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Presidente com a palavra

Caro Leitor,

Estaríamos viven-
do a “Grande evasão”? Em 
publicação em outubro de 
2021, a empresa de consulto-
ria Mckinsey publicava um 
artigo denominado Grande 
Evasão ou Grande Atração? 
A escolha é sua. Entre as inú-
meras informações relativas 
ao aumento do desligamento 
pelos funcionários, o artigo 
apresentava que “as empre-
sas estão tendo dificuldades 
para resolver esse problema e 
muitas continuarão se deba-
tendo com ele por um motivo 
bem simples: elas não enten-
dem os verdadeiros motivos 
de seus funcionários estarem 
indo embora”. E enfatiza que 
“em vez de se dedicarem a 
investigar as verdadeiras cau-
sas dessa evasão de pessoal, 
(grifo nosso) muitas empresas 
adotam soluções bem-inten-
cionadas, porém improvisa-
das, que raramente dão certo 
– por exemplo, aumentar os 
salários ou oferecer benefícios 
financeiros, como bônus de 
‘agradecimento’ – porque 
vêm desacompanhadas de 
qualquer esforço para forta-
lecer os laços relacionais das 
pessoas com seus colegas e 
empregadores (grifo nosso). O 
resultado? Em vez de senti-
rem apreciados, os funcio-
nários pressentem uma mera 
transação.” 

Pois bem, e o que isso teria 
a ver com as nossas Institui-
ções? Em recentes conversas, 
temos ouvido dos dirigentes 
a ausência dos colaboradores 
e, em alguns casos extremos, 
a interrupção de algumas 
atividades. 

Costumeiramente o avan-
ço das ciências naturais (bio-
logia, química, física, geologia 
e a astronomia) nos fascina 
e esquecemos das ciências 
sociais e humanas.

Como poderíamos solucio-
nar este problema? Avalie a 
sua situação e se questione:

Qual é a visão que os tra-
balhadores, frequentadores e 
familiares têm de nossa Ins-
tituição? Para construir uma 
comunidade é necessário que 
a visão do que SOMOS e o 
que PRETENDEMOS esteja 
claro para todos os envolvi-
dos. É normal haver pontos 
de vistas diferentes, mas o 
conhecimento do que estamos 
trilhando é essencial. 

Até que ponto o senso de 
comunidade era forte antes 
da pandemia? A mudança no 
ambiente coletivo é evidente, 
mas alguns pontos esquecidos 
podem ter se agravado no re-
torno. Estimular a interação, 
a história do Centro Espírita, 
integrar os voluntários que 
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ainda não se sintam seguros 
ao retorno presencial são 
algumas soluções.

Oferecemos oportunidade 
de desenvolvimento dentro de 
nossa Instituição? Apesar de 
buscarmos o desenvolvimen-
to espiritual, é importante 
dar oportunidade para o 
crescimento dentro do Cen-
tro Espírita e do movimento 
institucionalizado. Promover 
seminários, estudos e até 
reuniões com o foco no volun-
tário são momentos para 
explicar as funções e como se 
voluntariar nas atividades. 

Caro amigo, é chegado o 
momento de ouvirmos os nos-
sos companheiros, reacender 
a chama do pertencimento ao 
nosso Centro, mas para isso 
precisamos estar abertos a 
ouvir críticas. 

“Grande Evasão ou Grande 
Atração? A escolha é sua”

Daniel Camasmie

Presidente da
USE Intermunicipal de São 

José dos Campos
Gestão 2021 - 2024



Natural de São José dos Cam-
pos, Edélcio Ribeiro Moreno 
nasceu no lar do casal João 
Lopes Moreno e Terezinha 
Ribeiro Moreno. Embora 
tenha chegado no dia 19 de 
novembro, foi registrado so-
mente no dia 20 de novembro 
de 1952. Em 1982,  casou-se 
com Regina C. M. de Oliveira 
Moreno, completando a fa-
mília com as filhas Fernanda, 
Glacy e Francine, esta última 
já desencarnada, o neto Viní-
cius e as netas Sofia e Julia. 
.
Candeia Espírita: Conte-nos 
como o Espiritismo chegou 
até você?
Edélcio Ribeiro Moreno: Con-
vivendo em uma família com 
diferentes preferências reli-
giosas e delas tendo relativas 
influências, ora acompanhan-
do reuniões ecumênicas e, em 
outros momentos, ficando a 
par ou presenciando reuniões 
mediúnicas no lar, fui mais 
acessível ao que falava um 
tio, o Toninho, pai do Caio, 
este conhecido no meio espíri-
ta. O tio era um tanto aberto 
na área espiritualista, realça-
va o Espiritismo, mas foi um 

livro de Ramatis, Fisiologia 
da alma, que pela primeira 
vez ele me ofereceu para ler. 
As colocações apresentadas 
por Ramatis chegaram a me 
impactar e provocar visível 
mudança. Com o passar do 
tempo tive oportunidade de 
me aprofundar mais sobre a 
Doutrina Espírita e deixei de 
me influenciar pelas coloca-

ções encontradas naquelas 
obras, constatando que elas 
não são tão alinhadas com o 
Espiritismo, como se pensa de 
início, sem um conhecimento 
mais dedicado.

CE: Qual o primeiro livro 
espírita que você procurou 
para ler?
ERM: Quando terminei os 

Edélcio Ribeiro
Moreno
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estudos como universitário 
em 1980, resolvi reservar 
um tempo para me dedicar 
ao estudo espírita. Procurei 
frequentar uma casa espírita 
e escolhi o Centro Espírita 
Divino Mestre. Cheguei quan-
do, justamente em 1981, foi 
implantado o primeiro curso 
COEM – Centro de Orienta-
ção e Educação e Mediúnica, 
em São José dos Campos. Este 
curso foi aplicado pelo casal 
Ivan Rodrigues Alonso e Ma-
rinílce Peres Alonso. Durante 
o curso passei a ter contatos 
com os livros da codificação 
espírita e outros consagrados 
no movimento espírita, re-
cebendo assim uma conside-
rável contribuição na minha 
preparação como espírita. 

CE: Quais foram suas primei-
ras atividades em um centro 
espírita? 
ERM: Ingressando no curso 
do COEM, entre os 55 outros 
participantes que por ele 
passaram, fui convidado para 
atuar como secretário do 
curso. Logo aconteceu uma 
reestruturação estatutária 
no ‘Divino Mestre’ e eu fui 
convidado a participar da 
assembleia para eleição da di-
retoria, sendo indicado para a 
função de primeiro secretário 
da Diretoria Administrativa 
nesta reestruturação..

CE: O que você pode falar so-
bre como era o centro espírita 
na época?
ERM: Nas questões físicas 
a diretoria se movimentava 
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para avançar nas ampliações 
e, para atingir esta finalidade, 
vivia-se o período de desati-
vação do Albergue Noturno 
Leão Marcondes que funcio-
nava no local.

Um novo modelo de 
administração era implemen-
tado, os cursos e atividades 
de estudos eram incentivados, 
podendo-se dizer que um bom 
número de dedicadas pessoas 
mantinha frequências regula-
res, enquanto que não passa-
va despercebida a necessidade 
de ajustes numa ou noutra 
atividade doutrinária da casa. 
Aliás, embora com rico ma-
terial de orientação espiritual 
ao nosso dispor, passados 
mais de 40 anos, sinto que 
expressivo número de pessoas 
ainda tem dificuldades para 
se despertar na faixa de um 
entendimento mais produtivo 
e coerente espiritualmente 
quanto ao que é oferecido 
pela Doutrina Espírita.

Explorando um pouco 
mais a pergunta podemos 
dizer que fisicamente as 
Casas Espíritas buscaram se 
adequar para atender melhor 
a demanda, além de, natural-
mente, novos outros centros 
terem sido formados. Agora, 
tendo um olhar mais amplo 
do hoje em relação aos cen-
tros daquela época quanto à 
coerência doutrinária espírita 
de seus adeptos, aproveitando 
a oportunidade e para expor 
o que penso, podemos refletir 
considerando o que se encon-
tra com facilidade nas orien-
tações de respeitadas, seguras 

e consagradas personagens 
encarnadas e desencarnadas 
do meio espírita, em momen-
tos do passado e do presente 
e que podem contribuir na 
resposta. - “A Humanidade, 
desde priscas eras, tem recebi-
do a iluminação que verte do 
alto. Nunca faltaram os mis-
sionários do Bem e da Verda-
de conclamando a ascensão, 
a superação das imperfeições 
morais - Diversos outros ain-
da, preparados para divulgar 
o pensamento libertador, dei-
xam-se vencer pelo bafio do 
egoísmo e do orgulho que de-
veriam combater, tornando-se 
elementos perturbadores...” (a 
questão intrigante é que den-
tre os que se distanciam do 
que deveriam fazer, encontra-
mos escritores, médiuns, no 
meio espírita, aplicadores de 
cursos e seminários, portanto, 
boa parte com conhecimento 
do Espiritismo). - Contudo, 
“apesar do registro de incon-
táveis trabalhadores das lides 
espíritas que chegam muito 
mal na espiritualidade, feliz-
mente, há o confortante tes-
temunho de inúmeros heróis 
do trabalho, os permanentes 
exemplificadores de caridade, 
a constância no bem pelos 
vanguardeiros do serviço dig-
nificante”, refletindo, estes, os 
ensinamentos do Espiritismo. 
(transcrições do livro A obses-
são e o movimento espírita – 
compilações organizadas por 
Alírio Cerqueira Filho, atento, 
nestas citações, na orientação 
escrita no livro Tormentos da 
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Obsessão – sendo um alerta 
de Eurípedes Barsanulfo num 
encontro com Manoel Philo-
meno de Miranda).
CE: Você teve atuação como 
dirigente de centro espírita. 
Quais as funções em que 
atuou?
ERM: Além da participação 
como primeiro secretário no 
CE Divino Mestre, citada 
anteriormente, fui convida-
do pelo Sr. Geraldo Godoi, 
que na época em que come-
cei a frequentar o Centro 
ele também participava do 
CE Divino Mestre, a fundar 
um Centro Espírita, isto no 
Jardim Paulista e que recebeu 
o nome de Centro Espírita 
Seara de Luz - CESEL. Vale 
a pena lembrar de alguns 
nomes de companheiros que 
se juntaram na fundação 
desta Casa: Geraldo Tomás 
de Godoi, Otávia Tosini 
de Godoi, Jésus de Oliveira 
Rocha, Nair Ferreira (pessoa 
que sugeriu o nome do Cen-
tro), Geraldo Pires de Abreu, 
Expedito e Raimunda Fiebig, 
Ana Maria Sebbe Mecatti, 
Sebastião Celso Mecatti, Joel 
Faria, Elza Charameda Faria, 
Dilce Teixeira de Moura, Ana 
Maria Almeida de Abreu, Ivo 
Prates, Wailda Prates e Ma-
rina Fiebig – a maior parte 
destes colaboradores atuava 
no CE Divino Mestre e na 
Obra Social Célio Lemos.

