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Presidente com a palavra

Caro Leitor,

eis que mais uma 
edição da Feira do Livro Espí-
rita se completa. Neste ano, a 
51ª Feira do Livro Espírita e 
a 28ª Feira do Livro Espírita 
Infantil aconteceram na Pra-
ça Ulisses Guimarães, Jardim 
Aquárius - São José dos Cam-
pos. Assim como nos anos 
anteriores, excetuando os dois 
últimos que foram virtuais, a 
feira foi levada à praça públi-
ca com o objetivo de divulgar 
a Doutrina Espírita.

Em números foram: 9 dias 
de evento, com 24 instituições 
representadas, 160 voluntá-
rios, cerca de 1.200 títulos, 
mais de 7.000 livros em circu-
lação, 3 apresentações mu-
sicais, 3 eventos da Feira do 
Livro Espírita Infantil, o que 
resultou na venda de 5.707 
livros espíritas. 

Assim como nos anos 
anteriores, as obras básicas 
foram as mais procuradas, 
mas algumas surpresas nos 
chamaram a atenção: Os ro-
mances da vida de Emmanuel 
ganharam destaque neste 
ano, sendo o livro Paulo e 
Estevão e Há dois mil anos os 
mais buscados. A busca pela 

explicação das dores, doenças 
e crises nos deixa a reflexão 
sobre nos prepararmos para 
respondê-las de forma dou-
trinária. Além do sucesso de 
vendas de livros infantis.

Pela característica do local 
da praça, em ser um local 
de passeio familiar, os livros 
infantis foram buscados 
diretamente pelas crianças, 
permitindo-lhes a experiência 
de folhear e brincar em torno 
do livro que instrui. Apesar 
de aparentar pouca idade, 
alguns já se mostravam ávi-
dos leitores, lendo seus livros 
durante a visita dos familia-
res à feira.

Entre os voluntários foram 
inúmeras trocas de experiên-
cias e relatos sobre a vivência 
no Centro Espírita. O clima 
de união nos ensinou que ape-
sar das diferentes opiniões e 

Candeia espírita   [  3  ]

pontos de vista, o propósito 
de levar os ensinamentos dos 
Espíritos através de Kardec é 
o nosso norte.

Enfim, companheiro de 
ideal, terminamos esta feira 
do livro com o sentimento 
de que apesar das incertezas 
que rondam o nosso retorno 
presencial, não podemos es-
quecer de confiar e trabalhar, 
pois há inúmeros corações 
predispostos a divulgar a dou-
trina, basta convidarmos. 

Daniel Camasmie

Presidente da
USE Intermunicipal de São 

José dos Campos
Gestão 2021 - 2024



Eliseu Sousa da Silva. Sousa 
da avó materna e Silva da pa-
terna. Eliseu, nome dado por 
meu pai que assistiu várias 
palestras de Eliseu Rigonatti 
no Centro Espírita Amor e 
Caridade, em Santana. Sou o 
primeiro filho de doze, nove 
irmãos e três irmãs. Minha 
família é toda de São José dos 
Campos.  Meu tataravô pater-
no era proprietário de enorme  
fazenda, da Estrada de Ferro 
até Jacareí. Conheci meu bisa-
vô, o qual eu o chamava de 
“Vovô véio”, Dito Costa, de-
sencarnou com 96 anos quan-
do eu tinha 13. Meu avô Juca 
Costa viveu com minha avó 
Virgínia, que era bugre, por 
65 anos, e tiveram 13 filhos e 
cada um teve, no mínimo, 10 
filhos. Tenho 138 primos só 
por parte de pai. Minha avó 
desencarnou com 87 anos e 
três anos depois, meu avô, 
com 97 anos, sendo que até os 
94, ainda lúcido. Trabalhava 
em consertos de bicicleta e 
equipamentos e mesmo com 
essa idade, andava de bici-
cleta. Caritativamente apli-
cava injeções nas pessoas, lia 
jornais e estudava as  obras 

espíritas. Meu avô materno 
Afonso Soares, descendente 
de português. Minha avó 
Sebastiana Sousa, mestiça. 
Nasci no mesmo dia do nasci-
mento dela, 21 de fevereiro de 
1952 e, portanto, estou hoje 
com 70 anos. Minha esposa é 
Ana Lúcia da Silva, 68 anos, 
e casados há 48 anos. Nossos 
filhos: Mateus desencarnado, 
Daniela, Denise e Felipe, que 
nos adotou como pais. Temos 

seis netos, Nathália com 24 
anos, filha de meu filho, Gio-
vanna, que hoje cursa Direito 
no Largo São Francisco, em 
São Paulo. Miguel, Ana Cla-
ra, Milena e Kaio com 6 anos.
Candeia Espírita: Conte-nos 
como o Espiritismo chegou 
até você?
Eliseu Silva: Por tratar-se de 
um Espírito rude, empederni-
do, orgulhoso, grandemente 
comprometido e devedor, a 

Eliseu Sousa
da Silva
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Providência por misericórdia 
de acréscimo me conduziu 
para a Doutrina Espírita, 
única capaz de bem conduzir 
um Espírito inferior a bom 
termo. Digo isto sem falsa 
modéstia. Minha mãe, um 
dia, deixou escapar que, antes 
de reencarnar, fui levado 
ao Centro Espírita, pois não 
queria reencarnar, imagino 
que pelo grande esforço que 
precisaria fazer para vencer 
as muitas e tão grandes im-
perfeições. Outro acréscimo 
da Misericórdia Divina é que 
fui conduzido a esta família 
imensamente grande, todos, 
todos sem exceção, da maior 
qualidade que me receberam 
e tratam com a maior consi-
deração e bem querer, além 
dos amigos.

Meu avô paterno “Juca 
Costa” nascido em 1896, bem 
sucedido proprietário de um 
grande armazém pelos lados 
de Monteiro Lobato, teve 
alguns problemas, perdeu o 
comércio e precisou vir para 
a cidade com a família, sem 
nenhuma condição. Tinha um 
conhecido, o Sr. José Paulino, 
do Centro Espírita Amor e 
Caridade, espírita que exercia 
a mediunidade com Jesus o 
ajudou. Meu avô foi o grande 
esteio de nossa família e, hoje, 
devemos a ele estarmos na 
Doutrina Espírita.

CE: Qual o primeiro livro 
espírita que leu e como ele 
chegou até você?
ESS: Embora ultimamente 

tenha lido bastante não posso 
dizer que sou bom leitor. 
Não me recordo do primeiro 
livro espírita que li, mas os 
primeiros livros espíritas que 
comecei a ler e a estudar e, 
até hoje continuo, é O evan-
gelho segundo o espiritismo 
e O livro dos espíritos. Hoje, 
constantemente, procuro ler 
e estudar as obras fundamen-
tais e, um pouco menos, a 
Revista Espírita.

CE: Como você passou a 
atuar nas atividades de um 
centro espírita? 
ESS: Quando criança recebi 
Educação Espírita da Infân-
cia no Centro Espírita Amor 
e Caridade, da Vera Godoy, 
que era jovenzinha. Entrando 
na adolescência, passamos a 
integrar a Mocidade Espírita 
no “Divino Mestre”. Época 
do Nelson Borges, juntamente 
com D. Icléa e o amigo Cláu-
dio Vidal.

CE: Como era o centro es-
pírita na época? Quais suas 
características principais?
ESS: Casei-me jovem, com 
22 anos, e a busca de traba-
lho e o sustento da família, 
erroneamente, fiquei ausente 
do centro espírita. Quando 
retornei a São José dos Cam-
pos por motivo de trabalho, 
com dificuldades pessoais em 
razão das inferioridades, em 
1982, voltei ao Centro Espíri-
ta Nosso Lar. Na época, eram 
dirigentes a dona Auta e dona 
Nair, esposa do seu Jarbas. 
Após algum tempo, comecei 
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a participar das atividades 
administrativas do centro 
e das reuniões mediúnicas. 
Uma das integrantes destas 
reuniões mediúnicas era D. 
Zélia Mimessi, esposa do Sr. 
Ivan Mimessi proprietário da 
antiga Rádio Clube ou Pirati-
ninga. Após seu falecimento 
D. Zélia retornou para São 
Paulo e foi integrar as Casas 
André Luiz onde foi Presi-
dente por muitas décadas e 
continua, hoje com 96 anos, 
como Presidente de honra 
muito lúcida e trabalhando.

