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Iniciativa inédita leva a
Doutrina Espírita à
comunidade
universitária

Os 70 anos do
Pacto de união
e unificação dos espíritas no Brasil

Encontro de Assistência Social
vai compartilhar experiências
exitosas da área em SC
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EDITORIAL

Datas significativas para o Movimento
Espírita em destaque nesta edição
Texto: Olenyr Teixeira,
vice-presidente de União e Unificação da FEC

H

á exatamente trinta anos este periódico surgia
no Movimento Espírita Catarinense tal como
toda criatura recém-nata, apresentando-se timida‐
mente, mas por um abnegado trabalho de alguns
companheiros de ideal que almejavam a divulgação
das ocorrências e eventos planejados e executados
pela organização federativa do nosso Estado. Daí a
razão de ser-lhe sugerida e adotada a denominação
“O Federativo”.
Planejava-se, dessa forma, que o alcance de sua
leitura e a amplitude das informações nele contidas
tivessem a abrangência do território, pois a organiza‐
ção e os eventos da Federação Espírita Catarinense
(FEC), incluindo-se os órgãos regionais, se mostravam
necessitados da devida divulgação.
O tempo passou e, apesar de algumas intermitên‐
cias, causadas por naturais dificuldades, o anseio
daqueles irmãos foi alcançado e “O Federativo”, como
órgão oficial da nossa Federação, persiste, trazendo
suas edições em tiragem cada vez maior, com agradá‐
vel apresentação gráfica e excelentes matérias.
Ao abrir o presente número, queremos parabeni‐
zar os seus criadores e igualmente os atuais editores,
jornalistas, redatores e articulistas, pelo 30º aniversá‐
rio deste periódico, com cada vez maior número de
páginas, para deleite dos seus leitores.
Nesta edição incluímos uma reportagem que deta‐
lha a história do informativo.
Outra efeméride que merece ser comentada por
este editorial é o 70º aniversário da assinatura de um
dos documentos mais importantes para o Movimento
Espírita do Brasil – o chamado “Pacto Áureo” – assina‐
do em 05 de outubro de 1949 por lideranças espíritas
de vários Estados e que se constituiu em diretriz para
a estrutura orgânica desse Movimento, tendo por
centro a Codificação assinada por Allan Kardec.
Dentre esses baluartes do Espiritismo, ressalte-se a
figura dinâmica de Osvaldo Melo, que fundara, qua‐
tro anos antes, a Federação Espírita Catarinense e