No CE Seara de Luz – 
CESEL , atuei na primeira 
diretoria como primeiro 
tesoureiro e depois, por mais 
de uma gestão, nas funções 

de presidente, secretário e 
diretor de doutrina.

Nas atividades do CE 
Seara de Luz contribuí em 
atividades de Evangelização 
Infantil, Mocidade Espírita, 
Grupo Mediúnico de Desob-
sessão, Grupo de Evangelho-
terapia, Grupo de Visitas, 
Grupo de Estudo Projeto 
Aprendizado da Vida, gru-
pos que atuaram em fases de 
desenvolvimento/ampliação 
física da Casa.

Como instrutor/ expositor 
atuei como evangelizador 
infantil, em aulas para jovens, 

em reuniões de estudos, ex-
positor em reuniões públicas, 
aplicador de cursos, coorde-
nador e aplicador de reuniões 
com trabalhadores da casa e 
da área mediúnica.

Como participante em 
grupo de recepcionista, aten-
dimento fraterno, expositor, 
passista, representante da 

casa junto a órgão de unifi-
cação, em grupos de estudos, 
na condição de dirigente 
de reunião mediúnica e de 
doutrinador/ dialogador de 
reunião mediúnica.

Na preparação e monta-
gem de materiais doutrinários 
para curso de atendimento 
fraterno, passista, dirigente 
e doutrinador de reunião 
mediúnica.

Na preparação e monta-
gem de materiais adminis-
trativos como regulamentos 
internos, informações e textos 
para o Boletim do Seara, ma-
terial eletrônico informativo 
para apresentação ao público, 
cronograma de atividades, 
programação de expositores 
e temas para exposições das 
sextas-feiras, incentivo à 
criação de um site do CE-
SEL, do Plano de Gestão e 
Metas Setoriais do CESEL e 
da montagem de Relatórios 
de Prestação de Contas da 
Diretoria.

CE: E sobre sua atuação jun-
to às Mocidades Espíritas?
ERM: Os dirigentes e traba-
lhadores do centro precisam 
se conscientizar no sentido 
de ter um olhar especial no 
preparo e incentivo a novos 
trabalhadores. Com esta ação 
certamente reservará um 
carinho e cuidado especial 
dedicado aos jovens, pois 
não é novidade serem eles os 
continuadores do programa e 
proposta da Doutrina Espí-
rita, podendo inclusive agre-
gar novas informações que 

Os dirigentes e tra-
balhadores do centro 
precisam se conscien-

tizar no sentido de 
ter um olhar especial 
no preparo e incenti-
vo a novos trabalha-

dores.



proporcionem melhorias e 
evolução. Sempre que possí-
vel, deve inserir os jovens em 
atividades de apoio, fazendo 
o acompanhamento adequa-
do a fim de, quando neces-
sário, comparecer com os 
ajustes cabíveis, e, em outras 
situações, sentindo segurança, 
dar espaço para que os jovens 
desenvolvam suas participa-
ções rumo ao amadurecimen-
to deles esperado. Não nos 
esqueçamos que numa fase de 
jovem pode estar transitando 
um Espírito com riquíssimo 
conteúdo do bem a nos ofe-
recer.

Além de apoiar o traba-
lho dos jovens e me dispor a 
aplicar-lhes algumas exposi-
ções/ aulas, principalmente 
quando atuei na função de 
diretor do departamento de 
doutrina, busquei estar bem 
relacionado e informado com 
a pessoa que atuava como 
Assistente Geral junto aos 
jovens da Casa. Esta pessoa 
mantinha um vínculo com o 
Departamento de Doutrina 
e isto estava regularizado 
pelo Regulamento Interno do 
Departamento de Mocidade 
Espírita (MESSEL) do CESEL

CE: E sua participação junto 
a órgão de unificação ?
ERM: Atuei como Primeiro 
Secretário na diretoria da 
UNIME União Intermuni-
cipal Espírita – na gestão 
de 1992/ 1994, atuei como 
Primeiro secretário da Comis-
são Executiva da USEISJC, 
na gestão de 1994/ 1996, 

atuei como Segundo Tesou-
reiro na Comissão Executiva 
da USEISJC – na gestão de 
1997/ 2000 e saí como Primei-
ro tesoureiro.

CE: Você teve atuação na 
área de assistência e promo-
ção social?
ESS: Quando da fundação do 
CE Seara de Luz, em 1981, 
este recebeu da Obra Social 
Célio Lemos a tarefa de fazer 
a distribuição de alimentos 
aos necessitados que pela 
‘Célio Lemos’ eram assistidos. 
Com isto, juntamente com o 
Sr. Geraldo Godoi, sua filha 
Carmem, Jésus de Oliveira, 
dentre outros, fazíamos o 
atendimento das famílias 
inscritas no programa de 
assistência.

Colaborei nos almoços 
da Obra Social Célio Lemos 
quando não existia o salão 
atual e parte das mesas eram 
montadas com material im-
provisado e, inclusive, debai-
xo das árvores.

Junto à Obra Social Célio 
Lemos estive na função de 
Conselheiro Fiscal, isto por 
duas gestões.

O Projeto Sopão teve seu 
início no CE Seara de Luz, 
através dos colaboradores 
Paulo Kerests e Joel Faer-
mann, juntamente com suas 
respectivas esposas, Márcia e 
Lindamar, e eu tive algumas 
participações nas distribui-
ções de sopa na rua. Vale 
registrar que este Projeto 
foi transferido para a Obra 
Social Célio Lemos.

Em 6 de janeiro de 2003, 
iniciamos no CE Seara de 
Luz o Projeto Aprendizado 
da Vida, onde o objetivo 
era envolver a comunidade, 
independente de religião, e 
tratarmos de diferentes temas 
como: Sexo sem responsabili-
dade, Lares em crise, Violên-
cia, Droga,... Este projeto foi 
interrompido.

Em 2001, foi implantado 
no CE Seara de Luz o atual 
Projeto Mão Unidas, ainda 
em atividade nos dias de hoje, 
vencendo galhardamente ao 
longo do tempo obstáculos 
diversos, inclusive atuan-
do durante a pandemia do 
Coronavirus. Nele tive uma 
participação moderada como 
trabalhador direto.

CE: Mesmo considerando que 
a lei do progresso é lei divina, 
como entender que o mal tem 
predominado entre os ho-
mens?
ERM: Pois é, mesmo conside-
rando que o progresso é lei di-
vina, precisamos entender que 
a população da Terra, em-
bora em transição para uma 
escala moral melhor, ainda se 
compõe de uma grande massa 
de Espíritos enquadrados na 
classe de médio e de inferior 
e que esta transformação não 
acontece de forma imediata. 
Não nos esqueçamos também 
que o mal, causando mais 
impacto, é mais comentado 
por ser motivo de curiosida-
de. Por muito tempo ainda 
sentiremos, caso mereçamos 
permanecer por aqui, a in-
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fluência dos inferiores. Mas, 
na verdade, mesmo funcio-
nando como que em silêncio 
e aparentemente despercebi-
do, a transformação está em 
processo e o progresso, no 
momento adequado, ocupará 
o lugar que lhe está reservado 
e brilhará majestosamente.

CE: Qual o aspecto mais im-
portante do Espiritismo?
ERM: O que mais me cha-
ma atenção no Espiritismo 
é a sua mensagem que visa 
conduzir o homem, tendo ou 
não crença na continuidade 
da vida material, para um 
modo de viver na vida presen-
te com padrões morais mais 
elevados. Certamente que o 
fortalecimento na crença de 
um Ser Superior, o esclare-
cimento sobre as sucessivas 
vidas, da comunicação entre 
os dois mundos, dentre outros 
ensinamentos da Doutrina 
Espírita, premia a Humani-
dade com um direcionamento 
mais seguro que a orienta na 
vida presente.
 
CE: Temos evoluído no co-
nhecimento?
ERM: Quanto ao amadure-
cimento de nós espíritas no 
conhecimento, pode ser, pois 
o ensinamento dos Espíritos, 
mensageiros do Alto, visa 
justamente isto, mas o que 
completa é o uso que deste 
conhecimento fazemos na 
vida prática, e isso ainda é 
registrado de modo tímido.

CE:  O aspecto consolador do 

Espiritismo consegue se encai-
xar na vida do encarnado?
ERM: Ele chega a ser aceito 
como foi anunciado por Jesus 
e se incorpora na proposta 
espírita. Até mesmo se tra-
balha com entusiasmo sobre 
este conceito, mas penso que 
fica mais num espaço de en-
cantamento, faltando o efeito 
mais evidente e prático desta 
aceitação.

CE: Qual foi a experiência e o 
aprendizado da pandemia?
ERM: Os obstáculos, como 
a pandemia, proporcionam 
ao homem o fortalecimento 
da fé, do colocar em prática 
os seus conhecimentos e da 
perseverança para que vença 
o desafio sem se comprometer 
mais. Quanto maior o obstá-
culo, a tendência é de se ter 
um maior aproveitamento e, 
consequentemente, evolução.

CE: Nossos centros espíritas 
estão preparados para receber 
o possível aumento de inte-
ressados em espiritualidade e 
Espiritismo?
ERM: Como informei ante-
riormente, atualmente não es-
tou participando tão presente 
do movimento espírita, mas, 
com base no que já presenciei, 
creio que há necessidade de 
se fortalecer um pouco mais, 
tanto na questão de solidarie-
dade entre os espíritas quanto 
na estruturação de programas 
que envolvam os trabalhado-
res, amadurecendo o conheci-
mento na doutrina espírita e, 
daí, delineando o norte a que 

todos devem buscar em união. 
Lembremos, espelhando-nos 
em Bezerra de Menezes, que 
precisamos realçar a necessi-
dade de união entre os espíri-
tas, mas não devemos violen-
tar a consciência de ninguém

CE: Que ações evidenciam 
este preparo?
ERM: O esclarecimento dos 
espíritas em relação ao que é 
e ao que se propõe o Espiritis-
mo, afastando-o de misticis-
mos e interpretações equivo-
cadas, é tarefa permanente e 
produz bons resultados. Sem 
apedrejamento aos distancia-
dos da real proposta do Es-
piritismo, porque por muito 
tempo conviveremos com eles, 
mas imbuído do propósito de 
promover o debate sadio, os 
interessados em melhorias 
devem programar cursos e 
encontros conduzidos por 
pessoas preparadas e compro-
metidas com o objetivo que 
ora estamos abordando, mes-
mo que estas ações atraiam 
poucos interessados. Como se 
diz, foquemos na qualidade e 
não na quantidade de partici-
pantes.

Um pequeno exemplo 
sobre o que estamos nos 
referindo é quando avaliamos 
a atividade de Fluidotera-
pia nas Casas Espíritas (ou 
o denominado “Serviços de 
Passes“, como é sugerida pela 
USE SP em alternativa ao ter-
mo Passe – conforme consta 
no Subsídio para Atividades 
Doutrinárias – Edições USE 
SP, quando trata desta ativi-
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dade nesta obra). Com facili-
dade encontramos trabalha-
dores desta área direcionando 
a responsabilidade desta tare-
fa aos Espíritos, dando pouca 
importância à sua participa-
ção como trabalhador espírita 
e a sua preparação adequada 
para tal finalidade.

