
cia da mercadoria chegada. 
Contou primeiro vinte paco-
tes. Depois, abriu um deles, 
verificou em duas colunas 
unidas, sessenta brochuras. 
O bilhete de entrega rezava 
o total de mil e duzentos 

volumes. Dando o resto da 
mercadoria como conferido, 
rubricou o canhoto da nota 
e despediu Maurice com um 
sorriso e uma gorjeta de pra-
ta. Em seguida, apanhando 
um dos exemplares cuja capa 
cor-de-cinza leu com interes-
se, pôs-se em posição de falar 
com alguém da sobreloja:

- Senhor Dentu, acaba de 
chegar O livro dos espíritos.

- Suba um exemplar, por 
favor! - respondeu de lá, um 
homem, com cerca de trinta 
anos, louro, de estatura me-
diana, que estava num birô 
repleto de papéis e tinha ao 
lado, numa poltrona Maple, 
seu amigo Du Chalard, jorna-
lista de profissão, aparentan-
do a mesma idade.

O ascensor manual, em-
pregado pelo gerente para re-
meter o livro à sobreloja, fez 
tilintar uma campainha ao 
chegar perto da mesa duma 
mulher cinquentona, vesti-
da de preto, que examinava 
uns papéis. Ela apanhou o 
volume, mirou-lhe o verso e 
o reverso e mandou o rapaz 
Adrien, que trabalhava numa 
escrivaninha a seu lado, apa-
rar-lhe as folhas numa peque-
na guilhotina manual. Era 
a viúva Mélanie Dentu que, 
havia pouco mais dum ano, 
confiara ao filho Edouard-
-Henri-Justin-Dentu a direção 

18 de abril de 1857: nascimento de
Allan Kardec
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do estabelecimento tradicio-
nal da família, dirigido por 
ela desde o falecimento do 
esposo. Continuava porém a 
trabalhar com o filho, não só 
pelo hábito, adquirido desde 
o casamento, como para aju-
dar o Edou, segundo explica-
va aos fregueses. Espontadas 
as páginas, Adrien correu o 
polegar no corte para despre-
gar as folhas e trouxe o livro 
à diretora. Esta, depois de 
rápido exame da composição 
tipográfica - durante o qual 
manifestou no semblante 
sinais de descontentamen-
to - levou o volume ao filho, 
dizendo-lhe:

- Prometi ao senhor Rivail 
remeter-lhe um pacote logo 
que a obra nos chegasse. Não 
seria bom mandar o mensa-
geiro deixar, de passagem, 
alguns pacotes consignados 
com Didier e Ledoyén, que 
responderam ao nosso pros-
pecto?

- Certamente, Mam. 
Queira mandar, também, um 
pacote a Aumont e outro a 
Savy. Paris já está repleta de 
turistas ávidos das novidades 
da primavera. Distribuiremos 
o resto, na próxima semana.

E, pegando o exemplar 
aparado, voltou-se para o 
jornalista:

- Este é o trabalho mais 
sério até hoje publicado na 
França, sobre os Espíritos.

- Mais sério do que o 
maçudo livro Dos espíritos de 
Mirville? - atalhou du Cha-
lard, com ar de crítica.

- Doutro gênero. O livro 

Dos espíritos de De Mirville 
é um repertório confuso e 
enfadonho de fatos, visando a 
prova da existência de Satan. 
Este, que editamos, é uma 
obra edificante e serena.

- Vejo que você leu o ma-
nuscrito antes de mandá-lo à 
tipografia.

- Não li senão algumas 
páginas do prefácio e uns 
tópicos do texto. Mas lembro-
-me bem de que por um triz, 
essa obra não foi parar à mão 
doutro editor.

- Questão de preço?
- Não; pelo título. Vou 

contar-lhe o fato. Quando o 
Autor me procurou, no fim 
do ano passado, eu estava, 
justamente verificando, pelo 
inventário, o encalhe de vá-
rias obras sobre o Spiritualis-
me. Clément apresentou-mo, 
dizendo:

— “O professor Rivail tem 
uma importante obra ‘spi-
ritualiste’ para publicar?’ O 
efeito não podia ser pior. An-

tes de qualquer explicação do 
Autor, que se sentara aí, onde 
você está, manifestei-lhe má 
vontade, declarando-lhe que, 
naquele momento, não nos 
interessava editar nenhum 
livro sobre Espíritos, por 
mais importante que fosse. 
O homem encarou-me com-
placente, como se estivesse 
acostumado a aturar livreiros 
e ia falar-me qualquer coisa, 
quando lhe disse, com enfado:

- “Esse assunto, meu caro 
Senhor, não nos interessa 
mais. É batidíssimo e está 
fora de voga. A França não se 
importa mais com o ‘Spiritua-
lisme’, Nosso depósito está 
repleto de ‘Mesas que rodam’, 
‘Mesas que dançam’, ‘Mesas 
que falam’, ‘Mesas que adi-
vinham’, ‘Mesas’, enfim, que 
ninguém mais lê. Essa brinca-
deira já passou da moda!”

O homem, porém, conti-
nuava sereno e sorridente, a 
ouvir-me com atenção, como 
se já esperasse pela minha 
recusa. Respondeu-me, delica-
damente:

— “Desejava apenas seu 
orçamento tipográfico, pois 
vou editar a obra por minha 
conta e risco. E possível?”

Embaraçado com sua 
impassibilidade e querendo, 
sinceramente, vê-lo pelas cos-
tas, disse-lhe que havíamos 
vendido a tipografia e estáva-
mos dando serviço em con-
corrência a várias oficinas. E 
tínhamos tantos manuscritos 
para remeter ao prelo que, 
mais um, naquele fim de ano, 
seria bem embaraçante. E 

Este é o trabalho mais 
sério até hoje publica-
do na França, sobre os 

Espíritos.
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acrescentei:
— “Por que o Senhor não 

consulta diretamente uma 
tipografia, se quer editar a 
obra por sua conta?”