que, no expressivo momento da decisão pela redação
e assinatura desse instrumento norteador, serviu
como Secretário do seleto grupo ali presente, redigin‐
do-o com presteza e com absoluta confiança no futuro
espírita do Brasil.
Incontestavelmente assistidos por prepostos de Je‐
sus, que planejaram, com anuência divina, a missão
de fazer da nossa Nação o celeiro espiritual do plane‐
ta, com vistas à transformação deste em orbe de rege‐
neração, o documento perdura até nossos dias,
particularmente no que concerne à Unificação de
princípios e à União fraternal dos espíritas, de Norte
a Sul do território nacional.
Diante da observação dos acontecimentos e ativida‐
des orientadoras, no Movimento Espírita Brasileiro a
partir do “Pacto Áureo”, outras nações com atividades
espíritas passaram a adotar semelhantes organização
e critérios.
Regozijamo-nos por antecipação com a passagem,
em outubro próximo, de tão expressivo momento,
ocasião que proporcionará, certamente, em todo ter‐
ritório nacional, a realização de homenagens àqueles
que se fizeram presentes à sublime reunião na qual
esse documento foi assinado; e que, destemidos, for‐
maram em seguida a “Caravana da Fraternidade”,
criando unidades federativas estaduais onde não as
houvesse.
O Conselho Federativo Nacional, proposto no teor
do documento e instalado oficialmente em 1º de janei‐
ro do ano seguinte, vem, outrossim, cumprindo o seu
papel orientativo, sempre contando com a presença
integral dos seus Conselheiros, dentre os quais, como
titulares, os Presidentes das 27 federativas estaduais
do Brasil, incluindo-se nestas a Federação Espírita do
Distrito Federal. A FEC fez-se sempre presente, em
todas as reuniões do CFN.
Artigo contido nesta edição, assinado por Marta
Antunes Moura, comenta outros aspectos relativos a
esse significativo acontecimento, motivada pelas sete
décadas de presença do “Pacto Áureo” no nosso Movi‐
mento Espírita.
Boa leitura!
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primeira edição do Encontro de Áreas 2019 aconteceu no
dia 18 de maio, em Urussanga, com o tema “Espíritas!
Amai-vos, eis o primeiro ensinamento; instruí-vos, eis o segundo”.
O evento contou com a participação de 209 pessoas, sendo 22 da
equipe de apoio e 187 participantes de 34 centros espíritas da
macrorregião Sul, que abrange a 3ª, 9ª e 15ª Uniões Regionais
Espíritas (UREs).
Os Encontros de Áreas visam capacitar os dirigentes e trabalha‐
dores das áreas finalísticas do Movimento Espírita Catarinense,
promovendo o alinhamento de objetivos e diretrizes com base na
união e unificação.
Na visão da presidente da FEC, Esther Fregossi, esses encontros
são uma oportunidade para fortalecer a estrutura federativa, bem
como desenvolver um trabalho integrado entre as equipes das
UREs. Além disso, as atividades também buscam orientar os
trabalhos das UREs para que possam atender as demandas dos
centros espíritas de acordo com suas especificidades.
Durante o evento são realizadas oficinas que por meio de
simulações e dinâmicas buscam se aproximar da realidade viven‐
ciada para que as dúvidas possam ser sanadas e também propiciar
a construção de novos saberes.
As oficinas envolvem as áreas de Gestão e Liderança, Família,
Infância e Juventude, Estudos, Mediunidade, Atendimento Espiri‐
tual, Artes e Assistência e Promoção Social.
O próximo Encontro de Área será realizado em Florianópolis,
no dia 20 de julho. O terceiro e último acontecerá em Blumenau,
no dia 23 de novembro.
Trabalhador espírita: Agende-se e não deixe passar essa opor‐
tunidade de aprendizado e compartilhamento. Confira a progra‐
mação no site da FEC: www.fec.org.br
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Conheça o documento da FEB que
apresenta as diretrizes de atuação
para casas espíritas
Texto: Marcia Paranhos

A

llan Kardec, em discurso pronunciado aos
espíritas em Lyon e Bordeaux no ano de
1862, já falava em Atendimento Fraterno: “Coloco
em primeira instância o
consolo que é preciso
oferecer aos que so‐
frem, erguer a cora‐
gem dos caídos,
arrancar um ho‐
mem de suas pai‐
xões, do desespero,
do suicídio, detê-lo
talvez no limiar do
crime!”
Os trabalhos reali‐
zados nas Comissões
Regionais do Conselho
Federativo Nacional evi‐
denciaram a necessidade de ser ela‐
borado um documento com diretrizes e
princípios doutrinários que norteassem as
atividades do Atendimento Espiritual (AE) no
centro espírita, tornando-o mais eficaz e próximo
às pessoas que buscam acolhimento, consolo,
esclarecimento e orientação, focados em resolver
suas problemáticas pessoais ou familiares.
Os centros espíritas têm como missão o estudo
e a prática da Doutrina dos Imortais. Neles, ilumi‐
nam-se os Espíritos, aprendendo, na convivência
fraternal, a experiência da solidariedade, do tra‐
balho e da tolerância, a fim de poderem avançar
no rumo da plenitude. O Centro Espírita, desse
modo, desempenha um papel de grande relevân‐
cia nas atividades do Movimento Espírita, contri‐
buindo valiosamente para a constituição de uma
sociedade nobre e digna à luz do Evangelho de
Jesus restaurado pela Codificação Kardequiana.