O preparo adequado dos 
trabalhadores das casas espí-
ritas deve premiar mais o pro-
fissionalismo do que o ama-
dorismo dos colaboradores. É 
recomendável evitar a aplica-
ção do lema “Crie o trabalho 
que o trabalhador aparece“, 
pois além de surgirem colabo-
radores de boa vontade, mas 
sem experiência, acontece 
ainda a condição de que um 
trabalhador se desdobra em 
várias atividades, ficando a 
qualidade do serviço prestado 
relegada a um segundo plano.

Uma fonte como sugestão 
de orientações a serem colhi-
das é o livro Como adminis-
trar melhor o Centro Espírita 
através das pessoas, de Ivan 
René Franzolim, o título do 
livro já dá uma ideia do que 
estamos falando. Alguns 
tópicos abordados são: Ad-
ministração, Planejamento, 
Controle, ...

A organização de um Cen-
tro Espírita passa pela cria-
ção e execução de documentos 
como Estatuto e Regulamen-
tos. Este é um desafio a ser 
superado porque os colabora-
dores em significante número, 
além de não se interessarem 
por eles, tendem mais para 
realçar a boa vontade e a 

improvisação do que para 
respeitar o que é combinado 
e regulamentado. Notemos 
que estamos falando de 
regulamentos com regras não 
engessadas, possíveis de serem 
alteradas mediante proposta, 
avaliação e aprovação (pela 
diretoria) de melhorias.

CE: Que papel deve assumir 

o centro espírita em cursos e 
estudos regulares e sistemati-
zados do Espiritismo?
ERM: Em parte já mencionei 
anteriormente. Resumindo, 
os adeptos do Espiritismo, se 
querem oferecer o que orienta 
a doutrina espírita, simples-
mente precisam conhecer bem 
o Espiritismo, como ensina 
Allan Kardec, e seguir a cam-
panha da USE SP na propos-
ta Comece pelo Começo. Em 
termos de atividades, o Con-
selho Federativo Nacional da  

FEB atualizou recentemente 
o opúsculo Orientação ao 
Centro Espírita que deve ser o 
roteiro dos centros espíritas.

CE: Suas palavras finais para 
o leitor da revista Candeia 
Espírita.
ERM: Existe uma diferença 
entre a Doutrina Espírita e o 
Movimento Espírita para a 
qual precisamos estar atentos 
e não fazermos confusão de 
interpretação. O primeiro é 
de participação selecionada 
de Espíritos resultando na 
codificação oferecida por 
Allan Kardec e a segunda é o 
resultado do que entendem os 
encarnados espíritas, nos seus 
diferentes graus de evolução, 
sobre a Doutrina Espírita.
Uma boa regra para bem 
superarmos os possíveis 
obstáculos de relacionamento 
é fazermos o bem que pu-
dermos, sem aguardarmos 
reconhecimento algum.

Caminho para a finaliza-
ção considerando que parte 
do conteúdo deste meu texto 
tem o propósito de oferecer 
uma visão a ser temperada 
entre outras tantas diferentes 
perspectivas e que ele possa 
ser útil de alguma forma.

O Espiritismo precisa de 
nós para a sua propagação 
e nós precisamos dele para, 
diante da Lei de Sociedade, 
aplicar o que com ele apren-
demos onde quer que esteja-
mos e em que circunstancia 
estejamos vivendo.

Bom trabalho a todos e 
que Jesus os amparem!

Existe uma diferença 
entre a Doutrina Espí-

rita e o Movimento 
Espírita para a qual 

precisamos estar 
atentos e não fa-

zermos confusão de 
interpretação.
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Ofilósofo iluminista francês François-Marie Arouet, conhecido pelo 
pseudônimo de Voltaire (1694-1778), sempre foi um pensador preo-
cupado com a delicada arte de dominar o mundo das palavras e da 

comunicação.

 Sua visão da comunicabilidade entre as pessoas é absolutamente atual. 
Para ele, quando alguém aprende a se comunicar, ainda assim erra mui-

to e tropeça nos intrincados meandros do mundo alheio, onde nem sempre 
se consegue penetrar com competência e sensibilidade.

Voltaire e a 
sabedoria do 

silêncio
Carlos Abranches
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Em sua obra “Cartas Fi-
losóficas”, ele considerou que 
“uma discussão prolongada 
significa quase sempre que 
ambas as partes estão erra-
das”. 

Talvez com base em seu 
profundo conhecimento da 
ciência e da filosofia, é que 
costumava afirmar que “o 
mais competente não discute; 
antes, domina a sua ciência e 
cala-se”.

                                                           
***

 
Sua maneira de se con-

duzir foi testada, certa vez, 
quando de uma visita a um 
amigo inglês. Assim que 
chegou a Londres, foi cerca-
do por moradores da cidade, 
indignados com a presença 
de um francês em território 
inimigo. À época, França e 
Inglaterra tinham acirradas 
as diferenças que já haviam 
levado os dois países a sérios 
conflitos territoriais.

 Assim que se viu acuado 
em uma rua pequena, quase 
sob o risco de um linchamen-
to, devido a sua importância 
como ensaísta e escritor, 
decidiu subir na base do muro 
de uma das casas e falou:
 

- Senhores!  Vocês me acom-
panham desde que cheguei a 
este país, acusando-me de ser 
um francês. Por acaso, já não 
sou bastante castigado por 
não ser um inglês?  

 
De repente, o desconcerto 

geral. Sem entenderem muito 
bem o jogo de palavras do 

filósofo, os acusadores demo-
raram alguns segundos para 
mudar a conduta. Da vaia 
ao silêncio. Do silêncio aos 
aplausos. Em um instante, 
todos envolveram Voltaire, 
garantindo sua caminhada 
até a casa do amigo, que já o 
aguardava para uma conver-
sa amistosa.

Sem ofender a própria na-
cionalidade, mas preservando 
o nacionalismo dos ingleses, o 
pensador resolveu uma ques-
tão delicada, utilizando-se de 
sua hábil capacidade de se 
comunicar.
                                                            

***

Silêncio na hora certa. A 
palavra correta no contexto 
adequado. Eis aí um dos mais 
nobres desafios do ser em 
busca da evolução pessoal.
 Joanna de Ângelis reforça 
essa necessidade de silenciar 
aos poucos, diante dos em-
bates ruidosos das discussões 
acaloradas. Diz ela: 
 

“O silêncio faz bem àquele 
que o conserva. Jesus calou 
muito mais do que falou. Os 
Seus silêncios sábios são o 
atestado mais expressivo do 
Seu amor pela humanidade. 
Pensa nEle, quando chama-
do a falar intensamente, e 
imita-O.” 1

O Espírito Meimei tam-
bém contribui para entender-
mos melhor a importância 
dessa conduta – de silenciar 
antes de falar. Ela afirma que 
“o Senhor nos socorre através 

das circunstâncias que não 
falam, por intermédio do 
tempo, o sábio mudo. 

E completa, sugerindo que 
“não quebres a melodia do 
silêncio, onde tua frase soaria 
em desacordo com a Lei de 
Amor que nos governa o 
caminho! Auxilia sem barulho 
por onde passes”. 2

                                               
***

Apenas para concluir. O 
silêncio é um dos pilares da 
boa comunicação. Silenciando 
com sabedoria, a palavra a 
seguir sai com mais equilíbrio 
e sensatez. O que você pensa 
disso? 
 

1. FRANCO, Divaldo Pereira. 
Momentos de coragem. Pelo 
Espírito Joanna de Ângelis. 
LEAL.

2. XAVIER, F.C. Instruções 
psicofônicas - “A melodia do 
silêncio”, cap. 14. FEB, 20ª 
ed., 1995.
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O cantor e compositor 
Regis Danese foi ex-
tremamente inspirado 

quando escreveu a música 
Faz um milagre em mim. E 
é com sua primeira estrofe 
que gostaria de começar este 
texto-reflexão:

“Entra na minha casa. Entra 
na minha vida. Mexe com 
minha estrutura. Sara todas 
as minhas feridas. Me ensina 
a ter santidade. Quero amar 
somente a ti. Porque o Se-
nhor é meu bem maior. Faz 
um milagre em mim”

Gosto muito de pensar que 
a casa a que a música se refe-
re somos nós seres humanos, 
a casa de nossas consciências, 
nosso mundo íntimo tão pecu-
liar e particular, tão delicado 
e sensível, tão imperscrutável 
e misterioso ainda para nós, 
contudo, que, no correr das 
reencarnações, deve ser visi-
tado, observado, pensado e 
desnudo para que possamos, 
de fato, corrigir nossas ares-
tas e fazer escolhas melhores 
que não comprometam nossos 
passos nem nossa felicidade 

futura. E, movida por esta 
analogia, me deparei com um 
post de Marlon Reikdal, psi-
cólogo e palestrante espírita, 
em famosa rede social. Mar-
lon postou uma foto de uma 
casa rústica como quem olha 
de dentro para fora e vê um 
céu azul límpido onde ful-
gurava plena uma lua cheia 
com a legenda – intrigante e 
provocativa – que segue: 

“(...) É uma pandemia, ou 
seja, o mundo está doente... 
Nós estamos doentes e pre-
cisamos nos curar dessa vida 
tão pra fora que construímos 
até agora! (...) Nesses dias 
tão eufóricos que estávamos 
vivendo, aproveitar o tempo 
em casa para enxergar, sentir 
e viver novas experiências 
pode facilitar a transforma-
ção que precisamos viver 
para nos curarmos dessa 
pandemia.” 

Vejam que Marlon fala da 
vida pra fora, ou seja, da vida 
externa e sedutora, com voz 
melíflua de sereia que canta e 
encanta e amortece os senti-
dos e, supostamente, cura as 
dores, sendo que, na verdade, 

nos afasta da real cura que 
está em olharmos para dentro 
sem tanta euforia, desta 
euforia qual rojão que explo-
de no céu deixando múltiplo 
em cores, porém cores tão 
passageiras que se dispersam 
no vento que as dilui diante 
de nossos olhos. É preciso 
centrar para que possamos, 
como escreveu Drummond 
no poema Ano Novo, tente, 
experimente, consciente. Isto 
mesmo. Olhar para dentro é 
uma tentativa ora frustrada 
ora exitosa, ora infeliz ora ra-
diante, e, em todas as tentati-
vas reside a necessidade, pois 
que é na tentativa que vamos 
nos aprofundando e nos 
descobrindo verdadeiramente 
para que possamos organizar 
nossa casa retirando os exces-
sos de pensamentos deletérios 
e modelos mentas que traze-
mos de outras reencarnações 
encrustados em nós como as 
crenças que nos salvam, mui-
tas vezes, mas nos limitam e 
nos enclausuram em muitas 
outras impossibilitando que 
nossos passos de progresso 
sejam largos. 

