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C omo introdução à nossa reflexão, transcreve‐
mos trecho da mensagem de Osvaldo Melo,

na epístola 14ª, da obra Epístolas aos Espíritas, cujo
teor inspira o trabalho federativo da FEC em 2018.

Reunir num só núcleo, pela harmonia e pelo
entendimento, todos os núcleos espíritas,
estabelecer entre todos os que militam no
profícuo labor espiritual, a verdadeira har‐
monia que deve reinar entre os que estão à
frente do grande movimento regenerador
que se opera no Planeta: tal empreendimen‐
to, tão proveitoso trabalho de organização se
faz mister, e, por que não dizer? Urgente!

Concluímos no mês de setembro o plano de ação
de integração de lideranças para definição de dire‐
trizes que indicam "o que queremos e como fare‐
mos", para juntos trabalharmos pelo forta-
lecimento da estrutura federativa.
O Diálogo Federativo teve seu início em Laguna,

em junho deste ano, no 2º Encontro de Dirigentes
Espíritas de SC, onde reunimos 141 dirigentes para,
junto com o presidente da FEB, Jorge Godinho, estu‐
dar o Plano de Trabalho para o Movimento Espírita
Brasileiro e refletirmos sobre o tema “Liderança
com Jesus”. O congraçamento fraternal das lideran‐
ças responsáveis pelas instituições e pelos órgãos
de descentralização (UREs) do Movimento Espírita
Catarinense rendeu profícuos frutos que permiti‐
ram delinear ações integradas em nível estadual,
alinhadas com o Movimento Espírita Nacional.
O desafiador trabalho de integração previsto na

agenda Federativa 2018 exigiu que os integrantes
da Diretoria Executiva da FEC (Direx) percorres‐
sem mais de 2.600 km, para realizar as seis Comis‐
sões Regionais, esforço regiamente recompensado
pelo afetuoso acolhimento e pela constatação da
pujança e do dinamismo da Família Espírita Catari‐
nense.
Na perspectiva de subsidiar e contribuir com as

instituições espíritas e os órgãos de unificação na
nobre tarefa de difusão, estudo e pratica do Espiri‐
tismo, a Direx estabeleceu, com a anuência do Con‐
selho Federativo Estadual, um plano de capacitação
continuada do trabalhador e das lideranças espíri‐
tas. Em 2018 já foram realizados dois Encontros de
Áreas/CITAF, sendo que o último será realizado no
início de dezembro. Ao final, teremos proporciona‐
do capacitação e qualificação para cerca de 380
trabalhadores. Para cumprir com mais esse projeto
federativo, a Direx deve percorrer até dezembro
outros 2.350 km, investindo na formação de multi‐
plicadores regionais, alinhando as ações federati‐
vas com o Plano de Trabalho para o Movimento
Espírita Brasileiro e difundindo os documentos
norteadores para as Áreas Finalísticas publicados
pelo Conselho Federativo Nacional (CFN/FEB).
O esforço conjunto da Direx e das URES/FEC

possibilitou essa mobilização e a significativa parti‐
cipação das lideranças catarinenses. As caravanas
da Família Espírita Catarinense superaram todas as
expectativas em relação ao número de participan‐
tes e à qualidade do resultado coletivo produzido,
integrando os Espíritas Catarinenses ao Plano de
Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro.
Gratificados pelos excelentes resultados alcança‐

dos e pelas perspectivas de uma nova fase de inte‐
gração efetiva da estrutura federativa e de união
fraternal dos espíritas, agradecemos o empenho e o
esforço de todos os que tornaram realidade estes
momentos de "unificação espiritual" da Família
Espírita Catarinense.
Que permaneçamos unidos nos ideais e unifica‐

dos no sentimento de solidariedade e fraternidade,
constituindo a fortaleza espiritual a que nos concla‐
ma o caro benfeitor Osvaldo Melo.

Esther Fregossi
Presidente da Federação Espírita Catarinense
Gestão 2017-2019 - “Trabalho, Solidariedade e Tolerância”

Em prol da unificação
espiritual da doutrina
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Sede da FEC - Florianópolis

Profissionalização do canal
do Youtube pretende ampliar

alcance do conteúdo

Texto: Marcia Paranhos

F azer chegar ao maior número de pessoas conhecimento de
qualidade, comprometido com a doutrina espírita. Com

esse objetivo, o Departamento de Comunicação iniciou um novo
projeto: a profissionalização do canal do Youtube da Federação
Espírita Catarinense. A ideia é deixar o canal mais intuitivo, com
playlists organizadas por temas, facilitando o acesso aos conteú‐
dos.
Estão disponíveis nove playlists, como por exemplo: entrevis‐

tas, mensagens, reflexões e cursos. Para organizar e classificar as
informações estão sendo utilizadas palavras-chave para relacio‐
nar informações semelhantes, conhecidas como tags. Outra novi‐
dade é o uso de thumbnails, imagens emminiatura que aparecem
no vídeo, antes que ele seja carregado.
O perfil da FEC no Facebook e o aplicativo de mensagens

Whastapp também vão servir como multiplicadores dos vídeos
para o público. “Além de potencializar o número de inscritos,
queremos levar informação relevante para o grande público”,
explica o vice-presidente de Educação e Difusão da FEC, Luiz
Antonio Brescovites.
Acesse, inscreva-se e conheça nosso canal:
www.youtube.com/TVFECSC
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O desa�o de evangelizar
e integrar por meio das
mídias espíritas

Comissões regionais reúnem
mais de 650 participantes de
143 instituições espíritas de
Santa Catarina

Livro espírita: uma fonte
inesgotável de aprendizagem
e um compromisso inadiável
do centro espírita

“Certamento cedo venho”
Artigo discute os benefícios
do Estudo Sistematizado
da Doutrina Espírita

