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Presidente com a palavra

Caro Leitor,

é comum ouvirmos dos com-
panheiros sobre a dificuldade 
em encontrar espíritas dispos-
tos a trabalhar nas entidades. 
Os trabalhadores alegam, 
muitas vezes, que a vida espí-
rita exige do pretendente uma 
devoção que poucos estariam 
dispostos a suportar. Os que 
conseguem seriam os missio-
nários ou trabalhadores da 
última hora...

Isto nos recorda uma his-
tória que certa vez ouvimos, 
de que em tempos passados 
havia o entendimento de que 
o sinal de um missionário é 
a solteirice, haja visto que 
necessitaria de força e tempo, 
que só a vida a sós poderia 
proporcionar. Humberto de 
Campos dedicou algumas 
páginas sobre o assunto em 
Boa Nova. 

Há quem afirme que a 
solução estaria na renovação 
dos quadros associativos com 
pessoas mais “novas” ou na 
captação de voluntários nos 
estudos doutrinários, mas 
seja pela falta de jovens e de 
voluntários ambas soluções 
não ocorrem.

Indubitavelmente, re-
conhecemos ser de magna 

importância 
a dedicação 
em prol da 
Doutrina 
Espírita, 
mas será 
que esta-
mos em conformidade com 
as instruções trazidas pelos 
Espíritos a Kardec? Será que 
não seria mais viável criar-
mos uma rede de apoio entre 
as entidades? Ou até mesmo 
desenvolver mais atividades 
em conjunto? Por que ao in-
vés de criarmos mais um dia 
de estudo em nosso centro, 
nós nos juntamos a um grupo 
já existente em outro centro 
para somarmos força?

Caro amigo de ideal, longe 
de trazer soluções mágicas 
pela falta de companheiros 
nas atividades, mas a única 
certeza que temos é que sozi-
nhos nunca encontraremos a 
solução.

Sigamos com o lema de 
José Lopes Netto

“Unificação de esforços no 
auxílio a todos”. *

Daniel Camasmie
Presidente da

USE Intermunicipal de São José dos 
Campos

Gestão 2021 - 2024

*Mensagem “Renovar Unificando” 
Espírito José Lopes Netto pelo 
Médium Divaldo Pereira Franco.
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Candeia Espírita: Conte-
nos como o Espiritismo 
chegou até você?

Joel dos Santos: Meu pais 
eram espíritas e diziam que 
ninguém ficaria sem reli-
gião, porém nunca forçaram 
os filhos a serem espíritas. 
Foi desta forma, que tive a 
experiência de ser coroinha, 
às vezes saindo correndo da 
igreja, como no dia do batis-
mo, chegando com meus  dois 
irmãos, de camisola, em casa. 
Passamos  por várias religiões 
ou seitas e chegamos até a 
Doutrina Espírita

Candeia: Qual o primeiro 
livro espírita que leu e como 
ele chegou até você?

Joel: Com 11 anos de idade li 
o meu  primeiro livro espíri-
ta, O que é o Espiritismo, de 
Allan Kardec, e, na sequên-
cia, li o livro Coisas do outro 

Joel dos Santos
Joel dos Santos é natural de São Carlos, distante 300 quilômetros de São José dos Campos, no dia 13 de 
outubro de 1938, filho de Alfredo Augusto dos Santos e Benedita Nascimento, e conviveu com mais 2 ir-

mãos e 2 irmãs. Casado há 65 anos com Maria Aparecida Gabriel dos Santos tem 3 filhos, Maurício, Paulo 
Henrique e Alessandro Alfredo. Joel foi presidente da UNIME (hoje, USE Intermunicipal de São José dos 
Campos), gestão de 1988 a 1990, e diretor do seu Departamento de Doutrina, no início da década de 1990.

Hoje é trabalhador do Centro Espírita Dr. Ivan de Souza Lopes, na vila Letônia.
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Joel dos Santos e sua esposa, Maria Aparecida Gabriel dos Santos



mundo, de Cornélio Pires. Isto 
se deu na Sociedade Espírita 
Obreiros do Bem, lá em São 
Carlos, na época ao lado do 
Colégio das freiras. Hoje, este 
mesmo centro está localizado 
em outro endereço e ocupa  
quatro quarteirões. 
A leitura que mais me cha-
mou a atenção foi a de 
Evolução em dois mundos, 
de André Luiz, psicografia de 
Chico Xavier, um livro que 
depois de ler e estudar, por 
várias vezes, sempre retorno  
a lê-lo e a estudá-lo. Usava 
muito a  biblioteca do Centro, 
quando da participação na 
Mocidade Espírita, na época 
bastante ativa aos sábados e 
domingos.

Candeia: Como você passou 
a atuar nas atividades de um 
centro espírita?

Joel: Ao chegar em São José 
dos Campos em  1967 foi  
trabalhar  na General Motors 
GM do Brasil, e procuran-
do nesta época um centro 
espírita, iniciei a frequência 
e participação no Centro 
Espírita Amor e Caridade 
Jacob, no centro da cidade, na 
rua Cel. Monteiro, onde com 
o passar do tempo, passei a 
colaborar nas reuniões da 
casa. Atualmente frequento o 
CE Dr. Ivan de Souza Lopes, 
localizado no bairro Letônia 
em São José dos Campos-SP.

Candeia: Quando começou 
sua participação na USE de 
São José dos Campos?

Joel: Isto aconteceu ao final 
da década de 1980, em uma 
época em que o Sr. Luiz 
Alcides Gehrard Teixeira 
e Pedro Rubens Alvim de 
Carvalho, eram bastante ati-
vos e  guerreiros, sempre bus-
cando orientar a casa espírita, 
além da boa recordação da 
secretária Dalmir Muniz, com 
quem aprendi muito. 