Faz um milagre
em mim

Paula Guimarães
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Se nestes tempos em iso-
lamento já tivemos os surtos 
que seguem é porque fugimos 
desta reforma obrigatória a 
todo espírito em evolução: 
surto de master chef, cozinhar 
o que nunca vimos como pos-
sibilidade e ficou bom, limpar 
tudo que podíamos testando 
produtos antivirais, ler os 
livros que nos prometemos 
há anos, nos matricularmos 
em cursos e formações on-line 
para que pudéssemos preen-
cher nossas agendas vazias 
da produtividade antiga e 
velha conhecida. Eis provas 
contumazes da fuga, fuga da 
introspecção que nos devas-
sa e nos liberta; mas requer 
coragem que é filha da fé, 
segundo Joanna de Ângelis. 
Coragem para vivermos ple-
namente que, sob a ótica de 
Roberto Assagioli, fundador 
da psicossíntese, é preciso ex-
perimentar e aceitar tanto a 

luz quanto a escuridão, tanto 
a alegria quanto a tristeza e a 
dor, por Haroldo Dutra Dias, 
no livro A bússola e o leme 
– em busca da direção e do 
sentido. E, justamente nesses 
dias, de olhar para dentro de 
casa, tivemos medo do que 
iríamos encontrar nos nossos 
cantos e recônditos e ainda 
fugimos para o fazer externo 
até que pudéssemos juntar 
uma boa dose desta coragem 
e nos olharmos nos nossos 
olhos da alma para aninhá-la 
com carinho e lhe dizer que 
esta jornada não faríamos so-
zinhos, mas com Jesus porque 
somente Ele nos pode auxiliar 
a mexer em nossas estruturas 
tão sedimentadas em vidas 
pretéritas e curar nossas feri-
das tão antigas quanto estes 
pilares necessários e urgen-
tes de serem movidos para 
que se possa fazer Sua luz 
entrar e em nós residir para 

que possamos ter, um dia, 
Sua santidade. Afinal, esta é 
nossa jornada do átomo ao 
arcanjo conforme nos asse-
gura a questão 540 do Livro 
dos Espíritos, de unicelulares 
a espíritos angelicais em suas 
escolhas mais nobres e excel-
sas daqueles que venceram a 
si mesmos. Lembremos ainda, 
para que esta vitória ocorra, é 
preciso olhar para dentro.

Ainda sobre este ato 
introspectivo voltemos nossa 
atenção para Jung que escre-
ve:

“Quem olha para fora, so-
nha. Quem olha para dentro, 
desperta.”

Desperta porque, nesta busca 
íntima, se depara com o que 
é imprescindível mudar em si 
para que não volte aos erros 
tão conhecidos, mas, de modo 
antecipado e precavido, os 
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evite uma vez que conseguiu 
identificar seu padrão de 
comportamento diante dos 
fatos, não mais reagindo 
instintivamente, mas agindo 
desperto diante dos convites 
experienciais de Deus para 
seu acordar do sono catalép-
tico como de Lázaro. Sim, 
sabemos que nossos espíri-
tos protetores e amigos não 
invadem nossas consciências 
nem abrem nosso véu de 
memórias para que façamos 
uma evolução a fórceps, 
contudo, se não escolhermos 
por nossos próprios passos e 
escolhas sóbrias sem champa-
nha nem biritas, ainda diria 
Drummond no mesmo poema 
acima mencionado, o pro-
gresso se dará à nossa revelia 
enquanto podemos ser dele 
seu contribuinte, não apenas 
um anteparo que este leva de 
roldão. É o que nos assegura 
inconteste O livro dos espí-
ritos, capítulo VIII, Lei do 
Progresso, na questão 783: 

Segue sempre marcha pro-
gressiva e lenta o aperfeiçoa-
mento da Humanidade? 
“Há o progresso regular e 
lento, que resulta da força 
das coisas. Quando, porém, 
um povo não progride tão 
depressa quanto deveria, 
Deus o sujeita, de tempos a 
tempos, a um abalo físico ou 
moral que o transforma.”

Vemos, então, que o abalo 
se dá porque, por falta de um 
olhar para dentro nos sedu-
zimos com o externo e nos 
desviamos do caminho reto e 

dos passos seguros de Jesus. 
Poematizando a resposta dos 
espíritos superiores ainda com 
Ano Novo, lemos:

“Para você ganhar belíssimo 
Ano Novo, cor do arco-íris, 
ou da cor da sua paz,
(...) para você ganhar um 
ano, não apenas pintado de 
novo, remendado às carrei-
ras,
mas novo nas sementinhas 
do vir-a-ser;
Não precisa fazer lista de 
boas intenções para arquivá-
-las na gaveta. (...)
Não precisa chorar arrepen-
dido pelas besteiras con-
sumadas nem parvamente 
acreditar que por decreto de 
esperança a partir de janeiro 
as coisas mudem e seja tudo 
claridade, recompensa, justi-
ça entre os homens e as na-
ções, liberdade com cheiro e 
gosto de pão matinal, direitos 
respeitados, começando pelo 
direito augusto de viver.
Para ganhar um Ano Novo 
que mereça este nome, você, 
meu caro, tem de merecê-lo, 
tem de fazê-lo novo, eu sei 
que não é fácil, mas tente, 
experimente, consciente. É 
dentro de você que o Ano 
Novo cochila e espera desde 
sempre.”

Vejamos, por fim, que nos-
so ano novo, logo, uma vida 
nova começa com o plantio 
de sementes do vir-a-ser, do 
homem novo que seremos 
um dia e, para tanto, a lista 
amarelecida nas gavetas dos 
muitos 31 de dezembro de 
anos incontáveis se faz inútil 
tanto quanto o olhar para o 
passado do que não se reali-
zou tão pouco o olhar para 

o futuro infantil e ilusório, 
apenas, o que nos conduzirá 
a esta sólida construção é 
nosso merecimento que nasce 
dentro de nós próprios e está 
a nossa espera desde que fo-
mos criados por Deus e, como 
centelha divina que é, nos 
impulsiona para nosso devir 
a ser, o homem real e novo. 
Para todo este jornadear, o 
início dormita no conhece-te 
a ti mesmo tão convidativo de 
nossos mentores e, para nós, 
ainda tão agigantado que nos 
parece apequenar diante de 
tamanha empreitada. Contu-
do, hoje em inspiração literá-
ria, Fernando Pessoa já nos 
suscitou que navegar é preci-
so; viver não é preciso. Com-
preendendo de modo amplo: é 
preciso seguir, caminhar, nos 
colocar em movimento, tocar 
em frente, isto porque viver, 
para o poeta, não é preciso 
quando estacamos parados 
e inertes frente ao mundo 
de possibilidades que Deus 
nos descortina todos os dias. 
Assim, que muitos milagres 
aconteçam em nossas vidas, 
todos iluminados pelo amor 
de Jesus e pela condução da 
mão de Deus que apenas nos 
solicita dar o primeiro passo.

Paula Guimarães  é psicóloga e 
expositora espírita, trabalhado-
ra da Centro Espírita Cristão, de 
Pindamonhangaba/SP.
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U ma pequena história...

Estávamos dias atrás, eu e minha esposa, 
passando uns dias na linda casa de um queri-
do casal amigo, na belíssima região de Santo 
Antônio do Pinhal, nas montanhas da Manti-
queira, no interior de São Paulo. O espaço ali 
convidava à reflexão e à contemplação. Para 
qual lado olhássemos percebíamos a perfei-
ção da Natureza em sua exuberância singela 
e magistral, ao mesmo tempo, simbolizada no 
desenho verde da mata, na moldura das árvo-
res, na profusão de cores, no aroma e frescor 
inebriante das flores, na cantoria dos pássaros, 
na pintura do céu. Era um quadro divino à 
nossa frente, para o nosso deleite.

À tardezinha, sentado em um banco, ainda 
tomado por aquela visão única, percebi, em 
uma árvore ao lado, um grande número de pás-
saros como que me observando. Lembrei-me 
então que meu amigo, todas as tardes e ma-
nhãs, jogava um pouco de alimento no grama-
do, servindo um banquete para esses seres tão 
singelos, canarinhos em sua maioria. Então 
num salto, corri até o recipiente especialmen-
te preparado para este momento, peguei um 
punhado de sementes e joguei no gramado. 
Pronto. Foi uma festa!

E assim aconteceu todos os dias que lá 
passamos.

Observando aquele quadro emocionante, 

Robson Luiz Rocha

Olhai as
aves do céu

veio à memória a figura da minha querida mãe 
dizendo para mim: “Olhai as aves do céu.”  E 
isso me levou às lágrimas, e me fez refletir 
sobre o cuidado que ela sempre teve comi-
go desde os meus pequenos passos. E assim, 
seguiu durante toda a vida enquanto aqui ela 
esteve comigo. O amor e o cuidado dela sempre 
estiveram presentes. Foi maravilhoso! 

O evangelista Mateus, no seu capítulo 6 – 
versículos 25 a 34 1 anota as palavras de Jesus:

  “Observai as aves do céu: não semeiam, não 
colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo vosso 
Pai Celeste as sustenta. Por ventura, não valei 
vós muito mais do que as aves? ” 

Mateus coloca essas palavras de Jesus no 
subtítulo – A ansiosa solicitude pela vida. 
Nada mais apropriado para os dias de hoje. 
Inicia no versículo 25:

“Por isso vos digo: Não andeis ansiosos pela vos-
sa vida, quanto ao que haveis de comer ou be-
ber; nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis 
de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e 
o corpo mais do que as vestes?”

Termina o capítulo no versículo 34:

“Portanto não vos inquieteis com o dia de 
amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados; 
basta ao dia o seu próprio mal.” 
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É evidente aqui que Jesus 
não está nos dizendo para 
não nos preocuparmos com as 
coisas que nos dizem respeito, 
ou seja, a alimentação, o nos-
so trabalho, a nossa família, 
os amigos etc. As ações que 
precisamos empreender, deve-
mos fazê-las. O que Jesus está 
nos pedindo é para tomarmos 
cuidado com a ansiosa soli-
citude pela vida, às muitas 
exigências que nos impomos, 
o ritmo frenético das infor-
mações, a necessidade de 
estarmos sempre on-line, a 
falta de limites em todos os 

comportamentos, a necessi-
dade de parecermos perfeitos 
e felizes o tempo todo, dentre 
outros. E assim muitos de nós 
caminhamos, muitas vezes 
nos esquecendo do objetivo 
principal de aqui estarmos; 
a nossa evolução espiritual. 
Portanto, vale aqui ressaltar 
o versículo 33:

“Buscai, pois, em primeiro lu-
gar, o seu reino e sua justiça, 
e todas essas coisas vos serão 
acrescentadas.”

Então, quando nos mo-
mentos em que nos sentimos 
tristes, desiludidos, sem 
esperança, a ponto de desistir, 
vamos lembrar que sempre 
teremos alguém que estará 

Robson Luiz Rocha é psicólogo 
e expositor espírita, trabalhador 
da União Espírita Cristã, de Lo-
rena/SP.

conosco, alguém que cuidará 
de nós, nas suas mais varia-
das formas. Seja o nosso anjo 
guardião, seja um amigo, seja 
um familiar ou até mesmo 
uma pessoa estranha à nós. O 
Senhor lançará as suas se-
mentes. E ainda mais, coloca-
rá alguém ao nosso lado para 
ajudá-lo nesta obra. 