CE: Você teve atuação como 
dirigente de centro espírita. 
Quais as funções em que 
atuou?
ESS: D. Auta foi professora e 
foi também coordenadora de 
Língua Portuguesa na Univap 
- Universidade do Vale do 
Paraíba. Tornou-se espírita 
após leitura e estudo de O 
livro dos espíritos. Iniciou fre-
quentando o “Divino Mestre”. 
Como o “Nosso Lar” estava 
necessitando de trabalhado-
res, aceitou o convite da D. 
Nair. Estruturou e desenvol-
veu o “Nosso Lar”, dentro dos 
princípios da Doutrina Espí-
rita nos estudos e na prática. 
Preparou um plano diretivo 
que contemplava todas as 
áreas: estatutária, cartorá-
ria do imóvel, legal junto à 
Prefeitura, utilidade pública, 
fiscal junto à Receita, recons-
trução, quadro de associados 
para manutenção da casa, 
assistencial, social, cultural, 
Educação Espírita da Infân-



cia, pré-Mocidade, Mocidade, 
cursos e reuniões mediúnicas. 
Após seu falecimento, por 
estarmos no aprendizado, 
assumimos por um período a 
direção da Casa.

CE: Associar o dinamismo 
dos jovens com a experiên-
cia dos adultos potencializa 
qualquer atividade conjunta. 
Você teve algum papel junto 
às Mocidades Espíritas?
ESS: Sem dúvida que o dina-
mismo jovem orientado pela 
experiência e a sabedoria 
dos adultos trazem o poten-
cial para um maior e melhor 
desenvolvimento. Junto às 
Mocidades Espíritas não tive 
nenhum papel diretamente, 
apenas ajudei no preparo 
dos jovens para um enten-
dimento através de estudo 
do que é a mediunidade, e 
preparando a participação 
deles para participar de uma 
reunião mediúnica específica, 
uma vez por mês chamada de 
reunião de conforto, onde os 
médiuns traziam apenas as 
comunicações de seus mento-
res que ajudavam também os 
próprios médiuns que traziam 
as comunicações dos irmãos 
necessitados.

CE: Quando começou sua 
participação na UME ou 
UNIME (atual USE Intermu-
nicipal de São José dos Cam-
pos) ?
ESS: Por essa época repre-
sentando o Centro Espírita 
Nosso Lar comecei a partici-
par da antiga “UME” onde 

me lembro do Sr. José Soares, 
do Centro Espírita “Dr. Ivan 
de Souza Lopes” e de sua 
filha Norma. Depois UNIME 
União Intermunicipal Espírita 
e depois USE Intermunicipal 
de São José dos Campos.

CE: Você teve algum envolvi-
mento na área de assistência 
e promoção social?
ESS: No “Nosso Lar” as ativi-
dades assistênciais são pon-
tuais e por um período peque-
no houve um trabalho para 
gestantes o qual foi encerrado 
e as gestantes passaram a ser 
encaminhadas para o Projeto 
Bem-Me-Quer.
CE: Mesmo considerando que 
a lei do progresso é lei divina, 
como entender que o mal tem 
predominado entre os ho-
mens?
ESS: Pelo nosso entendimento 
quanto a predominância do 
mal, a orientação dos Benfei-
tores Espirituais trazidas por 
Kardec é que ainda em nosso 
estágio evolutivo, embora 
pareça um contrassenso, 
um paradoxo por muitos de 
nós não termos condições de 
aprender de outra forma mas 
que outras tantas formas de 
evolução são utilizadas pela 
Providência.

CE: Como você vê o movi-
mento espírita em São José 
dos Campos?
ESS: Recebemos da Provi-
dência muitas ferramentas 
que facilitam nossa vida, 
com finalidade de que deve-
ríamos dispor desse tempo 

que sobra para dedicar ao 
Espírito, mas como estamos 
muito apegados, utilizamos 
esse tempo para nos apegar a 
essas ferramentas. Creio que 
isto possa, em parte, dificul-
tar uma maior participação 
nas atividades do Movimento 
Espírita, que acho bom.

CE: O que mais lhe chama 
atenção no Espiritismo?
ESS: Vejo no Espiritismo, na 
Doutrina Espírita ou Doutri-
na dos Espíritos a Doutrina 
que traz os princípios dos co-
nhecimentos e congrega todos 
eles: a Filosofia, a Ciência e 
a Religiosidade ou Espiritua-
lidade que nos conduz com 
certeza e segurança nossa 
evolução. Quando Jesus nos 
apresenta: “Eu Sou o Cami-
nho, a Verdade e a Vida”, 
o Caminho é a Filosofia, a 
Verdade, a Ciência e a Vida, 
a Espiritualidade, portanto os 
Benfeitores Espirituais expli-
cam para nós os ensinamen-
tos de Jesus, trazidos em seu 
Evangelho e de Deus que nos 
habilita para a vida na Terra 
e no Universo pelo Evangelho 
ser um código universal.

CE: Considera que nós, os 
espíritas, temos amadurecido 
no conhecimento?
ESS: Sendo o conhecimento 
essência da Doutrina Espíri-
ta, a compressão pela razão 
e/ou pela experiência, vejo 
que naturalmente nós, espíri-
tas, temos amadurecido sim, 
talvez precisemos praticar 
mais. Mesmo sendo espírita 
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bastante imperfeito, em mui-
tas ocasiões da vida, demos 
conta da grande consolação 
que o Espiritismo no traz. 
Uma delas foi quando do 
desencarne de meu filho em 
acidente de moto. Eu, a espo-
sa e as filhas e filho, durante 
os dias, após o acidente e o 
desencarne, passamos por 
uma dor indescritível e inima-
ginável em que o choro desa-
pertava o peito, não tomamos 
um comprimido sequer, não 
houve de nenhum de nós 
um instante em que ficamos 
inconformados e de revolta, 
pelo contrário, passamos com 
resignação a ponto de minhas 
filhas consolarem as pessoas 
que iam nos consolar.

CE: Tivemos 2 anos de pan-
demia. O que ela trouxe para 
nosso crescimento?
ESS: A Doutrina Espírita nos 

traz o conhecimento de que 
o Planeta Terra está passan-
do por uma  transição, de 
mundo de provas e expiações 
para mundo de regenera;cão. 
Para apressar essa mudança, 
a Providência permite acon-
tecimentos que nós mesmos 
demos causa com o mínimo 
de sofrimento para nosso 
despertamento. Ao que nos 
parece, mal passou essa pan-
demia retornamos, individual 
e coletivamente, ao estado de 
antes.

CE: Os centros espíritas estão 
preparados para receber o 
possível aumento de interes-
sados em espiritualidade e 
Espiritismo?
ESS: Percebemos um aumen-

to dos distúrbios mentais, 
incluindo nós, espíritas. Sinto 
também que o momento exige 
de nós, nas casas espíritas, 
muito empenho, dedicação e 
colocar em prática os en-
sinamentos que recebemos 
na Doutrina Espírita com a 
bases do Evangelho de Jesus.

Eliseu Sousa da Silva com amigos em reunião no Centro Espírita Nosso Lar.
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Quem tem medo de fantasma? Antigamente não era bem esse o sentimento que 
se nutria pelas almas de outro mundo - as pessoas tinham pavor mesmo. Fan-
tasma significava coisa ruim, algo a ser evitado a todo custo porque trazia 

sinais de mau agouro.

Revistas, livros, filmes e até gibis de histórias em quadrinhos reforçam até hoje a cultura 
antiga da falta de tato em se lidar com os seres do além. Enquanto estão em nosso convívio, 
eles são nossos amados e amores, mas depois que partem para o outro lado da vida são des-
pejados na vala comum da ignorância, a ser evitados de qualquer jeito, mesmo que para isso 
seja preciso uma “reza brava”, como os mais empedernidos costumam falar.