Candeia: O que pode nos 
falar de seu período como 
presidente da UNIME de São 
José dos Campos?

Joel: Uma das grandes 
realizações na gestão no 
início dos anos 90 foi a de 
reunir todos os presidentes 
das casas espíritas ligadas 
ou não à UNIME (União 
Intermunicipal Espírita) de 
São José dos Campos, quan-
do, ao todo, 12 casas compa-
receram e tivemos também 
a presença do Sr. José Soares 
(CE Dr. Ivan de Souza 
Lopes), onde trataram-se as-
suntos comuns de interesse de 
toda população espírita para 
a posteridade.

Candeia: O que mais lhe cha-
ma atenção nos espíritas?
Joel: O que ainda chama mui-
ta atenção é que nós, os espí-
ritas, ainda lemos pouco as 
obras científicas da Doutrina. 
Isto permite sustentação à 
nossa evolução e  crescimento  
na área intelectual e moral de 
forma mais equilibrada, para 
que possamos amadurecer  
ainda mais, procurando da 
melhor forma inserir peque-
nas  doses diárias nas nossas 
atitudes e ações rotineiras. 

Candeia: Espiritismo: ciência, 
filosofia ou religião?

Joel: As três se encaixam e se 
completam.

Candeia: Suas palavras 
finais para o leitor da revista 
Candeia Espírita.

Joel: Para finalizar, sugiro 
algo muito simples de dizer, 
mas que temos todos muita 
dificuldade  em colocar em 
prática. Todos nós, conside-
rados espíritas, precisamos 
vivenciar e exemplificar a 
doutrina em ações e atitudes 
no seu dia-a-dia.
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Brigas
em família

(quem está com a razão?)
Carlos Abranches
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Hora difícil e delicada essa, né? Pintou o clima ruim. Um fala que foi 
o outro que começou a discussão; aquele diz que vem acumulando 
cargas pesadas deste... e assim vai.

A roda sem fim das raivinhas acumuladas só começa a girar quando 
ambos não conseguem ir dissolvendo aos poucos os sentimentos pesados, ao 
longo das idas e vindas dos dias. 

Acaba estourando em alguma discussão mais ríspida, um levantar do 
tom da voz, um empurrão, uma agressão física. Pronto, está criado o cenário 
para algum tempo de distância e frieza no contato. 
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Em certas situações, esse 
tempo perdura por anos; em 
outras, pelo resto da convi-
vência.

Só que a vida foi feita para 
a aproximação, e não para os 
rompimentos. E quando se 
trata de família, só o próprio 
tempo é capaz de definir se 
chegou mesmo a hora de rom-
per, de separar, de nunca mais 
ver.

Quem estava certo nessa 
discussão? Não tenho como 
dizer no seu caso específico, 
mas posso imaginar que a ra-
zão esteja possivelmente com 
os dois...

Todo mundo tem razão... 
e não tem. Até onde vai a mi-
nha? A partir de quando co-
meça a sua? Como responder 
a essas questões? Certamente, 
não será no calor exacerbado 
das paixões de lá e de cá, em 
que o que se quer é não ver o 
outro na frente, para que algo 
pior não aconteça.

*  *  *

Para dissolver o coágulo 
das mágoas e ressentimentos, 
é preciso dar-se um tempo. 
Depois do atrito que deixou 
todo mundo em casa bem cha-
teado, é bom recolher-se por 
um tempo, até baixar a poeira 
das emoções. 

Se você for uma pessoa res-
sentida com e por quase tudo, 
seria legal aproveitar a chan-
ce e procurar uma orientação 
psicológica, para amenizar 

essa dor. É bom ser mais leve, 
tanto por fora quanto por 
dentro, ao deixar de lado far-
dos pesados que teimamos em 
carregar.

O tempo distante faz bem, 
mas é preciso construir o ca-
minho da volta, do reencon-
tro, do pedido de desculpas, 
mesmo que você tenha algu-
ma razão.

Sim, para retomar a cami-
nhada em família é preciso 
aprender a pedir desculpas. E 
sabe qual é a chave para en-
trar nesse mundo diferente, 
que nos ensina a abrir mão de 
opiniões e pontos de vista en-

raizados? A humildade.

Pense nisso. Uma boa dose 
desse remédio existencial vai 
te dar serenidade, calma e ca-
pacidade de esperar por dias 
melhores, apesar das chatices 
do outro...

*  *  *

O Espírito André Luiz afir-
ma  que “se ainda te observas 
distante de viver a humildade 
continuamente em todas as 
horas  do dia, podes vivê-la 
por uma hora diária, pelo me-
nos” 1
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No aprofundamento da 
mensagem, André sugere que 
o aprendiz escolha uma hora 
dentre as horas de cada dia, 
a fim de aperfeiçoar a maior 
conquista do espírito - a hu-
mildade. 

Seu texto é claro, ao pro-
por que “nessa hora, te des-
preocupes da pressa, da con-
venção, do calculismo, das 
inquietações contumazes e de 
ti mesmo, para que te adestres 
no sacrifício, na indulgência 
desinteressada, na solicitude 
fraterna e na cooperação es-
pontânea. Será essa a tua hora 
de procurar o último lugar, a 

hora de te apagares para que 
se eleve o brilho dos outros”. 

E conclui, ressaltando a 
sabedoria do bom aproveita-
mento do tempo: “Em tua hora 
de humildade, constituir-te-ás 
em médium do amor do Cristo 
entre os homens; serás, espe-
cialmente, o servo de todos, 
o irmão comum, a partícula 
viva e anônima que se funde 
no todo da Humanidade, sem 
qualquer amor próprio ou in-
teresse pessoal”.