Nesse instante subiu 
‘Mam’, que estava chegando 
à loja. Cumprimentou afavel-
mente o Autor e, sem conhe-
cer minha atitude, perguntou- 
lhe interessada:

- “Trouxe afinal seus ca-
dernos Professor?”

E, com espanto meu, con-
tinuou:

- “É uma honra para nós 
editar seu livro. Estamos 
ultimando o inventário para 
balanço, mas espero ter 
tempo, no próximo domingo, 
de examinar seu manuscrito 
para um cálculo aproximado 
do custo. Far-lhe-emos um 
orçamento razoável”.

Intervi, dizendo a Rivail, 
haver recusado editar-lhe a 
obra por ignorar a existência 
dum entendimento anterior 
com mamãe. E acrescentei, 
constrangido:

- “Se não tem muita pressa, 
deixe conosco seus cadernos. 
Quantos exemplares preten-
de?

‘Mam’ fez-me perceber, 
com um olhar, que ela se 
incumbia de tratar da impres-
são e convidou Autor a descer 
até a loja. Lá ficaram conver-
sando com Clément e passei a 
cuidar do inventário Poucos 
dias depois encontrei, sobre 
meu birô, para assinar, um 
memorando remetendo o tra-
balho à Tipografia De Beau 
com o aviso, em vermelho, do 

punho de ‘Mam’: ‘Urgente e 
preferencial’. Perguntei a ela:

- “Sempre vamos editar 
esta droga?”

Respondeu-me:
- “Droga não, querido. 

Comecei a correr os olhos 
sobre as laudas para um 
cálculo do custo e só abando-
nei a leitura quando cheguei 
ao fim da ‘Introdução’, que é 
enorme. Não fiz outra coisa, 
nestes últimos dias, senão ler 
e meditar essa obra verdadei-
ramente impressionante. E 

como me fez bem essa leitura, 
filho! Examine-lhe uma ou 
outra página, ao acaso, e verá 
que não estou exagerando”.

Enquanto ela falava, ris-
quei, com forte traço azul, o 
aviso de urgência, não vendo, 
comigo mesmo, motivo para 
preferir aquele manuscrito 
a outros de entrada mais 
antiga. E, a contragosto, por 
dever de ofício, examinei a 
fachada que é, em geral, a 
única página que o editor lê 

para organizar os prospectos 
e anúncios da obra. Depois, 
atendendo aos pedidos de 
‘Mam’, deitei a vista sobre as 
primeiras linhas do prefácio. 
Aí, de início, se me deparou 
uma lição de Filologia, que 
é meu fraco. Quando me dei 
conta, estava afundado na 
leitura, aceitando, plenamen-
te, os argumentos do Autor. 
E como diante de mim se 
achava mamãe a convidar-me 
para o almoço, confessei-lhe:

- “Mam. Você tem razão. A 
obra parece esplêndida.”

- Ela tem sempre razão, 
interveio Du Chalard lisonjei-
ro, olhando, sorridente, para 
Madame Dentu.

Edouard prosseguiu:
- Faltando-me o tempo e 

não gostando de ler manus-
critos, examinei, perfunctoria-
mente, as passagens para as 
quais minha mãe me chamou 
a atenção e remeti a obra à 
tipografia com a recomenda-
ção de ‘urgente e preferencial’ 
restaurada por mim. Era eu, 
então, o mais apressado a 
lançar o LIVRO. E afirmo-
-lhe, com a minha hereditária 
intuição de livreiro: Se essa 
obra não fizer sucesso entre 
os ‘spiritualistes’ não sei o 
que mais poderá animá-los. 
Quer lê-la?

- Certamente, e com pra-
zer.

- Pois tome este exemplar; 
já está aparado. Dirá, depois, 
seu parecer aos leitores do 
‘Courrier’.

- Obrigado, Edouard. Vou 
ler, com satisfação. Não sou, 

Se essa obra não fizer 
sucesso entre os ‘spiri-
tualistes’ não sei o que 
mais poderá animá-los.
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porém, competente para um 
exame crítico do ‘Spiritualis-
me’, mormente depois de tan-
ta gente categorizada haver 
dito muito contra e a favor. O 
que lhe posso assegurar é ser 
o assunto bem atraente e não 
estar, como você pensa, fora 
de moda. Os Espíritos ainda 
constituem, em muitas rodas 
sociais, sobretudo elegantes, 
o entretenimento predileto e 
impressionante.

Intervindo na palestra, 
perguntou a viúva:

- Gosta do ‘Spiritualisme’, 
senhor Du Chalard?

- Sim, madame. Tenho 
atração por ele. Fui dos pri-
meiros, em Paris, a verificar 
o fenômeno quando a ‘Mesa 
que roda’ surgiu entre nós. 
Afirmo-lhe, porém, que o ‘Spi-
ritualisme’ não veio modificar 
minha velha convicção...

- Supõe seja mistificação?
- Não, Madame. Não 

me fiz entender. Creio ser o 
‘Spiritualisme, uma doutri-
na verdadeira. Para mim os 
Mortos se comunicam com os 
Vivos. Mas...