Alma 
de outro mundo

Carlos Abranches
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“Pior que medo de alma de outro mundo
é o medo do mundo que há na alma do outro.”
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Uma conhecida avisou a 
própria mãe quanto a esse 
receio. Confirmou-lhe que a 
amava muito, mas que não 
aparecesse para uma con-
versa depois que morresse, 
porque seria considerada 
fantasma e tratada como tal!

* * *

Ainda bem que os espíri-
tas estudiosos estamos livres 
desse medo infantil. Apren-
demos nas primeiras lições 
de espiritismo que fantasmas 
não existem. Chamar nossos 
afetos que partem para outra 
dimensão da vida com esse 
termo é no mínimo indelica-
deza com quem nos provou 
tantas vezes amor e carinho. 
Preferimos ser mais educados. 

Nosso maior desafio não 
é bem esse. Nossa meta é 
perder o medo de outra faceta 
dessa realidade.

Leia de novo a frase que 
dá origem à reflexão desta 
página. Poeticamente ela dá 
a dimensão exata da nossa 
grande batalha, a da supe-
ração dos muitos medos de 
nossa relação com os outros 
seres que dividem conosco a 
lida de existir.

Descobrir o mundo que 
habita a alma dos outros é 
muitas vezes mais desafiador 
do que fugir de fantasmas. 

Há monstros guardados no 
oculto da imaginação tene-
brosa de muita gente, assim 
como há gigantes silenciosos 
de sentimento na prece de um 
ser anônimo, em rogativa por 

alguém a quem deseja o bem.

* * *

Este segue a vida com uma 
aparente tranqüilidade até 
a vida adulta. De repente, 
em um rasgo de brutalidade, 
agride cruelmente um filho, 
tirando-lhe a vida e a paz da 
família.

Aquele, mais adiante, 
raramente manifesta emoção 
nos gestos, até o dia em que 
algum parente mais próximo 
sofre um grave problema de 
saúde e ele surge - disponível 
e providencial - a cumprir o 
ofício da bondade silencio-
sa, amparando e atendendo, 
mesmo na quietude do afeto 
tímido.

Um outro acolá revela 
desinteresse em demonstrar 
opinião sobre questões do 
cotidiano, junto a colegas de 
trabalho, amigos e familiares. 
Até o dia em que, na hora de 
decidir sobre questão crucial 
de convivência, assusta os 
próximos com uma postura 
radical, inegociável e autori-
tária, afetando a delicadeza 
das relações.

Em determinado dia, 
aquela pessoa até então re-
traída e séria em excesso des-
cobre que pode comunicar-se 
com o mundo de maneira 
mais assertiva e leve; passa, 
então, a revelar-se corajosa, 
disposta e mais alegre, provo-
cando desconfiança em quem 
nunca a viu agindo assim. 
Ironias e descréditos à par-
te, segue decidida a viver de 

forma diferente e mais espon-
tânea, consolidando um novo 
modo de conviver consigo e 
com o mundo.

* * *

E então, de onde vêm os 
maiores perigos - das frontei-
ras sombrias do além ou do 
ainda desconhecido mundo 
interior da criatura humana?  

O certo é que os espíri-
tas conscientes colocamos 
os espíritos em seus devidos 
lugares. Merecem nosso total 
respeito, mas não precisam, 
para isso, ocupar nossa preo-
cupação em razão da maioria 
ignorar os paradigmas da 
realidade espiritual. 

Desta forma, estaremos 
atentos a suas influências 
sutis em nossas vidas, mas fo-
caremos a atenção no mundo 
muitas vezes surpreendente 
que há na alma dos outros, 
sobretudo dos encarnados.

Eis aí a grande contri-
buição do Espiritismo. Com 
seus pressupostos existenciais 
colocados em prática, pode-
mos vencer grandes desafios 
da vida imediata, no contato 
direto com os outros, além 
de aprendermos a conhecer 
melhor o fantástico universo 
de talentos que habitam em 
nós mesmos. 
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Carlos Abranches é jornalista 
e psicanalista, palestrante e 
escritor espírita. Trabalhador do 
Centro Espírita Jesus de Nazaré, 
de São José dos Campos.



O que são as doenças? Todos nós sabe-
mos do que se trata. Todos nós, em 
algum momento de nossas vidas, pas-

samos por elas. Algumas de fácil trato, outras, 
de difícil assimilação. Porém, muitas vezes, 
temos uma visão reducionista sobre o que seja 
doença. Para avançarmos mais neste estudo, 
vejamos o conceito de saúde definido pela OMS 
– Organização Mundial da Saúde: 

“É um estado de bem-estar biopsicossocial e não 
apenas a ausência de doença. ” 

Fica estabelecido aí que não basta somente 
cuidar da doença manifesta, a do corpo físico, 
com todas as suas nuances, mais facilmente 
identificadas. Lançamos mão dos medicamen-
tos na esperança de que nos livrem daquela 
dor, daquele sofrimento. Muitas vezes conse-
guimos! Temos que considerar o meio social 
ao qual estamos inseridos, com suas doenças 
e sofrimentos. Considerarmos ainda mais a 
questão psíquica, o estado emocional e num 
espectro maior, a do Espírito.

Precisamos conhecer melhor a nós mesmos, 
atendendo ao chamado no templo de Apolo, 
em Delfos – “conhece-te a ti mesmo”. Esse 

Robson Luiz Rocha

As doenças
e o Espírito

conhecimento é um processo por toda a vida. 
O autoconhecimento, a abertura de nossos ar-
mários internos, a limpeza das estantes profun-
das e a luz colocada em nossas sombras, faz-se 
necessário para que tenhamos uma vida mais 
saudável. 

Muito esforço se faz para o aprimoramento 
das pesquisas médicas em torno dos medica-
mentos na busca por drogas mais acessíveis e 
potentes na cura das enfermidades do corpo 
físico. Milhões são investidos nos equipamentos 
cirúrgicos, na telemedicina e na engenharia 
clínica dos hospitais dentre outras. É muito 
importante! Busca-se então aí a melhoria e a 
conservação da saúde do nosso corpo físico. No 
entanto, tudo isso é muito caro e, infelizmente, 
grande parcela da população não tem acesso a 
esse nível. 

No início desse texto, citamos Léon Denis 
quando diz que “tudo o que vive nesse mundo, 
sofre.” Então, estamos aqui e sofremos! Mas, 
além dos conhecimentos e avanços científicos 
na busca por uma condição de vida física ade-
quada e equilibrada, o que mais podemos fazer 
para contribuir nessa melhoria? O aprimora-
mento do Espírito, fonte de todas as coisas.

Por que ficamos doentes? Além das questões 
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reencarnatórias, os resgates 
e ajustes necessários, adoe-
cemos, de acordo com David 
Monducci 2 

“porque estamos repletos 
de ódios, rancores, mágoas, 
culpas, remorsos, ressenti-
mentos, medos e frustrações 
que não queremos enfrentar. 
Não conhecemos as nossas 
próprias emoções e queremos 
esconder dos outros, e de nós 
mesmos, os pensamentos e 
os sentimentos de egoísmo, 
de orgulho e de vaidade. Não 
queremos e não gostamos de 
ver a sombra, o lado feio da 
nossa personalidade[...]. A 
doença é um bilhete, um re-
cado que o inconsciente nos 
manda avisando que estamos 
seguindo o caminho errado.”

