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o ano em que comemoramos os cinquenta anos da 
Campanha Comece pelo Começo, da Feira do Livro Espírita em São 
José dos Campos e da inauguração da Clínica de Repouso 
Francisca Julia, atualmente CVV Francisca Júlia, convidamos a 
você, amigo, a reflexões do Codificador de 160 anos atrás e a 
importância desses “cinquentas” nos dias atuais. 
Publicada em fevereiro de 1862, com o título “Resposta dirigida 
aos espíritas lioneses por ocasião do Ano Novo”, Allan Kardec 
traria ao movimento a sua preocupação das dissensões que 
poderiam ocorrer pelos “inimigos” da doutrina espírita, assim por 
nós analisada:

“A tática já posta em ação pelos inimigos dos espíritas, mas que vai ser 
empregada com novo ardor, é a de tentar dividi-los, criando sistemas 
divergentes e suscitando entre eles a desconfiança e a inveja” 1

Seguramente, a Doutrina espírita, com as novelas, mídias sociais, 
rádios e livros, teve sua propagação expandida e chegou a locais 
não inimagináveis por todos nós. Mas será que estamos fazendo de 
forma coerente com os princípios doutrinários? Se considerarmos a 
PNP 2021(Pesquisa Nacional para Espíritas) alguns rumos 
precisam ser analisados por nós.

“Uma parcela significativa dos espíritas que responderam a PNP 
2021, acredita que pode influenciar na vida das pessoas: o destino 
marcado por Deus para a pessoa (47,8%), a posição dos astros no 
momento de nascimento (35,5%), os trabalhos feitos nas religiões afro-
brasileiras (29,1%) e a numerologia do nome (18,9%) 2. 

Outro alerta do Codificador foi da vigilância do objetivo da 
doutrina espírita

“[..] outra tática de nossos adversários: a de procurar comprometer os 
espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da 
doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de 
sua competência[..]”.

O alerta é tão atual que nos compete a reflexão sobre o que 
discutimos dentro de nossos centros e  enfatiza  Kardec

“afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito 
à política e às questões irritantes; nesse caso as discussões não levarão a 
nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a 
moral, quando ela for boa”. 

Em suas conclusões, o professor Rivail nos deixa o resultado de 
quando unidos em prol do objetivo

“Não é prodigioso ver simples operários reservarem suas economias 
para comprar livros de moral e de filosofia, em lugar de romances e 
bugigangas? Homens preferindo esta leitura às alegrias ruidosas e 
degradantes dos cabarés? [...]

Seja na comemoração dos 50 anos ou nos 160 anos, caro irmão de 
ideal, ainda ecoa em nosso movimento a necessidade de unificar 
para esclarecer 3. 

1 KARDEC, Allan. Revista Espírita, fevereiro de 1862 – 1a ed. Rio de Janeiro: 
FEB, 2005.)
2 FRANZOLIM, Ivan René. PNP 2021. Disponível: 
http://franzolim.blogspot.com/2021/04/sumario-da-pesquisa-nacional-para.html
3 Nosso Jornal. Jornal Unificação. São Paulo, junho e julho, 1957
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sentou, Schoendorfer sentiu que 
sua invenção tinha chance de ser 
bem aceita. A mãe do garoto lhe 
disse: “Deus abençoe você por 
essa carroça!”

O jovem Indra, de Chennai, 
nunca tinha ido à escola, mas 
depois do auxílio prestimoso, 
decidiu estudar arquitetura. Um 
indiano de Cochin contou que 
rezou diariamente por 52 anos 
para que alguém fosse bom para 
ele. Aquela cadeira foi a primeira 
manifestação de bondade em sua 
vida.

O engenheiro abriu uma ONG 
(Missão de Cadeiras de Rodas 
Gratuitas), já entregou 
gratuitamente mais 600 mil 
cadeiras a pessoas necessitadas e 
tem uma meta: construir 20

Uma história narrada num livro 
simpático e instrutivo, escrito 
por Stephen Covey, me chamou 
a atenção para o que é agir como 
um samaritano nos dias atuais.1

O engenheiro mecânico 
americano Don Schoendorfer
tinha um propósito: criar a 
cadeira de rodas mais barata do 
mundo. Passava três horas por 
dia planejando como faria isso.

Primeiro tentou com um assento 
convencional de lona, mas era 
caro demais. Acabou optando 
pela tradicional cadeira de 
plástico. Depois, percorreu lojas 
e supermercados atrás de pneus 
de bicicleta mais baratos, além de 
parafusos com a melhor relação 
custo-benefício.

Muitos anos antes, em 1977, no 
Marrocos, ele e a esposa, durante

uma viagem pela igreja que 
frequentavam na Califórnia, 
viram uma mulher arrastando-se 
pela estrada, quase como uma 
cobra. Naquele país, os 
deficientes eram considerados 
inferiores aos mendigos e 
tratados com desprezo. Foi ali 
que ele decidiu ajudar.

Com algum tempo de trabalho, 
tinha construído cem cadeiras de 
rodas na garagem de casa. O 
pastor de sua igreja sugeriu que 
ele as levasse para uma próxima 
missão na Índia. Por causa dos 
custos do transporte, acabou 
levando só quatro.

Numa enfermaria abarrotada nos 
arredores de Chennai, Don viu 
um pai carregando o filho de 11 
anos nas costas. “Esse é o 
momento”, pensou. Assim que o 
menino, de nome Emmanuel, 

AS CADEIRAS DE
Don Schoendorfer
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“Don Schoendorfer, tal como o 
samaritano, se permitiu sentir 

interesse por amenizar as 
dores de abandonados pela 

miséria, tanto material 
quanto do abandono em que 

viviam, se rastejando pelo 
chão.
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milhões de cadeiras de rodas. 
Atualmente, elas são produzidas 
na China e podem ser entregues 
em qualquer lugar do mundo a 
72 dólares cada. Já foram 
enviadas para mais de 100 países.

*

Diante da dor do outro, toda 
pessoa que deseja ajudar 
reproduz o processo de 
atendimento daquele que os 
registros evangélicos chamaram 
de “o bom samaritano”. Está em 
Lucas, cap. 10, 15-37.

Um homem que seguia de 
Jerusalém para Jericó foi tomado 
de assalto por malfeitores e 
acabou agredido, caindo ferido 
na estrada empoeirada.

Depois de ser desprezado por 
dois outros que passaram e não 
fizeram nada,  aproximou-se dele 
um viajante da região da 
Samaria.

Eis o passo a passo: primeiro, ele 
se compadeceu do ferido, teve 
piedade; depois, chegou junto 
para enfaixar-lhe as feridas, 
derramando nelas vinho e óleo, 
os bálsamos que poderiam 
amenizar-lhe a dor.