- Acredita, então?
A atitude confiante da in-

terlocutora e o olhar perscru-
tador de Edouard exigiam-lhe 
uma resposta clara e sincera. 
Contudo, o jornalista achou 
conveniente justificar sua 
crença:

- Quando eu era menino, 
ainda em minha província 
natal, um estranho aconteci-
mento, surgido de improviso, 
me fez acreditar na existência 
das almas de defuntos. Um 

vizinho falecera. Curioso, 
vi o cadáver já vestido e no 
caixão. Ficando em casa, de 
noite, enquanto meus pais 
faziam o velório, ouvi alguém 
abrir a porta da sala. Pensan-
do serem eles, saltei da cama 
e fui a seu encontro. E dei de 
cara com o defunto, pálido 
e triste, a sorrir para mim. A 
visão durou segundos. Po-
dem imaginar o susto! Corri 
ao quarto da arrumadeira, 
uma velha que nos servia há 
muitos anos, e contei-lhe, ner-
vosamente, o fúnebre encon-
tro. Só voltei a meu quarto, 
acompanhado dela, quando 
meus pais regressaram de 
madrugada. Desde então, fi-
quei absolutamente convicto, 
de que as Almas aparecem e 
podem sorrir aos Vivos...

- Influência talvez da sua 
educação religiosa, insinuou 
Dentu.

- Não, respondeu-lhe o jor-
nalista. Minha mãe, apesar de 
católica, primava em tolerân-
cia pelas idéias avançadas de 
meu pai, materialista, Fui até 
os dez anos instruído por um 
tio positivista, amigo pesso-
al de Littré e diretor duma 
escola particular. Em mim, 
a crença nas almas resultou 
dum fato: Vi. Não proveio 
da influência doméstica nem 
colegial. Ao contrário: Em 
casa, com meu pai, e na es-
cola, com meu tio, muita vez 
me disseram, a propósito da 
visão, que acreditar em Almas 
era ser supersticioso. Antes 
de eu ver o fantasma, mi-
nha mãe falava-me de Deus, 

dos Anjos, dos Santos e dos 
Demônios, nunca porém, de 
Almas de defuntos. E, depois 
que vi o fantasma, explicou-
me que a visão não passava 
dum sonho. Aos quinze anos, 
querendo extirpar a minha 
suposta superstição, passei a 
ler os enciclopedistas, abun-
dantes na biblioteca de meu 
pai. Procurei, nesses livros 
anti-religiosos, abafar, sob o 
sarcasmo dos incrédulos, a 
lembrança da minha visão. 
Mas, essa cultura balofa, ja-
mais venceu a minha crença. 
Desde aquela noite do defun-
to fiquei, para sempre, um 
místico. Por isso falei-lhe que 
o ‘Spiritualisme’ não me veio 
abalar a convicção antiga. A 
‘Mesa’ me demonstrou que 
a minha crença repousava 
numa realidade objetiva e 
não numa superstição.

- E escreveu a respeito? - 
indagou Edouard.

- Sim. Antes de aparecer a 
‘Mesa’ eu havia esboçado um 
trabalhinho filosófico à moda 
de Lamennais. Minhas con-
clusões, um tanto avançadas 
para a época, não ficavam 
longe da solução dos Ameri-
canos. Se tivesse publicado o 
ensaio, seria hoje, precursor 
em vez de adepto. Mas, temi a 
opinião pública..., e as autori-
dades.

- Por que não o lança ago-
ra, adaptado à teoria ameri-
cana? — insinuou Dentu.

- Pensei nisso. Mas o in-
sucesso de Hennequin, nosso 
desditoso amigo, me deixou 
apreensivo. Por outro lado, 
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um publicista profissional 
precisa, para viver tranquilo, 
estar em dia com todos os 
acontecimentos, sem se deixar 
empolgar por nenhum deles, 
quando o assunto é contro-
vertido.

- Poderia subscrever o tra-
balho com um pseudônimo, 
sugeriu Edouard.

- Como fez o professor 
Rivail, aduziu Mélanie.

- Seria logo descoberto. 
Meu jornal poderia conside-
rar-me suspeito de frequentar 
sociedades secretas, que a 
polícia vem considerando reu-
niões de inimigos do regime.

- Tem razão, concordou 
Dentu. Seu jornal apoia o 
Governo. Hoje, toda cautela é 
pouca para quem deseja viver 
em paz. Quem está com a 
vara é a Igreja e ela não per-
doa inimigos nem suspeitos.

- E você, Edouard? Crê no 
‘Spiritualisme’. — indagou du 
Chalard.

- Comigo o caso foi di-
ferente: Criei-me num meio 
místico. Meu pai era amigo 
pessoal de Puysegur e De-
leuze e correspondia-se com 
De Barbarin, Billot e outros 
magnetizadores da Escola 
Espiritualista. Mamãe e papai 
entregavam-se, com entusias-
mo, ao estudo e à prática do 
Magnetismo transcendente. 
Por isso, a crença nos Espíri-
tos, me foi transmitida com o 
leite do peito...

- Nosso lar, interveio Mé-
lanie, era, de fato, o cenáculo 
dos grandes Magnetistas, 
quando vivia meu marido. 

Reuniam- se, em nossa casa, 
uma vez por semana, para 
palestrar sobre o Magnetismo 
ou ensaiar alguma sonâmbu-
la. Nestes últimos quarenta 
anos, nenhuma livraria editou 
mais obras sobre o Magnetis-
mo e ciências correlatas do 
que a nossa.

- Eu sei, interveio Du Cha-
lard, e lembro-me de ter sido 
sua casa que lançou, entre 

nós, o primeiro livro sobre o 
‘Spiritualisme’.

- De fato, logo que surgiu, 
em Brémen o caso da ‘Mesa 
Magnética’, como então, se 
dizia na Alemanha, enviei 
para lá, o Senhor Clément. 
Com os dados por ele colhi-
dos ‘in loco’ e as informações 
por mim obtidas, de nosso 
correspondente em Londres, 
pudemos lançar o primeiro 
livro escrito na França sobre 
o ‘Spiritualisme’ americano.

- Foi a pioneira desse mo-
vimento literário, sustentou 
du Chalard.