1. Bíblia Sagrada. Edição revista e 
atualizada no Brasil – Sociedade 
Bíblica do Brasil - Rio de Janeiro: 
1969.
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Círculo do poder
Cristina Censon, Espírito Daniel

“A busca pelo poder ao longo dos séculos reúne os 
principais personagens desta envolvente história na 
eterna luta do bem contra o mal. Sob o olhar atento 
do plano espiritual, Ricardo, Afonso, Betina e Vitó-
ria se encontrarão e reencontrarão para enfrenta-
rem os irmãos Estela e Diego.

Muitos combates ocorrerão no decorrer da trama! 
Juntos, Ricardo, Afonso e Betina irão atrás de res-
postas que possam aliviar seus temores. A presen-
ça de Vitória ao lado deles será fundamental nessa 
tentativa.

O aprimoramento moral dos personagens vai de-
pender da conduta a ser seguida. Todavia existe por 
trás o comprometimento de cada um com as forças 
do além. Haverá algo maior que a força do amor?

Conexão com Deus
Rafael Papa, organizador

Textos de Autor: Adeilson S. Salles, Alberto Almei-
da, Paulo Cesar Fructuoso, Décio Iandoli Júnior, 
Rossandro Klinjey, Sérgio Thiesen e Rafael Papa. 

Estamos afastados de Deus? Assim como o filho 
pródigo, retornaremos aos braços do Pai, que nos 
espera na plenitude de sua misericórdia e ternura. 

Com o intuito de estimular nossa conexão com 
Deus, esta obra apresenta orientações edificantes, 
considerando os aspectos mais variados do cotidia-
no.

Assim, propõe oportuna viagem pelos mares de 
harmonia e da paz, que trará reflexões sobre o 
Divino em Sua plena expressão dentro do coração.

Preço normal
R$ 46,00

no CLE
R$ 25,00

Preço normal
R$ 53,00

no CLE
R$ 25,00

Livros do mês
AGOSTO
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para os Espíritas, uma ques-
tão resolvida, sem maiores 
dúvidas ou discussão. Na 
verdade, a questão de quando 
começa a vida deveria ser 
algo resolvido para todos, 
uma vez que a própria ciência 
também entende que a vida 
se inicia desde a concepção.

Para citarmos somente um 
dos cientistas que atestam 
a questão do início da vida, 
trazemos uma citação do Dr. 
Jerôme Lejeune, médico fran-
cês, geneticista e pesquisador, 
que em 1958 identificou a 
origem genética da Síndrome 
de Down:

“Não quero repetir o óbvio, 

Muitos de nós que 
buscamos estudar a 

questão do início da vida hu-
mana vão sempre se lembrar 
da questão 344 de O livro dos 
espíritos onde Kardec ques-
tiona:

“Em que momento a alma se 
une ao corpo?”.

A resposta trazida pelos 
Espíritos nos esclarece, sem 
sombra de dúvidas, quando 
isso acontece:

“A união começa na concep-
ção, mas só é completa por 
ocasião do nascimento”.

Contudo, devemos lembrar 

que a nossa vida, espíritos 
imortais que somos, é um 
contínuo de várias experiên-
cias – hora encarnados, 
hora desencarnados – onde 
estamos sempre aprendendo, 
errando e acertando mas, 
principalmente, evoluindo. 
Portanto, a oportunidade que 
nos é dada de estarmos encar-
nados é uma dádiva divina 
que nos permite vivenciar 
tudo aquilo que aprendemos 
no mundo espiritual, possibi-
litando que cada um de nós 
busque se melhorar e auxiliar 
àqueles que necessitam de 
nosso amparo.

Então, a questão de quan-
do a vida começa deve ser, 

Quando a vida
começa

Flávio de Oliveira
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mas na verdade, a vida come-
ça na fecundação. Quando 
os 23 cromossomos mascu-
linos se encontram com os 
23 cromossomos femininos, 
todos os dados genéticos que 
definem o novo ser humano 
já estão presentes. O fato de 
que a criança se desenvolve 
em seguida durante 9 meses 
no seio de sua mãe, em nada 
modifica a sua condição 
humana.”. 

Sendo assim, como a fe-
cundação é o marco inicial da 
vida, a defesa da vida desde 
a concepção passa a ser uma 
consequência lógica desse en-
tendimento, com uma única 
exceção, que se dá em casos 
onde a manutenção da gra-
videz passe a trazer um real 
risco para a vida da mãe.

A lógica dessa exceção 
está explicada na questão 359 
de O livro dos espíritos, que 
nos traz que “preferível é se 
sacrifique o ser que ainda não 
existe a sacrificar-se o que já 
existe.”. Os demais casos onde 
haja a interrupção forçada 
da gravidez (não incluímos 
aqui os casos abortos espon-
tâneos), trarão para os seus 
atores consequências graves, 
como possíveis processos 
obsessivos, além de questões 
físicas, como as citadas no 
capítulo IV do livro “Leis de 
Amor”:

 “O aborto oferece funestas 
intercorrências para as mu-
lheres que a ele se submetem, 
impelindo-as à desencarna-
ção prematura, seja pelo cân-
cer ou por outras moléstias 
de formação obscura”.

Contudo, é sempre im-
portante lembrar que todos 
nós já cometemos muitos 
erros em várias situações de 
nossas inúmeras vidas e isso 
não quer dizer que estaremos 
eternamente “condenados”. 
No caso do aborto não é di-
ferente, assim como nos traz 
André Luiz no livro Evolução 
em dois mundos:

“Quem ontem abandonou 
os próprios filhos pode hoje 
afeiçoar-se aos filhos alheios, 
necessitados de carinho e 
abnegação. O próprio Evan-
gelho do Senhor, na palavra 
do Apóstolo Pedro, adverte-
-nos quanto à necessidade de 
cultivarmos ardente caridade 
uns para com os outros, 
porque a caridade cobre a 
multidão de nossos males.”  

O aborto não traz a paz
Que muitos costumam pregar

A paz vem da boa conduta
E do amor que eu tenho pra dar

Flávio de Oliveira  é evange-
lizador, frequentador do CE 
Seara de Luz e participante do 
Departamento de Evangelização 
Infantil da USE Intermunicipal 
de São José dos Campos.

Candeia espírita   [  24  ]



Vamos conversar sobre 
reunião mediúnica, 

mediunidade, casa espírita 
e algumas reflexões sobre a 
necessidade de vivenciar a fi-
losofia espírita no dia a dia.

Reuniões mediúnicas são 
grupos de médiuns e dia-
logadores que se reúnem, 
normalmente, com uma 
periodicidade semanal na 
casa espírita, com o objetivo 
de auxiliar irmãos desen-
carnados e encarnados e, 
por consequência, auxilia-
rem-se a si mesmo por meio 
da observação dos relatos 
dos Espíritos trazidos pela 
mediunidade.

Os integrantes das reuni-
ões mediúnicas podem estar 
auxiliando a si mesmos, 
pois observando a situação 
dos Espíritos comunicantes, 
podem tratar de trabalhar o 
próprio íntimo, ao avaliar as 
consequências no mundo es-
piritual daquilo que fazemos 
na vida encarnada.

Essa atividade é privativa 
e integrada à casa espírita. 
Vamos explicar isso! – É 
privativa, pois os relatos que 
os Espíritos trazem podem 

Podemos contribuir
para um mundo
melhor

Luiz Eduardo RibeiroLuiz Eduardo Ribeiro

ser mal-entendidos quando 
pessoas que não possuem 
uma compreensão sobre 
a vida espiritual, acabam 
ficando impressionadas e as-
sim ter o seu estado mental 
prejudicado. É integrada à 
casa espírita, pois quando 
uma pessoa ao ser recebida 
pelo atendente fraterno, e 
este observar que possa estar 
acontecendo um processo 
de obsessão espiritual, então 
discretamente, vai transmi-
tir o caso para a equipe da 
reunião mediúnica. Dizemos 
– discretamente – para 
se evitar que ocorra expec-
tativas inconvenientes para 
a pessoa que foi atendida, 
uma vez que pode acontecer 
da pessoa sair mais ‘en-
cucada’ do que consolada 
se souber que seu caso foi 
levado para uma reunião 
mediúnica.

Na reunião mediúnica, 
os nomes dos atendidos são 
lidos, e em prece são soli-
citados aos bons Espíritos 
para que essas pessoas sejam 
auxiliadas conforme as leis 
de Deus.

Evita-se, desse modo, 

realizar uma evocação 
direta, já que as identidades 
dos Espíritos e os casos a 
que estejam ligados são de 
difícil definição ou pode até 
mesmo ocorrer que Espíritos 
zombeteiros ocupem o lugar 
do Espírito evocado e assim 
perturbem a harmonia da 
reunião.

Então, a ideia é manter 
a seriedade da reunião com 
base na fé para com a espi-
ritualidade superior respon-
sável pelo lado espiritual 
da reunião e a definição dos 
Espíritos que serão tratados 
pela mediunidade.

Não raro, observamos a 
manifestação de Espíritos 
dizendo coisas do tipo: que 
estão fazendo justiça, que fo-
ram prejudicados, que a pes-
soa cujo nome foi lido não 
é santa, que os prejudicou 
numa existência passada, e 
que por isso agora eles têm 
o direito de retribuir com 
a mesma moeda, e avisam 
para que nos afastemos para 
não sermos atacados tam-
bém, informam que estão 
quase conseguindo, que pos-
suem um grupo de Espíritos 
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Luiz Eduardo Ribeiro é diretor 
do Departamento de Mediunida-
de da USE SP e 1o secretário da 
USE Intermunicipal de São José 
dos Campos.

que estão do lado deles, e que 
vão acabar com a reunião se 
insistirmos, etc.

Os integrantes de uma 
reunião mediúnica são pes-
soas que já foram instruídas 
previamente a se manterem 
em estado de oração, ter fé 
em Deus e nos Espíritos supe-
riores que dirigem a reunião, 
e que os Espíritos obsessores, 
que se manifestam, são, na 
verdade, irmãos que estão 
sofrendo e perdidos sobre 
como lidar com seus medos, 
frustrações, dores morais, e 
que procuram mascarar seus 
sentimentos mais profundos 
com atitudes violentas, zom-
beteiras, ameaças, e outras 
do mesmo tipo. A equipe da 
reunião mediúnica, bem sus-
tentada no ambiente de ora-
ção e sintonia com os irmãos 
benevolentes, vão com muito 
perspicácia, calma, paciência 
e tranquilidade, tecendo um 
diálogo respeitoso em que se 
busca a confiança pela escuta 
ativa e oferece oportunida-
de de novas reflexões, e até 
mesmo realiza pela sugestão 
espiritual, a oferta de água 
limpa, renovação do quadro 
espiritual em que o Espíri-
to esteja se manifestando, 
segurança numa ambiência 
espiritual saudável e, assim, 
quando o irmão sofredor 
começa a apresentar alguma 
abertura da mente, e con-
forme as inspirações que 
são recebidas, a equipe pode 
apresentar outros Espíritos 
ao campo visual dos irmãos 
em tratamento, que normal-

mente são reconhecidos como 
parentes ou amigos, caros ao 
coração.