Obra retrata vida e obra
de ex-presidente da FEC

Palestra de prevenção ao
suicídio reúne cerca de 800
alunos em Curitibanos

ARTIGO - A construção
da inteligência

ENTREVISTA - “Não
podemos ser espíritas
só nos centros espíritas”
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Texto: Ana Paula Flores

C omo portadores da mensagem do Evangelho
Redivivo, os espíritas devemos primar pela

divulgação dos princípios da doutrina que abraça‐
mos. Não dispomos de melhor modelo para pautar
nossas ações de comunicação que o mestre Jesus.
Ele conhecia as pessoas com as quais se comunica‐
va. Ele dialogava: falava, mas também ouvia. Jesus
não discriminava ninguém. Usava uma linguagem
simples e direta, relacionada ao cotidiano de seus
contemporâneos. Acima de tudo, Cristo comunica‐
va com sua própria vida.
Apesar de tentarmos, ainda temos muita dificul‐

dade de agir conforme os exemplos de Jesus, seja nas
atitudes mais comuns da vida de relação, sejam nas
ações de organização e planejamento das áreas do
Movimento Espírita. No que se refere à comunicação
social espírita, além de tomar Jesus como modelo e
guia, observamos outros inúmeros desafios.
Ao nosso ver, o quemais se destaca é a necessida‐

de de colocar o Espiritismo ao alcance de toda a
Humanidade, ou seja, fazer com que essa doutrina
consoladora transcenda as paredes da Casa Espírita
e chegue a todos corações sedentos de esclareci‐
mento. Não podemos conceber que a difusão dessa
fé raciocinada permaneça restrita a uma pequena
porcentagem da população que se declara oficial‐

mente “espírita” - de acordo com o último Censo,
esse número em Santa Catarina corresponde a
1,58%. Para alcançar esse universo de pessoas ain‐
da inexplorado é que a comunicação social existe.
Sua finalidade é colocar a mensagem esclarecedora
do Espiritismo ao alcance e a serviço de todos. (Ori‐
entação à comunicação social espírita, CFN/FEB,
2013).
Esse fim não deve ser buscado pormeio do prose‐

litismo ou da conversão de quem nos cruze o cami‐
nho. A proposta libertadora da doutrina não é essa,
já que entendemos “conversão” como um processo
íntimo, que ocorre de dentro para fora e não o con‐
trário. Para alcançar o público, necessitamos cada
vez mais associar o conceito espírita às questões
atuais do mundo como: cidadania, política, econo‐
mia; e ainda mostrar à sociedade que o Espiritismo
oferece uma valiosa forma de compreensão da vida
de relação e está presente em cada ato particular.
Ao longo deste ano temos divulgado em nossas

atividades o Plano de Trabalho para o Movimento
Espírita Brasileiro 2018-2022, documento do CFN‐
/FEB, de orientação para o planejamento de ações
pelas entidades federativas estaduais, seus órgãos
de unificação e pelos Centros Espíritas.
Uma das novidades desse importante instrumen‐

to foi a inclusão da diretriz 3, intitulada “Transver‐
salidade da comunicação social espírita”, que diz

O desafio de evangelizar e integrar
por meio das mídias espíritas
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respeito à integração dessa área às mais tradicio‐
nais do movimento espírita (assistência social, estu‐
do, mediunidade, família, infância e juventude,
etc), de forma que a comunicação esteja presente
em todas elas. Nesse sentido, a Área de Comunica‐
ção Social Espírita (ACSE) nacional e das federativas
estaduais deve atender a três funções primordiais:
integradora, evangelizadora e midiática.
Para alcançá-las, o plano nacional sugere ações e

projetos que envolvem: o desenvolvimento de cam‐
panhas sobre temas espíritas e valores evangélicos;
a priorização do consolo e do esclarecimento nas
ações espíritas de comunicação, além do fortaleci‐
mento da divulgação da Doutrina pela mídia (tele‐
visão, internet, rádio, jornal, revista, redes sociais
etc.) em formato e canais adequados aos vários
segmentos de público. Esta última proposta de di‐
vulgação do Espiritismo é um dos nossos principais
desafios. Isso ocorre por ainda encararmos a tarefa
de comunicar sem o devido comprometimento e o
necessário profissionalismo.
Temos buscado realizar um trabalho de divulga‐

ção da doutrina no âmbito da Federação Espírita
Catarinense através da qualificação das mídias de
que já dispomos. Por meio de uma equipe de colabo‐
radores voluntários espalhados pelo Estado, já con‐
seguimos dar passos significativos para um maior
alcance da mensagem consoladora em Santa Catari‐
na (SC). Temos contado com o apoio inquestionável
da equipe da Federação Espírita Brasileira e ainda
da rede coordenada da área de comunicação social
espírita das demais entidades federativas. Exemplos
dessa parceria podem ser vistos na realização da
exposição “Os Pacificadores”, em abril, na Assem‐
bleia Legislativa de SC e ainda pela campanha “Fé
na vida”, de valorização à vida e esclarecimento em
relação ao suicídio nas redes sociais, em setembro.
Certamente, ainda há muito a fazer para que

coloquemos em prática estratégias de comunicação
efetivas nas instituições federativas e nos demais
órgãos de unificação. Nesse sentido, fazemos nosso

apelo aos dirigentes e trabalhadores espíritas de
todo estado. Aqueles que desejam colaborar nesta
seara e que dispõem de boa vontade e conhecimen‐
tos em qualquer área relacionada à comunicação
social estão convidados a fazerem parte desta tare‐
fa. Entre em contato com o departamento de comu‐
nicação da FEC, por meio do e-mail
comunicacao@fec.org.br.
A atualidade, com seus inúmeros recursos

tecnológicos nos mostra, cada vez mais, que os
meios para a divulgação do Espiritismo estão a
nossa disposição, basta que os usemos com res‐
ponsabilidade, discernimento e humildade. En‐
cerramos, com esta pertinente mensagem de
Bezerra de Menezes:

“Compreendamos
que a vossa tarefa
na divulgação do
Espiritismo é ação
gigantesca, de que
não vos será lícito desertar.
Nesse aspecto do assunto, urge
considerarmos o impositivo da
distribuição equitativa e plena
dos valores espirituais, tanto
quanto possível, em benefício
de todos”

(Mensagem psicografada por Francis‐
co Cândido Xavier, recebida em 6 dez.
1969 e publicada em Reformador, abr.
1977.)
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Comissões regionais reúnem mais de 650
participantes de 143 instituições espíritas de SC

Encontros foram realizados de julho a setembro nas cidades de
Palhoça, Içara, Caçador, Rio do Sul, Chapecó e Balneário Camboriú

Texto: Rogério Silva

C om o objetivo de congregar os dirigentes es‐
píritas de Santa Catarina para dialogar, avali‐

ar e planejar de forma integrada as ações
federativas alinhadas aos documentos norteadores
domovimento espírita nacional, a Federação Espíri‐
ta Catarinense (FEC) promoveu, entre julho e setem‐
bro deste ano, seis reuniões das Comissões
Regionais 2018 com o tema “Liderança com Jesus”.
As Comissões Regionais são a oportunidade para
que a Diretoria Executiva da FEC, as diretorias e
coordenadores de áreas das UREs e das instituições
espíritas têm para debate de diretrizes, objetivos,
ações e planejamento integrado de atividades e
programas.
Neste ano, a obra sugerida para nortear os debates

foi “Epístolas aos Espíritas”, de Osvaldo Melo, publi‐
cada pela FEC em 2013. As mensagens que compõem
a obra relembram as lições do Evangelho, convidan‐
do-nos à necessária renovação de atitudes, palavras
e pensamentos, na busca das conquistas espirituais.
Nas seis etapas realizadas (Palhoça, Içara, Caça‐

dor, Rio do Sul, Chapecó e Balneário Camboriú), o
evento reuniu 652 participantes, atuantes em 143
instituições espíritas do Estado (111 filiadas à FEC e

32 não filiadas). Somados os membros da equipe de
apoio – formada por dirigentes e voluntários da FEC
–, as Comissões Regionais totalizaram o envolvi‐
mento de aproximadamente 700 pessoas.

Programação conjunta e setorial

Cada etapa foi realizada durante um dia inteiro,
com atividades conjuntas e setoriais. Pela manhã,
logo após a abertura, ocorreram apresentações ar‐
tísticas preparadas por trabalhadores locais, atuan‐
tes nas Uniões Regionais Espíritas (UREs) anfitriãs,
versando sobre uma epístola específica do livro
tema do encontro. Em seguida, ainda em plenário,
os participantes foram convidados ao Diálogo Fede‐
rativo, marcado por exposição e debate sobre o
tema central, oportunidade em que foi apresentada
e discutida a estrutura do movimento espírita cata‐
rinense no contexto do sistema federativo nacional.
A proposta foi ofertar aos participantes (presiden‐
tes, diretores e coordenadores das áreas) uma opor‐
tunidade de diálogo, compartilhando informações
sobre o exercício do verdadeiro papel de liderança
voluntária no Espiritismo.
À tarde, os participantes dividiram-se em salas

específicas, por área de interesse, tratando de temas

EVENTOS
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relacionados à gestão e planejamento, mediunidade
e atendimento espiritual, assistência e promoção
social espírita, família, evangelização da infância e
da juventude, estudos, comunicação social e artes.
Em cada uma dessas salas, foi proposto que os

participantes sugerissem ações, com definição de
prazos e responsáveis, para o atendimento de qua‐
tro das nove diretrizes do “Plano de Trabalho para
o Movimento Espírita Brasileiro 2018-2022”, apro‐
vado pelo Conselho Federativo Nacional.
As quatro diretrizes trabalhadas foram escolhi‐

das durante o “2º Encontro Estadual de Dirigentes
Espíritas”, realizado de 15 a 17 de junho, em Lagu‐

na, e são as seguintes: adequação dos centros es‐
píritas para o atendimento às suas finalidades (Di‐
retriz 4); união dos espíritas e unificação do
movimento espírita (Diretriz 6); formação continu‐
ada do trabalhador e das lideranças espíritas (Dire‐
triz 7); e promoção do livro espírita como elemento
essencial ao cumprimento da missão do espiritis‐
mo (Diretriz 8).
Todo o material utilizado e produzido durante os

seis eventos já está disponível para consulta no site
da FEC (fec.org.br/index.php/midia/download).
Acompanhe no quadro abaixo os dados detalha‐

dos das comissões:

Lages sedia
Encontro de Áreas
em dezembro

A FEC realizou ao longo de 2018 duas edições
do Encontro de Áreas, que busca capacitar

trabalhadores das áreas finalísticas do Movimento
Espírita Catarinense com base nas diretrizes nacio‐
nais, visando o alinhamento das ações de união e
unificação.
Nessa proposta, o Encontro deÁreas já foi realizado

nas regiões Oeste (São Miguel do Oeste) e Norte (Ma‐
fra), dos quais participaram um total de 251 trabalha‐
dores espíritas. A edição Centro (2ª e 5ª UREs) teve de
ser reagendada para o dia 01/12, em virtude da greve

dos caminhoneiros ocorrida no mês de maio.
O Encontro de Áreas envolve oficinas de capacita‐

ção e roda de conversa para seareiros das áreas de
mediunidade, atendimento fraterno, assistência
social, evangelização infantil e de juventude. Traba‐
lhadores espíritas da 2ª e 5ª UREs podem acessar a
programação completa e se inscrever no site da FEC
(fec.org.br).