Logo depois, colocou-o sobre seu 
próprio animal e o levou até uma 
hospedaria. Pediu ao hospedeiro 
que cuidasse do homem, e 
adiantou o pagamento das 
despesas; dali a alguns dias, 
estaria de volta, para ver como 
estava a situação e completar o 
pagamento do que fora gasto a 
mais.

Don Schoendorfer, tal como o 
samaritano, se permitiu sentir 
interesse por amenizar as dores 
de abandonados pela miséria, 
tanto material quanto do 
abandono em que viviam, se 
rastejando pelo chão.

Compadeceu-se das múltiplas 
carências alheias e se prontificou 
a buscar, no próprio bolso, o 
recurso que o ajudaria a produzir 
a cadeira de rodas mais barata e 
funcional para os necessitados.
É diante de algo assim que 
aprendemos a lição viva do 
Evangelho praticado de verdade. 
Quando a caridade se faz 
presente na hora certa, o amor 
fraterno restaura a dignidade e 
fortalece a autoestima de todos, 
tanto de quem doa quanto de 
quem recebe.

*

Acerca dessa questão, Kardec 
pergunta, em O livro dos espíritos, 
qual seria a mais meritória de 
todas as virtudes. O Espírito 
Superior respondeu que (...) “a 
mais meritória é aquela que se 
baseia na caridade mais 
desinteressada” 2.

Depois, já em O evangelho segundo 
o espiritismo, o Codificador 
complementa a lição com a 
máxima essencialmente espírita: 
“Fora da caridade não há 
salvação” 3.

De tudo isso, fica para nós o 
chamamento a ser ouvido: “ide e 
pregai”, “multiplicai vossos talen-
tos”, “ama o próximo como a ti 
mesmo”, “vós sois o sal da terra”.

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

Tenha a certeza de que, com isso 
tudo colocado efetivamente em 
prática na aridez do deserto 
humano, faríamos como 
Schoendorfer, ou como o 
samaritano da narrativa do 
Cristo, ajudando os caídos pela 
estrada a se levantarem para 
seguir a jornada, rumo a tempos 
melhores e mais felizes.

1 COVEY, Stephen. As 3 escolhas 
para o sucesso. Ed. Vida Melhor, 
RJ, 2020.

2 KARDEC, Allan. O livro dos 
espíritos, questão 893, Ed. FEB, 
2010.  

3 KARDEC, A. O evangelho 
segundo o espiritismo, cap. XV, 
item 8. FEB, 2010.
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Ao adentrar naquele amplo salão 
de paredes azul claro em que se 
organizavam bancos com encosto 
laranja à frente de cadeiras bege e 
marrom, todos cuidadosamente 
preparados sobre o bom e velho 
piso de lajotas vermelhas já 
iluminado pela luz quente do sol 
da tarde que atravessava os vitrôs
laterais, uma emoção especial 
tomou conta de mim. Vinte 
meses... Vinte meses haviam se 
passado desde que suas portas 
estiveram abertas pela última vez 
para uma reunião, quando ainda 
corria o mês de março do ano de 
dois mil e vinte.

É verdade que, nestes vinte 
meses, nossas atividades jamais 
cessaram! Mergulhamos 
profundamente no mundo online. 
Aprendemos a lidar melhor com 
a tecnologia, ampliando as formas 
de divulgação e de estudo da 
doutrina dos espíritos. 
Reconhecemos, é claro, que os 
sentimentos de religiosidade e de

espiritualidade não dependem de 
templos físicos para existirem. 
Mas a lembrança acesa daquela 
convivência fraterna, tecida com 
os fios da vida que se vive em 
comunidade e que se sente no 
coração, impulsionava-nos com 
ânimo renovado (quase ansioso) 
para o reencontro daquele 
momento. Se apenas uma palavra 
fosse capaz de resumir toda esta 
emoção, não poderia ser outra: 
“gratidão”.

E como nós alimentamos a 
chegada dessa data. A ocasião era 
mesmo especial. Com a gradativa 
melhora do cenário da pandemia, 
o propósito da iminente reunião 
– que congregava trabalhadores 
do passe, do atendimento 
fraterno, dos estudos, das 
reuniões públicas e mediúnicas –
estava estampado na própria 
palavra: “re-união”. Apesar de 
nunca termos nos separado, 
contraditoriamente estaríamos lá, 
logo mais, para nos unirmos de

DE VOLTA PARA
o futuro

Lincoln Estevam

novo. O calendário marcava 
sábado, dia 4 de dezembro de 
dois mil e vinte e um.

Carentes de abraços carinhosos (e 
que hoje sabemos como são 
valiosos), pudemos voltar no 
tempo para resgatar da memória 
as recordações de uma outra data 
especial, lembranças de um 
passado ainda recente. Não era 
costume nos encontrarmos no 
centro no começo de janeiro, pois 
nesse período a grande maioria 
de nós aproveita as férias de 
verão. Mas, naquele 5 de janeiro 
de dois mil e dezenove, foi 
diferente. O Centro Espírita 
Divino Mestre então celebrava 
exatos 80 anos! E nós lá 
estávamos para lhe dar um 
simbólico abraço. Simbólico não! 
Autêntico, sincero, verdadeiro! 
Ao dar uma volta inteira na casa, 
aquele nosso abraço representava 
o amor que nos ligava e nos unia, 
como ainda une, em torno de um 
ideal – o ideal de nos
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que, por razões de saúde e de 
segurança, máscaras faciais 
continuem a fazer parte de nosso 
vestuário cotidiano. E também 
vamos precisar costurar uma rede 
de apoio que possa fortalecer 
nossos laços de fraternidade, 
como verdadeiros irmãos em 
crença, a nos ajudar nos 
momentos difíceis, porque ainda 
estamos em aprendizado. Que ela 
também sirva para nos lembrar 
sempre que o melhor antídoto é 
o trabalho. De preferência, o 
trabalho que se realiza de forma 
conjunta, coletiva, colaborativa. 
Ou, na entusiástica expressão dos 
pioneiros: um por todos e todos 
por um.

Naquele grupo do alvorecer de 
nossa quase centenária história, 
deve-se enaltecer o fato de que a 
força da mulher já se fazia 
presente, como se lê no registro 
dos nomes de Benedicta, Maria 
da Glória, Maria Ferreira, Luiza, 
Herminia, Maria Honória e 
Maria José. Nos dias que correm, 
essa participação continua 
refletida na presença feminina na 
direção da casa: Gléria Lúcia, 
Maria Cristina, Isabel Baraúna, 
dentre muitas, todas legatárias 
diretas de outras companheiras 
marcantes – Icléa Vidal, Carmen 
Orbolato e Vera Godói, para 
citarmos apenas algumas. Porque 
para os espíritas a igualdade de 
gênero é lei da natureza! E o 
simbolismo do feminino – como 
berço multiplicador da vida –
também se revelou por 
intermédio da primeira 
benfeitora de nossa casa. Seu 
nome? Maria Francisca 
Marcondes de Guimarães. Talvez 
ela ainda não soubesse, mas, ao

médiuns às sextas-feiras.