Necessário abordarmos 
aqui a questão do pensamen-
to. Força motriz e criadora 
de tudo quanto nos rodeia. O 
pensamento, gerado pelo espí-
rito, de acordo com o dire-
cionamento que damos a ele, 

nos conduzirá pelo caminho 
do bem ou do mal, com todos 
os desdobramentos advin-
dos dessa escolha. E nessa 
escolha, seremos secundados 
por espíritos que se afinam e 
entram em sintonia conosco. 
Vejamos o que nos diz o Espí-
rito Joanna de Ângelis (3):

“O pensamento é energia 
viva que necessita ser canali-
zado conscientemente, a fim 
de produzir com eficiência 
e promover com elevação 
aquele que emite. [...]. Quan-
do portador de vibrações 
perniciosas – ódio, reproche, 
ciúme, ressentimento, rancor, 
cobiça, sensualidade etc. –, 
aflige aquele contra quem 
é direcionado, aturdindo-o 
e debilitando-o, em ação 
psicocinética degenerativa. 
O oposto, quando se reveste 
de sentimentos superiores 
– saúde, bem-estar, amor, 
compreensão, solidariedade, 
perdão, tolerância etc. –, 
vitaliza e estimula aquele em 
favor de quem é projetado, 
auxiliando com eficácia. Em 

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

qualquer sentido para o qual 
se encaminha, primeiramente 
atinge a organização emis-
sora produzindo danos ou 
bênçãos. ” (grifo nosso).

Ao finalizar, pedimos a 
Jesus nesta pequena reflexão, 
que derrame sobre nós o seu 
amor para que possamos 
compreender a nossa dimen-
são espiritual, geradora de 
tudo, propiciando assim uma 
vida saudável a todos nós, 
nos amando e amando ao 
próximo, como ele mesmo 
preconizou. 
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O tempo cuida de tudo
Marcelo Cezar, Espírito Marco Aurélio

Estelinha é uma moça que sofre de insônia desde 
o início da adolescência. Ao dormir, ela tem so-
nhos estranhos e pesadelos. Vez ou outra, desperta 
afobada, sentindo como se tivesse sido tocada ou 
machucada por alguém. A mãe acredita que sejam 
questões pertinentes à idade e nem pensa que possa 
haver algum problema de cunho espiritual.

Diante de tantas situações que a perturbam, Este-
linha vive à beira do caos, acreditando que a vida 
não tem sentido. Depois de passar por um período 
de sofrimento, ela enxerga uma luz no fim do tú-
nel. Muda seu jeito de encarar a vida e entende que 
o perdão por si e pelos outros é o caminho seguro 
para seguir a vida com serenidade, harmonia e paz 
de espírito.

Este romance mostra que um dos objetivos da reen-
carnação é estimular a revisão de crenças e atitudes 
que, de certa forma, impedem o crescimento espiri-
tual – porque é por meio das experiências no pla-
neta que somos testados e desafiados a romper com 
a negatividade acumulada ao longo de muitas vidas.

Juventude interrompida
Prefácio de Rossandro Klinjey

Esta obra nos mostra que não há tempo perdido e 
que viver aqui na Terra é uma dádiva, mesmo que 
só se descubra isso ‘tempos depois’. 

Juventude Interrompida nos brinda com vinte e 
uma cartas de jovens que desencarnaram precoce-
mente e relatam suas histórias de vida e chegada 
no plano espiritual através da mediunidade.

Cada carta é correlacionada a um tema como: 
aborto, dependência de álcool, doenças cármicas, 
fatalidades, drogas, suicídio e violência familiar, 
que é contextualizado a cada capítulo sob a luz da 
Doutrina Espírita. Um livro recheado de alertas e 
esperança para jovens e adultos!

Preço normal
R$ 58,00

no CLE
R$ 25,00

Preço normal
R$ 53,00

no CLE
R$ 25,00

Livros do mês
SETEMBRO
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contação de histórias é um 
exercício que colabora com 
a concentração, criativida-
de e imaginação. 

O aprendizado e letra-
mento vem acompanhado 
com as atividades escolares, 
uma criança que lê, pensa, 
escreve e se comunica me-
lhor. O processo de desen-
volvimento da leitura para 
a criança tem como base o 
desenvolvimento da lingua-
gem, e começa muito antes 
de seu filho saber o que é 

Ler é uma atividade 
prazerosa capaz 

de nos levar a um mundo 
fantástico, através do livro 
e das obras básicas de 
nossa doutrina que muitos 
têm acesso ao Espiritismo. 
Estimular a leitura desde a 
infância é a principal fer-
ramenta para o desenvol-
vimento intelectual de uma 
criança. Desenvolver esse 
hábito auxilia no aprendi-
zado escolar, contribuindo 
para alfabetização, for-
mação de vocabulário e 

na integração com outras 
crianças.

Sabemos que o hábito da 
leitura não é algo fácil aos 
não praticantes e que as 
crianças aprendem princi-
palmente através do exem-
plo. O hábito da leitura 
deve começar com os pais, 
que precisam criar rotinas e 
momentos certos para essa 
atividade, mesmo que não 
tenham tanta prática tam-
bém. Fazer um momento 
de leitura em família, com 

Como estimular a
leitura em jovens e 

crianças
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um livro. É recomendado, 
inclusive na Evangelização 
Infantil, que mães leiam 
para o(a) filho(a) desde a 
gestação. Esse momento 
colabora para que o bebê 
reconheça a voz da mãe e 
crie laços emocionais com 
ela. 

Existem diversas obras 
e textos espíritas para as 
crianças, uma das manei-
ras de atraí-las para esse 
mundo é escolhendo títulos 
e didáticas condizentes 
com a sua idade. Crianças 
pequenas precisam de mais 
imagens e menos textos, 
com elementos mais lú-
dicos para que a história 
seja contada pelo adulto. 
Crianças em fase de alfabe-

tização escolar precisam de 
livros com letras maiores, 
com formações de frases 
simples e ainda com ima-
gens ou quadrinhos que 
deixem o livro mais atrati-
vo. Jovens que já sabem ler 
e escrever precisam iniciar 
o hábito da leitura com te-
mas que lhes interessem ou 
com amigos para discutir e 
questionar leituras, expres-
sá-las em atividades artís-
ticas como música e teatro, 
que as Mocidades Espíritas 
trabalham tão bem. São 
recursos que desenvolvem 
o raciocínio e estimulam 
a leitura dos pequenos e 
jovens leitores.

Que sejamos exemplos 
para a nova geração, mas 
principalmente, que pos-
samos despertar e abrir os 
olhos de nossos jovens e 
crianças para o universo da 
leitura, seja no livro físi-
co ou em livros digitais, o 
conhecimento da leitura é 
ilimitado. 

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

espírito Erasto, em O Livro 
dos Médiuns, nos reporta aos 
primórdios da Humanidade, 
com as características e as 
condições da vida primitiva, 
e a posteriori, a sua transfor-
mação em variados aspectos, 
comprovando de forma prá-
tica, a ação do progresso na 
jornada evolutiva da criatura 
humana na Terra.

Historicamente, de época 

em época, sob diversos ângu-
los, podemos identificar das 
cavernas aos dias de hoje, as 
maravilhas do Projeto Divino, 
na melhoria dos seres huma-
nos e das comunidades, em 
caráter individual e coletivo. 
Criados por Deus, espíritos 
simples e ignorantes, mas, do-
tados de perfectibilidade, de 
encarnação em encarnação, 
mediante o desenvolvimento 
da inteligência e a maturida-
de psicológica e emocional, 

o ser humano vem crescendo 
e se libertando das antigas 
amarras do passado.

Os Espíritos afirmaram à 
Allan Kardec, na questão 168 
de O livro dos espíritos, “a 
cada nova existência o Espí-
rito dá um passo no caminho 
do progresso...”

Naturalmente, é um pro-
cesso longo, passo a passo, 
etapa a etapa; porque, assim 
como a Natureza não dá 
saltos, sendo regida pelas Leis 
Imutáveis de Deus, em regime 
de ordem e disciplina, tam-
bém a peregrinação do Ser 
Imortal em suas experiências 
reencarnatórias, não o leva de 
um extremo ao outro, da noi-
te para o dia, sem vivenciar 
o que é essencial para o seu 
despertamento íntimo, sendo-
-lhe necessário, passar pelas 
diversas fases corresponden-
tes ao seu grau evolutivo.