Nessa equação da virtude, 
humildade é o que sobra da 
decisão de doar-se em favor 

da harmonia do todo, no es-
forço supremo de entregar-se 
definitivamente ao bem por 
um mundo melhor, a começar 
de dentro de suas relações, no 
cadinho purificador de seu lar, 
e a se consolidar por dentro de 
você mesmo.  

1 VIEIRA, Waldo / André Luiz. Sol 
nas Almas (cap. 8 – “Tua hora de 
humildade”.) Ed. CEC, 1990. 

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

O sentido
da vida

Chega um momento em nossas vidas, em 
qualquer fase de nossa idade adulta, que 
podemos nos deparar com a seguinte 

pergunta: Qual o sentido da minha vida? Qual 
é o meu propósito? E nesse questionamento, 
que não tem tempo determinado para a desco-
berta, vão se juntando os estados emocionais 
que não gostaríamos, tais como a ansiedade, a 
angústia, a paralização, o desânimo, a melan-
colia, a tristeza dentre outros.

Mas, poderão surgir também, o desejo, a vonta-
de firme de avançar, a perseverança e a con-
fiança no processo de busca.  A escolha sempre 
será minha!

Nos trabalhos de Orientação Profissional 
com os jovens encontrei sempre o sentimento 
de inquietação e angústia diante da escolha de 
uma profissão, aquilo que poderia dar “senti-
do” à sua vida. Perfeitamente natural. O desejo 
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de “acertar” e de corresponder às suas expecta-
tivas, e muitas vezes às dos pais (que exercem 
uma grande influência) é muito grande.

No entanto, ao longo da carreira escolhida, 
um sentimento de frustração toma conta de 
muitos deles, e o desejo de mudança se agigan-
ta. É assim mesmo! Daí, surge novamente a 
pergunta: O que dará sentido à minha vida? Já 
estou no final do curso, mudar agora? E então, 

aqueles sentimentos emocionais mencionados 
acima, surgem com toda a força. Mas a angús-
tia de “dar sentido à vida” também pode apa-
recer durante o exercício da profissão, trazendo 
muito desconforto.

Atendi certa vez um jovem médico, com 
uma carreira promissora e com todas as facili-
dades na vida, que apresentava extrema angús-
tia diante da sua profissão. Sentia-se deslocado 
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dela, um vazio profundo. Ao 
longo das sessões de psicote-
rapia ficou nítido o desejo de 
mudar, partir por um cami-
nho diverso. Haveria muitos 
enfrentamentos, principal-
mente diante de sua família, 
o que, de fato, aconteceu. 
Alguém, olhando de fora, 
poderia dizer: Como isso é 
possível, este jovem jogar fora 
toda essa carreira brilhante? 
Deve estar louco! Resumindo: 
algum tempo depois estava se 
formando em Direito. Feliz 
da vida.

Precisamos ter coragem 
para mudar, buscar o sentido 
da nossa vida, em qualquer 
fase dela. Podemos dar senti-
do à nossa vida, mesmo tolhi-
do daquilo que determinamos 
como crucial em nossas vidas: 
a liberdade. Viktor Frankl, em 
seu livro Em busca de Sentido 
– um psicólogo no campo de 
concentração1 nos diz: “A bus-
ca do indivíduo por um sen-
tido é a motivação primária 
em sua vida [...] Esse sentido 
é exclusivo e específico, uma 
vez que precisa e pode ser 
cumprido somente por aquela 
determinada pessoa.” 

Portanto, o outro poderá 
não compreender o “porquê” 
de nossas mudanças. Frankl, 
como prisioneiro em um 
campo de concentração na 
Segunda Guerra Mundial, 
vivenciando aquele horrí-
vel sofrimento, não aceitou 
aquela condição, diversa-
mente de muitos de seus 

companheiros. Precisava 
dar um sentido à sua vida.  
Então, diante da sua “liber-
dade tolhida” ali no campo 
de sofrimento, ele idealiza 
os princípios e conceitos 
fundamentais da sua belíssi-
ma teoria – a Logoterapia, 
chamada por alguns autores 
de “Terceira Escola Vienense 
de Psicoterapia.” A esperança 
é a base da sua teoria. Uma 
lição de vida preciosa para 
muitos de nós que acredita-
mos que a nossa vida não tem  
mais sentido, principalmen-
te quando já estamos e nos 
sentimos velhos. É possível, 
sempre, a mudança!

No Livro Quatro – 
Esperanças e Consolações 
– de O livro dos espíritos 2 
eles respondem à questão 920: 
“O homem pode gozar, sobre 
a Terra, de uma felicidade 
completa? – Não, visto que a 
vida lhe foi dada como prova 
ou expiação. Mas depende 
dele amenizar seus males e 
ser tão feliz quanto se pode 
ser sobre a Terra.” É a doutri-
na da esperança.

Rollo May, no seu livro O 
homem a procura de si mes-
mo 3 detalha: “[...] o problema 
fundamental do homem, em 
meados do século XX, é o va-
zio. Com isso quero dizer não 
só que muita gente ignora o 
que quer, mas também que 
frequentemente não tem uma 
ideia nítida do que sente.”

E agora, no século XXI, 

constatamos que esse vazio 
tem aumentado, infelizmente. 
Allan Percy,em  Nietzsche 
para estressados 4, encontra-
-se anotado: “Quando perde-
mos de vista nossos objetivos 
fundamentais, somos domi-
nados pelo estresse e pela 
desorientação. A sensação de 
‘trabalhar muito para nada’ 
e o esgotamento que dificulta 
a concentração podem ser 
combatidos com a defini-
ção de uma meta clara, que 
ofereça sentido ao que esta-
mos fazendo nos bons e maus 
momentos”. Portanto...