AGENDE-SE:

Macrorregião Centro (2ª, 5ª UREs)
Data: 01/12/2018 (Sábado)
Horário: das 9h às 18h30
Local: C. Ed. Vidal Ramos Júnior
R. Frei Rogério, 347, Centro - Lages

Planilha1

Página 1

REGIÃO E LOCAL DATA

LESTE - Palhoça 21/07/18

SUL - Içara 28/07/18

NORTE - Mafra 08/08/18

CENTRO - Rio do Sul 15/09/18

OESTE - Chapecó 22/09/18

NORDESTE – Baln. Camboriú 29/09/18

TOTAL DE
PARTICIPANTES

URES E CIDADES
ENVOLVIDAS

TOTAL DE
INSTITUIÇÕES

131
(117 + 14 apoio)

1ª e 14 (Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Santo
Amaro da Imperatriz)

35
- 27 filiadas

- 8 não filiadas

140
(123 + 17 apoio)

3ª, 9ª e 15ª (Araranguá, Baln. Arroio do Silva, Baln. Rincão,
Braço do Norte, Capivari de Baixo, Cocal do Sul, Criciúma,
Garopaba, Içara, Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Morro da
Fumaça, Orleans, Sombrio, Tubarão, Urussanga)

28
- 23 filiadas

- 5 não filiadas

50
(40 + 10 apoio)

7ª, 8ª e 10ª (Arroio Trinta, Caçador, Fraiburgo, Itaiópolis,
Joaçaba, Mafra, Ouro, Porto União, Rio Negrinho, Videira)

13
- 11 filiadas

- 2 não filiadas

136
(123 + 13 apoio)

2ª e 5ª (Agrolândia, Curitibanos, Ibirama, Ituporanga, Lages,
Lontras, Otacílio Costa, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Rio
do Sul, Salete, São Joaquim, Taió, Trombudo Central)

20
- 11 filiadas

- 9 não filiadas

100
(87 + 13 apoio)

11ª, 12ª e 16ª (Chapecó, Concórdia, Coronel Freitas, Cunha
Porã, Dionísio Cerqueira, Faxinal dos Guedes, Maravilha,
Piratuba, São Miguel do Oeste, Xanxerê e Xaxim)

17
- 12 filiadas

- 5 não filiadas

179
(162 + 17 apoio)

4ª, 6ª e 13ª (Baln. Camboriú, Baln. Piçarras, Barra Velha,
Blumenau, Bombinhas, Brusque, Camboriú, Gaspar,
Guaramirim, Indaial, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaraguá do Sul,
Joinville, Navegantes, Penha, São Francisco do Sul, Timbó)

30
- 27 filiadas

- 3 não filiadas
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D iferente de outras culturas religiosas, que se
difundiram através da tradição oral, no Es‐

piritismo é o livro que resguarda o legado dos Es‐
píritos para a Humanidade. Nele foi consolidada a
codificação kardequiana. O livro espírita cumpre a
tarefa que, outrora, Paulo de Tarso realizou por
meio de suas viagens: espalha a semente do conhe‐
cimento rompendo fronteiras geográficas.
No início do século XX, a obra missionária de

Chico Xavier trouxe uma importante complementa‐
ção ao legado kardequiano. A extensão do número
de livros publicados pelo médium contribuiu para

consolidar a crença na imortalidade da alma e na
mediunidade entre os não crentes. A diversidade
das suas obras psicografadas atendeu tanto a finali‐
dade de esclarecer como de consolar. Os livros de
Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos (Ir‐
mão X), entre tantos outros, descortinaram a reali‐
dade espiritual, já abordada no livro “O Céu e o
Inferno”, assim como propiciaram umamaior com‐
preensão da interpretação espírita sobre a mensa‐
gem cristã.
Junto a Francisco Cândido Xavier, outros

médiuns, como Divaldo Franco e Yvonne Pereira,
nos trouxeram a mensagem consoladora do mundo
espiritual, ampliando ainda mais nosso conheci‐
mento e compreensão sobre a dimensão espiritual
de nossas vidas. Entre os livros não mediúnicos,
temos a importante contribuição de Léon Denis e
Gabriel Delanne, entre outros.
É nesse cenário que se estabelece o compromisso

e a responsabilidade do dirigente ou do responsá‐
vel pela venda de livros em um centro espírita. Essa
tarefa tem como objetivo principal a divulgação
doutrinária, ou seja, permitir que a mensagem do
Consolador Prometido chegue a todas as criaturas
que ingressam em uma instituição espírita. Tudo
que o Centro Espírita puder fazer para facilitar o
acesso dos trabalhadores e frequentadores da casa
à literatura espírita, deve fazê-lo. Para tal, importa
algumas vezes, abrir mão do lucro com a venda de
livros que o público pouco esclarecido aprecia, mas
que, contudo, não são condizentes com os princí‐
pios espíritas. Ainda, cabe refletir se a instituição,
sempre que possível, não poderia assumir parte
dos custos da aquisição de obras básicas para a
distribuição entre seus trabalhadores e frequenta‐
dores.
Pode-se ainda promover campanhas como o Clu‐

be do Livro e Círculos de Leitura, estímulo ao Culto

Para o Espiritismo, o livro se configura em algo mais que apenas uma ilustração
literária com narrativas, na forma de romances e contos ou mensagens de autoajuda

Livro Espírita: uma fonte inesgotável
de aprendizado e um compromisso

inadiável do Centro Espírita
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do Evangelho no Lar, enfim, toda a iniciativa é bem-
vinda para que a instituição fomente, entre seus
frequentadores a cultura de ler, estudar e refletir
sobre os ensinos que nos chegam através dos livros,
tendo a codificação kardequiana como referência
primeira de estudos.
As instituições espíritas devem ter, igualmente,

trabalhadores experientes que possam avaliar o
quanto as obras mediúnicas e não mediúnicas, res‐
pondem ao propósito de estar em uma livraria es‐
pírita. Não basta que a obra fale dos espíritos ou de
processos mediúnicos, ou ainda que traga uma
mensagem positiva e de otimismo. É preciso ter-se
em mente que é responsabilidade da casa dar aces‐
so à literatura espírita a todos aqueles que recor‐
rem a livraria para se esclarecer ou consolar com as
ideias espírita-cristãs.
Isso significa rejeitar todomaterial que se aproxi‐

ma das ideias espíritas, mas contém outras referên‐
cias, recorrendo a fontes científicas, ou a ideias
espiritualistas, orientalistas ou ainda aqueles inti‐
tulados de autoajuda, sem um conteúdo efetiva‐
mente espírita. Além disso, deve-se ter cuidado com
os modismos e com os “best-sellers”, que surgem
como novidades. Eles podem ser “lobos em peles de
ovelhas”.