Diante disso, a mudança 
de cenário a que nos referi-
mos, não é tão somente, em 
seus caracteres físicos ou 
materiais, podendo ser descri-
tos e mensurados, quantitati-
vamente e qualitativamente, 
mas, de modo primordial, o 
cenário interior da criatura 
que escolhe mudar para me-

Mudança
de cenário

João Luiz do
Nascimento Ramos

“De outro lado, se procurais as cabanas de folhagem e as tendas 
das primeiras idades da Terra, encontrareis em seu lugar os 

palácios e os castelos da civilização moderna; às vestes de peles 
brutas se sucederam os tecidos de ouro e de seda; enfim, a cada 
passo encontrareis a prova dessa marcha incessante da Huma-

nidade em direção ao progresso”. 
Erasto.

(O livro dos médiuns - Allan Kardec
Cap. XXII -  item 236)

Candeia espírita   [  19  ]



lhor, e consequentemente, deixa extravasar em 
suas atitudes o resultado de suas novas decisões, 
fazendo com que o cenário a sua volta também 
se altere, nesse caso, para melhor.

Vale lembrar, “somos o que pensamos”!
O pensamento é energia, que se exterioriza 

em correntes magnéticas, criando um campo 
vibracional, em sintonia com a positividade ou 
a negatividade, a guerra ou a paz, a sombra ou 
a luz, em circunstâncias antagônicas, motivadas 
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pela grande luta da dualidade 
existencial, no discernimento 
entre o bem e o mal.

Daí a atmosfera psicológi-
ca, moral e espiritual do Pla-
neta, ser o resultado de nossos 
pensamentos, bem como, de 
nossas ações diárias e cotidia-
nas, que constroem o cenário 
onde nos encontramos, com 
alto poder de influência de 
cada um de nós para o mun-
do, e do mundo para cada um 
de nós. Somos influenciados, 
influenciamos os outros, nos 
influenciamos mutuamen-
te e conjuntamente, enfim, 
vivemos em meio a essas 
correntes energético-magné-
tico-espirituais, entre os dois 
planos, dos encarnados e dos 
desencarnados, conectados 
que estamos uns aos outros 
numa rede de pensamentos e 
emoções.

Se o cenário ou a atmosfe-
ra estão ruins, é possível mo-
difica-los, elevar o seu padrão 
vibratório?

Muitos se justificam, repe-
tindo a todo instante, “uma 
andorinha sozinha não faz 
verão”, “ninguém consegue 
mudar o mundo”, “as coisas 
estão muito complicadas”, e 
seguem contaminando ne-
gativamente os outros a sua 
volta, com essas expressões 
derrotistas, consideradas so-
ciologicamente, como “frases 
assassinas”, porque matam, 
por assim dizer, o entusiasmo 
e a alegria de viver.

Na Conclusão de O livro 
dos espíritos, em seu item 
IV, Allan Kardec nos instrui, 

com clareza e profundidade: 
“O homem quer ser feliz, e 
isso está na Natureza. Ora, 
ele não procura o progresso 
senão para aumentar a soma 
de sua felicidade, sem o que 
o progresso seria sem objeti-
vo. Onde estaria o progresso, 
para ele, se esse progresso não 
devesse melhorar sua posição? 
Mas quando tiver a soma 
de prazeres que pode dar o 
progresso intelectual, ele se 
aperceberá de que não tem 
a felicidade completa; reco-
nhecerá que essa felicidade é 
impossível sem a segurança 
das relações sociais, e essa 
segurança não a pode en-
contrar senão no progresso 
moral; portanto, pela força 
das coisas, ele próprio enca-
minhará o progresso para esse 
caminho, e o Espiritismo lhe 
oferecerá a mais poderosa 
alavanca para atingir esse 
objetivo”.

É possível sim, fazermos 
alguma coisa, e isso na ver-
dade, é o nosso papel como 
cidadãos, não só em termos 
de uma sociedade civil e or-
ganizada, numa democracia 
representativa e participativa, 
conforme preceitua nossa 
Constituição, mas, de forma 
especial, como cidadãos do 
mundo, mais do que isso, 
cidadãos do Universo, filhos 
e filhas de Deus, honrando 
nossos compromissos com 
Ele, conosco mesmo e com o 
nosso próximo.

Jesus chamou aqueles 
simples pescadores como seus 
discípulos, convidando-os a 

se transformarem em “pes-
cadores de homens”, para 
colaborarem no trabalho de 
semeadura da Boa Nova e 
de implantação do Reino de 
Amor e de Justiça entre as 
criaturas humanas na Terra. 

Continuamos a ser chama-
dos e convidados pelo Cristo, 
a essa tarefa de evangelização 
junto a humanidade, cabendo 
a cada um de nós, a parte 
que nos seja possível, porque 
o Pai não exige mais do que 
seus filhos consigam oferecer. 
O momento atual requer a 
adesão firme e resoluta dos 
homens e mulheres de boa 
vontade no cultivo da paz e 
da fraternidade, glorificando 
a Deus nas Alturas.

A mudança de cenário, 
sonhado e esperado, não é 
um presente que cairá dos 
Céus. Ela é e será, fruto da 
ação perseverante no bem, de 
atitudes firmes, individuais e 
coletivas, atendendo aos valo-
res e princípios do Evangelho 
do Senhor, em respeito às Leis 
da Vida.

O importante é prosse-
guir lutando e investindo no 
Espírito! 

Assim nos ensina a Doutri-
na 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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A maior caridade que
podemos fazer pela

doutrina é sua própria 
divulgação

E        sta citação está contida no livro Estude e 
viva, ditado pelos Espíritos Emmanuel e 

André Luiz, psicografado por Chico Xavier e 
Waldo Vieira, e consta do capítulo 40 da referi-
da obra, intitulado Socorro Oportuno.

Vamos observar que lá no livro a frase está 
completamente diferente da maneira como, 
voluntária ou involuntariamente, a passamos 
para frente.

“Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimen-
to, e trabalha para que a Doutrina Espírita lhes 
estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos 
Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus 
Cristo, e, seja no exemplo ou na atitude, na ação 
ou na palavra, recordemos que o Espiritismo 
nos solicita uma espécie permanente de carida-
de – a caridade da sua própria divulgação”.

Fiz questão de lembrar desta frase tão 
comum no Movimento Espírita para esse 
momento tão significativo e especial desta 
Candeia Espírita, que completa seus 12 meses 
de trabalho e esforço, levando a mensagem 
espírita ao coração de tantos e tantos.

Devemos sempre estar muito atentos a tudo 
que falamos e escrevemos referente à Doutri-
na Espírita e aos ensinamentos de Jesus, pois 
muitas vezes podemos cometer equívocos que 
acabam distorcendo o entendimento daqueles 
que vão ouvir e ler.

Nossa responsabilidade como “Divulga-
dores da Doutrina”, vai muito além de um 
simples trabalho de “copiar e colar”, mas deve 
envolver de nossa parte a responsabilidade, 
o respeito e o carinho pela Doutrina e pelos 
ensinamentos de Jesus.

Quando observamos trabalhos como desta 
revista, sua seriedade, sua lealdade e fidelidade 
doutrinária, ficamos com nossos corações em 
paz, pois sabemos que por detrás dela existem 
trabalhadores conscientes, atentos e dedica-
dos a esse trabalho de divulgar, sem interesses 
particulares, sem segundas intenções, mas, 
simplesmente envolvidos no trabalho do Bem e 
da Caridade em favor do próximo.

Ao longo desses anos de trabalho, tivemos a 
chance de nos depararmos com essas realida-
des citadas acima, onde todos os ensinamentos 

David Ascenço
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contidos nas Obras Básicas foram sempre 
lembrados por dezenas de colaboradores, onde 
cada um deles, nas entrelinhas de suas maté-
rias, introduziram os ensinamentos do Evange-
lho de Jesus.

Encontramos no Movimento Espírita, cente-
nas de revistas, jornais e boletins que realizam 
essa mesma tarefa, de forma digna, muitas 
com décadas e décadas de existência, manten-
do-se firmes em seus objetivos e propósitos, da 
qual devemos louvar e agradecer ao esforço de 
quem as fundou e àqueles que as mantêm até 
agora.