Na solenidade daquela noite, 
esses compromissados pioneiros 
fizeram registrar uma “formal 
promessa”: a de serem “um por 
todos e todos por um”. Daqui a 
poucos instantes, quando nós –
trabalhadores de hoje do Centro 
Espírita Divino Mestre –
estivermos reunidos naquele 
salão para a retomada das 
atividades presenciais, os ecos 
desse lema estarão vibrando 
entre nós.

A pandemia de COVID-19 
deixou profundas cicatrizes. 
Com maior ou menor 
intensidade, todos nós fomos 
emocionalmente afetados por 
ela. Essa é a razão pela qual o 
retorno presencial apresenta-se 
tão importante: precisamos nos 
abastecer de confiança, 
esperança e perseverança. Ainda

Reunião do Conselho Diretor, em 1996. 

melhorarmos para construirmos 
juntos o trabalho no bem.

Esse trabalho – que agora avança 
firme para completar 83 anos – é 
o mesmo que veio à lume pela 
coragem e boa vontade daqueles 
20 pioneiros que, numa pequena 
casa da rua Sebastião Humel, 
reuniram-se numa noite de 
quinta-feira do ano de mil 
novecentos e trinta e nove para 
fundar o Centro Espírita Divino 
Mestre.

Da ata da reunião de fundação, 
realizada na casa de Balbino e 
Benedicta Gonçalves, uma 
convicção: seu nome seria 
“Divino Mestre”! E uma 
bandeira: o trabalho! Tanto que 
as tarefas já foram logo definidas: 
às terças-feiras, sessões práticas 
(reuniões mediúnicas); às 
quartas-feiras, preces e 
irradiações; e instruções para
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fazer aquela doação de 10 contos 
de réis – quantia suficiente para 
permitir que fosse adquirido o 
terreno da rua Rubião Júnior (à 
época, ainda sob o número 116), 
local em que viria a ser 
construída nossa casa e nossa 
história – contribuía de forma 
decisiva para impulsionar a 
entidade recém fundada.

Quando se vê no horizonte da 
linha do tempo, são os pequenos 
gestos, as pequenas ações que, 
somadas e multiplicadas, erguem 
o edifício do bem. Cabe a cada 
um tomar parte nessa construção 
– que, repita-se, precisa ser 
conjunta, coletiva e colaborativa –
para que ela venha a se tornar 
permanente e perene, 
ultrapassando os limites estreitos 
de nossa passagem terrena. 
Afinal, a convicção racional na 
imortalidade da alma nos convida 
a vermos para além da janela 
material.

Dentro de instantes, aquele salão 
estará novamente com os bancos 
e as cadeiras ocupados pelas 
almas de semeadores desejosos de 
renovação e de trabalho. 
Esperamos que o mesmo ideal 
que iluminou e inspirou aqueles 
20 devotados fundadores possa 
reabastecer nossas forças para 
prosseguirmos, sempre unidos, 
nesse mesmo propósito. Porque 
ele não é nosso, mas daquele a 
quem humildemente 
reconhecemos como “Divino 
Mestre”.

“Dentro de instantes, 
aquele salão estará 
novamente com os bancos e 
as cadeiras ocupados pelas 
almas de semeadores 
desejosos de renovação e de 
trabalho.

Lincoln Estevan é expositor e trabalhador do 
Centro Espírita Divino Mestre.

Festa de final de ano e encerramento da evangelização infantil em 1997.
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2022...Ufa! Já vemos desaparecer 
na linha do horizonte o navio do 
ano que passou. Carregado, vai 
com todas as nossas alegrias, 
sofrimentos, chegadas e partidas.

A nova embarcação começa a se 
lançar ao mar, soltando as 
amarras do embarcadouro, para 
nova travessia. Todos nos 
juntamos nessa nave, cada um 
com a sua bagagem de esperança 
e sonhos.

Há um sentimento de euforia, de 
novos propósitos e de 
conquistas. Há um recomeçar, 
melhor dizendo, um 
renascimento e um recomeço.

Estamos convictos de que 
traçamos um cronograma de 
ações para essa nova viagem? 
Fortalecemos a nossa coragem? 
Escolhemos modelos de conduta 
para o enfrentamento?

Se ainda não os fizemos, mãos à 
obra, enquanto a embarcação 
não atinge os nós da velocidade 
de cruzeiro. Encontraremos mar 
calmo. Atravessaremos 
tormentas! Precisamos 
“reprogramar” o nosso espírito e 
o ponto inicial é o pensamento.

No Prefácio do livro Sinal Verde 1

encontramos a seguinte 
observação de Emmanuel:

CANDEIA ESPÍRITA [ 10 ]
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“De fato, podemos renascer! O que precisamos 
deixar no cais ao empreender essa viagem e 

nos tornarmos mais livres?
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“Não desconhecemos que todos 
respiramos num oceano de ondas 
mentais, com o impositivo de 
ajustá-las em benefício próprio. 
Vasto mar de vibrações 
permutadas. Emitimos forças e 
recebemo-las”. [...] Queiramos ou 
não, afetamos os outros e os 
outros nos afetam, pelo 
mecanismo das ideias criadas por 
nós mesmos”.

Como está o nosso pensamento 
hoje? Qual é a qualidade dos 
nossos pensamentos? O que mais 
pensamos durante o dia? O que 
estamos produzindo, dando 
forma com os nossos 
pensamentos?

Vejam a responsabilidade que 
todos nós temos quanto a essa 
questão. Ele nos dirige. Ao 
responder os questionamentos 
acima, reforçamos a necessidade 
urgente da nossa reprogramação. 
É como se estivéssemos 
renascendo para uma nova vida 
e uma viagem mais rica em 
aprendizado até o próximo 
porto.

De fato, podemos renascer! O 
que precisamos deixar no cais ao 
empreender essa viagem e nos 
tornarmos mais livres? Léon 
Denis, no seu livro O problema do 
ser, do destino e da dor 2 nos 
adverte:

“O pensamento, dizíamos, é 
criador. Não atua somente em 
roda de nós, influenciando nossos 
semelhantes para o bem ou para 
o mal; atua principalmente em 
nós; gera nossas palavras, nossas 
ações e, com ele, construímos dia 
a dia, o edifício grandioso ou 
miserável de nossa vida presente 
e futura. Modelamos nossa alma

e seu invólucro com os nossos 
pensamentos; estes produzem 
formas, imagens que se 
imprimem na matéria sutil, de 
que o corpo fluídico é composto”.