DADOS PREOCUPANTES
A área do Atendimento espiritual surge na
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Federação Espírita Brasileira (FEB) no ano de
2000, na busca de ações efetivas para acolher aos
que buscam a Casa Espírita, pois foi constatado
que, de quatro pessoas que chegavam à casa es‐
pírita, só uma ficava. Partindo dessa informação,
esforços passaram a ser
empreendidos para que
as ações de acolhi‐
mento fossem estru‐
turadas.
O documento Ori‐
entação para o Aten‐
dimento Espiritual
no Centro Espírita
tem por escopo au‐
xiliar as instituições
espíritas nas ativi‐
dades relacionadas
com a área e contribuir
na conscientização de dirigen‐
tes, trabalhadores e participantes
sobre a importância do AE no Centro
Espírita, estimulando a continuidade das
ações em curso e implementando novas ações.
Com fundamentação teórica embasada na Codifi‐
cação Espírita e no Evangelho de Jesus, visa ofere‐
cer roteiro seguro de trabalho e colaborar no
aprimoramento do atendimento espiritual às pes‐
soas que buscam, nos Centros Espíritas, acolhi‐
mento, consolo, esclarecimento e orientação,
focados em resolver suas problemáticas pessoais
ou familiares.
É um trabalho coletivo elaborado ao longo dos
anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, com a contribui‐
ção dos trabalhadores das federativas, dos coor‐
denadores regionais do Atendimento Espiritual e
de colaboradores diversos que participaram com
suas sugestões. Utilizaram-se como base inicial as
práticas realizadas por algumas federativas e o
documento Orientação ao Centro Espírita, editado
pela Federação Espírita Brasileira em novembro
de 2006 e o Atendimento Espiritual no Centro
Espírita da FERGS, com a finalidade de aprimorar
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o trabalho de acolher, consolar, esclarecer e orien‐
tar as pessoas que buscam as casas espíritas.

PROPOSTA DE TAREFA

doutrinárias. Para isso, é nosso dever receber
bem, acolher a todos que chegam com vibração,
sentimento fraterno, sorriso amigo para que todos
se sintam bem e tenham a certeza de que aquela
casa é a “casa de Jesus”.

O atendimento espiritual na casa espírita tem
como proposta básica acolher as pessoas, por
meio de ações fraternas e continuadas, de confor‐
midade com os princípios do Evangelho à luz da
Doutrina Espírita, oferecendo aos que frequentam
a casa espírita, como atendidos ou atendentes, o
apoio, o esclarecimento, a consolação, a assistên‐
cia espiritual e moral, com a ajuda das inspirações
do plano superior da vida. Para isso, é necessário
que o centro espírita desenvolva um trabalho com
calor humano e eficiência, para acolher os que
procuram ajuda ou informações, como afirma
Inara Shultz, coordenadora de Atendimento Espi‐
ritual da FEC: “O bom acolhimento tem sido o
responsável pelo retorno e permanência deste
público que chega e recebe os ensinamentos com
bases sólidas”.
O centro espírita, antes de ser dos homens, é a
“casa de Jesus”, que envia seus mensageiros para
auxiliar, inspirar, na condução das atividades

¹ Viagem Espírita de 1862

Para ler o documento Orientação para o
Atendimento Espiritual no Centro Espírita
na íntegra, acesse o link:
http://bit.ly/AtendimentoEspiritualFEB

Encontro
Estadual sobre o Livro Espírita
EncontroEstadualsobreoLivroEspírita
PAINELISTAS CONVIDADOS

PROGRAME-SE

24/08

2019
Jorge Godinho

Gabriel Salum

Presidente da FEB

Presidente da Fergs

Das 09h às 18h30
Florianópolis

Mais informações no site da FEC: www.fec.org.br
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UNIFICAÇÃO