Colocar essa frase tão tradicional no início 
deste texto, tem também a intenção de nos 
alertar quanto a responsabilidade de cooperar 
com os Benfeitores Espirituais na Divulgação 
da Doutrina Espírita, não somente com os tex-
tos, mas colaborando de alguma outra forma, 
como assinando uma revista, um jornal ou um 
boletim, pois estaremos também praticando 
um gesto de caridade, além é claro, de presti-
giar a todos, que de forma caridosa, oferecem 
seu tempo para pesquisar, estudar e escrever os 
textos.

Acompanho essa Candeia Espírita e sei 
perfeitamente de sua fidelidade à doutrina e 
dos inúmeros benefícios que vem oferecendo a 
todos que se fazem presenteados por ela, hoje 
na forma virtual.

Com certeza, ela vem levando a todos os 
benefícios do Consolador Prometido por Jesus, 
estimulando a paz, a tranquilidade, o amor, o 
perdão e a fé em corações, muitas vezes aflitos 
e desesperados pelas situações transitórias da 
qual estamos vivendo, suas dificuldades diárias 
e, até mesmo, as suas perdas.

Deixemos de lado as imperfeições que ainda 
possamos ter, e olhando com mais carinho 
para as virtudes já adquiridas ao longo de 
inúmeras reencarnações, juntemo-nos no tra-
balho da Caridade e do Amor ao próximo, pois 
estamos todos carentes de atenção, de carinho 
e de amor, em todas as partes do Mundo, sem 
exceção, carentes de Jesus e de Religiosidade, 
pois só assim, JUNTOS, conseguiremos contri-

buir para a construção de um Mundo melhor e 
mais feliz para todos.

Essa a nossa singela contribuição para com 
o Cristo e para com a Doutrina Espírita, ou 
seja, DIVULGAR de forma verdadeira, justa e 
correta, tudo o que nos foi legado pela Espiri-
tualidade Superior.

Tomemos cuidado extremo para não di-
vulgarmos a Doutrina Espírita sem qualquer 
cuidado com a Fidelidade Doutrinária.

Lembremo-nos do trabalho constante e fiel 
do Codificador Allan Kardec, e por respeito 
a ele, a Doutrina e a Jesus, façamos de forma 
correta o que nos cabe fazer.

Aos responsáveis da Candeia Espírita, seus 
colaboradores e leitores, votos de felicidade e 
paz.

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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Qual o destino
da alma dos abortistas?

Um episódio ocorrido em abril de 2021 na 
Argentina chamou a atenção da sociedade. 

Tratou-se de uma jovem líder do movimento pró- 
aborto na província de Mendoza. Ela faleceu 
após se submeter à interrupção voluntária da 
gravidez em um hospital público gerando reper-
cussões nas redes sociais de grupos contra e a 
favor do aborto. Embora permitido naquele país, 
no Brasil o aborto é criminalizado, excetuando- 
se os casos em que existe risco de vida para a 
gestante, ou quando a mulher é vítima de estu-
pro. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal 
permitiu a interrupção de gravidez de feto anen-
céfalo, o que é lamentável, pois segundo a ótica 
cristã, o aborto provocado é um infanticídio. 
Mesmo que ideologias materialistas o possam 

defender, esse ato traz sérias consequências 
morais e físicas para a mulher e todos aqueles 
que participam direta ou indiretamente desse 
crime. 

O Espiritismo esclarece que toda ação 
praticada gera uma reação com reflexos em 
nosso corpo físico e em nosso perispírito. Pode 
ter sido este o caso da jovem militante argen-
tina. Excetuando-se o aborto natural, que por 
não ser intencional e não deixar sequelas no 
psiquismo da mulher, o aborto provocado gera 
um sentimento de culpa com sérios problemas 
de ordem emocional. Ninguém fica isento do 
crime de destruir uma vida, mesmo no útero 
materno. O corpo físico é um empréstimo de 
Deus e somente Ele pode dispor de nossa vida. 

Álvaro Vargas
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Desta forma, segundo a lei de causa e efeito, a 
mulher que praticou o aborto levará a marca 
de seu delito no perispírito, podendo perma-
necer um tempo considerável no Umbral, até 
arrepender-se do delito praticado. Após re-
cuperar-se, poderá reencarnar com possíveis 
problemas de ordem sexual e dificuldades em 
engravidar, como uma expiação necessária 
para a sua reeducação, aprendendo a respeitar 
a vida humana. Felizmente, não existem crimes 
sem remissão. Todos podem saldar os seus 
débitos perante a justiça divina e serem felizes, 
mesmo que para isso sejam necessárias várias 
reencarnações expiatórias. 

No caso do profissional abortista, o mesmo 
pode ser considerado como um criminoso em 
série, e as consequências desse crime são muito 
dolorosas. O espírito André Luiz (Nosso Lar, 
cap. 31, Chico Xavier), registrou no mundo es-
piritual, um espírito feminino, cujo perispírito 
assemelhava-se ao de uma vampira. Desespe-
rada, desejava adentrar na cidade Nosso Lar. 
Gritava por socorro e exigia que lhe dessem 
abrigo, reclamando o paraíso dos eleitos. Um 
médico espiritual que assessorava André, 
mostrou-lhe 58 pontos escuros no perispírito 
da mulher, os quais representavam as crian-
ças abortadas. Em cada mancha, era possível 
visualizar a imagem mental das crianças ani-
quiladas por golpes e asfixia. Naquela infeliz, 
a hipocrisia ainda estava presente, emitindo 
forças destrutivas, o que a impedia de entrar 
na cidade, pois apenas os doentes que reco-
nhecem o seu mal e tentam curar-se podem ser 
atendidos. Ao informarem a mulher que ela 
era abortista e havia tirado a vida de crianças 
nascituras, ela retirou-se dizendo impropérios e 
acusações. 

Uma reencarnação na Terra é uma sublime 
oportunidade de aprendizado. Deus nos con-
cede o melhor possível para evoluirmos, tanto 
no aspecto intelectual como moral. Os nossos 
problemas decorrem de não respeitarmos as 
Suas leis, praticando iniquidades. Mesmo que 
o materialismo e consumismo estejam muito 
presentes em nossa sociedade, necessitamos de-

senvolver o senso moral e ético, respeitando a 
vida humana. O aborto é um crime hediondo, 
e não podemos nos evadir das consequências 
desse delito, sob pretextos ideológicos. Somos 
os únicos responsáveis pelas más colheitas 
provocadas pelos nossos equívocos. Jesus esta-
beleceu com a sua Boa-nova os ensinamentos 
necessários para sermos felizes. Quando apren-
dermos a vivenciá-los, estaremos com a cons-
ciência tranquila, e cada etapa no processo de 
desencarnação e reencarnação serão momentos 
abençoados e gratificantes de nossas existên-
cias.

Álvaro Vargas é presidente da USE Regional de 
Piracicaba, palestrante e radialista espírita .
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Retorno à
praça pública

De 19 a 28 de agosto 
de 2022, ocorreu na 
praça Ulisses Gui-

marães, no Jardim Aquárius 
em São José dos Campos, a 
51ª Feira do Livro Espírita e 
a 28ª Feira do Livro Espírita 
Infantil. Ao todo foram mais 
de 8.000 livros em circulação, 
distribuídos em três tendas de 
100 metros quadrados, sendo 
uma exclusiva para as obras 
infantis, a FLE se tornou um 
espaço de interação e de ativi-
dades para as famílias. 

A experiência da Feira no 
formato on-line em 2020 e 
2021 fez com que a equipe or-
ganizadora estivesse prepara-
da para as mudanças necessá-
rias que ocorreram na sua 51ª 
edição, destacando o modelo 
de eventos para angariar 

fundos, que, ao contrário do 
tradicional Sarau, foi altera-
do para três eventos menores, 
mas que juntos supriram os 
custos principais. 