Podemos assim recomeçar pelo 
pensamento, renascendo, nesta 
nova vida, de forma grandiosa, 
caso seja essa a nossa vontade. 
Veremos o quanto poderemos 
mudar nos nossos 
comportamentos, nossos 
relacionamentos e atitudes 
perante nós mesmos e diante dos 
outros, mudar nosso 
vocabulário, nossa maneira de 
dizer e de ouvir, nossa forma de 
demostrar carinho, afetividade e 
amor. O quanto poderemos, de 
fato, exercer o perdão e 
entendermos aí de que se trata 
de um processo, por vezes longo, 
ainda com as nuances da dor. O 
quanto poderemos diluir de 
nossas mágoas e culpas. O 
quanto de alegria poderemos 
fabricar e distribuir.

Há muito que considerar nessa 
psicologia do renascimento. 
Sozinhos, a jornada será muito 
pesada e em dado momento, 
paralisante. Precisamos de apoio 
para esse renascimento! E de 
qual modelo de conduta 
poderemos lançar mão para nos 
ajudar neste processo? Kardec, 
em O livro dos espíritos 3, 
elabora a pergunta 625:

“Qual é o tipo mais perfeito, que 
Deus ofereceu ao homem para 
lhe servir de guia e de modelo? –
Vede Jesus”.

Resposta direta dos Espíritos.
Nenhuma dúvida. Límpida! É 
assim a psicologia profunda dos 
Espíritos. 

Robson Luiz Rocha é psicólogo e 
palestrante espírita. Trabalhador da União 
Espírita Cristã, de Lorena - SP.

Jesus, então sabedor de todas 
essas coisas e de tudo, no 
belíssimo sermão das Bem-
aventuranças 4 nos diz que

“Somos a luz do mundo [...]”. 

Que façamos brilhar a nossa 
luz neste recomeçar...
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Sempre nossos corações enfrentaram a morte com desespero, susto, 
medo. Parece que não conseguimos vencer está experiência. Contudo 
morrer faz parte do viver.

Nestes tempos atuais foram tantas mortes que ouvimos noticiar, que até 
parece que nós acostumamos a essa destinação fatal.

Quando as notícias chegam em tão grande número, como tem sido, 
nosso pensamento vai direto a Jesus, em busca de alívio às emoções.
É um preparo. Porque é uma experiência individual obrigatória.

Até o dia que essa dor bate a nossa porta.

PERDA DE ENTES 
QUERIDOS
e o benefício da Doutrina 
Espírita

Aí, no auge da dor da perda do 
ser amado, buscamos nos 
refolhos da alma o que sabemos 
de Espiritismo, a doutrina dos 
Espíritos, que possa nos 
amparar. 

E aí, amigos espiritas, redes 
sociais. livros, lives chegam a nós.

E a calma vai chegando, 
enquanto as lágrimas caem, já 
sem desespero.
A fé raciocinada traz conforto. É 
a proposta espirita.

Essa emoção tem sido tão 
presente, que a forma de se dar a 
notícia mudou.

"Fulano fez a passagem." 
(Passou deste mundo material 
para o mundo espiritual) .Uma 
transição.

A frase em si conforta.

Despede se com emoção e 
respeito daquele corpo que 
representou entre nós o ser 
amado., Sabendo que nós nos 
encontraremos na 
espiritualidade. Não é uma 
hipótese, é uma certeza.

A fé em Deus, que outras 
religiões oferecem conforta 
também, claro.
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“Mas o Espiritismo na  sua 
apresentação de ciência, 
filosofia e religião ou moral, 
explica de forma clara, sem 
mistérios - a quem quiser saber 
- as leis espirituais da vida, 
encaminhando-nos para Jesus.
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Fala se na busca de uma 
espiritualidade que conforta e faz 
bem.  É tudo isso também.

Façam em seus momentos de 
recolhimento a sua prece de 
gratidão por está luz iluminando 
nossas convicções e também o 
nosso caminho.

E atendam com amor e bondade 
o seu irmão na dor, empregando 
bem o seu tempo, esclarecendo 
os que estão ao desamparo e 
querem alguns buscar no 
suicídio a resposta que não terão:  
a vida não acaba com a morte.

Finalizando, um pedido:
estudem, leiam bastante, para 
que suas informações sejam 
corretas.

Ao citarem frases, textos,  
informações deem a fonte 
correta.

Deus é Amor. Jesus é o nosso 
amigo divino, nosso Senhor, 
nosso irmão maior que nos 
conhece pelo nome e sabe nossas 
necessidades.

Cuide se. De seu corpo e de 
você, espírito imortal.

Seja feliz na luz que os espíritos 
nos trouxeram e trazem.

Você merece!

Mas o Espiritismo na  sua 
apresentação de ciência, filosofia 
e religião ou moral, explica de 
forma clara, sem mistérios - a 
quem quiser saber - as leis 
espirituais da vida, 
encaminhando-nos para Jesus. E 
a fase do luto, nas datas da 
família  reunida, são suportadas 
com mais coragem e fé. 

É Jesus cumprindo o prometido: 
“Vinde a mim vós que sofreis e 
eu vos aliviarei".

A tecnologia facilitou muito essa 
divulgação.

Podem se buscar esclarecimentos 
espirituais apenas com um 
celular na mão ,sem incomodar 
ninguém e sem ser incomodado. 

Todos temos sede de 
entendimento. Posso me 
beneficiar mudando a maneira 
de ser, de viver, mesmo estando 
em outro caminho, bom 
também, mas não tão completo. 
É esse o objetivo do Espiritismo: 
melhoramento moral da 
Humanidade através do 
melhoramento dos indivíduos. 
Esclarece, orienta, transforma.
E o conhecimento "on-line” era 
tudo que se precisava para a 

divulgação aberta dos princípios 
de vida e morte:  as leis 
espirituais de Deus.

Pelos benefícios, nossos corações 
vão se abrindo para a 
fraternidade, a solidariedade -
pedras fundamentais de 
melhores tempos - deixando de 
lado, preconceitos e 
intolerâncias.

E a união de irmãos, filhos de 
um mesmo Pai vai acontecendo.

Auxiliando nos mutuamente, 
cumprimos o Evangelho de 
Jesus: "amai vós uns aos outros". 
Não há como impedir. É a lei de 
Deus. É isso que estamos vendo 
acontecer.

O sofrimento tem sido tanto, 
que a oração de todos os 
caminhos é aceita e agradecida.

Fenômenos mediúnicos variados 
aqui e ali, experiências de EQM 
(Experiências de quase morte), 
espíritos em mediunidade "on-
line".

Icléa Vidal é expositora e trabalhadora do 
Centro Espírita Divino Mestre.
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Para falar de sintonia espiritual, 
precisamos começar a 
compreender a natureza do 
espírito e a sua relação com o 
mundo físico ou material.