- Naquele tempo, falou 
Dentu, eu ainda não dirigia a 
Livraria, mas acompanhava 

as nossas edições com gran-
de interesse. Ferdinand Silas 
era meu amigo de escola e 
se incumbiu de coordenar os 
dados obtidos por mamãe e 
Clément. Conseguimos um 
formidável êxito de livraria, 
O livro — lembra-se? — foi 
lançado no mesmo dia em 
que a imprensa parisiense, 
pela primeira vez, tratou da 
‘Mesa Magnética’. Num só 
mês largamos três edições me-
lhoradas. Na segunda, demos 
um velho ensaio de Balzac, 
apropriado ao caso, para 
mostrar que os Alemães não 
andavam adiante de nós. Na 
terceira , acrescentamos um 
prefácio de Dellage, provan-
do que nós, os Magnetistas,já 
havíamos previsto o Spiritu-
alisme americano. Lançamos 
assim, em trinta dias, dez mil 
exemplares, esgotando-se as 
tiragens.

- E, ao mesmo tempo, 
imprimimos várias obras 
particulares, tratando de tal 
assunto, aduziu a viúva.

- Minha atenção para o 
fenômeno, disse Du Chalard 
foi despertada, justamente, 
pelo folheto de Silas.

E, após um instante:
- Mas, a minha pergunta, 

Edouard, ainda não foi res-
pondida: você crê nos Espíri-
tos?

- Como lhe ia dizendo, 
eduquei-me num ambiente 
místico .Para mim eram, 
um fato, a imortalidade e 
o aparecimento da Alma, 
quando evocada magnetica-
mente. Minha crença porém, 

Tenho agora a certeza 
que você vai apreciar 
este livro e dizer em 
seu jornal alguma 

coisa boa sobre ele.
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ao invés de consolidar-se com 
a ‘Mesa’, como aconteceu a 
você, arrefeceu-se diante dela. 
Explico-lhe. Estreando-me na 
direção da livraria, coube-me 
editar As Mesas Rotantes do 
Conde Agénor De Gasparin. 
As conclusões desse ilustre 
Protestante, resumidas ver-
balmente por ele, em nossos 
colóquios, durante a impres-
são da obra, deixaram-me 
confuso, incrédulo, cético. 
A dúvida na veracidade de 
minha crença penetrou-me o 
espírito e, como um incêndio, 
devorou toda a minha fé na 
Espiritualidade. Fiquei largo 
tempo, sem saber se acredita-
va nos Espíritos, como meus 
pais e os amigos Hennequim 
e Delaage, ou numa ‘força’ 
de natureza ‘material’, como 
afirmava De Gasparin.

- Meu filho, sustentou 
Mélanie, inclinou-se franca-
mente, para os negadores. 
Sua atitude, quase de hosti-
lidade contra nossa crença, 
entristecia-me, pois eu ‘sabia’ 
a verdade.

- Na vida comercial inten-
sa em que logo me encontrei, 
desculpou-se Dentu, não era 
possível, como queria ‘Mam’, 
aprofundar o estudo a fim de 
chegar, experimentalmente, a 
uma conclusão pessoal. Era 
assim, forçado a considerar 
as hipóteses mais prudentes 
dos experimentadores. Fiquei, 
como De Gasparin, cren-
do nas Almas imortais mas 
duvidando da sua comunica-
ção pela ‘Mesa’. E assim me 
mantive, até o dia em que li o 

prefácio deste livro.
- Bravos! - exclamou 

contente Du Chalard. Posso 
então chamá-lo ‘irmão em 
crença’. Eu já desconfiava dis-
so, dada sua intimidade com 
Delaage, Silas e nosso infeliz 
Hennequin.

- Sim, de fato, sou hoje um 
crente convicto. Mas como é 
Delaage. Para mim, o ‘Spi-
ritualisme’ americano serve 
apenas de prova da verdade 
religiosa revelada por Jesus. 
Continuo na minha velha fé 
cristã.

- O importante, respondeu 
o jornalista, é crer. Podemos 
divergir em matéria doutriná-
ria. Mas negar a comunicação 
dos Mortos, nesta altura dos 
fatos, é negar a luz do Sol em 
pleno meio-dia.

- Na comunicação dos 
Mortos eu creio, repetiu 
Dentu.

- Graças a O livro dos 
espíritos, aduziu Mélanie.

- Considero De Gaspa-
rin, falou o jornalista, uma 
pena brilhante que só tem 
rival em Renan. Mas julgo As 
Mesas Rotantes, apesar de 
seu estilo maravilhoso e de 
seu fundo experimental, uma 
obra insincera e tendenciosa, 
escrita visando mais à defesa 
de Satan do que à Ciência. E 
tão profundamente sectária 
que, apesar de De Merville e 
Des Mousseaux sustentarem 
a mesma tese satânica, De 
Gasparin os ataca de rijo por 
serem escritores católicos.

- Eu diria mais, interveio 
Mélanie. É uma obra parcial, 

pois só tratou duma parte do 
fenômeno - o movimento - 
sem cuidar das manifestações 
inteligentes e sobre-humanas 
que a ‘Mesa’ produz e ele 
testemunhou muita vez.

- Estou de pleno acordo 
com ‘Mam’, apoiou Dentu. 
Na realidade De Gasparin 
procurou, dum lado, ignorar 
a inteligência do fenômeno 
e, doutro lado, defender a 
teologia protestante. Seu mó-
vel, porém, não foi somente 
sectário. Agenor é um sábio, 
um verdadeiro cientista.

- Sem dúvida! - sustentou 
Du Chalard. Mas seu ataque 
aos Unitaristas americanos 
(19), que aderiram ao ‘Spitri-
tualisme’ e o propagam como 
um aviso divino, é prova de 
seu sectarismo.