Contando com mais de 
160 voluntários, de 24 centros 
espíritas da cidade, a FLE 
foi palco de reencontros de 
voluntários, que devido à fase 
aguda da pandemia não se 
viam. Destaca-se a presença 
de espíritas que ao mudarem 
para a cidade não haviam en-
contrado uma instituição que 
pudessem frequentar. Pensan-
do nisso foi disponibilizada 
uma lista com os centros e 

Daniel Camasmie

Além da venda de livros, foi grande a confraternização entre todos.
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suas respectivas localizações. 
Pela característica da 

praça ser frequentada por 
famílias, em especial as 
crianças, os eventos musicais 
e atividades infantis foram 
atrativos para visitar a Feira, 
ocasionando na venda de 
quase todo o estoque infantil 
no segundo dia de evento. 

Ao todo foram disponibi-
lizados mais de 8.000 livros 
novos, tendo sido vendidos 
5707* exemplares. Tradicio-
nalmente os livros da Codifi-
cação são os mais procurados 
e vendidos, sendo O evange-
lho segundo espiritismo, o de 
maior venda. Devido ao novo 
local, os romances do médium 
Francisco Cândido Xavier fo-
ram também bastante procu-
rados pelos frequentadores. 

A Feira do Livro Espíri-
ta de São José dos Campos 
comemora neste ano 50 anos 
de atividade, tendo em seu 
encerramento a lembrança 
dos pioneiros na divulgação 
do livro espírita na cidade.

*número de venda até as 
14h do dia 28 de agosto.

Mais de 160 voluntários estiveram trabalhando nos 10 dias da Feira.

A Feira apresentou significativa procura pelas obras espíritas.
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Notas na Candeia Espírita

A FEB Cinema, selo criado 
pela Federação Espírita 

Brasileira com o intuito de 
selecionar, autorizar, acom-
panhar e divulgar as obras 
da FEB, busca parcerias no 
mercado para realização de 
novos filmes, séries e diversas 
produções no formato audio-
visual. Mais uma ferramenta 
de impulsão da divulgação de 
valores no bem aos diversos 
públicos.

A exemplo dos filmes já lan-
çados com apoio ou co-produ-
ção da Federação Espírita, a 
FEB Cinema possui em seu 
catálogo mais de 600 títulos 
de livros em português dispo-
níveis para adaptações audio-
visuais voltadas para os mais 
variados temas e públicos. São 
romances, poemas e histórias 
que podem ser adequados aos 
formatos de longas e curtas 
metragens, documentários, 
seriados para TV/Streaming, 
animações e obras infantis.

A FEB Cinema possibilita 
diferentes formatos de parce-
ria para produção e execução 
de obras audiovisuais. Atual-
mente há os seguintes projetos 
ligados à FEB: Nosso Lar 2, 
Emmanuel (ambos pela Ciné-
tica Filmes), e Sexo e Destino 
(pela Estação Luz). Para o se-
gundo semestre de 2022 está 
previsto o lançamento do fil-

FEB Cinema: selo da federativa brasileira
apresenta parcerias em novos filmes

me Chico para Sempre, com 
direção de Wagner Assis e pro-
dução da Cinética Filmes, com 
depoimentos de diretores, vi-
ces e presidente da Instituição.

Estação Luz Filmes
A Estação Luz Filmes é uma 
produtora cinematográfica 
que nasceu da necessidade de 
expandir as ações audiovisu-

ais da Associação Estação da 
Luz. Tem como objetivo reali-
zar obras cinematográficas, de 
abrangência nacional e inter-
nacional, ligadas à Cultura de 
Paz e à Espiritualidade. Den-
tre outros projetos podemos 
citar os filmes: Bezerra de Me-
nezes, o Diário de um Espírito 
e As Mães de Chico Xavier.

Sequência de Nosso Lar estreia em 31 de agosto de 2023
Ique Esteves / Divulgação
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Notas na Candeia Espírita
Chico para sempre estreia em 13 de outubro nos 
cinemas brasileiros
V inte anos após sua morte, 

o mineiro Chico Xavier 
tem sua vida e obra conta-
da no longa metragem docu-
mentário Chico Para Sempre, 
com direção e roteiro de @
wagnerassis1111 (Nosso Lar, 
Kardec, A Menina Índigo) e 
participação do jornalista @
marcelsoutomaioroficial - a 
estreia está prevista nos cine-
mas no dia 13 de outubro. 

O filme apresenta mais de 
50 entrevistas, algumas raras, 
relembrando não só fatos cro-
nológicos da vida do médium 
mais importante do Brasil, 
mas traçando um painel das 
diversas vertentes que o acom-
panharam em sua vida: além 
da incomparável mediunidade 
que impactou o Brasil desde 
os seus 17 anos, mas também 
as crises com a fama, as re-
portagens polêmicas, o fato de 
ser uma celebridade de “dois 
mundos”, as histórias “sobre-
naturais”, discussões sobre vi-
das passadas, curas, caridade, 
até o legado de sua obra lite-
rária que, hoje, já conta com 
536 títulos publicados (quan-
do morreu, em 2002, chico ti-
nha oficialmente 412 livros). 

“Não é uma homenagem 
porque o Chico mesmo diria 
que não precisa de uma. Mas é 
uma constatação: sua presen-
ça na vida do país, mesmo 20 

anos depois de ir embora, só 
aumenta, se intensifica e não é 
errado afirmar que é pratica-
mente imensurável”, avalia o 
diretor e roteirista.

Com participações de Mar-
cel Souto Maior, Ana Rosa, 
Wanderleia, Renato Prieto, 
Fábio Jr, Haroldo Dutra Dias, 
Jorge Godinho, Cidalia Xa-
vier, José Carlos De Lucca, 
Alexandre Caldini, Juselma 

Coelho, Geraldo Campetti, 
Oceano Vieira de Melo, Eurí-
pedes Higino, Geraldo Lemos 
Neto, Dora Incontri, Guio-
mar Albanesi, Nena Galvez, 
Saulo Cesar, Cesar Perri, Jhon 
Harley, Celia Diniz e muitos 
outros amigos, médiuns, gen-
te que conviveu com ele, num 
“encontro” inédito que só um 
homem como Chico Xavier 
poderia proporcionar.
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“AspAs

“O estudo preliminar do Espiritismo é indispensável para a boa 
obtenção e compreensão das manifestações. Em todas as ciências, 
em todos os ramos dos conhecimentos humanos, a prática não dis-

pensa a teoria. Aquele que conhece as condições em que os Espíritos 
se comunicam e, mais ou menos, o modo por que agem, é sempre 
melhor sucedido em suas experiências do que aquele que entra no 

campo experimental sem conhecimento algum.”
em Médiuns e mediunidade, capítulo Estudo preliminar do Espiritismo - Os fins da mediunidade (1923).

“A luta pela vida já não impede ao homem o estudo da Criação; o brilho 
do ouro já não lhe ofusca as vistas com a mesma intensidade, e a Natu-

reza, com toda a sua magnificência atrai-lhe a alma para o Bem e para o 
Belo, que se desdobram por todo o infinito.”

em Gênese da alma, Capítulo Alvorada espiritual - princípios espíritas (1924).

“Em todos os tempos, ilustres pensadores e grandes filósofos têm dedicado 
vidas inteiras para solucionar o problema da vida. Infelizmente, porém, as 

suas pesquisas não ultrapassam os limites corporais, deixando de lado os 
fenômenos psíquicos, que atribuíram, na maioria das vezes, a causas sobre-

naturasis e miraculosas.”
em A vida no outro mundo, Capítulo Em busca da verdade (1932).

“As Escrituras tanto falavam de João Batista como de Jesus; mas as 
Escrituras eram desconhecidas das passadas gerações, como desco-
nhecidas são da atual. As partes das Escrituras entregues ao povo 
eram falsas interpretações do verbo dos profetas, traduções feitas 

por votos e dependentes sempre de uma maioria servil e condicio-
nal, composta de sacerdotes e rabinos da Lei.”

em O espírito do cristianismo,  Capítulo A personalidade de João Batista (1930).

Cairbar de Souza Schubert, 
nascido a 22 de setembro de 

1868
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“Não é só pela inteligência que o homem se eleva a 
Deus, mas também pelo coração, pelo pensamento.”

em Parábolas e ensinos de Jesus, Capítulo 38 - Maria de Magdala (1928).