No Universo existem dois 
princípios, o espiritual e o 
material. O princípio espiritual 
age sobre a matéria por meio de 
pensamentos. Numa analogia, a 
nossa fala se propaga pelo ar por 
meio de vibrações das cordas 
vocais, então o espírito pensa e 
vibra a matéria mais sutil, que 
conhecemos como fluido 
cósmico universal, e este se 
molda conforme a vontade do 
espírito, trabalhada de acordo

“O Espírito 
pensa e vibra a 
matéria mais 
sutil, que 
conhecemos 
como fluido 
cósmico 
universal.

com seu pensamento. Desse 
modo, o espírito pode moldar 
seu perispírito, 
automaticamente, 
instintivamente, e este assume 
uma aparência no mundo 
material que reflete o 
pensamento do espírito, o seu 
ser. O perispírito, por sua vez 
realiza trabalhos no mundo 
físico, que é o de possibilitar um 
relacionamento entre os seres 
espirituais próximos, ainda 
errantes. No princípio, são 
incapazes de se perceberem na 
forma espiritual pura, então, o 
perispírito traduz os 
pensamentos da alma para a 
comunidade em que vive e, 

BOAS SINTONIASBOAS SINTONIAS

Luiz Eduardo Ribeiro
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assim, possa se relacionar, ainda 
por vibrações, no mundo 
material, em compatibilidade 
com as suas condição espirituais, 
que pode estar numa graduação 
do grosseiro ao purificado (veja a 
classificação dos Espíritos em O 
livro dos espíritos).

Essa condição espiritual atrai os 
semelhantes em um processo de 
sintonia. Isso não quer dizer que

sentimento se sobressai e outros 
ficam contidos, mas todos 
existem em seu ser e podem 
gerar sintonia e atração.

Na vontade da alma, pode ser 
que não queira aquela 
determinada sintonia, mas para 
isso não basta dizer “não quero 
isso”, será preciso trabalhar o 
sentimento que origina a 
sintonia, construindo um novo e 
refreando o indesejado até que 
seja eliminado da alma. O novo 
sentimento que sobressai  gera 
sintonias diferentes e repele as 
sintonias indesejadas.

pensam a mesma coisa, mas sim 
o mesmo teor ou sentimento. 
Ou seja, duas almas podem 
discordar sobre um aspecto 
qualquer, e por isso sentir raiva 
uma da outra, a sintonia está na 
forma raivosa de ser e não na 
discordância.

Então, a sintonia é uma atração 
de sentimentos semelhantes. É 
bom notar que a alma é uma 
complexidade de sentimentos, e 
que vez ou outra algum
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temperatura do que tem dentro 
em função do exterior, mas que 
de livre e espontânea vontade 
pode abrir a sua tampa para que 
o exterior influencie o seu 
interior. Esse é o trabalho. Sem 
essa vontade nada acontece. É a 
porta estreita que disse Jesus. 
Abrir a tampa para uma 
influência boa mexe com o que 
somos e temos, e mexe com a 
nossa zona de conforto, por isso 
é trabalhoso.

Em um processo de 
mediunidade, o médium que 
está deixando passar uma 
comunicação de um espírito 
necessitado possui alguma 
sintonia, mesmo que bem 
incontida, e que a 
Espiritualidade utiliza para o 
processo de comunicação, mas 
não quer dizer que o médium 
seja igual ao espírito 
comunicante, pois nas intenções 
do médium existe a caridade e 
amor pelo irmão necessitado que 
oferece a ele uma oportunidade 
de uma nova perspectiva de vida, 
semelhante a que está 
trabalhando para si.

Já na obsessão, o “algoz” e a 
“vítima” se encontram em um 
processo de sintonia capaz de 
promover uma conexão mental, 
por vezes muito profunda, que 
exige ações da Espiritualidade 
maior, num processo de 
convencimento das inteligências 
envolvidas para que mudem seu 
foco e desejem um caminho 
diferente, que possibilite a 
mudança dos sentimentos. Não 
existem milagres que num estalar 
de dedos muda tudo. O que 
existe é muito trabalho com!

Portanto, para uma nova forma 
de viver, é preciso trabalhar os 
sentimentos que atendam à 
nossa vontade e, 
consequentemente, novas 
sintonias se farão que vão nos 
colocar em novas comunidades 
espirituais.

Lembrando que na 
complexidade da alma existem 
inúmeras sintonias em ação ao 
mesmo tempo, com intensidades 
diferentes, sendo umas 
fortalecidas por novas ideias e 
outras, sendo enfraquecidas pelo 
mesmo motivo. Isso cria no 
mundo espiritual a nossa 
presença que pode ser 
identificada pelos Espíritos que 
possuem alguma semelhança de 
comportamento – que é a 
tradução do íntimo da alma. Isso 
é como a colheita obrigatória do 
que plantamos por nossa própria 
vontade no passado.

Nesse ponto, perguntamos: qual 
o conjunto de sintonias nesse 
momento de nossa vida 
espiritual? Qual a sintonia que 
desejamos ter a partir de agora? 
E o que estamos fazendo para 
mudar isso?

De fato, ninguém pode fazer por 
nós esse processo de mudança. 
Nem Deus. É um trabalho 
exclusivamente nosso. Qualquer 
discurso motivador que 
estejamos ouvindo, em si não 
muda nada em nós, a não ser 
que nós mesmos trabalhemos 
para fazer a mudança a partir do 
que aprendemos e observamos 
no mundo exterior. É como uma 
garrafa térmica muito boa 
fechada que não altera a

“A sintonia é 
uma atração 
de 
sentimentos 
semelhantes. 
É bom notar 
que a alma é 
uma 
complexidade 
de 
sentimentos, 
e que vez ou 
outra algum 
sentimento se 
sobressai e 
outros ficam 
contidos.
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afinco para a vontade de ser 
busque desejar algo melhor, e ao 
longo do tempo, e por algumas 
existências corporais, isso vai 
construindo novos sentimentos, 
novas sintonias, novas relações e 
novas formas de ver as coisas e 
de se entender como alma em 
evolução.

O livro dos espíritos é um 
compêndio para um novo 
raciocínio da vida espiritual, O 
evangelho segundo o espiritismo é 
um convite para as novas formas 
de pensar por meio do 
sentimento e O livro dos médiuns é 
um guia de compreensão de que 
estamos compartilhando essa 
jornada mais pertos uns dos 
outros e que às vezes estamos nos 
digladiando e às vezes, nos 
amando.

Os demais livros da codificação 
espírita, O céu e o inferno e A 
Gênese, os milagres e as predições 
segundo o espiritismo, nos 
substanciam de exemplos e 
entendimento do nosso 
comportamento e suas 
consequências.

Então, a Doutrina Espírita nos 
convida a um trabalho. Um 
trabalho em nosso próprio ser. E 
esse trabalho acontece no campo 
das relações para com nossos 
irmão.

Tenhamos, então, um bom 
trabalho em nós mesmos, com 
muito amor para com todos e fé 
em Deus.

Enfim, boas sintonias!
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FALSIFICACIONISMO
e Espiritismo

Victor Silva Tona
de Abranches
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Grupo 1
Nunca chove às quartas-feiras

Todas as substâncias se 
expandem (aumentam seu 
tamanho) quando são aquecidas.