Existem inúmeras va-
riações para esses diálogos, 
assim como existem inúmeras 
diferenciações do quadro dos 
Espíritos manifestantes. O 
que se tem de comum mesmo 
é que o irmão que se mani-
festa está sofrendo e que com 
empatia, compreensão e com 
muito amor e conexão com 
a espiritualidade superior se 
busca chegar aos sentimentos 
desse irmão e então realizar 
uma proposta de renovação 
com o apoio de Espíritos 
amigos.

Fora da reunião mediúni-
ca, em nosso dia a dia, seria 
muito salutar que procurás-
semos empreender em nossa 
vida certas práticas como: 
entender a força do perdão, 
perdoar, amar ao próximo, 
enfim, ajustarmos nossos 
comportamentos para com as 
recomendações do Evangelho. 
E com essa nova perspectiva 
de modo de viver, apoiados 
por práticas do Evangelho no 
lar, e outros comportamentos 
saudáveis, estabeleceremos 
sintonias positivas para com 
Espíritos bons e oferecendo 
por meio do exemplo um 
novo comportamento, mais 
positivo, aos Espíritos que 
estejam ao nosso redor com 
más intenções. E, então, esses 
Espíritos que possam estar 
almejando nos prejudicar 
por conta de situações que 
ficaram no passado, terão 
nesses exemplos de vida uma 

motivação de reflexão para 
reverem as suas ideias, e 
serem alcançados pela espi-
ritualidade maior e auxilia-
dos. E de forma similar ao 
que acontece numa reunião 
mediúnica podemos apoiar 
transformações e ajudar tal 
como os diálogos que aconte-
cem numa reunião mediúnica, 
ou até melhor.

A casa espírita ajuda pelo 
atendimento fraterno enca-
minhando para a reuniões 
mediúnicas, se for o caso, mas 
não apenas desse modo, a 
pessoa pode encontrar numa 
reunião pública subsídios na 
exposição evangélica espíri-
ta e o amparo no passe, ou 
se integrando em grupos de 
estudos, que estão disponí-
veis para crianças, jovens 
ou adultos, e muitas outras 
atividades que visam princi-
palmente o reforço espiritual 
da pessoa para que possa ela 
mesma construir a sua reno-
vação íntima comportamen-
tal, e então, como dissemos, 
contribuir pelo exemplo para 
com a renovação espiritual do 
espírito que tanto precisa ser 
auxiliado.

Desse modo, a reunião 
mediúnica, a mediunidade, a 
casa espírita, e cada um de nós 
com a vivência espírita no dia 
a dia, contribuímos para um 
mundo melhor.
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A llan Kardec inicia seus 
comentários nesse item 4, 

do capitulo XVII de O evan-
gelho segundo o espiritismo, 
afirmando que “O Espiri-
tismo bem compreendido, 
mas sobretudo bem sentido, 
conduz forçosamente aos re-
sultados acima (referência ao 
item 3 – O Homem de Bem), 
que caracterizam o verdadei-
ro espírita como o verdadeiro 
cristão, que são a mesma coi-
sa. O Espiritismo não criou 

nenhuma moral nova, facilita 
aos homens a inteligência e 
a prática da moral do Cristo, 
dando uma fé sólida e escla-
recida àqueles que duvidam 
ou vacilam”.

Conta a história, que 
Tomé, um dos doze apóstolos 
de Jesus, por estar ausen-
te, não teria acreditado na 
aparição do Mestre após sua 
crucificação, dizendo então, 
“quero ver para crer”.

Saulo de Tarso, perse-

guidor implacável dos cris-
tãos, estando a caminho de 
Damasco, se deparou com 
uma luz que o encegueceu, 
ouvindo uma voz a dizer-lhe 
“Saulo, Saulo, porque me per-
segues”? Ele então, pergun-
tou: “Quem sois vós, Senhor”? 
“Eu sou Jesus, respondeu-lhe 
a Luz. Saulo exclamou: “Eu 
creio! Senhor, que queres 
que eu faça?” E a partir daí, 
converteu-se, sendo chamado 
mais tarde, Paulo de Tarso, o 
Apóstolo dos Gentios.

No Evangelho de Ma-
teus, capítulo 13, versículo 
16, encontramos a seguinte 
expressão: “Mas abençoados 
são os vossos olhos, porque 
enxergam; e os vossos ouvi-
dos, porque ouvem”.

Em O pequeno príncipe, 
Antoine de Saint-Exupèry 
escreve: “Só se vê bem com o 
coração, o essencial é invisível 
aos olhos”.

A este ponto de nossas 
reflexões, e tendo como base, 
o que Allan Kardec consi-
derou ser necessário para se 
alcançar os caracteres “do 
verdadeiro espírita como do 
verdadeiro cristão, que são a 
mesma coisa”, ou seja, o Espi-
ritismo não só compreendido, 

Amadurecer
para ver

João Luiz do
Nascimento Ramos

“... Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material 
da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a 
parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que se pode 
chamar de maturidade do senso moral, maturidade independen-
te da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desen-

volvimento, num sentido especial, do Espírito encarnado”.

(O evangelho segundo o espiritismo - Allan Kardec
Cap. XVII - Sede Perfeitos - item 4 - Os bons espíritas)
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mas, sobretudo bem sentido, é importante iden-
tificar os fatores que envolvem o nosso desen-
volvimento intelecto-moral, razão e sentimento.

Questiona o Codificador: “É preciso, pois, 
para compreendê-la (a Doutrina Espírita), 
uma inteligência fora do comum”? Ele mesmo 
responde: “Não, porque se veem homens de 
uma capacidade notória que não a compreen-
dem, enquanto que inteligências vulgares, de 
jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, 
a apreendem com admirável exatidão em suas 
mais delicadas nuanças”.

O Espírito Joanna de Ângelis, na psicogra-
fia do médium e conferencista Divaldo Pereira 
Franco, tratando de Psicologia Transpessoal, 
fala acerca do processo de Maturidade Psico-
lógica e Espiritual do Ser Existencial, traçando 
significativos parâmetros para se atingir as 
metas aneladas nesse campo.

No livro “O Ser Consciente”, a respeitável 
Mentora Espiritual, assevera no último pará-
grafo dessa conceituada obra: “A conquista de 
si mesmo está ao alcance do querer para ser, do 
esforçar-se para triunfar, do viver para jamais 
morrer...”.

Todo esse preâmbulo filosófico-doutriná-
rio nos leva a entender, que as Leis de Deus, 
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que estão escritas em nossa 
consciência (questão 621 - O 
livro dos espíritos – Allan 
Kardec), serão despertadas 
em cada um de nós, mediante 
o amadurecimento intra-
pessoal e interpessoal que 
realizemos na empreitada da 
vida, conhecendo e buscando 
novos conhecimentos como 
um todo, e em particular, 
nas questões próprias do Ser 
Imortal.

Como diz Joanna de 
Ângelis, querer para ser; o 
que verdadeiramente esta-
mos querendo construir para 
o nosso ser ainda eivado de 
fragilidades e suscetibilidades 
humanas, embora, idealiza-
do pelo Pensamento Divino, 
para conquistar a vitória e a 
felicidade, como fatalidade 
do progresso realizado.

Esforçar-se para triunfar; 
pois, não se atinge o sucesso, 
sem passar pelas etapas ne-
cessárias e sem os sacrifícios 
naturais de desapego, que nos 
requisitam abrir mão de anti-
gos atalhos e de remover pa-
radigmas paralisados, como 
condicionamentos atávicos 
arraigados em nossa alma.

Viver para jamais morrer; 
sendo que, “a Vida é uma 
criação imortal de Deus; 
sairás da morte quantas vezes 
forem necessárias, jamais 
conseguirás sair da Vida” 
(Recados do além – Emma-
nuel/Chico Xavier). No 
entanto, há que se considerar, 
outros tipos de morte, além 
da chamada biológica, que é 
uma etapa natural da vida, 

quando o Espírito se desliga 
do corpo físico e retorna ao 
Plano Espiritual. A morte da 
alegria, do entusiasmo, do 
prazer de viver; a morte emo-
cional, do encanto, do desejo 
de ser feliz; a morte interior 
ou psicológica, desacreditan-
do de tudo ou desistindo de 
continuar a lutar...

No tocante a isso, a Dou-
trina Espírita encontra-se à 
disposição para ser conhecida 
por todos que se interessem 
pelo seu estudo, assim como 
as demais ciências do co-
nhecimento humano. Mas, 
não bastará tão somente 
conhecê-la, penetrando-lhe 
intelectualmente as letras e os 
conceitos, será preciso absor-
vê-los pelo quadro da senti-
mentalidade, envolvendo-os 
com o vigor íntimo do pro-
pósito firme de aprendizado, 
para se concluir na vivência 
prática dos postulados com-
preendidos e sentidos.

Ver e amadurecer...enfren-
tando as circunstâncias da 
vida e capacitando-se grada-
tivamente para novos rumos 
do percurso.

AMADURECER PARA 
VER....tendo, então, um novo 
olhar em tudo que nos acon-
tece, sabendo que há sempre 
uma razão de ser, motivada 
por nossas próprias atitudes, 
que nos levam para um lado 
ou para o outro, dependen-
do da dinâmica das nossas 
decisões.

 Por isso, com notória 
sabedoria, o senhor Allan 
Kardec fez menção ao que ele 

intitulou de maturidade do 
senso moral, sendo um dife-
rencial natural na vida de al-
guns, independente da idade 
e do grau de instrução, bas-
tando que tenham um certo 
grau de sensibilidade (amadu-
recimento) para observarem a 
parte essencial da ciência.

O importante é continuar 
a ver com os olhos de ver, 
para amadurecer. E amadure-
cer, para ver com os olhos do 
coração. Assim nos ensina a 
Doutrina Espírita.

João Luiz do Nascimento Ramos 
é expositor espírita, secretário de 
Doutirina da União Espírita Ca-
choeirense e vice-presidente da 
USE Regional de Cachoeira Pau-
lista.
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Eu e a
Política

S        eria muito importante neste momento refle-
tir um pouco mais sobre a nossa responsabi-

lidade perante a política.
É notória a falta de interesse, de nossa par-

te, por aqueles que se candidatam aos cargos 
públicos; afinal, temos tido tantas e tantas 
decepções, que fica difícil mesmo querer mudar 
esse perfil, assim, de forma repentina.

Vejamos o que nos fala Allan Kardec em O 
livro dos espíritos, parte 3, capítulo 7, Progres-
so da Legislação Humana:

794. Poderia a sociedade reger-se unicamen-
te pelas leis naturais, sem o concurso das 
leis humanas?
“Poderia, se todos as compreendessem bem. 
Se os homens as quisessem praticar, elas 
bastariam. A sociedade, porém, tem suas 
exigências. São-lhe necessárias leis espe-
ciais.”