- Tenho agora a certeza, 
atalhou Dentu, que você vai 
apreciar este livro e dizer em 
seu jornal alguma coisa boa 
sobre ele.

— É possível. Vou lê-lo 
com atenção. E poderei de-
sancar o Autor, se a obra não 
me agradar?

- À vontade! Assim esgota-
remos a edição mais depres-
sa... Mas olhe: nada publique 
sem eu primeiro registrar o 
LIVRO. Como sabe, a nova 
Lei de Imprensa é severa e 
exige que, antes de comenta-
da ou anunciada nas gazetas, 
a obra esteja aprovada pela 
Censura e arrolada no Bole-
tim Bibliográfico do Journal 
de la France.

— Sei disso, concordou o 
jornalista.
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Semana Kardeciana
de São José dos Campos: edição 69
Ainda no formato virtual, 

como aconteceu no ano 
passado, a USE Intermunici-
pal de São José dos Campos 
realiza, com 5 palestras espe-
ciais, a 69a Semana Kardecia-
na.

Tradicional evento da 
cidade, tem o objetivo de lem-
brar o trabalho desenvolvido 
por Allan Kardec, na codifi-
cação da Doutrina Espírita.

A primeira semana espíri-
ta realizada em São José dos 
Campos aconteceu em 1950, 
com palestras nos centros, 
de 14 a 17 de dezembro, de 
quinta a domingo. Na época, 
havia apenas o Centro Espí-
rita Amor e Caridade Jacob, 
Centro Espírita Amor e Cari-
dade e Centro Espírita Divino 
Mestre, respectivamente, fun-
dados em 1926, 1932 e 1939, 
ou seja, com 11 a 24 anos de 
atividades.

Naquele tempo, as sema-
nas espíritas, incentivadas 
pela USE, visavam confrater-
nizar e unir os espíritas, além 
do estudo da Doutrina. Para 
cada dia de palestra, uma 
ou mais cidades da região 
eram homenageadas. Havia o 
intercâmbio entre os espíritas 
destas diferentes cidades.

O tema deste ano está re-
lacionado com a Campanha 
Comece pelo Começo, com 

apresentações sobre as carac-
terísticas dos cinco livros or-
ganizados por Allan Kardec, 
a partir dos ensinamentos dos 
Espíritos superiores.

Em março, aconteceram 
as palestras de Marco Mila-
ni, desenvolvendo o tema A 
filosofia espírita segundo O 
livro dos espíritos, no dia 20. 
No domingo seguinte, 27, foi 
a vez de Daniel Salomão, de 
Juiz de Fora, falar sobre A 
mediunidade em O livro dos 
médiuns.

Para abril, estão planeja-
das 3 outras palestras: no dia 
3, Marina Ferri, de Tauba-
té, fala sobre O evangelho 
segundo o espiritismo;;Gilmar 
Trivelato, de São Paulo, na 
quarta-feira, dia 6, apresen-
ta o tema A justiça divina 
segundo O céu e o inferno. A 
última palestra da Semana 
Kardeciana está prevista para 

o dia 10 de abril, quando o 
físico Alexandre da Fonseca, 
da Assessoria de Ciência e 
Pesquisa Espírita, da USE SP, 
fala sobre o tema Ciência no 
Espiritismo.

As palestras acontecem 
aos domingos, no horário das 
9 às 10h30, enquanto a de 
quarta-feira, das 20 às 21h10.

Filosofia espírita
Marco Milani, diretor do 
Departamento de Doutrina 
da USE SP e presidente da 
USE Regional de Campinas, 
fez a abertura da Semana 
Kardeciana, apresentando a 
filosofia espírita contida no 
primeiro livro da codificação, 
O livro dos espíritos, cuja 
primeira edição foi lançada 
no dia 18 de abril de 1857, ou 
seja, há 165 anos.

Para Marco, “Allan Kar-
dec tratava o Espiritismo 

Daniel Camasmie e Marco Milani na abertura da 69a. Semana Kardeciana
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Marco Milani | SP
DOMINGO
20/03 | 9h-10h30

Daniel Salomão | MG
DOMINGO
27/03 | 9h-10h30

Marina Ferri | SP
DOMINGO
03/04 | 9h-10h30

Gilmar Trivelato | SP
QUARTA
06/04 | 20h-21h10

Alexandre da Fonseca | SP
DOMINGO
10/04 | 9h-10h30

O evento será transmitido em nosso canal do Youtube
youtube.com/USEIntermunicipaldeSãoJosédosCampos

A filosofia espírita segundo O Livro dos Espíritos

A mediunidade em O Livro dos Médiuns

O Evangelho Segundo o Espiritismo

A justiça divina segundo O Céu e o Inferno

Ciência no Espiritismo

como filosofia espiritualista, 
com características únicas 
que a diferenciam de todas as 
demais doutrinas e linhas ou 
escolas filosóficas”. A filosofia 
espírita está contida na pri-
meira obra da codificaçào, O 
livro dos espíritos.

Mediunidade
David Salomão foi 
o responsável pela 
segunda pales-
tra, explorando 
o conteúdo de O 
livro dos médiuns 
quanto aos aspec-
tos da mediunida-
de, constituindo 
o “ensino especial 
dos Espíritos 
sobre a teoria de 
todos os gêneros 
de manifestações, 
os meios de co-
municação com o 
mundo invisível, o 
desenvolvimento 
da mediunidade, 
as dificuldades e 
os tropeços que se 
podem encontrar 
na prática do Es-
piritismo”, segun-
do Allan Kardec.

Para David Sa-
lomão, “o método 
utilizado por Kar-
dec não considera 
nem o Espírito e 
nem o médium 
porque ele é cen-
trado na mensa-
gem. Não importa 
a fama do médium 
ou a identidade 

do Espírito. Não vemos isto 
no movimento espírita atual. 
É hora de voltarmos ao que 
Kardec fazia quando da 
codificação da Doutirna dos 
Espíritos, no século XIX”.