Grupo 2
Ou está chovendo ou não está 
chovendo.
A sorte é possível na especulação 
esportiva.

A ideia levantada pelas frases 
exemplifica o conceito 
desenvolvido pelo filósofo Karl 
Popper chamado de 
Falsificacionismo, e se tornou uma 
das principais ferramentas da 
prática científica para se 
consolidar como uma maneira 
segura e confiável de construir 
conhecimento, um dos objetivos 
finais de toda ciência.

Popper escreve em seu livro “A 
lógica da pesquisa científica” 
sobre o conceito de Demarcação, 
que, num primeiro momento, 
diferencia quais teorias do 
conhecimento têm caráter 
científico e quais o tem apenas 
aparentemente, mas não 
realmente.

Resumidamente, por menos 
intuitivo que possa parecer, as 
teorias científicas devem ter a 
propriedade de serem 
possivelmente falsas. Se, ao ouvir 
uma frase advinda de uma teoria 
ou algum campo de 
conhecimento, você for capaz de 
imaginar uma contradição a ela, 
então esta frase pertence a uma 
experiência ou teoria científica 
real. 

Gostaria de convidá-los a refletir 
acerca de algumas frases 
colocadas de formas 
independentes e sem relações 
entre si necessariamente. Vou 
dividi-las em dois grupos, e, 
sugiro que tente encontrar 
alguma diferença entre os 
significados e estrutura destes 
antes de continuar a leitura1:
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doutrina entre os adeptos e os 
estudiosos sérios.

Em uma das falas sobre a 
definição do Espiritismo, ele diz:

“É resultado da observação, 
numa palavra, uma ciência, a 
ciência das relações entre o 
mundo visível e invisível, ciência 
ainda imperfeita, mas que 
diariamente se completa por 
novos estudos e que, tende 
certeza, tomará posição ao lado 
das ciências positivas. Digo 
positivas porque toda ciência que 
repousa sobre fatos é uma ciência 
positiva, e não puramente 
especulativa.”

Já comentamos em textos 
anteriores sobre a limitação 
histórica que se tinha sobre o 
conceito de Ciência na época de 
Kardec, influenciado por 
pensadores de determinadas 
linhas filosóficas indutivistas. 
Basicamente, hoje é possível 
questionar alguns pontos de sua 
fala como o significado do termo 
“fato”, a falta de veracidade de 
informações obtidas através dos 
sentidos físicos e até mesmo 
entendimentos mais profundos 
sobre o positivismo.

Por isso o foco deste texto será 
analisar uma fala que aparece 
neste texto mais adiante:

“(...) em suas pesquisas, [o 
espiritismo] não procedeu por via 
de hipóteses, como o acusam. Ele 
não supôs a existência do mundo 
espiritual para explicar os 
fenômenos que tinha sob as

vistas. Ele procedeu pela via da 
análise e da observação. Dos 
fatos remontou à causa e o 
elemento espiritual a ele se 
apresentou como força ativa; ele 
só o proclamou depois de havê-lo 
constatado.”

Como foi atingido o “fato 
remontar à causa”, senão através 
de muitos questionamentos e 
falsificações de ideias iniciais? 
Não seria o próprio espiritismo 
uma prática falsificacionista para 
mostrar que as ideias 
materialistas não estão completas 
e, portanto, não são totalmente 
corretas? 

Porém, como sabemos que hoje 
temos mais tecnologias, acesso à 
conhecimentos, 
aprofundamentos filosóficos e 
científicos em todas as áreas, será 
que não conseguimos questionar 
pontos fundamentais da 
doutrina a ponto de fortalecer 
ainda mais seus princípios 
divinos manifestados na matéria?

É preciso humildade para 
questionar conhecimentos 
previamente estabelecidos, e 
mais ainda para aceitar a 
confirmação de seus erros, 
porém, somente assim será 
possível alcançar novos 
horizontes e, enfim, evoluir, já 
que o avanço intelectual 
contribui para o moral.

Victor Silva Tona de Abranches é
professor de física para ensino fundamental e 
médio e trabalhador do Centro Espírita Jesus 
de Nazaré, de São José dos Campos.

É o caso das frases no primeiro 
grupo: a frase 1 pode ser 
falsificada se alguém 
simplesmente observar uma 
quarta-feira chuvosa e a frase 2 
mostrar-se-ia falsa se um material 
não aumentasse seu tamanho ao 
ser aquecido.

Percebe-se que as frases do 
segundo grupo não possuem essa 
propriedade. Não é possível nem 
imaginar uma situação que as 
torne falsas. Neste caso, as frases 
pertenceriam, segundo Popper, a 
um conjunto de ideias e teorias 
chamadas Pseudociência, em que 
algum conhecimento não é 
construído de forma 
necessariamente segura pois é 
muito mais aberta a 
interpretações e leituras 
momentâneas de cada indivíduo.

As teorias científicas não só 
podem ser questionadas, como 
devem. Quando um cientista 
tenta falsificar uma teoria e não 
consegue, é neste momento que 
ela ganha força, e assim se torna 
lei. As famosas leis da ciência, 
hoje, ainda passam por isso: As 
leis de Newton são bem 
conceituadas justamente por 
sabermos onde falham para 
explicar os movimentos dos 
corpos pequenos e/ou rápidos. 
Somente com o descobrimento 
destas falhas é que foi possível o 
surgimento das teorias da 
Relatividade e da Mecânica 
Quântica.

Na Revista Espírita de 1864, em 
novembro, encontra-se o texto de 
Kardec “O Espiritismo é uma 
ciência positiva”, e, nele, o 
professor discursa em um centro 
espírita de Bruxelas com o 
objetivo de fortalecer os ideais da
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Mais um ano se inicia e, com ele, 
a lembrança de que o novo dia é 
oportunidade de melhoria em 
nossas ações diárias e 
pensamentos, visando a evolução 
espiritual contínua e necessária a 
toda Humanidade. O começo de 
um ano é um período de grandes 
reflexões, período também em 
que grande parte das pessoas 
passa mais tempo no lar, 
próximos dos que nos são mais 
próximos. Para alguns, ainda há 
encontros com familiares 
distantes, viagens pequenas ou 
longas, seja devido às festividades 
de final de ano ou até mesmo 
férias escolares ou no trabalho.

O contato com a família e suas 
gerações, nesse período, nos faz 
repassar todas as fases da nossa 
vida, dando-nos a oportunidade 
de refletir sobre cada uma delas. 
A troca de experiências que 
temos na infância, adolescência e 
como jovens adultos nos faz 
enxergar nossas próprias 
vivências e aprendizados. 
Podemos observar o quanto 
amadurecemos com o 
crescimento de nossos filhos, 
irmãos, sobrinhos, afilhados …

OS FILHOS 
crescem dificuldades e atribulações que 

encontrar em seu caminho.