“Quem tem uma razão de 
viver é capaz de suportar 

qualquer coisa.” (Nietzsche) 

1 FRANKL, Viktor. Em busca de 
Sentido – Um Psicólogo no Campo 
de Concentração. Ed. Sinodal - São 
Leopoldo/Sulina – Porto Alegre: 
1987.

2 KARDEC, Allan. O livro dos espí-
ritos. 78ª ed. IDE – Araras: 1993

3 MAY, Rollo. O homem à pro-
cura de si mesmo. 13ª ed. Vozes - 
Petrópolis: 1987. 

4 PERCY, Allan. Nietzsche para 
estressados – 99 doses de filosofia 
para despertar a mente e combater 
as preocupações. Sextante – Rio de 
Janeiro: 2011.

Robson Luiz Rocha é psicólogo 
e palestrante espírita, trabalha-
dor da União Espírita Cristã, de 
Lorena - SP.
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Uma lição de vida preciosa para 
muitos de nós que acreditamos 
que a nossa vida não tem  mais 
sentido, principalmente quando 
já estamos e nos sentimos velhos. 
É possível, sempre, a mudança!
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Ao contrário da famo-
sa frase de Caetano 
Veloso – “Atrás 

do trio elétrico só não vai 
quem já morreu” – a 
frase “Atrás do trio elétrico 
também vai quem já mor-
reu” não tem uma autoria 
conhecida, mas, com certe-
za, já está bastante difun-
dida no movimento espírita 
quando queremos falar da 

questão do carnaval e suas 
consequências.

Ela nos lembra que no 
meio da folia onde, via de 
regra, as pessoas vão para 
extravasar, há sempre a 
companhia de Espíritos 
inferiores que, por já esta-
rem desencarnados, buscam 
se aproximar dos encarna-
dos para satisfazerem suas 

Nossos filhos
e o carnaval

Flávio de Oliveira
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necessidades de reviver as 
sensações e prazeres que 
não mais conseguem usu-
fruir.

Nesses momentos, lem-
bra-nos Richard Simonetti 
em um dos seus famosos 
Pinga Fogo que “os foliões 
renunciam, momentanea-
mente, às conquistas da 
civilização e retornam à 
taba” e, dessa forma, se 
envolvem em situações que, 
em muitos casos, vão lhes 
trazer consequências inde-
sejadas tanto físicas quan-
do morais.

Muitas pessoas insistem 
que o que vale é a sintonia 
e que se estivermos com 
nobres propósitos e pensa-
mentos elevados não ha-
veria problema algum em 
participar dos festejos car-
navalescos. Também aqui 
recorro ao mesmo texto de 
Richard Simonetti:

 “Poderia também entrar 
no salão com o evangelho 
na mão. Entretanto, com 
semelhante disposição difi-
cilmente encontraria prazer 
no carnaval”.

Mas aí vem a grande 
questão: haveria problema 
em levarmos nossos filhos 
nas matinês e deixá-los 
participar da folia? Afinal, 
lá não haveria, em teoria, 
bebidas, drogas nem com-
portamento lascivo...

Para responder a esta 
pergunta, devemos primei-

ro nos lembrar que a infân-
cia é o principal período 
para a educação do espí-
rito e é responsabilidade 
dos pais acompanhar seu 
desenvolvimento, estimu-
lando as boas tendências e 
corrigindo os impulsos mal 
direcionados que ele já traz 
de outras existências. Desta 
forma, vamos lhes ofere-
cendo estímulos superiores 
e ideais nobres, auxiliando-
-os a se tornarem pessoas 
melhores.

Neste período os pais são 
os responsáveis pela refe-
rência dos valores morais 
para seus filhos e ensinam, 
principalmente através do 
exemplo, aquilo que é certo 
ou errado.

Então, se já temos a 
noção de que os festejos 
carnavalescos não trazem 
nada de bom para nosso 
desenvolvimento moral, 
qual o motivo de oferecer-
mos esse tipo de “lazer” 
aos nossos filhos? Como 
vamos orientá-los quando 
estiverem maiores sobre o 
que realmente é o carnaval 
se desde pequenos foram 
incentivados a participar?

Relembremos então 
Emmanuel no livro O 
Consolador, questão 109 
quando ele nos diz: “o 
período infantil é o mais 
sério e o mais precioso à 
assimilação dos princípios 
educativos. Passada a épo-
ca infantil, os processos de 
educação moral, que for-
mam o caráter, tornam-se 
mais difíceis com a inte-
gração do espírito em seu 
mundo orgânico material 
e, atingida a maioridade, 
se a educação não se hou-
ver feito no lar, então só o 
processo violento das pro-
vas rudes no mundo, pode 
renovar o pensamento e a 
concepção das criaturas.”

Sejamos sábios ao educar
Buscando agir desde cedo
Sendo próximos e amigos
Mas corrigindo sem medo

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.
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O significado da
campanha

Comece pelo Começo
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Marco Milani



Em julho de 1971, 
Francisco Cândido 
Xavier protagonizou 

um dos momentos mais mar-
cantes da televisão brasilei-
ra, ao apresentar e divulgar o 
Espiritismo para milhões de 
pessoas durante sua partici-
pação no programa Pinga-fogo, 
da TV Tupi. Desde então, a 
procura por obras espíritas, 
especificamente de autoria do 
médium mineiro, obteve um 
crescimento significativo.

Diante desse fenômeno, 
Mehry Seba, publicitário e ati-
vo trabalhador da União das 

Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo (USE), idealizou 
e propôs uma campanha vol-
tada ao público em geral que 
tivesse o interesse de conhecer 
a Doutrina Espírita, valorizan-
do as obras fundamentais de 
Allan Kardec.