FEC participa da reunião da Comissão
Regional Sul, em Porto Alegre
Realizado entre 05 e 07 de abril, encontro reuniu trabalhadores e
dirigentes das federativas dos três estados do Sul, além de SP, RJ e MS

PRESIDENTES DAS FEDERATIVAS DOS ESTADOS DO SUL E DO
URUGUAI REUNIDOS NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA CR SUL

Texto: Ana Paula Flores
Fotos: Comunicação da Fergs

A

diretoria e as equipes das vice-presidências da
FEC participaram da reunião da Comissão
Regional Sul (CRSul), realizada no Hotel Deville Pri‐
me, em Porto Alegre (RS), entre os dias 05 e 07 de abril
de 2019. O encontro, promovido pelo Conselho Fede‐
rativo Nacional da Federação Espírita Brasileira
(CFN/FEB) e organizado pela Federação Espírita do
Rio Grande do Sul (Fergs), reuniu dirigentes e traba‐
lhadores de diversas áreas das federativas dos três
estados do Sul, além de São Paulo, Rio de Janeiro e
Mato Grosso do Sul. Integrantes da Federação Espíri‐
ta Uruguaia também marcaram presença.
Foi em clima de alegria pelo reencontro com o
irmãos de outros estados que transcorreram os traba‐
lhos da CRSul, cujas contribuições se somam àquelas
oferecidas nas Comissões Regionais Nordeste (reali‐
zada em abril, no Maranhão), Centro (realizada em
maio, em Tocantins) e Norte (realizada em junho, em
Rondônia).
Ao longo dos três dias foram realizadas reuniões de
trabalho com dirigentes e representantes das seguin‐
tes áreas: estudos, mediunidade, atendimento espiri‐
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tual, assistência social, comunicação, família, infân‐
cia e juventude.

DIRIGENTES
A presidente da FEC, Esther Fregossi e os vicepresidentes de União e Unificação, Olenyr Teixeira, e
de Administração e Finanças, Wilmar Manske, parti‐
ciparam da reunião de dirigentes. Entre os temas
analisados nessa reunião esteve a minuta do docu‐
mento “Orientação à Sustentabilidade do Movimento
Espírita Brasileiro“ (a FEC integrou a Comissão que
elaborou o documento). Foi definida ainda a partici‐
pação dos representantes das Federativas no progra‐
ma de Formação de Lideranças Espíritas do CFN-FEB
(SC inscreveu dois participantes).
Um diálogo franco sobre o posicionamento institu‐
cional de apoio às Atividades Federativas realizadas
pelo Movimento Espírita também teve espaço na
reunião. A FEC sugeriu a definição de critérios pelo
CFN para evitar que a FEB e as Federativas interfiram
negativamente nas atividades federativas ao aceita‐
rem convites diretamente de instituições (muitas
vezes não alinhadas) sem consultar a federativa. A
sugestão imediata é para que os coordenadores regi‐
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onais de áreas da FEB e os dirigentes das federativas,
sempre que receberem um convite, informem a fede‐
rativa correspondente a fim de avaliar disponibilida‐
de na agenda federativa, para que não haja sobrepo‐
sição de eventos.
Foi tratada ainda a adequação do opúsculo “Orien‐
tação ao Centro Espírita”, Nosso estado encaminhou
sugestões de atualização, que serão avaliadas pela
FEB e demais federativas.
O Programa Evangelho Redivivo sofreu ajustes
com base na compilação dos trabalhos desenvolvi‐
dos pelos grupos pilotos de estudo em nível nacional.
A proposta metodológica atual já foi apresentada por
Marta Antunes em SC.