As palestras são transmiti-
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das pelo canal da USE In-
termunicipal de São José dos 
Campos no YouTube, poden-
do ser vistas ao vivo ou pelas 
gravações que permanecem 
no canal.



Comemorando os 20 anos 
da desencarnação do mé-

dium mineiro Chico Xavier, a 
Federação Espírita Brasileira 
terá muitas atividades ao 
longo de 2022. 

No Ano de Chico Xavier, 
um homem chamado amor 
haverá palestras, podcasts 
com convidados especiais, 
publicações em diversos for-
matos e Semana virtual com 
abertura de Divaldo Franco. 
Todos os domingos no site 
e nas redes sociais da FEB 
(www.febnet.org.br), serão 
postados materiais especiais, 
incluindo depoimentos, casos 
da vida de Chico, fotografias 
e entrevistas sobre a trajetó-
ria do médium em seus três 
aspectos: o homem, o médium 
e a caridade.

Ano de Chico Xavier, um homem chamado amor

Notas na Candeia Espírita
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A FEB Federação Espírita 
Brasileira está relem-

brando sem seu site, www.
febnet.org.br, a exposição Os 
Pacificadores, considerando 
que “em momentos que nos 
pedem reflexão, oração e sen-
timento de paz, lembramos 
com carinho a exposição Os 
Pacificadores, que retratou os 
caminhos de vitórias e lutas 
de alguns dos grandes após-
tolos da paz universal, produ-
zida pela FEB e reproduzida 
em diversos estados.

A cada um a sua missão, 

a cada um o seu trabalho. 
Mahatma Gandhi, Nelson 
Mandela, Madre Teresa, 
Albert Schweitzer, Martin Lu-
ther King Jr., Divaldo Franco 
e Chico Xavier foram algu-
mas das personalidades que 
refletiram o ideal de irman-
dade e união de que tanto 
necessita a humanidade.

De diferentes religiões, dis-
tintas nacionalidades, foram 
personalidades que con-
traíram e mereceram nesta 
existência de lutas e vitórias 
um título em comum: o de 

pacificadores.
Pelos caminhos de flores 

e espinhos estenderam mãos, 
bandeiras brancas, multipli-
caram o consolo e trouxeram 
para corações em sofrimento 
a esperança por um mundo 
de união e igualdade entre os 
povos.

Campanha Os Pacificadores no site da FEB



D urante todo o mês de 
abril, diversas insti-

tuições do mundo estarão 
reunidas no 1º Mês Espírita 
Mundial, evento on-line pro-
duzido em mais de 10 idiomas 
e legendado em: Espanhol, 
Francês, Inglês e Português.

Palestrantes e estudiosos 
do Espiritismo de diferentes 
países tratarão sobre temas 
atuais e de relevância para a 
sociedade à luz do conheci-
mento espírita.

A organização é da Fun-
dação Espírita André Luiz, 
apoiando a divulgação desse 
evento de união e paz.

Segundo os organizadores, 
“o que nos une é muito maior 
do que aquilo que nos sepa-
ra, várias línguas, diversos 
costumes, mas com o mesmo 
ideal”.

Durante este mês o plane-
ta viverá momentos de muita 
união e paz. 36 países e mais 
de 120 palestrantes e estu-
diosos do Espiritismo repre-
sentando diferentes culturas 
estarão reunidos no 1º Mês 
Espírita Mundial.  

O evento será transmitido  
pelo canal do YouTube da 
TV Mundo Maior.

Para mais informações, 
incluindo a programação 
completa do evento, acesse:

feal.com.br/mes-espirita-
-mundial

Notas na Candeia Espírita
Primeiro Mês Espírita Mundial
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O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu que 

entidades religiosas podem 
se beneficiar da imunidade 
tributária conferida às insti-
tuições de assistência social, 
abrangendo, além de impos-
tos sobre o seu patrimônio, 
renda e serviços, os tributos 
sobre a importação de bens 
para atendimento de seus 
objetivos estatutários.

No julgamento, o Tribunal 
entendeu que a filantropia 
exercida com base em precei-
tos religiosos não desvirtua 
a natureza assistencial das 
entidades, para fins de direito 
à imunidade.

O recurso foi interposto 
pela Associação Torre de 
Vigia de Bíblias e Tratados 
contra decisão do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Re-
gião (TRF-3) que considerou 
inaplicável a imunidade tri-
butária referente ao imposto 
de importação e ao imposto 
sobre produtos industrializa-
dos sobre papel especial para 
impressão de bíblias, entre 
outros bens, pois suas ativi-
dades institucionais não se 
caracterizariam como assis-
tência social.

No STF, a associação 
afirmava ser entidade bene-
ficente de assistência social, 
devidamente certificada pelos 
órgãos competentes e com ca-

STF decide que entidades religiosas que prestam
assistência social podem ter imunidade tributária

Notas na Candeia Espírita

ráter filantrópico reconhecido 
em documentos públicos.

O colegiado acompanhou 
o voto do relator, ministro 
Luís Roberto Barroso, no sen-
tido de que as ações assisten-
ciais exercidas por entidades 
religiosas são compatíveis 
com o modelo constitucio-
nal brasileiro de assistência 
social.

O ministro explicou que 
o caráter universal das ações 
assistenciais (prestadas a 
todos que necessitarem, 
independentemente do paga-
mento de contribuições, tendo 

como objetivos, entre outros, 
a proteção à família, à mater-
nidade e à infância) é exigível 
somente do Estado. A univer-
salidade esperada das enti-
dades privadas é que dirijam 
suas ações indistintamente à 
coletividade, especialmente às 
pessoas em situação de vulne-
rabilidade ou risco social - ou 
seja, não pode haver discri-
minação ou coação para que 
passem a aderir aos preceitos 
religiosos em troca de terem 
suas necessidades atendidas.