Em 1972, foi aprovada e lan-
çada pela USE a campanha 
Comece pelo Começo, com 
o claro intuito de orientar os 
ávidos leitores que buscavam 
conhecer, com segurança e so-
lidez, a natureza, origem e des-
tino dos Espíritos, bem como 
de suas relações com o mundo 

corporal.

As obras de Allan Kardec, 
estruturando o corpo teórico-
-doutrinário do Espiritismo, 
são aquelas que atuam como a 
“pedra de toque”, nas palavras 
do saudoso Herculano Pires, 
para identificar e caracterizar 
o que seja Espiritismo. Nesse 
sentido, qualquer pessoa que 
deseje efetivamente trilhar o 
caminho do conhecimento es-
pírita deve, necessariamente, 
ser apresentado à Kardec em 
sua integralidade.

Certamente, a leitura de 
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romances e outras obras con-
sideradas de fonte secundária, 
isto é, que não sejam de Allan 
Kardec e que tratem da temá-
tica espírita, produzidas me-
diunicamente ou não, são úteis 
para atrair a atenção sobre a 
realidade espiritual, incenti-
var o aprimoramento moral 
e combater a chaga do mate-
rialismo. Não é raro alguém 
atestar que se aproximou do 
Espiritismo devido à leitura 
de uma ou mais dessas obras, 
logo não há dúvida sobre sua 
utilidade.

Qual seria a principal di-
ferença das obras de Kardec 
para as demais que também 
abordam as questões espiri-
tuais? O método de produção 
do conhecimento que legiti-
mamente se pode considerar 
espírita.

Allan Kardec serviu-se de 
um critério metodológico de-
signado como Universalidade 
dos ensinamentos dos Espíritos, 
que priorizava a investigação 
baseada em fatos, em proposi-
ções lógicas e na convergência 
de ideias recebidas de diferen-
tes fontes e origens mediúnicas 
sobre determinado assunto. 
Sendo um cientista, Kardec 
prezava pela busca da autenti-
cidade e veracidade das infor-
mações recebidas, adotando 
como parâmetro de aceitação 
do respectivo conteúdo o afas-
tamento de diversas hipóteses 
sobre o próprio fenômeno me-
diúnico e de simples opiniões 
dos Espíritos comunicantes.

Uma vez organizado o en-
sino dos Espíritos, evidencia-se 
a consistência interna de todo 
o conteúdo apresentado em O 
livro dos espíritos, O livro dos mé-
diuns, O evangelho segundo o espiri-
tismo, O céu e o inferno e A Gênese. 
As demais obras de Kardec, 
como O que é o espiritismo e a co-
leção da Revista Espírita, dentre 
outras, representam o manan-
cial de informações que todo 
adepto comprometido com o 
aprofundamento doutrinário 
deveria estudar incessante-
mente.

Livros secundários, por 
mais edificantes que possam 
parecer, serão considerados 
espíritas se estiverem em ple-
na concordância com o ensino 
dos Espíritos apresentados por 
Kardec e que passaram pelo 
crivo da razão e do critério da 
universalidade. Para se fazer 

essa análise comparativa, obri-
gatoriamente, deve-se “come-
çar pelo começo”, ou seja, ler e 
compreender as obras de Allan 
Kardec.

Uma interpretação equivo-
cada que se pode ter em uma 
leitura menos crítica do título 
dessa campanha é a de que 
existiriam obras que comple-
mentariam ou até superariam 
o ensino dos Espíritos valida-
dos pela universalidade. Alguns 
poderiam supor que Kardec 
seria um autor introdutório 
a “novos ensinamentos” ou 
a “atualizações” informadas 
por esse ou aquele “Espírito”. 
Ledo engano.

De fato, não somen-
te Kardec, mas os próprios 
Espíritos, nunca tiveram a 
pretensão de esgotar ou fe-
char questão sobre os assuntos 
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Marco Milani é diretor do 
Departamento de Doutrina da 
USE SP e presidente da USE 
Regional de Campinas.

tratados. Entretanto, para o 
desenvolvimento das ideias, 
reformulações e aceitação de 
novas informações, imperio-
samente os fatos devem ser 
validados e legitimados não 
somente por um pequeno 
grupo, mas pela comunidade 
espírita e com suporte cientí-
fico. Opiniões presentes na li-
teratura secundária e, de ma-
neira mais grave, revelações 
individuais sem qualquer 
amparo lógico e geralmente 
sustentado por argumentos 
de autoridade (do médium ou 
de suposto autor espiritual) 
não constituem avanço real 
no corpo teórico-doutrinário 
do Espiritismo.

Assim, por mais agradável 
e nobre que seja qualquer lei-
tura espiritualista que contri-

bua para a melhoria moral e 
intelectual do indivíduo, não 
se pode, afoitamente, classifi-
cá-la como espírita. Podemos 
e devemos ler o que quiser-
mos sem qualquer restrição 
ao conhecimento e ao saber, 
mas com ponderação, bom 
senso, honestidade intelectual 
e disciplina.

Kardec não foi superado 
e cabe a qualquer adepto, 
consciente da relevância da 
fé raciocinada, refletir sobre 
os critérios de análise e acei-
tação das informações que 
recebe. 
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Este texto foi extraído da revista 
Dirigente Espírita, no 187, janeiro/

fevereiro de 2022, da União das 
Sociedades Espíritas do Estado de 

São Paulo.

A campanha Comece 
pelo Começo, que em 2022 
completa seu cinquentenário, 
é, em suma, respeitar e va-
lorizar o atualíssimo ensino 
dos Espíritos apresentado por 
Allan Kardec.







Na imagem do meio copo de 
água, meio cheio e meio 
vazio, conforme o ponto de 

vista da pessoa, em resumo, quando 
o foco é o vazio do copo, normal-
mente, a pessoa está fixada em as-
pectos pessimistas da vida, enquanto 
se a pessoa se fixa na parte cheia está 
focada em aspectos otimistas.