795. Qual a causa da instabilidade das leis 
humanas?
“Nas épocas de barbaria, são os mais fortes 
que fazem as leis e eles as fizeram para si. 
À proporção que os homens foram com-
preendendo melhor a justiça, indispensável 
se tornou a modificação delas. Quanto mais 

se aproximam da vera justiça, tanto menos 
instáveis são as leis humanas, isto é, tanto 
mais estáveis se vão tornando, conforme 
vão sendo feitas para todos e se identificam 
com a lei natural. A civilização criou neces-
sidades novas para o homem, necessidades 
relativas à posição social que ele ocupe. 
Tem-se então que regular, por meio de leis 
humanas, os direitos e deveres dessa posi-
ção. Mas, influenciado pelas suas paixões, 
ele não raro há criado direito e deveres ima-
ginários, que a lei natural condena e que os 
povos riscam de seus códigos à medida que 
progridem. A lei natural é imutável e a mes-
ma para todos; a lei humana é variável e 
progressiva. Na infância das sociedades, só 
esta pode consagrar o direito do mais forte.”

796. No estado atual da sociedade, a seve-
ridade das leis penais não constitui uma 
necessidade?
“Uma sociedade depravada certamente pre-
cisa de leis severas. Infelizmente, essas leis 
mais se destinam a punir o mal depois de 
feito, do que a lhe secar a fonte. Só a educa-
ção poderá reformar os homens, que, então, 
não precisarão mais de leis tão rigorosas.”
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797. Como poderá o homem ser levado a 
reformar suas leis?
“Isso ocorre naturalmente, pela força mes-
ma das coisas e da influência das pessoas 
que o guiam na senda do progresso. Muitas 
já ele reformou e muitas outras reformará. 
Espera!”

Vejam as colocações do Espírito da Verda-
de, respondendo às indagações de Kardec a 
respeito das Leis Humanas.

É preciso refletir muito e muito sobre essas 
questões, afinal, aqueles a quem damos o direi-
to de nos representar nas cadeiras públicas de-
vem ser escolhidos de forma correta, racional.

Devem ser pessoas que realmente estejam 
voltadas aos interesses públicos e humanos, e 
que entendam de forma clara que a recompen-
sa pelo seu trabalho bem efetuado se fará pelo 
seu salário material e pelo seu bônus espiritual.

Compreender melhor o valor desse bônus 
espiritual requer do ser humano uma melhor 
compreensão das Leis Divinas, das Leis Uni-
versais, da continuidade da vida através das 
reencarnações.

Isso é possível através do exercício da 
Educação que a Doutrina Espírita nos oferece, 
onde o Ser reeduca-se novamente para as Leis 
Universais e debruça o seu olhar complacente 
aos irmãos de caminhada, entendendo que não 
está apenas fazendo por si, mas por todos, bus-
cando o equilíbrio e a divisão de recursos para 
todos que estão a sua volta.

Não encontramos isso ainda em nosso meio 
político porque a Educação vigente do momen-
to é aquela em que o egoísmo, o orgulho e a 
vaidade pessoal ainda imperam, e mesmo para 
aqueles que se acham devidamente prepara-
dos, sabemos quanto é difícil a prova, pois 
as oportunidades que caminham junto a eles 
muitas vezes os chamam para a mudança de 
conduta.

Acreditamos que a verdadeira Educação 
Moral ensinada e orientada pela Doutrina 
Espírita vem nos oferecer os alicerces necessá-

rios para enfrentar o desafio da política, com 
dignidade, maturidade e compaixão. Afinal, 
governar, segundo Washington Luiz, é:

“Governar é povoar; mas, não se povoa sem 
se abrir estradas, e de todas as espécies. 
Governar é, pois, fazer estradas!”

Então, vamos nos Educar ainda mais, abrir 
estradas de progresso, esperança, otimismo e fé 
nos corações que nos cercam, não permitindo 
o abatimento e a tristeza, mas, sim, a certeza 
de um Deus soberano e justo, que nos oferece a 
cada dia uma nova oportunidade para sermos 
os Instrumentos da Mudança Educacional, 
Moral e Política dos povos.

Sejamos os tratores da educação, na cons-
trução da estrada política de fraternidade e 
igualdade entre todos.

David Ascenço é presidente do Centro Espírita 
Caridade e Amor André Luiz e do Grupo Cairbar 
Schutel de Divulgação Espírita de Pindamonhanga-
ba. Responsável pelo Programa Espiritismo e Vida 
no Youtube e pela Web Rádio Espiritismo e Vida.
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Aconteceu a
48a Semana da Família

Ocorreu no mês de 
julho deste ano, a 48ª 
Semana da Famí-

lia Espírita de São José dos 
Campos, promovida e reali-
zada pela USE Intermunici-
pal de São José dos Campos, 
no formato presencial. Em 
sua 48a edição, a Semana e a 
organização é responsabilida-
de do seu Departamento de 
Mocidade. 

Com o tema Familia na 
construção do Centro Espí-
rita, o evento foi realizado 

com a interação entre os 
palestrantes e o público 
flundo naturalmente. To-
das as palestras contaram 
com a participação musical 
da banda 4 Tons e de Raul 
Cabral, criador do Manhã de 
Domingo. 

A abertura do evento 
aconteceu no Centro Espírita 
Divino Mestre, com o tema 
A família que o espiritismo 
nos deu. Coube aos jovens 
da Mocidade, Pedro Henri-
que e Luís Tirone, que juntos 
levantaram a necessidade de 
se olhar para o Centro como 
um lar da família espiritual. 
“Se estamos em um Centro 
Espírita é porque decidimos 
estar juntos, pois poderíamos 
fazer o mesmo sozinhos em 
casa”, enfatizaram.  

A segunda palestra, no 
Centro Espírita Nosso Lar, 
ficou por conta dos palestran-

Daniel Camasmie
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Palestra no Centro Espírita Divino Mestre

Palestra no Centro Espírita Nosso Lar
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tes Shirlei Tirone, de São José 
dos Campos, e Raul Cabral, 
de Pindamonhangaba, que 
juntos abordaram O Cen-
tro Espírita e a família. Os 
participantes puderam refletir 
sobre a necessidade de levar 
as amizades do Centro para o 
nosso dia a dia. 

Luiz Cláudio, de Caçapa-
va, com base em dados do 
IBGE, trouxe a preocupação 
das instituições compreende-
rem que em cada geração há 
uma maneira de se comuni-
car, sendo necessário o estudo 
do tema para a continuidade 
de sua existência.  

Em um novo formato, o 
encerramento da Semana da 
Família Espírita foi realizado, 
assim como a terceira pales-
tra, no Centro Espírita Seara 
de Luz, onde Márcia M. de 
Carvalho, diretora do Depar-
tamento de Infância da USE 
Intermunicipal de Jacareí e 
da USE Regional de Tauba-
té, Livia Ribeiro, diretora do 
Departamento de Doutrina 
do Centro Espírita Divino 
Mestre e Amanda Salgado, 

Palestra no Centro Espírita Seara de Luz

diretora do Departamento de 
Mocidade da USE Regional 
de Taubaté, como debate-
doras. No formato de roda 
de conversa, foi abordado o 
tema Protagonismo da fa-
mília e dos jovens no Centro 
Espírita. Contando com a 
participação de mais de 30 jo-
vens, a conversa evidenciou a 
vontade dos jovens participa-
rem na construção do centro 
espírita, mas que ainda há 
dificuldades no entrosamento 
das gerações. 

Encerramento da Semana no Centro Espírita Seara de Luz
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U m convite para participar de 
uma entrevista em canal te-

levisivo fez-me rever as estatísti-
cas atuais do trabalho voluntário 
no mundo.

WORLD GIVING INDEX - 
WGI (ÍNDICE MUNDIAL DE 
DOAÇÃO)

Encontrei uma instituição 
internacional, de sede inglesa (e 
em outros cinco países, inclusi-
ve Brasil), que se dedica, entre 
outros trabalhos, à manutenção 
do WGI, Índice Mundial de Do-
ações. Essa instituição chama-se 
Fundação de Ajuda a Organiza-
ções de Caridade (CAF, que é a 
sigla de Charities Aid Founda-
tion). No Brasil seu escritório 
foi registrado como OSCIP (Or-
ganização da Sociedade Civil de 
Interesse Público) com o nome 
de IDIS – Instituto para o De-
senvolvimento do Investimento 
Social.

O WGI é construído com in-
formações obtidas em 114 países 
(mais de 90% dos países do mun-
do, segundo o impresso da CAF) 
pelo Instituto Gallup. Ele men-
sura três indicadores que for-
mam um índice geral, utilizado 
para colocar os países em ordem.

Eles perguntam aos partici-
pantes se:

(1) Ajudou a um estranho 
ou alguém que você não 
conhece e que necessita 
de ajuda.

(2) Doou dinheiro a uma 
instituição de caridade

(3) Voluntariou seu tempo 
a uma instituição

O problema do voluntariado no mundo e
nas casas espíritas

A metodologia da pesquisa 
busca se orientar por uma amos-
tra representativa, feita em áre-
as urbanas e rurais, público civil 
não institucionalizado com ida-
de superior a 14 anos, amostras 
maiores em países mais populo-
sos, mais de 121 mil pessoas en-
trevistadas em 2020, colhidos por 
telefone, com nível de confiança 
de 95% e arredondamento com 
o critério de número inteiro mais 
alto. Vamos considerar que os 
resultados são representativos e 
que as medidas obtidas se ajus-
tam em uma distribuição normal, 
ou seja, podemos considerá-las 
iguais às medidas da população, 
com uma faixa de erro.

Os resultados do Brasil em 
2020 o situou em 68º lugar dentre 
os 114 países, com cerca de 15% 
da população brasileira tendo 
voluntariado seu tempo a uma 
instituição no ano da pesquisa.

WGI X PESQUISA DE VOLUN-
TARIADO NA PNAD- IBGE

Causa estranheza a diferença 
de valores entre os resultados do 
IBGE, que tem uma série de indi-
cadores de voluntariado constru-
ída a partir de dados do PNAD 
(Plano Nacional de Amostras por 
domicílio). Em 2019, na 5ª visita 
o indicador acusou apenas 6,6% 
de pessoas prestando serviços vo-
luntários na população brasileira 
como um todo. Apesar de seme-
lhante o conceito de voluntário 
nas duas instituições, como são 
feitos há muitos anos com séries 
relativamente congruentes, deve 
haver alguma diferença metodo-
lógica não identificada.

O primeiro lugar da pesqui-
sa de voluntários da CAF foi a 
Indonésia, que computa 60% da 
população com mais de 14 anos 
de idade prestando serviços vo-
luntários. A Indonésia ficou em 
primeiro lugar geral da pesquisa 
em 2020 e primeiro lugar nos in-
dicadores de Doação de dinheiro 
a instituições e de serviços volun-
tários.
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Jáder Sampaio, em espiritismocomentado.blogspot.com

http://espiritismocomentado.blogspot.com
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Curiosamente, em último lu-
gar da pesquisa vem o Japão, que 
ofereceu apenas 12% de serviços 
voluntário, estando muito pró-
ximo ao percentual apresentado 
pelo Brasil, que se considerava 
um país comprometido com o 
voluntariado.