“Não há morte, no sentido que deram a esta palavra. a vida, que se mani-
festa em todos os seres, em todas as coisas, não poderia ser, como de fato 

não é, sobrepujada pela morte.”
em A vida no outro mundo (1932).

“Na alegria e na tristeza, na abastança e na miséria, na velhice e na 
mocidade, na saúde e na enfermidade, na : sabedoria e na igno-
rância, na vida e na morte, o Espírito pode paralisar a sua marcha 
ascensional para a Verdade, mas não se exime do seu destino!”

em Parábolas e ensinos de Jesus (1928).

 “A luta se trava no momento atual contra a Verdade, e nós, que nos 
esforçamos por vê-la triunfante, não nos contentemos ‘com a limpe-
za e ornamento da nossa casa’, segundo a frase evangélica simboli-
zando a higiene da alma, mas cuidemos em não ter essa ‘casa vazia’; 
povoemo-la de amigos a nós ligados pelos laços do afeto, da simpa-
tia, do amor e da gratidão, para que o ‘inimigo’ nela não encontre 

repouso, e não se instale, gozando e mal aplicando os bens que com 
grandes sacrifícios adquirimos.”

em O espírito do cristianismo, Capítulo Jesus em Getsêmani (1930).

“A Mediunidade é um dom concedido por Deus para demonstração da imortali-
dade e das relações que devem existir entre o Mundo Terreno e o Mundo Espiriit-

tual, estabelecendo assim, o auxílio recíproco das duas Humanidades.”
em Médiuns e mediunidade, Capítulo Fim da mediunidade (1923).
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teatro
O ator e produtor Rena-
to Prieto, depois de buscar 
financiamento e não conse-
guido, decidiu contar com a 
colaboração de amigos para 
montar a peça Chico Xavier, 
em pessoa, que faz parte da 
trilogia de comemoração dos 
20 anos da desencarnação do 
médium mineiro. Prieto, nesta 
comemoração, já fez o filme 
Nosso Lar 2, com estreia para 
2023, e o documentário Chico 
Xavier para sempre. A peça 
teatral vai estrear, também, 
em 2023.

Feira
Realizada de 19 a 28 de agos-
to, a 51a Feira do Livro Espí-
rita de São José dos Campos e 
a 28a Feira do Livro Espírita 
Infantil levou milhares de 
pessoas para a praça Ulisses 
Guimarães, no Jardim Aqua-
rius, em busca da literatura 
espírita. Foram vendidos 5.707 
exemplares de livros espíritas 
em evento que contou com a 
participação de mais de 160 
colaboradores.

Arigó
No primeiro dia de setembro, 
nas telas grandes dos cinemas, 
estreia o filme Predestinado: 
Arigo e o Espírito do dr. Fritz. 
Através do espírito do Dr. 
Fritz, médico alemão falecido 
durante a Primeira Guerra 

Mundial, José Arigó se tor-
nou uma esperança de cura 
para milhões de pessoas ao 
redor do mundo. Ele foi alvo 
de críticas por parte dos mais 
céticos, mas com o apoio de 
sua esposa, conseguiu salvar 
inúmeras vidas por intermédio 
da cirurgia espiritual.

VidA breVe
Uma das coisas que sempre se 
especula quando se fala em 
médiuns de cura é o fato de 
muitos deles terem vida breve, 
sofrerem mortes repentinas. 

C u r t A s

Arigó, por exemplo, desencar-
nou aos 54 anos num acidente 
automobilístico. Da mesma 
forma, partiu o médium 
pernambucano Edson Quei-
roz, que atuava nos mesmos 
moldes de Arigó, aos 41 anos, 
em 1991.

FilosoFia
O espiritismo como filosofia 
nos ajuda a entender o nosso 
relacionamento com os outros 
e nos faz refletir sobre qual é o 
nosso objetivo na vida e qual 
a nossa expectativa no mundo 
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material e espiritual. Allan 
Kardec apresenta a religião 
no sentido superior, integra-
da à filosofia e à ciência. A 
mensagem espírita é essencial-
mente filosófica, mas inclui 
o transcendente relacionado 
com o mundo espiritual. E a 
fé precisa estar apoiada na 
racionalidade.

prátiCas
Práticas estranhas (apome-
tria, cristais, cromoterapia 
etc.) atraem muitas pessoas, 
mas depois, num efeito funil, 
somente um pequeno número 
busca por cursos. A base de 
tudo é o estudo.

Mediunidade
Desde o início da pandemia 
a maior parte dos centros 
espíritas passaram a realizar 
o Evangelho com os trabalha-
dores dessa área, irradiações e, 
em alguns grupos, também, o 
intercâmbio com o mentor. Há 
necessidade de reavaliação da 
prática mediúnica presencial, 
face às possibilidades de se 
criar novas metodologias de 
estudo e práticas mediúnicas 
virtuais.

Jovens nos Centros
Dificuldade de diálogo entre as 
gerações, com pontos a serem 
superados em todos os grupos, 
desde aqueles decorrentes da 
inexperiência dos jovens, assim 
como a necessidade de maior 
compreensão por parte dos di-
rigentes sobre as características 
culturais das novas gerações. O 
jovem deve ser mais ‘aprovei-

tado’ não apenas para o apoio 
nas tarefas de serviços gerais, 
mas também nas atividades 
de estudos e palestras. Deve-se 
estabelecer um processo para 
essa preparação e acompanha-
mento.

Fé rAciocinAdA
Necessidade da análise crítica 
e aplicação de método e cri-
térios racionais baseados em 
fatos e no corpo teórico espí-
rita para obras literárias, pa-
lestras, mensagens, etc., para 
não se aceitar ou negar a priori 
nenhum conteúdo, apenas ba-
seado na idoneidade de encar-
nados ou desencarnados, que 
agiriam nesses casos apenas 
como argumento de autorida-
de. Alerta para a existência de 
inúmeras informações ditas 
“histórica” em obras mediúni-
cas que não possuem validação 
pelos fatos registrados cientifi-
camente, logo não podem ser 
tomadas como verdades dou-
trinárias.

pós-pandeMia
Percebem-se mudanças nas 
prioridades dos centros espí-
ritas, sem fugir de seu papel 
básico. Há atividades que de-
veriam ser realizadas presen-
cialmente, apesar de haver es-
tudos no sentido de realização 
a distância. As lições apren-
didas se referem às práticas 
para a prestação de serviços 
e manutenção das atividades 
das casas espíritas, aprimoran-
do essas ações, dadas as novas 
oportunidades tecnológicas de 
interação.

Mídias soCiais
Para se construir uma rede po-
sitiva, deve-se passar rapida-
mente por conteúdos negativos 
nas mídias sociais para que os 
algorítmos não registrem esse 
perfil coo de interesse e passe 
a disponibilizar conteúdos de 
igual perfil. As curtidas devem 
estar focadas no positivo, para 
a construção de rede social 
produtiva e interessante. Orar 
e vigiar, também, funciona nas 
redes sociais. Não dispender 
esforços inutilmente em dis-
cussões e focar no autoconhe-
cimento.

roManCes
Romances mediúnicos com 
narrativas históricas expres-
sam apenas  a opinião de um 
autor espiritual e seus relatos 
não se caracterizam, isolada-
mente, como fatos históricos 
comprovados e que devam ser 
considerados válidos.

Centro de Cultura
O CCDPE-ECM Centro de 
Cultura, Documentação e Pes-
quisa do Espiriitsmo Eduardo 
Carvalho Monteiro, de São 
Paulo, comemorou 18 anos de 
fundação na manhã do dia 7 
de agosto. É uma associação 
científica, cultural, sem fins 
econômicos, que objetiva con-
servar e colocar à disposição 
do público, documentos, livros, 
jornais, revistas, fitas de áudio 
e vídeo, DVDs, CDs, microfil-
mes, quadros e objetos de valor 
histórico, pertencentes ao acer-
vo histórico espírita.
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