Para chegar ao ponto que preten-
demos abordar vamos colocar um 
significado para os elementos dessa 
imagem, o copo e a água. Sendo o 
copo mais estrutural, como sendo 
algo da própria pessoa, a sua forma 
de encarar o mundo, seus senti-
mentos, as suas escolhas. E a água, 
mais fluida, como sendo o que não 
temos o domínio, pois escapa pelos 

vãos dos dedos, então seria como as 
coisas do mundo, que chegam a nós, 
e nos tocam profundamente, e então, 
a falta da água no copo ou a parte 
vazia poderia ser a dificuldade, a dor, 
a crítica que nos importamos tanto, 
e a água seria o que nos consola, nos 
instrui, nos conforta.

Nesse caso, colocar o foco na par-
te cheia de água do copo faz sentido, 
ao invés de focar na parte vazia que 
traz dor. Mas, aí, podemos refletir, 
que ao focar na parte cheia, ainda 
resta um sentimento de ansiedade 
que seria o desejo de preencher o 
copo, resolvendo assim os proble-
mas, e essa ansiedade pode gerar 
conflitos interiores e insatisfação 
consigo mesmo, pela incompetência 

Qual o nosso 
foco ?

Luiz Eduardo Ribeiro
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Luiz Eduardo Ribeiro é diretor do 
Departamento de Mediunidade 
da USE SP.
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em não resolver. Mas não vai 
mesmo, pois a água vem de fora 
e não temos controle.

Então, como engenheiro que 
trabalha com gestão de projetos 
que sou, vou propor que traba-
lhemos a “redução do copo”. É 
isso mesmo” O copo está sob 
nosso controle, então reduzir a 
expectativa, reduzir os anseios 
e com humildade aceitar aquilo 
que vem de bom, e assim as coi-
sas negativas da vida, não terão 
espaço em nós. É como aceitar 
a vida e focar de corpo e alma 
com maior compreensão no que 
ela pode nos fazer de melhor, e o 
resto é vazio.

Mas, o que essas imagens 
têm a ver com mediunidade?  A 
mediunidade é uma faculdade 

de comunicação baseada em 
sintonia entre os interlocutores. 
A sintonia é baseada em nossos 
pensamentos e nos focos que 
colocamos na vida. Então, a per-
gunta certa é: qual o nosso foco?

Na parte vazia do copo, e 
transmitir desesperança, pessi-
mismo, derrotismo, e cair em 
depressão e então ter esses senti-
mentos amplificados por irmãos 
espirituais que desejam comple-
mentar essas sensações com as 
deles? Seria na parte cheia do 
copo, o que a princípio é bom, 
pois nos remete ao otimismo, à 
esperança, à fé, mas com al-
guma possibilidade ansiosa de 
preencher o copo da nossa vida, 
que está pela metade, de forma 
atropelada, rápida, e nos levar a 
um grau de ansiedade que acaba 
por também nos ligar com ami-
gos espirituais que vão fomentar 
esse estado até criar uma doença 
física?

Ou seria melhor aceitar o 
papel divino no mundo e em 
nossas vidas, reduzir as expec-
tativas, aceitar que tudo tem seu 
tempo, a sua hora, e que o que 
nos acontece é o que está plane-
jado, e assim, não criar ideias ad-
versas, mas estabelecer um ritmo 
de tranquilidade e paz, capaz de 
ver o mundo com mais calma, e 
compreensão?

Para a nossa reflexão!

Luiz Eduardo Ribeiro é diretor do 
Departamento de Mediunidade 
da USE SP e 1o secretário da USE 
Intermunicipal de São José dos 
Campos.



Na década de 1940, no Bairro da Vargem Grande, pró-
ximo onde hoje é o Clube Luso Brasileiro, morava a 
senhora Idalina e seu esposo Senhor Benedito que sofria 

com problemas mentais. Entre os anos de 1946 a 1948, aconse-
lhada procurou o Centro Espírita Divino Mestre para tratamen-
to do esposo. Vinha do Bairro da Vargem Grande para o Centro 
Espírita Divino Mestre de charrete.

Foi nessa oportunidade que D. Idalina e o senhor José 
Norberto Pereira, seu vizinho que a ajudava, tomaram contato 
com a Doutrina Espírita. No Bairro moravam também famílias 
muito simples, sendo uma dessas famílias a da senhora Maria 
Joana, seu esposo e os filhos, o primeiro, senhor Vicentino da 
Cruz.

D. Idalina, com falecimento do esposo e dotada de mediu-
nidade, buscou a formação de um centro espírita no Bairro de 
Santana. Inicialmente, pelo ano de 1949, o Grupo se reunia em 
uma casa na avenida Rui Barbosa, defronte ao Cine Santana. 

Reunidas as pessoas que compartilhavam desse propósito, 
na rua que hoje se chama Mário Pulga, em Santana, inclusive 
o próprio Mário Pulga, que posteriormente deu nome à rua e 
várias pessoas que trabalhavam na Rhodosá, posteriormen-
te Rhodia, fundaram no dia 14 de janeiro de 1950 o Centro 
Espírita que era para se chamar “Pai Benedito” da Caridade 
em homenagem ao esposo e que o Cartório registrou como “Pai 
Bendito” da Caridade. 

D. Idalina proprietária de um terreno na rua Antônio Júlio 
da Costa Guimarães, 104, atual endereço do Centro Espírita 

Lembranças históricas do 
Centro Espírita 
Nosso Lar
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Nosso Lar, com ajuda das 
pessoas e, principalmente do 
senhor Norberto, que pes-
soalmente ajudou também 
na construção do Centro, não 
só com serviços de pedreiro, 
mas com materiais, inclusive 
com os tijolos da Olaria de 
sua propriedade, na Vargem 
Grande.