Assim, para auxiliar o colaborador responsável
pela tarefa da livraria espírita na avaliação das
obras, sugere-se que se forme um grupo de traba‐
lhadores para a análise criteriosa das mesmas, ten‐
do em mente a responsabilidade a que são
chamados no desempenho de suas tarefas.
A tarefa de trabalhar na livraria espírita exigirá

que o trabalhador selecionado para tal seja um
estudioso da doutrina espírita, conhecedor da lite‐
ratura espírita e alguém capacitado para o atendi‐
mento fraterno aos que buscam a livraria. Ele deve
saber ouvir a necessidade daquele que aporta à
casa espírita e indicar um livro apropriado para o
caso em questão.
O livro espírita é um instrumento precioso de

divulgação doutrinária e de iluminação das criatu‐
ras encarnadas. Não olvidemos a responsabilidade
que nos cabe de fazer bom uso dos “talentos” que
nos foram emprestados pela Espiritualidade Supe‐
rior. Desse modo, tratar o livro espírita como mera
mercadoria ou fonte de lucros é amesquinhar sua
sublime finalidade.

Texto:
Setor do Livro da
1a URE - União Regional Espírita
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Texto: Virgínia Wilson e Cauci de Sá Roriz ²

S e você, nobre leitor, conta commais de 50 anos,
certamente já ouviu as seguintes advertências:

“Médium tem que sentar-se à mesa mediúnica e dei‐
xar a sua mediunidade funcionar” e “espírita, que é
espírita mesmo, tem que se dedicar a fazer sopa aos
pobres e distribuir alimento aos famintos”.
Até a década de 1970 não havia, em larga escala,

grupos de estudo da Doutrina Espírita. Os dirigentes
das instituições espíritas voltavam-se ainda, e assim
tinha que ser, à construção física das instituições es‐
píritas. Levantar paredes, essa a primeira preocupa‐
ção. A segunda prioridade era atender às pessoas em
situação de carência social. Não havia tempo, tam‐
pouco possibilidade, de serem implementadas medi‐
das voltadas para o aprendizado do Espiritismo,
senão em reduzidíssimos grupos e em iniciativas
particulares.
Chegou, porém, o tempo em que a ausência de

grupos de estudo nas instituições espíritas começou
a criar certa preocupação. Indagávamos: Não é exa‐
tamente a primeira obra básica do Espiritismo – O
livro dos espíritos – que proclama, na questão 780³
que o progresso intelectual precede ao moral?
Não informou Allan Kardec em O livro dos

médiuns, item 3034 que o objetivo do Espiritismo é o
melhoramento moral da Humanidade?
Comomelhorar, sem conhecer? Como conhecer, se

há tão poucos grupos de estudo da Doutrina Espírita?
Se os princípios da Doutrina Espírita não estive‐

rem bem fixados em nós, espíritas, como poderíamos
propagá-la com propriedade e conhecimento?
Como vivenciá-la?
Na abertura do capítulo denominado Projeto –

1868, do livro Obras póstumas, encontramos a se‐
guinte assertiva de Kardec: “Um dos maiores obstá‐
culos capazes de retardar a propagação da Doutrina
seria a falta de unidade [...]” e que “Somente o Espiri‐
tismo, bem entendido e bem compreendido, pode re‐
mediar esse estado de coisas [a crença cega e
fanática, a dúvida e a incredulidade] e tornar-se, con‐
forme disseram os Espíritos, a grande alavanca da
transformação da Humanidade. [...]”. 5

O conhecimento quando confinado apenas a pou‐
cas pessoas pode implicar sérios desvios. O mais des‐
tacado deles é o culto à personalidade, com todas as
consequências funestas individuais e coletivas que
incensam o orgulho e a vaidade. Mais ainda, cria
práticas e adota modismos a que todos se condicio‐
nam e, depois, lutam pormantê-los, por considerá-los
como doutrinários. O chamado “Espiritismo à moda
da Casa” tem como pedra fundamental a ignorância
dos postulados espíritas. Origem de tudo isso? A au‐
sência de estudo sério e continuado.
Qual a resposta da Espiritualidade Superior? Em

tempo hábil e propício agiu, inspirando os homens
para as medidas necessárias. O Espírito Erasto infor‐
ma como se dá a ação da Espiritualidade junto aos
homens: [...] quando uma verdade tenha de ser reve‐
lada aos homens, ela é comunicada, por assim dizer,
instantaneamente, a todos os grupos sérios que dis‐
ponham de médiuns sérios [...] (O livro dos médiuns,
cap. 31, item XXVII).
E assim aconteceu. Acolhendo as vozes do Alto,

diversas instituições espíritas passaram a criar gru‐
pos de estudo sistematizado das obras básicas e,
para facilitar aos participantes o entendimento de
questões mais complexas, elaboraram instrutivas
apostilas.
A Federação Espírita Brasileira (FEB), em sintonia

com a orientação da Espiritualidade Superior, insti‐
tucionaliza a atividade e produz um conjunto de seis
apostilas. Trata-se do Estudo Sistematizado da Dou‐
trina Espírita (ESDE), tendo como diretriz básica
“promover o estudo metódico e sistemático da Dou‐
trina Espírita, no seu tríplice aspecto – científico, filo‐
sófico e religioso – consubstanciada na Codificação
Kardequiana”.
As salas de estudo ficaram abarrotadas de pessoas