ANÁLISE DE PAULA FABIA-
NI PARA O BRASIL

Analisando os dados, a CEO 
do IDIS, Paula Fabiani, destacou 
o impacto das políticas de lock-
down, para o controle da COVID 
nos índices de voluntariado, com 
destaque para Estados Unidos, 
Reino Unido, Canadá, Irlanda e 
Países Baixos que tiveram uma 
queda significativa de sua posi-
ção e sempre figuravam entre os 
dez primeiros países no ranking.

O Brasil teve seu recorde em 
“ajuda a um estranho” (63%), 
possivelmente em função da pan-
demia, como afirma Fabiani, mas 
posso arriscar que eventos como 
queimadas, enchentes e outros 
podem ter também auxiliado no 
impacto desse número. A doação 
a instituições de caridade tam-
bém cresceu mais que nos cinco 

anos anteriores à pesquisa (31%).
O indicador de trabalho vo-

luntário ficou inalterado com re-
lação às pesquisas anteriores.

VOLUNTARIADO NAS CA-
SAS ESPÍRITAS

Com o lockdown, a maioria 
dos centros espíritas fechou, se-
gundo as instruções para o en-
frentamento da COVID dadas 
por órgãos sanitários de Estado 
ou de Município. É natural que 
os quadros de pessoal tenham 

diminuído ou interrompido suas 
atividades de assistência e pro-
moção social e que os trabalha-
dores que faziam a divulgação 
doutrinária à distância agora re-
tomem atividades presenciais ou 
híbridas, e, por isso, haja a cria-
ção de novas funções e tarefas a 
serem feitas por voluntários ou 
profissionais nessa área. 

Vemos diversas casas espíri-
tasem busca da reorganização 
dos quadros de voluntários, e, 
se possível, aprimorando essa 
relação com os trabalhadores 
contratados para atividades que 
demandam maior continuidade.
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usesp.org.br/comece

O QUE A RAZÃO E O BOM SENSO

REPROVAM, REJEITAI CORAJOSAMENTE. 
MAIS VALE REJEITAR DEZ VERDADES DO 
QUE ADMITIR UMA ÚNICA MENTIRA, 
UMA ÚNICA TEORIA FALSA 
O LIVRO DOS MÉDIUNS

TRADUÇÃO DE JOSÉ HERCULANO PIRES

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

RESPOSTAS AO CORAÇÃO E À RAZÃO.
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“AspAs
“Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da 
vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais 
nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos 
perturbados e difíceis para o homem, o mercardo de ideais 

apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a inter-
venção dos postos de ‘higiene espiritual’.”

Emmanuel / Francisco Cândido Xavier, em Caminho, Verdade e Vida, item 28 - Escritores.

“Amparemos o livro respeitável, que é luz de hoje; no entanto, au-
xiliemos e divulguemos, quanto nos seja possível, o livro espírita, 

que é luz de hoje, amanhã e sempre..”
Emmanuel / Francisco Cândido Xavier, em Reformador, Abril de 1963

“O livro espírita abre caminhos, liberta, consola, 
ensina, enfim, nos faz parar e refletir sobre o mais 
simples acontecimento corriqueiro, levando-nos a 
verdadeira compreensão e possível modificação..”

Naiara Taici Ferreira de Oliveira,
em Verdade e Luz, edição de outubro de 2000.

“O principal valor das bibliotecas é poder ser útil ao maior 
número possível de pessoas. A evolução da Doutrina Espírita 
depende, em parte, da forma como tratamos o conhecimento 

registrado nos livros, bem como da maneira como facilita-
mos e motivamos seu acesso.”

Ivan René Franzolim,
em Centros & Dirigentes Espíritas, Edições USE, item 43.
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“O livro espírita harmoniza o íntimo. O teto 
abriga da intempérie. O livro espírita res-
guarda a criatura contra os perigos da ob-
sessão. O remédio exclui a enfermidade.”

Emmanuel /  Francisco Cândido Xavier,
em Estude e viva,.

“A leitura de um livro de cunho espírita traz sempre convite para abrirmos 
os horizontes sobre a vida e nos debruçarmos sobre questões existenciais 

e espirituais.”

Letícia Schettino, site da Fraternidade Espírita Irmão Glacus, Belo Horizonte/MG

“O livro representa vigoroso ímã de força atrati-
va, plasmando as emoções e concepções de que 
nascem os grandes movimentos da Humanida-
de, em todos os setores da religião e da ciência, 
da opinião e da técnica, do pensamento e do 
trabalho.”

Emmanuel /  Francisco Cândido Xavier,
em Estude e viva.

 “Ler não é apenas decodificar, mas criar, produzir sentidos a 
partir da interação do leitor com o texto. O que faz o leitor no 

ato de ler? Que dispositivos e estratégias colocam em ação para 
atribuir sentido(s) ao texto? Ao ler de forma dinâmica – e não 
mecânica – o leitor de forma íntima e silenciosa, se orienta, 
imagina, cria, dialoga, recorda, projeta, evoca, conclui, numa 

atitude de interação com o texto.”

Mundo Espírita, dezembro de 1999.
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Congresso
A USE SP disponibiliza as 
gravações das palestras do 18o 
Congresso Estadual de Espi-
ritismo realizado de 24 a 26 
de junho. As palestras foram 
desenvolvidas por Rossandro 
Klinjey, Alberto Almeida, 
Haroldo Dutra Dias e André 
Trigueiro, com o tema central 
Evoluçào do Ser: consciência e 
livre-arbítrio. Acesse facebook.
com/USESP para acompa-
nhar as palestras.

agenda
Os representantes da USE SP, 
Aliança Espírita Evangélica, 
FEESP e União Fraternal, 
participantes do GEP Grupo 
Espírita Paulista, estarão em 
São José dos Campos, no dia 
20 de agosto, para incentivar 
a criação de um núcleo do 
Grupo aqui na cidade. Foram 
convidados os dirigentes des-
tas instituições para que, em 
conjunto, vejam os objetivos 
do Grupo e as possibilidades 
de trabalho conjunto na divul-
gação da Doutrina Espírita.

MoCidade
As Mocidades Espíritas de São 
José dos Campos realizaram 
mais uma Semana da Família 
Espírita. Foram quatro pa-
lestras realizadas de 6 a 9 de 
julho, nos Centros Espíritas 
Divino Mestre, Nosso Lar e 
Seara de Luz. É a prática do 

protagonismo juvenil que a 
USE Intermunicipal de São 
José dos Campos tem aplicado 
ao longo dos anos.

Clube do livro
A coordenação do Clube do 
Livro Espírita José Rodrigues 
Nunes tem trabalhado na 
ampliação do número de seus 
associados. Para isto, apesar 
da divulgação praticada, não 
tem conseguido os efeitos pre-
vistos. Apesar de manter, há 
muito tempo, o valor mensal 
de R$ 25,00, não se consegue 
aumentar o número de leito-
res. Será que o espírita tem 
lido menos?

preparação
Nos dias 2, 4 e 5 de agosto, 
os trabalhadores da 51a 
Feira do Livro Espírita de 
São José dos Campos esta-
rão recebendo e separando 
os livros para exposição na 
praça Ulisses Guimarães. 
No sábado, dia 6 de agosto, 
haverá o tradicional e gran-
de mutirão para preparação 
dos livros nas caixas e orga-
nização para, posteriormen-
te, sejam levados à praça e 
organizados nos estandes, 
facilitando a montagem da 
Feira no local.

treinaMento
O treinamento para aten-
dimento dos voluntários 

C u r t A s
acontece no sábado dia 13 de 
agosto, com apresentação das 
principais situações de atendi-
mento no formato de teatro, 
apresentado pela Mocidade.

teatro
Nos dias 20 e 21 de agosto, 
no Teatro Colinas, será apre-
sentada a peça Mensagem de 
Amor, no sábado, às 21h, e no 
domingo, às 19h. A produção 
é de Gerardo Franco, com di-
reção de Rogério Fabiano. No 
elenco, participações de Lucas 
Pierro, maria Fernandes, Ro-
drigo Bauks e Silvana Franca. 
A organização do texto é de 
Caio Ramaciotti, ditados de 
Espíritos diversos. A dramatur-
gia é de Cyrano Rosalém.
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Vida real
A fanfarra de um colégio de 
São José do Rio Preto fretou um 
ônibus para ir tocar em outra 
cidade. No meio do caminho 
esse ônibus derrapa, cai num 
rio, matando todos os ocupan-
tes. Eram jovens. As famílias 
ficaram desesperadas. As mães 
dos rapazes não aceitavam suas 
mortes. Em uma destas famí-
lias, uma tia, espírita, sugere 
a irmã, mãe de um dos rapa-
zes, que procure Chico Xavier. 
Através da psicografia ele talvez 
pudesse trazer algum alento. 
Mesmo cética, a mãe procura 
Chico. No meio da multidão, 
ele anuncia, pelo nome, que o 
filho dela lhe enviou uma car-
tinha. Nela, ele comunica que 
ele próprio e todos estão bem. 
A mãe fica mais consolada. A 
notícia se alastra como um raio 
em São José. Várias outras fa-
mílias também procuram Chi-
co. Veja o que acontece, desde 
então, assistindo à peça no Te-
atro Colinas, de São José dos 
Campos.

MoMento espírita
Todos os domingos, a partir das 
12 horas, a Rádio Boa Nova 
apresenta o programa Momen-
to Espírita, da USE SP, progra-
ma radiofônico mais antigo do 
Brasil, com sua primeira apre-
sentação realizada no dia 5 
de março de 1972, na mesma 
rádio Boa Nova. O programa 
apresenta conteúdo doutriná-
rio e notícias e informações 
da atualidade, sempre falando 
de Espiritismo e do movimen-

to espírita paulista. Você pode 
acessar o programa pela AM 
1450 kHz, ou pela internet no 
site da Rede Boa Nova, www.
radioboanova.com.br ou pelo 
aplicado, em Android ou iOs. 
Se você quiser ouvir algum pro-
grama já gravado, acesse o site 
da USE SP, usesp.org.br, ou as 
plataformas de agregação de 
podcasts (Spotify, Apple, Goo-
gle, Amazon).

VoCê e a paz
O Movimento Você e a Paz ini-
cia a sua 10a edição, na cidade 
de Amparo, estado de São Pau-
lo, no dia 7 de agosto, a partir 
das 9 horas, na praça Pádua 
Salles. O evento retorna no for-
mato presencial  e vai contar 
com caminhada pelas ruas da 
cidade, intervenções culturais, 
ato ecumênico e show de encer-
ramento com o cantor Daniel.

Às 18h, mensagens de paz 
serão transmitidas pelos líderes 
religiosos Divaldo Pereira Fran-
co, Bispo Dom Luiz Gonzaga 
Fechio e Pastor Rubens das Vir-
gens. Também haverá a parti-
cipação do Coral do Serviço 
Espírita de Proteção à Infância 
(SEPI), instituição amparense 
apoiada pela Ypê há 47 anos.

Idealizado por Divaldo 
Franco, o evento tem o objeti-
vo de trazer uma reflexão sobre 
a importância de uma vivência 
pacífica e feliz, em busca da 
construção de um mundo me-
lhor para todos.
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