Fundadora do Centro e 
na prática da mediunidade 
com Jesus e orientada pela 
Doutrina Espírita, D. Idalina 
trouxe com amor, amparo e 
consolação a muitos irmãos. 
Após seu desencarne, inte-
grantes continuaram o traba-
lho, o senhor Vicentino, o se-
nhor José Athayde e o senhor 
Jorge Serão, os quais durante 
décadas ombrearam e manti-
veram o Centro funcionando 
e de portas abertas.

No tempo seguinte vie-
ram ao Centro a senhora 
Nair Ferreira, que convidou 

a senhora Auta Gomes de 
Lima Freitas integrante do 
“Divino Mestre”. Buscavam 
o desenvolvimento da Casa 
Espírita com todas as ativi-
dades doutrinárias: Grupos 
de Estudos da Doutrina e 
da Mediunidade, formação 
de Grupos de Mediunidade, 
Educação da Infância, 
Pré-Mocidade e Mocidade, 
Biblioteca, promoção de ati-
vidades assistenciais, sociais e 
culturais, constituição estatu-
tária, legalização cartorárias 
e governamentais, contadoria, 
utilidade pública, melho-
ria, reforma e ampliação do 
Centro.

Eram integrantes do 
Grupo de Mediunidade D. 
Auta, D. Nair, a senhora 
Zélia Mimessi, esposa do 
senhor Ivan Mimessi, na 
época proprietário do Grupo 
de Rádio Piratininga, a qual 
após o falecimento do ma-
rido foi para a cidade de 

São Paulo, ingressou nas 
Casas André Luiz onde foi a 
Presidente e hoje, depois de 
muitos anos, é Presidente de 
honra da Instituição, o senhor 
Vicentino, senhor Dinho, 
esposo da Dona Marina, 
senhor José Athayde, senhor 
Duílio, D. Joaninha, D. Maria 
Olíria, D. Francisca, D. Maria 
do Carmo, D. Maira da Cruz, 
D. Benedita Cristina e ain-
da integrantes da Casa, D. 
Cida Costa, D. Tereza e D. 
Cidinha.

Na década de 1980 o nome 
Centro Espírita Pai Bendito 
da Caridade dava conota-
ções de um centro ligado à 
Umbanda, sendo decidido 
a mudança do nome e em 
Assembleia foram apresen-
tados três nomes: Centro 
Espírita Fraternidade, em 
homenagem a um Centro 
Espírita que havia na praça 
matriz de Santana, onde em 
uma manobra estatutária o 
pároco da Igreja de Santana 
dissolveu o Centro e se apro-
priou do imóvel. Outros 
nomes propostos foram 
Centro Espírita Allan Kardec 
e Centro Espírita Nosso Lar, 
tendo a Assembleia decidida 
pelo nome Centro Espírita 
Nosso Lar, não somente pelo 
livro ou pela colônia Nosso 
Lar, mas pelo Centro ser tam-
bém o Nosso Lar.

Candeia espírita   [  25  ]

Trabalhadores do Centro Espírita Nosso Lar em comemoração de
aniversário de fundação (D. Idalina, à frente, à direita)

Eliseu de Sousa Silva é tesoureiro 
e trabalhador do Centro Espírita 

Nosso Lar.



Manifestantes realizaram no dia 21 de janeiro, na capital 
americana, Washington, a 49ª edição da Marcha pela 

Vida. O aborto nos Estados Unidos, em determinadas condi-
ções, foi aprovado em 22 de janeiro de 1973. Conhecida como 
Roe v. Wade, a lei de 1973 legaliza o aborto até 12 semanas de 
gestação em todo o território.

Este ano, os ativistas manifestaram a esperança de que a mar-
cha de 2022 seja a última, já que a Suprema Corte dos Estados 
Unidos iniciou em dezembro um julgamento que pode mudar a 
jurisprudência sobre o aborto no país.

Caso seja derrubada, os 50 estados norte-americanos terão auto-
nomia para proibir ou não a prática. Entre os presentes esteve o 
senador Eduardo Girão (Podemos-CE) em uma reunião fechada 
com um dos grupos pró-vida.

Ativistas manifestaram a esperança de que a marcha de 2022 seja a última, já que a 
Suprema Corte pode mudar este ano a jurisprudência sobre o aborto no país

Marcha pela vida nos Estados Unidos

Notas na Candeia Espírita
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Novidade em estudo: pesquisa NEPE

O NEPE Search (pesquisa 
NEPE) é um sistema em 

constante construção para 
auxiliar no estudo das obras 
espíritas e na Bíblia. Pode ser 
acessado pelo site

nepe.wab.com.br.

Você seleciona o versículo 
da Bíblia que quer estudar. 
Ele mostra as obras espíritas 
que traduzem aquele versícu-
lo. Você seleciona o livro e o 
sistema mostra a passagem 
com a explicação.

O programa Momento 
Espírita, produzido des-

de março de 1972, vai come-
morar 50 anos de divulgação 
da Doutrina e do Movimento 
Espírita da USE, no dia 5 de 
março. Transmitido, Sempre 
aos domingos, pela Rede Boa 
Nova de Rádio, das 12 às 
12h45.

Nestes quase 50 anos, mais 
de 80 pessoas colaboraram 
diretamente com a progra-
mação. O primeiro coorde-
nador da equipe foi Zulmiro 
Santos Silva, responsável na 
ocasião pelo departamento 
de Divulgação do Conselho 
Metropolitano Espírita, e de 
Ignácio Giovine, presidente da 
Comissão Executiva que, com 
Milton Felipeli, recebeu o con-
vite/desafio de Osmar Marsili, 
diretor da emissora na época, 
para realizar um programa de 
rádio para a USE.