ávidas de conhecer a Terceira Revelação. O Movimen‐
to Espírita adere com entusiasmo e passa, de modo
organizado, a atender também aos famintos do saber
e da consolação. Alimento que nutre e ergue a alma.
Qual o resultado prático dessa iniciativa? O mais

destacado é a Doutrina Espírita ser hoje conhecida
até mesmo por aqueles que são perfilhados a outros
segmentos do Cristianismo, contribuindo, assim,

Certamente cedo venho¹
Artigo publicado na revista Reformador de junho de 2018 discute

benefícios do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
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para o arrefecimento dos preconceitos e das informa‐
ções equivocadas.
No âmbito das instituições espíritas, o ESDE propi‐

ciou o aumento do quantitativo de palestrantes,
evangelizadores, dirigentes de reunião pública, me‐
diúnica, atendimento fraterno etc.

Constatamos, ao longo desses últimos 35 anos de
implantação do ESDE, que toda Instituição Espírita
que mantém grupos de Estudo Sistematizado da Dou‐
trina Espírita não tem carência de trabalhadores.
Tampouco nela se estabelecem divergências de cunho
doutrinário. As relações interpessoais são mais dinâ‐
micas, eficazes e fraternas. Não há “achismos”, nem
prepondera o autoritarismo, mas a base kardequiana.
Manifestamos a nossa gratidão a todos os incansá‐

veis trabalhadores da FEB, coordenados por nossa
inesquecível Cecília Rocha, por terem possibilitado a
tanta gente o conhecimento da Doutrina Espírita.
Os beneficiados, sabedores da necessidade da

reforma íntima, transformam a sociedade em um
mundo mais justo e moralizado, preparando o porvir
que, certamente, cedo vem.
_________________
1 Apocalipse, 22:20.
2 Virgínia Wilson e Cauci de Sá Roriz são trabalhadores do
Movimento Espírita goiano e pioneiros na implantação do ESDE
naquele estado.
3 KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Trad. Guillon Ribeiro. 93.
ed. 2. imp. (Edição Histórica). Brasília: FEB, 2016.
4 ______. O livro dos médiuns. Trad. Guillon Ribeiro. 81. ed. 5.
imp. (Edição Histórica). Brasília: FEB, 2016.
5 ______. Obras póstumas. Trad. Guillon Ribeiro. 1. ed. 1. reimp.
(Edição Histórica). Brasília: FEB, 2011.

“...toda Instituição Espíri‐
ta que mantém grupos de
Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita não tem
carência de trabalhado‐
res. Tampouco nela se es‐
tabelecem divergências de
cunho doutrinário. As re‐
lações interpessoais são
mais dinâmicas, eficazes e
fraternas”.

Estudar em grupo facilita o desenvolvimento das qualidades
morais pelas oportunidades de interação entre o participantes

Estudar em grupo facilita o desenvolvimento das qualidades
morais pelas oportunidades de interação entre os participantes
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Texto: Rogério Silva

A vida e a obra do ex-presidente da Federação
Espírita Catarinense, Ari Kardec Bosco de

Melo, está retratada em livro lançado no último mês
de julho, pela Academia Catarinense de Letras Jurídi‐
cas (ACALEJ). A obra, de autoria do desembargador
Júlio César Ferreira de Melo, filho do homenageado e
ocupante da cadeira número 22 da ACALEJ, tem 144
páginas e conta, em 16 capítulos, a trajetória do ex-
presidente da FEC, não apenas na seara espírita, como
nas letras jurídicas, na academia, no esporte, namúsi‐
ca e na própria vida de Florianópolis e do Estado de
Santa Catarina. O lançamento ocorreu em sessão or‐
dinária realizada no plenarinho da Assembleia Legis‐
lativa de Santa Catarina.
“Como filho, não posso descrever em palavras a

emoção que senti ao reviver – e descobrir – passagens
da trajetória de Ari Kardec nessas paragens”, relata o
autor. Para ele, precisamos “nos acostumar a guardar
e valorizar nossamemória, para que as gerações futu‐
ras possam ter onde se espelhar e em quem se espe‐
lhar”. O presidente da ACALEJ, Cesar Luiz Pasold, por
sua vez, na apresentação da obra, relata que Ari Kar‐
dec foi escolhido para ser o Patrono da Cadeira nº 22
“pelos seus méritos profissionais e intelectuais e, so‐
bretudo, pela sua relevante contribuição às Letras
Jurídicas, seja escrevendo ou incentivando a sua pro‐
dução e divulgação”.

O livro faz um resgate biográfico de Ari Kardec,
desde a época de estudante, comprometido com o
futuro profissional, passando pela fase de artista e
literato sensível, do homem envolvido responsavel‐
mente com a atividade esportiva como elemento de
entrosamento coletivo, do cientista rigoroso na área
do Direito Financeiro, Tributário e Fiscal, até seu
reconhecido caráter humanitário de forte base espiri‐
tual e engajamento social.