Como nosso amigo, também 
colunista desta Candeia Espírita,
Flávio Oliveira  trouxe-nos no 
último mês a questão 110 de 
Emmanuel, no livro O consolador: 
“A melhor escola ainda é o lar, 
onde a criatura deve receber as 
bases do sentimento e do 
caráter”. Precisamos ter a certeza 
de que a tarefa, que nos foi 
confiada - a de pais, avôs, tios -
com as crianças de nossa família, 
foi bem cumprida com seu 
crescimento. 

Aproveite os momentos em 
família com os mais jovens, 
escute-os com o coração, seja 
amparo e apoio aqueles que 
foram escolhidos para estar entre 
os seus. O aprendizado será 
mútuo. Assim como podemos os 
educar, eles também têm a 
capacidade de nos ensinar e 
corrigir a tempo nessa existência. 

Que  neste novo ano, saibamos 
melhorar a nossa escuta para 
com os jovens dentro e fora de 
nosso lar. Para que a atual 
encarnação seja proveitosa e 
edificante para todos à nossa 
volta. Sejamos multiplicadores 
do bem.

“Nascer, morrer, renascer ainda 
e progredir sempre, tal é a lei.” 

A. Kardec. 

Laura Escobar

Em nosso desenvolvimento 
biológico dessa existência 
passamos, em diferentes idades e 
intensidades, por momentos de 
insegurança, tristezas, alegrias, 
conquistas e frustrações. Ao 
atingirmos a maturidade física e 
nos tornamos pais, nossa 
responsabilidade e postura 
precisa mudar. Afinal, temos um 
espírito imortal que precisa de 
nossa proteção, direcionamento 
e cuidados nos anos iniciais de 
sua nova jornada terrestre. 

A criança com oportunidade de 
base religiosa e moral em seu lar 
é fundamental para que possa 
crescer e desenvolver-se como 
seres responsáveis pela melhoria 
espiritual da sociedade ao qual 
estão inseridos. Principalmente à 
medida que os filhos crescem e 
deixam o lar em busca de seus 
próprios voos. As boas 
experiências e aprendizados 
compartilhados em família 
durante os primeiros anos de sua 
jornada, são além de ponto de 
segurança uma referência 
importante aos nossos filhos e 
parentes próximos. Que podem 
servir de auxílio nos períodos de

Laura Escobar é nutricionista clínica, 
evangelizadora e diretora do 
Departamento de Evangelização Infantil 
da USE Intermunicipal de São José dos 
Campos.
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19h30 – 20h30 - Palestra:
A evolução do ser: consciência e livre-arbítrio

Rossandro Klinjey

9 h - Palestra
O papel do Espiritismo rumo à regeneração

Alberto Almeida

11h10 - Palestras simultâneas
Viver no mundo sem ser do mundo

Humberto Schubert

Me�\]kYÚg�[`YeY\g�^Ye±daY
Eulália Bueno

Uma nova proposta de liberdade
Simão Pedro de Lima

14 h - Rodas de Conversa
=khajalakeg2�j]da_aªg�]e�k]m�k]fla\g�Údgk¶Ú[g

Mkg�]imang[Y\g�\]�l]gjaYk�[a]fl±Ú[Yk�fg�=khajalakeg
Práticas estranhas no centro espírita

<]kYÚgk�\Y�hj¦la[Y�e]\a»fa[Y�fgk�\aYk�YlmYak

16h10 - Rodas de Conversa
A postura do espírita diante das mídias sociais
Diálogo entre gerações no Movimento Espírita

Lições da pandemia ao centro espírita
>Ylgk�`akl¶ja[gk�]�[g]j¯f[aY�\gmljaf¦jaY

20h10 - Palestra
A alegria de se trabalhar na vinha do Senhor

Haroldo Dutra

9 h - Síntese das Rodas de Conversa

10h50 - Palestra
9�^�]�Y�]kh]jYf¬Y�^j]fl]�Ygk�\]kYÚgk�\Y�YlmYda\Y\]

9f\j�Lja_m]ajg

Pr
og

ra
ma

çã
o 25 de Junho - Sábado

24 de Junho - Sexta

26 de Junho - Domingo

Tauá Resort & Convention Atibaia - 24 a 26 de junho de 2022

congressousesp.org

EVOLUÇÃO DO SER: CONSCIÊNCIA E LIVRE-ARBÍTRIO



Roda de conversa: 
bibliografia do MEP 
Mediunidade: Estudo e 
Prática
O Departamento de 
Mediunidade e o Departamento 
do Livro da USE SP realizam em 
janeiro, no dia 23, das 9 às 
10h30, a Roda de conversa 
apresentando as principais 
bibliografias do curso 
Mediunidade: Estudo e Prática.

Julia Nezu, 2a Vice-Presidente da 
Diretoria Executiva, Fernando 
Ambrósio, diretor do 
Departamento do Livro e Luiz 
Eduardo Ribeiro, diretor do 
Departamento de Mediunidade, 
participam desta conversa, com 
suas experiências na divulgação 
da Doutrina pelo livro espírita e 
em atividades em reuniões 
mediúnicas.

A transmissão será feita pelos 
canais da USE SP no Facebook e 
no YouTube, além de fazer parte 
das comemorações dos 50 anos 
da campanha Comece pelo 
Começo, em 2022.

Curso sobre Passes e
Irradiações em janeiro e 
fevereiro
O Departamento de
Atendimento Espiritual no 
Centro Espírita da USE 
promove em 2022, o Curso 
Virtual de Multiplicadores de 
Atividade do Passe e Irradiações, 
aos domingos, em quatro 
encontros, nos dias 23 de

NOTAS NA CANDEIA ESPÍRITA

janeiro, 6, 13 e 20 de fevereiro, 
das 9 horas às 10h30, pela 
plataforma Google Meet.

O curso tem turma reduzida e é 
voltado exclusivamente aos 
responsáveis pela área indicados 
pelas USEs Regionais. Os 
facilitadores são Edgar Miguel e 
Fernando Porto, contando com 
apoio da equipe do 
Departamento.

Os temas são: conceito e 
finalidade do passe e das 
irradiações, as modalidades de 
passe (individual, coletivo, virtual 
e a atividade de irradiações), pré-
requisitos e preparação de quem 
aplica e condições de quem 
recebe, assim como subsídios e 
orientações sobre a estruturação 
do trabalho de passes no Centro. 
Inscrições
https://bit.ly/3FUGMUV
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Mensagem do
Grupo Espírita Nossa 
Casa
“Olá amigos do GENC
Mais um ano de passou e estamos 
firmes no propósito 
de ajudar sempre a quem precisa, da 
forma que for...
Estamos de Sede Nova para recebê-
los com mais conforto e carinho.
Obrigado a todos que de alguma 
forma ajudaram e ajudam o GENC 
em 2021.
Esperamos que em 2022 todos 
possamos estar com saúde, 
pensamentos positivos e doando 
energia para que Nosso planeta 
vibre mais amor.
É com alegria, muito amor e ótimas 
vibrações que o GENC 
deseja um Feliz Natal e um 
maravilhoso ano de 2022 a todos 
vocês.
Muito obrigado por tudo.”