Programa de rádio
Momento
Espírita

http://nepe.wab.com.br
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Em 2020, o 
Conselho 

Federativo Nacional 
(CFN) acolheu o 
convite, em razão da 
situação desafiado-
ra enfrentada pela 
Venezuela, para in-
tegrar a mobilização 
social para acolher 
e apoiar os vene-
zuelanos. Buscando 
formas de sistema-
tizar orientações às 
instituições espíritas, 
trabalhadores e 
frequentadores/sim-
patizantes, foi desenvolvido o 
Projeto Esperança, baseando-
-se na diretriz 9 do Plano de 
Trabalho para o Movimento 
Espírita Brasileiro, que preco-
niza ‘A participação do espíri-
ta na sociedade’, estimulando 
“o atendimento solidário a 
pessoas e comunidades em 
vulnerabilidade e risco social, 
respeitando-se a legislação 
vigente”.

O projeto tem como foco 
coordenar ações de divulga-
ção e apoio do Movimento 
Espírita às iniciativas de 
interiorização já existentes, 
ou seja, ampliar a visibili-
dade dessas ações para os 
espíritas e sociedade em geral 
e encurtar o caminho entre 
quem precisa de ajuda e quem 

deseja ajudar.

A campanha, que está em 
onstrução, vai divulgar as 
modalidades de interioriza-
ção realizadas pela Operação 
Acolhida e parceiras como a 
Pastoral Universitária e as 
organizações não-governa-
mentais Fraternidade Sem 
Fronteiras e Refúgio 343 
e outras formas de apoio: 
financeiro, banco de vaga de 
emprego, parceria com casas 
de passagem e 
abrigos, transpor-
te e logística, etc. 
Tudo será dispo-
nibilizado em um 
hotsite específico 
da campanha a 
fim de facilitar o 
acesso aos interes-
sados.

Projeto Esperança do Conselho
Federativo Nacional

A comissão executiva do 
CEI – Conselho Espírita 

Internacional reuniu-se, no 
dia 09 de janeiro de 2022, por 
videoconferência. A reunião 
contou com a participação 
dos representantes dos paí-
ses que integram a Comissão 
Executiva, e a pauta de traba-
lho da reunião desenvolveu-se 
em torno dos projetos previs-
tos para realização neste ano.

Atualmente, o Conselho 
Espírita Internacional é for-
mado por federativas nacio-
nais dos seguintes países:

Da Europa: Alemanha, 
Espanha, França, Holanda, 
Itália, Irlanda, Portugal, Suécia 
e Suiça. 

Das Américas: Argentina, 
Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, 
Cuba, El Salvador, Estados 
Unidos, Guatemala, México, 
Peru, Uruguai e Venezuela.

Reunião do
Conselho Espírita 
Internacional

Notas na Candeia Espírita
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Paul McCartney, um dos 
maiores nomes da histó-

ria do rock, compôs a me-
lodia completa da música 
Yesterday em um sonho, 
enquanto estava na casa de 
sua noiva, Jane Asher, em 
Londres. 

Gravada em 1965 para o 
álbum Help!,  Yesterday  hoje 
é considerada, segundo o 
Guinness, a canção com mais 
transmissões nas rádios em 
todo o mundo.

Ao despertar, o vocalista 
e guitarrista da banda The 
Beatles foi rapidamente até o 
piano e, ligando o gravador, 

A música dos Beatles inspirada em um sonho
começou a tocá-la para não 
esquecer. 

Diante do fato inusitado, 
McCartney inicialmente te-
meu ter plagiado uma compo-
sição já existente.

“Por cerca de um mês 
visitei pessoas do ambien-
te musical, perguntando se 
conheciam essa melodia. Foi 
como se eu tivesse encontrado 
algo que deveria ser entregue 
para a polícia. Pensei que 
se ninguém reclamasse em 
algumas semanas, então seria 
minha” – explica o vocalista.

Em suas buscas por res-

postas, 
para 
saber se 
alguém 
conhe-
cia o 
possível 
autor, 
ele apenas ouvia: “Não. É 
adorável! Estou seguro que 
ela é toda sua”. 

McCartney então compôs 
a letra para a melodia, que 
fala sobre uma história de 
amor que, ao acabar, deixou  
um sentimento de ser menos 
do que era antes. Lembrar do 
ontem amenizava a saudade.
(Correio Fraterno - correios.news)

Notas na Candeia Espírita

Com o objetivo de divulga-
ção da campanha Comece 

pelo Começo, o Seminário de 
Dirigentes Espíritas foi reali-
zado no dia 30 de janeirol, das 
9 às 11 horas, nas mídias digi-
tais da USE Intermunicipal de 
São José dos Campos.

O evento contou com 
a participação de Pascoal 
Antonio Bovino, 2o Vice-
Presidente da USE SP, que 
além de apresentar a campa-
nha e sua história, abordou a 
importância das instituições 

espíritas fundamenta-
rem suas atividades nas 
obras básicas.

Por ser forma virtual, 
houve manifestações de 
órgaos locais de outras 
cidades do estado de 
São Paulo e de Nadir Paulino 
da Silva, coordenadora da 
Aliança Espírita Evangélica, 
regional do Vale do Paraíba.

No ano de 2022, segun-
do Pascoal Bovino, estão 
programados eventos co-

memorativos dos 50 anos 
da Campanha, e ressaltou 
a necessidade de aplicaçào 
no cotidiano das institui-
ções, haja visto que as obras 
fundamentais são o caminho 
seguro para a compreensão 
da Doutrina Espírita.

Seminário de Dirigentes Espíritas traz a campanha
Comece pelo Começo