(Com informações do portal do 
Supremo Tribunal Federal)
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Na noite de 16 de março, 
no Plenário da Câmara 

Municipal, rodeado de ami-
gos, familiares e profissionais 
da área de Comunicação, 
Carlos Augusto Abranches, 
natural de Ponta-Porã, no 
Mato Grosso do Sul, e minei-
ro de Juiz de Fora, recebeu o 
título de Cidadão Joseense.

A iniciativa foi da verea-
dora Dulce Rita (PSDB), em 
reconhecimento aos rele-
vantes serviços prestados à 
comunidade joseense pelo 
jornalista, psicanalista, filóso-
fo, professor, músico, cantor, 
escritor e divulgador do Espi-
ritismo, que chegou em terras 
de São José dos Campos, no 
ano de 1995.

A primeira lembrança que 
temos  de Abranches foi no 
Centro Espírita Seara de Luz, 
acompanhando Leila Bran-
dão, em palestra da Semana 
Kardeciana, daquele ano de 
1995. Desde então, ele tem 
dado continuidade às suas 
atividades de divulgação da 
doutrina dos Espíritos.

Na solenidade de entrega 
do título especial, houve ma-
nifestação do irmão, amigos e  
colegas de profissão, além da 
própria vereadora, manifesta-
ram o seu carinho e reconhe-
cimento pelo ser humano.

“Minha pauta na vida, 
sempre foi sugerida pelo 
desafio de ter um olhar 
humanizado para os fatos, 

Notas na Candeia Espírita
Carlos Augusto Abranches: Cidadão Joseense

as circunstâncias e as pes-
soas. Talvez tenha sido isso 
que me fez chegar a este dia, 
com a carga de experiências 
acumuladas de alguém que 
nunca se acomodou em caber 
dentro apenas da caixinha de 
jornalista. Obrigado, minha 
querida São José dos Campos, 
a todos que se dispuseram 
a estar presentes nesta cele-
bração, tanto física quanto 

virtualmente. Obrigado pelo 
carinho do acolhimento. Para 
sempre, meu muito obriga-
do!”, disse Abranches em seu 
agradecimento.

Candeia Espírita, que 
apresenta mensalmente seu 
texto, parabeniza o amigo 
Carlos Abranches pelo reco-
nhecimento da população de 
São José dos Campos. 

Abranches com a família, vereadora Dulce Rita e amigos no recebimento do 
título de Cidadão Joseense.
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“O evangelho no lar deve revestir-se da maior simplicidade, sem 
uso de qualquer objeto material ou forma exterior, caso contrário 
daria um cunho de ritual ou cerimônia religiosa, os quais são in-
compatíveis com os ensinamentos de Jesus e da Doutrina Espírita.”

Amadeu José Picasso, em Revista Internacional de Espiritismo, de novembro 
de 2021.

“AspAs
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 “A chegada do novo milênio da Terra, a despeito 
das frequentes batalhas entre a luz e as trevas, 
ou entre o Bem e o Mal, resquícios do período 
anterior, revela uma Humanidade mais forte e 

mais sábia, não só devido ao acelerado desenvol-
vimento intelectual e tecnológico, mas também 

pela experiência educativa trazida pelos diferentes 
sofrimentos provacionais a que fora submetida.”

Marta Antunes Moura, em Reformador, janeiro de 2022.

“A vida pode ser comparada com os brinquedos em 
um parque infantil. Quer na gangorra ou no balanço o 
que se tem é uma alternância entre pontos divergentes 
e opostos, para frente x para trás, em cima x embaixo, 
mocinho x bandido, quem pega x quem esconde. Se 
suprimimos um dos lados, a brincadeira acaba e só 
resta o tédio, o vazio de um espaço não preenchido.”

David Monducci, neurocirurgião e mestre em filosofia,
no Correio Fraterno.



“Cada um é livre de encarar as coisas à sua 
maneira, e nós, que reclamamos essa liberdade 
para nós, não podemos recusá-la aos outros. 
Mas, porque uma opinião é livre, não se segue 
que não se possa discuti-la, examinar o seu 

lado forte e o fraco, pesar suas vantagens e in-
convenientes.”

Allan Kardec, Revista Espírita, janeiro de 1866.

“Os espíritas são cidadãos como os demais e têm 
direitos e deveres no plano político, mas não têm 
o direito de envolver uma instituição doutrinária 

nas disputas eleitorais ... O espírita, como cidadão, 
pode e deve participar dela, de acordo com os dita-
mes da sua consciência, mas não tem o direito de 

se apresentar ao eleitorado como candidato espírita, 
porque o Espiritismo não é, não tem e não pode ter 

uma posição política.”
José Herculano Pires,

em O Centro Espírita.

“Na grande escalada do progresso, as 
causas do sofrimento se atenuam à me-
dida que o Espírito progride, porque se 
tornam cada vez menos necessárias para 
uma ascenção que se realiza livremente, 

na paz e na luz.”
Léon Denis, em O mundo invisível e a guerra.

“A utilização da proteção facial segue vigente 
em São Paulo em virtude da necessidade de 

manter hábitos preventivos e complementares à 
vacinação. Desde 17 de março de 2022, porém, 
o uso de máscaras é livre em todos os ambien-

tes, exceto no transporte público e unidades 
médico-hospitalares.”

Governo do Estado de São Paulo.
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Campanha (1)
Com apoio de editoras e distribuidoras espíritas, está sendo desenvol-
vida campanha com o objetivo de motivar o retorno dos trabalhadores 
e frequentadores das casas espíritas, lembrando a data de 2 de abril, 
aniversário de nascimento do médium Chico Xavier.