Participação no movimento espírita

A respeito das atividades desenvolvidas no movi‐
mento espírita, Júlio narra, nos capítulos 10 e 16, a
dedicada atuação em instituições como a Sociedade
Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação (Serte)
e a Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna (Seo‐
ve), onde deixou marcantes e profundos conceitos de
ética, honradez e de honestidade, simplicidade, amor
e respeito ao próximo. Destaca ainda a fundação do
Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis e o tra‐
balho à frente da Federação Espírita Catarinense,
onde exerceu o cargo de presidente entre 1989 e 1993.
Além da narrativa biográfica, “Vida e Obra de Ari

Kardec de Melo”, publicado pela EMais Editora e
Livraria Jurídica, possui nove anexos contendo dis‐
cursos e conferências proferidos, artigos publicados,
um histórico da FEC e reprodução de duas telas pic‐
tóricas. O livro também apresenta sensível texto dou‐
trinário, intitulado “Onde está Deus”, de autoria de D.
Dalva Machado de Melo, esposa de Ari Kardec.
Trata-se de um trabalho que resgata a vida de um

personagem importante não apenas do movimento
espírita estadual como também da memória catari‐
nense e brasileira. “Figuras ilustres marcadas pelo
comportamento ético devem servir de marco para
nossa própria vivência, de modo a construirmos um
mundo um pouco melhor – mais justo e solidário”,
conclui o autor.
Interessados podem entrar em contato com a EMais

Editora e Livraria Jurídica, na Rua Tenente Silveira, nº
111, Florianópolis. Telefone: (48) 3333-6009.

Trabalho resgata memória de Ari Kardec Bosco de Melo, que
marcou movimento espírita e cenário jurídico catarinenses

Obra retrata vida e obra
de ex-presidente da FEC

LITERATURA
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Palestra de prevenção ao suicídio reúne
cerca de 800 alunos em Curitibanos

Presidente da 2ª URE abordou o tema em evento alusivo ao Setembro Amarelo

Texto: Adriana Gautério

N o mês dedicado às discussões sobre Preven‐
ção ao Suicídio – Setembro Amarelo, a Rede

Municipal de Ensino de Curitibanos, na Serra Catari‐
nense, promoveu uma ação de debate sobre esse
problema de saúde pública para a comunidade esco‐
lar. A presidente da 2ª União Regional Espírita (URE),
Josefina Marcio de Oliveira, foi convidada para falar
sobre o assunto pela Secretaria de Educação e Câma‐
ra de Vereadores da cidade.
Josefina discutiu o assunto para um público de cer‐

ca de 800 alunos do 8º, 9º anos e do Ensino Médio
(faixa etária de 14 a 17 anos). O auditório do Núcleo
Municipal Professora Teresa Lemos Preto ficou lota‐
do nas duas palestras realizadas no dia 20 de setem‐
bro, nos turnos da manhã e tarde.
Josefina apresentou estatísticas da Organização

Mundial da Saúde (OMS) que revelam o aumento
considerável do número de casos de
suicídios no Brasil, com o agravante
dessa prática entre jovens.
Na sociedade atual, os jovens vivem

muitas experiências que lhes trazem
tristeza e angústia extrema, como o
bullying e a violência doméstica. A pro‐
fessora aposentada alertou que a falta
de diálogo com os pais ou responsáveis,
a prática de jogos suicidas como o Ba‐
leia Azul, o isolamento social, a exposi‐
ção dos nudes na internet e a
automutilação, geram sofrimentos si‐

lenciosos e quadros depressivos, que, se não tratados
a tempo, podem ocasionar um desfecho infeliz, como
o suicídio.
Questionados sobre a abordagem do assunto em

casa com os pais, raros os alunos levantaram a mão
consentindo esse enfrentamento. Josefina reforçou
que a família é o porto seguro dos filhos e que con‐
versar com os responsáveis ou amigos, além de ame‐
nizar os sofrimentos da angústia existencial, ajuda
consideravelmente no processo de cura da alma. For‐
talecer a fé e a esperança, acreditar em Deus e ter
práticas religiosas, também foram apontadas por ela
como ferramentas de autoajuda.
Ao final, a palestrante comentou sobre o Centro de

Valorização da Vida (CVV) que realiza apoio emocio‐
nal e preventivo ao suicídio, atendendo voluntária e
gratuitamente todas as pessoas que querem e preci‐
sam conversar, sob total sigilo por telefone (188), por
e-mail e chat 24 horas todos os dias. www.cvv.org.br

Participação na sociedade

A FEC destaca a relevância de ações das lideranças
espíritas catarinenses neste sentido, indo ao encon‐
tro da diretriz nº 9 do Plano de Trabalho do Movi‐
mento Espírita Brasileiro, que aborda a “Participação
do espírita na sociedade”. Um dos objetivos dessa
diretriz aponta a importância de “participar de for‐
ma efetiva junto à sociedade organizada e aos órgãos
do poder público, contribuindo para o encaminha‐
mento de assuntos de interesse social, sempre de
forma compatível com os princípios espíritas”.

VALORIZAÇÃO DA VIDA

Estudantes de 14 a 17 anos participaram de evento realizado em setembro

Banner virtual faz parte da campanha divulgada pela FEC no mês de setembro
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A tualmente, falar da inteligência humana é
de grande importância na educação e nas

ciências em geral. Afirmando que “o Espírito é o
princípio inteligente do universo e a inteligência
um atributo essencial do Espírito,” Allan Kardec
complementa dizendo “ser a inteligência uma fa‐
culdade especial que, com o pensamento, dá a von‐
tade de agir, a consciência de sua existência e de
sua individualidade, assim como os meios de esta‐
belecer relações com o mundo exterior e de prover
às suas necessidades.”[1].
Palavra de origem latina, inteligência é a capaci‐

dade inerente ao ser humano de raciocinar, com‐
preender e se ajustar a situações novas ou
desconhecidas. Ao nascer, com o desenvolvimento
gradual dos órgãos e conforme os estímulos do
meio, o Espírito reconstrói seus esquemas mentais,
recapitulando o processo evolutivo dos milênios
passados. O desenvolvimento cognitivo está direta‐
mente relacionado à aprendizagem e predominou
por muito tempo a ideia de que a inteligência racio‐
nal era a única forma de aprender.
No século passado, o psicólogo Jean Piaget, trou‐

xe ao mundo a consciência de que o homem cons‐
trói sua própria inteligência através das
experiências que vivencia, utilizando as estruturas
mentais que já possui, e construindo, a partir daí,
novas estruturas mentais. Esta atividade se proces‐
sa pela assimilação (adaptação às novas informa‐
ções) e pela acomodação (modificação interior) em
níveis gradualmente crescentes, partindo do que
foi internalizado. Dá-se, então, a aprendizagem
(mudança de comportamento) para a adaptação à
nova situação.