A nova sede está localizada na 
Rua Maria Augusta Pereira, 471, 
no Jardim Morumbi, em São 
José dos Campos.
Contato: 12-9.9759-2702

Palestras com temas da 
atualidade à luz da 
Doutrina Espírita
A Federação Espírita do Estado 
do Espírito Santo (FEEES), pela 
sua Área de Comunicação Social 
e Vice-Presidência de Doutrina, 
desenvolveu e implementou o 
projeto EspiriTED –
Transformando a Experiência 
Doutrinária, para substituir 
todas as palestras semanais. 

Inspirado no modelo de 
conteúdo dinâmico e atual 
americano chamado TED Talks, 
com conteúdos curtos e 
profundos. “Para acompanhar a 
dinamicidade de informações do 
século XXI pós pandemia, o 
objetivo é transformar a 
experiência doutrinária, com 
temas da atualidade analisados à 
luz da Doutrina Espírita”, 
segundo seus organizadores.

O projeto contempla 20 minutos
de explanação pelo expositor, 
seguidos de mais 20 minutos de 
perguntas e respostas ao vivo.

A intenção é trazer objetividade, 
clareza, dinamismo... conectado 
com o século da regeneração.

“E, para os temas mais 
apreciados pelo público, temos, a 
cada 45 dias, um novo formato 
de troca de conhecimento: o 
Podcast EspiriTED. O expositor 
é convidado a retornar ao 
EspiriTED, participa de 40 
minutos direto de perguntas e 
respostas em um “bate-papo” 
virtual com dois apresentadores

do projeto e recebe as perguntas 
ao vivo do público. Não há 
explanação e todo o momento é 
de troca.

Para seus organizadores, “o 
EspiriTED veio compartilhar 
conhecimentos de forma 
democrática, mais rápida, mais 
leve e com muitas trocas. O 
virtual nunca mais deixará de 
existir e cada vez mais nos 
envolveremos nesse universo do 
presente e do futuro. A Doutrina 
Espírita, moderna que é, precisa 
estar integralmente conectada 
pelos seus divulgadores, para 
levar, ainda mais longe e de 
forma prazerosa, conteúdos tão 
preciosos”.
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Federação Espírita do Estado do Espírito Santo (FEEES)

Resgate da memória histórica do movimento espírita de São José dos Campos

Esperamos a sua participação, enviando fotos, fatos, histórias, material 
impresso, boletins, programas de atividades, documentos em geral que 
lembrem as ações da UME, da UNIME e da USE Intermunicipal de São José 
dos Campos. Envie material para candeiaespirita@gmail.com.



Liga de Pesquisadores do 
Espiritismo completa 20 
anos e prepara seu 
Encontro anual
Presença assegurada na agenda 
anual de pesquisadores espíritas 
de todo o país, o Enlihpe –
Encontro Nacional da Liga de 
Pesquisadores do Espiritismo –
começa a ser preparado para a 
edição 2022. Será o 17º 
Encontro, que acontece dias 27 e 
28 de agosto na cidade de São 
Paulo.

O evento representa um espaço 
privilegiado no movimento 
espírita brasileiro, onde são 
apresentados e discutidos 
trabalhos e também propostas de 
investigação científica sobre a 
temática espírita. Criada em 
2002 no formato virtual pelo 
historiador e pesquisador 
Eduardo Carvalho Monteiro, a 
Liga de Pesquisadores passou ao 
longo dos anos a aglutinar 
inúmeros estudiosos interessados 
no desenvolvimento de estudos 
na área.

Coerência doutrinária na 
pesquisa espírita
A proposta do Enlihpe 2022 é 
receber trabalhos que 
fundamentem a questão da 
coerência doutrinária e seus 
diversos aspectos na pesquisa 
espírita.
Segundo um dos organizadores 
do evento, Alexandre Fonseca, a 
ideia é propor um olhar para a 
fidelidade ao corpo da doutrina, 

muitas vezes descaracterizada, 
dadas as interferências de 
aspectos conceituais de outras 
religiões, filosofias ou ciências 
dos fenômenos espirituais. “O 
objetivo é perguntar se é possível 
estabelecer uma identidade clara, 
a partir da qual seja possível 
averiguar minimamente a 
consistência e a coerência de 
cada proposta, em face de um 
paradigma ou de uma identidade 
espírita.

Pesquisas Brasileiras sobre o 
Espiritismo
Os melhores trabalhos 
selecionados ao longo dos 20 
anos de Encontros foram 
organizados em livros-coletâneas 
e publicados sob o nome 
“Pesquisas Brasileiras sobre o 
Espiritismo", contando ao todo 
com sete volumes, dentre eles: O 
espiritismo visto pelas áreas do 
conhecimento atuais, Novos estudos 
sobre a reencarnação, A 
sobrevivência da alma em foco, O 
espiritismo da França ao Brasil.
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[Fonte: jornal Correio Fraterno, 
edição # 502, de novembro / 
dezembro de 2021.]

Ribeirão Preto tem troca 
de livros usados na Feira
Realizada de 5 a 13 de 
novembro, a 48ª Feira do Livro 
Espírita de Ribeirão Preto, 
promovida pela USE 
Intermunicipal de Ribeirão 
Preto, contou com banca para 
troca de livros espíritas usados. 
Pelo sucesso obtido, a ideia 
continua sendo colocada em 
prática próxima à Banca do Livro 
Espírita, no centro da cidade.
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Banca de troca de livros espíritas em Ribeirão Preto
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A campanha Comece pelo Começo foi criada em 1972, 
por iniciativa do Conselho Metropolitano Espírita – na 
época, órgão regional da USE, na Capital (atual USE 
Regional de São Paulo), com o objetivo de divulgar as 
obras fundamentais do Espiritismo, codificadas por 
Allan Kardec. 

usesp.org.br

No ano de 2022, esta campanha completa 50 anos. 
Agradecemos aos colaboradores e convidamos você para 
continuar a divulgar a Codificação Espírita com esta temática, 
Comece pelo Começo, garantindo respostas ao coração e à razão.

CHEGAMOS AO CINQUENTENÁRIO  
E VAMOS CONTINUAR.

Esta mensagem foi exibida nos meios de comunicação 
espírita como revistas, jornais, rádios, além da 
divulgação em centros espíritas e congressos diversos.

As obras fundamentais representam o registro fiel e 
completo dos Espíritos Superiores à Humanidade. 
A Codificação Espírita constitui, portanto, a primeira 
fonte de onde jorram os princípios basilares da Terceira 
Revelação – o Consolador prometido por Jesus.