Campanha (2)
Segundo os seus idealizadores, “com as restrições sanitárias, muitas 
casas espíritas interromperam, em uma atitude realista e científica, 
suas atividades presenciais, passando a utilizar meios virtuais para de-
senvolvê-las; acreditamos e reconhecemos que essa nova abordagem 
(virtual) veio para ficar, porém gostaríamos de ir um pouco mais além 
e lembrá-los da necessidade de se retomar o processo presencial, pois 
se o médium é uma ponte entre encarnados e desencarnados, como 
explicou Kardec, o Centro é a escola de trabalho e aprimoramento 
moral, um pronto-socorro das aflições (materiais ou espirituais).”

Campanha (3)
Continuam: “Respeitamos e 
compreendemos que esta é uma 
decisão soberana e de responsabi-
lidade de cada casa espírita, po-
rém apenas gostaríamos de con-
vidá-los à reflexão, nas mesmas 
bases da prudência, equilíbrio e 
bem-estar geral da coletividade, 
sobre se já poderemos dar um 
passo à frente no processo de re-
tomada dos trabalhos presenciais, 
sempre respeitando a ciência e as 
normas sanitárias.”
 
Campanha (4)
A campanha é um convite à re-
flexão. Para os organizadores, “se 
julgarem procedente, juntem-se 
a nós para realizarmos em abril, 
mês de comemoração do nasci-
mento de Chico Xavier, o renas-
cimento dos atendimentos em 
nossas casas.”

números
Com base nas respostas que estão 
sendo recebidas pelo pesquisador 
Ivan Franzolim, na Pesquisa Anu-
al para Espíritas de 2022, questio-
na-se se os resultados do Censo 
deste ano vão mostrar percentual 
de espíritas superior ao último re-
alizado, em 2010, quando éramos 
2%. Os sinais podem identificar 
redução, pelo menos, nos núme-
ros oficiais.

a favor
Há sinal favorável. Franzolim vê 
apenas um:  a intensidade das ati-

C u r t A s
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vidades espíritas nas redes sociais, 
lives e vídeos. Mas será que isto 
trouxe novas adesões ao Espiritis-
mo, questiona Franzolim.

Contra
Os sinais desfavoráveis segun-
do Franzolim são: espíritas pro-
curando mais seguir, admirar e 
venerar ídolos, do que buscar o 
conhecimento; centros que estão 
sem atividades e alguns fecharam 
por não conseguirem pagar sua 
manutenção; centros que tenta-
ram reabrir de forma presencial 
e os trabalhadores não retorna-
ram; centros que não consegui-
ram explorar o virtual por falta 
de colaborador que domine essa 
tecnologia.

outros sinais
Elevada idade média dos traba-
lhadores (51,8 em 2020, 52,2 em 
2021 e 53,8 em 2022 ainda par-
cial); baixa presença de jovens até 
30 anos (cerca de 4%), as novas 
adesões não conseguem suprir 
os espíritas que faleceram ou es-
tão em idade avançada; mode-
lo ultrapassado de governança e 
comunicação adotado por boa 
parte dos centros, afastando os jo-
vens, criando dificuldades para a 
necessária criatividade e iniciati-
va de qualquer gestão atual.

eduCação virtual
Pesquisa da empresa americana 
GuardChild, especializada em 
soluções para proteção digital 
que permitem aos pais garantir 
maior segurança a seus filhos, fez 
levantamento de pesquisas de vá-
rias instituições que atuam com 

a infância e chegou a dados pre-
ocupantes; (1) 86% das meninas 
realizaram bate-papos virtuais 
sem que seus pais soubessem e 
54% podiam conduzir a um rela-
cionamento cibernético; (2) 70% 
das crianças de 7 a 18 anos en-
contraram acidentalmente por-
nografia virtual, muitas vezes por 
meio de uma pesquisa na internet 
enquanto faziam o dever de casa.

evangelho
A Casa Espírita Recanto de Luz, 
de Caraguatatuba, realiza toda 
terça-feira, a partir de 5 de abril, 
às 20 horas, leitura e interpreta-
ção de O evangelho segundo o espiri-
tismo, de modo sistemático e con-
tinuado. 

Começo
Mais do que divulgar cartazes 
e logotipos, a campanha Comece 
pelo Começo, da USE SP, que está 
comemorando 50 anos, visa a 
reflexão de quem estuda o Espi-
ritismo quanto ao acesso às obras 
de Allan Kardec, o codificador da 
doutrina. Também serve para ex-
positores e palestrantes para que 
busquem a base de divulgação 
servindo-se das obras básicas.

11.916
Segundo a pesquisa “Instituições 
Espíritas no Brasil”, de 2020, ba-
seada nos dados de CNPJ e códi-
go de atividade (CNAE), a quanti-
dade atual de instituições espíritas 
é 11.916. Esse número considera 
todo tipo de organização espírita, 
como fundação, associação, abri-
go, creche, orfanato, hospital e 
apenas os CNPJs ativos.

pandemia
Como esse levantamento foi fei-
to antes da pandemia, é provável 
que o número de centros espíritas 
seja menor, pois muitos acabaram 
fechando ou paralisando suas ati-
vidades.

partiCipação
Na mesma pesquisa, mas agora 
considerando a participação ou 
a existência de instituições espí-
ritas nos 5.570 municípios brasi-
leiros, verifica-se que isto ocorre 
em apenas 41% deles, ou seja, em 
3.287 cidades não há registro de 
presença de qualquer instituição 
espírita. De 1990 a 2020 foram 
extintos 2.592 centros, o que re-
presenta uma média de 86 insti-
tuições por ano.
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