A Doutrina Espírita, confirma esta autocons‐
trução do Espírito que reencarna comuma baga‐
gem anterior, trabalha no presente suas mazelas
para, no futuro, vivenciar novas conquistas e avan‐
çar rumo à perfeição.
Sócrates, precursor da ideia cristã e do Espiritis‐

mo, usava a maiêutica, método dialético de parturi‐
ção das ideias que faz com que a criatura venha à
luz, rompendo o ventre da ignorância.
Jesus, levava à reflexão e despertava consciências.
Allan Kardec partiu dos fatos elaborando sólida

teoria, para chegar à sistematização do saber espíri‐
ta.
As concepções científicas tiveram um ponto alto

em 1983, quando o psicólogo cognitivo Howard
Gardner, ligado à Universidade de Harvard, suge‐
riu a visão pluralista das inteligências múltiplas.
Hoje, as pesquisas mostram que o homem é dota‐

do de vontade e de sentimento e não basta realizar
somente o desenvolvimento cognitivo. É necessário
realizar também o desenvolvimento emocional e
espiritual. Aprender é um processo construtivo,
com base em aquisição de novos conhecimentos,
hábitos e experiências com as consequentes mu‐
danças de valores.
O que se observa atualmente, é que a Geração Y,

pessoas nascidas após 1990, os “nativos digitais”,
demonstra que a cada geração as crianças são mais
desenvolvidas e “se distinguem por inteligência e
razão geralmente precoces” [2].
Ferdinando, ao falar da missão do homem inteli‐

gente na Terra afirma: “Se Deus, em seus desígnios,
vos fez nascer num meio onde pudestes desenvol‐
ver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis
para o bem de todos. É uma missão que vos dá” [3].

Referências:
(1) KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 93. ed. Brasília:
FEB, 2013. Questões 23, 24 e 71.
(2) KARDEC, Allan. A Gênese. 53. ed. Brasília, FEB, 2013.
Cap. XVIII, it. 28.
(3) KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo.
131. ed. Brasília: FEB, 2013. Cap. VII, it.13.
ALVES, Walter Oliveira. Introdução ao Estudo da Pedago‐
gia Espírita. Arara, IDE, 2000.

Carmen Lúcia
Waltrick Martins

Centro Espírita
Fé, Cristo e Caridade
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“Não podemos ser espíritas
só nos centros espíritas”

Em entrevista exclusiva ao Federativo, a oradora Sandra Borba
comenta sobre os desafios da proposta educativa do Espiritismo

A educadora e evangelizadora Sandra Borba
Pereira (foto) será uma das palestrantes con‐

vidadas para a terceira edição da Conferência Es‐
pírita de Santa Catarina. O evento acontece na
Expoville, em Joinville, no dia 24 de novembro, e
deve reunir um público demais de 1000 espíritas de
todo o estado. Sandra irá abordar dois temas em
seus paineis: “A proposta educacional do Espiritis‐
mo” e a “A geração nova” (Acompanhe a programa‐
ção completa no site da FEC: www.fec.org.br)
Sandra atua como professora de História e Filo‐

sofia da Educação na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte e atualmente é coordenadora da
área de Infância do Conselho Federativo Nacional
(CFN) da Federação Espírita Brasileira (FEB).
Acompanhe abaixo a entrevista concedida ao Fe‐
derativo.

Como podemos entender a proposta
educacional do Espiritismo?

Em primeiro lugar devemos registrar que a Doutri‐
na Espírita não é salvacionista. Isto implica o reco‐
nhecimento do esforço pessoal como critério da
felicidade a ser conquistada.

Jesus declarou (Mt 5:48): “Sede perfeitos...”. Ora, a
busca dessa perfectibilidade é nosso processo de edu‐
cação intelecto-moral, nossa caminhada de autoilu‐
minação. Esse processo se dá pelas múltiplas
existências reencarnatórias onde atualizamos nossas
potencialidades, desenvolvemos livre arbítrio e res‐

ponsabilidade, usando as asas da razão e do senti‐
mento.

Lins de Vasconcelos, pela mediunidade de Divaldo
Franco, nos assevera: A Doutrina Espírita é eminen‐
temente educativa. E também diríamos, complemen‐
tando essas palavras, que o objetivo que temos a
alcançar nesse caminhar evolutivo é o de nos tornar‐
mos pessoas de bem, com hábitos saudáveis, com a
internalização e vivência de valores que nos condu‐
zam à construção pessoal e coletiva de uma cultura
de paz e concórdia.

Qual o melhor momento para colocar em
prática, em nossas vidas, essa proposta
educativa?

Em todos os momentos de nossas vidas espelha‐
mos em pensamentos, emoções e atitudes o que
carregamos intimamente. Daí Jesus nos afirmar: O
homem bom do bom tesouro de seu coração tira coi‐
sas boas.

Não podemos, assim, alimentar atitudes parado‐
xais e contraditórias sob pena de sermos criaturas
incoerentes diante daquilo que afirmamos aceitar en‐
quanto ideais e valores.

Não podemos ser espíritas só nos centros espíritas.
Todos os momentos de nossa vida somos chamados a
aferir nosso conteúdo existencial e, por isso, não nos
caracterizamos por sermos “perfeitos” mas pelo nos‐
so esforço de domar nossas más inclinações.

ENTREVISTA



RESPOSTAS AO CORAÇÃO
E À RAZÃO, QUE REVIVEM JESUS.

A ordem natural
de conhecer o Espiritismo.

Conheça o
Espiritismo
pelo começo
Obrasbásicas doEspiritismo

AllanKardec
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