TEMAS EM DEBATE NAS ÁREAS
Dentro da pauta prevista para a Área de Estudos do
Espiritismo (AEE), foi debatida estrutura dos tomos
do Estudo Sistematizado da Doutrina (ESDE), com a
sugestão de ajustes por partes das federativas, como
a alteração de sequências de roteiros, para facilitar o
entendimento dos temas. Foi aprovada ainda a pro‐
posta de realizar um encontro conjunto entre as Área
de Infância e Juventude e de Estudos do Espiritismo
na próxima Comissão Regional, visando à inclusão do
jovem nas atividades dos estudos.
A equipe da vice-presidência de Família, Infância e
Juventude (VPFIJ) participou de debates que incluí‐
ram a importância da perspectiva inclusiva na evan‐
gelização espírita, possibilitando que os centros es‐
píritas estejam preparados para acolher crianças
com autismo, deficiência visual, surdos, entre outros.
Foi apresentada a minuta e o sumário, feitos com a
colaboração dos estados, para que futuramente inte‐
grem um documento orientador para o trabalho com
pessoas com deficiência.
Experiências com evangelização de bebês em todo
o país também foram discutidas na reunião. Foram
elencados ainda alguns desafios do trabalho, como a
necessidade de capacitação dos evangelizadores e da
existência de um documento orientador com funda‐
mentos específicos para a tarefa, que orientem sua
execução. As informações específicas dessa tarefa
nos Estados foram colhidas nas quatro Comissões
Regionais realizadas em 2019 e servirão de base para
a elaboração do documento orientador.
Continuou-se ainda o diálogo com a área da Mediu‐
nidade, iniciado na reunião do ano anterior, visando
a construção de um manual de orientação sobre os
desafios da mediunidade na juventude, buscando um
maior entendimento sobre a inclusão do jovem nessa
área.

Na área da família foi definida a criação de um
formulário padrão para o relato das práticas desen‐
volvidas pelos estados. Além disso, foi proposto um
plano de ação para o fortalecimento de campanhas,
em especial a do Evangelho no Lar, com a integração
junto às áreas de Comunicação Social, para produção
material para postagens nas redes sociais, de Juven‐
tude, para envolver os jovens nas ações; e de Atendi‐
mento Espiritual, para a realização do Evangelho no
lar na casa dos atendidos.
Uma das principais discussões da Área da Mediuni‐
dade se deu em torno do estudo da mediunidade pela
juventude, reforçando a importância da conexão des‐
se trabalho com as Áreas da Família e de Infância de
Juventude. Houve ainda encaminhamentos para a
construção coletiva do projeto para formação de mo‐
nitores e multiplicadores do Mediunidade: Estudo e
Prática (MEP).
A sistematização da tarefa de Atendimento Espiri‐
tual e a capacitação continuada do trabalhador foram
intensamente debatidas na reunião setorial da área.
Uma proposta foi a de capacitar os coordenadores
estaduais, para que se tornem multiplicadores. A
sugestão foi realizar um trabalho de imersão, tendo
como base a obra “Dimensões espirituais do Centro
Espírita”, de Suely Caldas Schubert.
Na reunião setorial da Área da Assistência e Pro‐
moção Social Espírita (APSE), integrantes das federa‐
tivas presentes relataram o andamento de trabalhos
e programas desenvolvidos nos estados, destacando
a divulgação do Documento de Orientação à APSE, a
importância da participação do Movimento Espírita
nos Conselhos estaduais e municipais que tenham
relação com área (como os de Assistência Social, Cri‐
ança e Adolescente e Idoso) e a integração das ativi‐
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dades das entidades espíritas com a rede socioassis‐
tencial pública e privada. Foi apresentada a proposta
da Rede de Assistência Social Espírita (RASE), desen‐
volvida pela FEC, como ferramenta de integração dos
trabalhos de assistência e promoção social nos esta‐
dos, através do compartilhamento de projetos e infor‐
mações dos voluntários, instituições e usuários e que
será disponibilizada para todas as demais federati‐
vas. A inclusão nos centros
espíritas também foi trata‐
da na reunião, durante a
apresentação de um estu‐
do da USE-SP para a ade‐
quação das instalações das
casas visando a inclusão de
Pessoas com Necessidades
Especiais (PNE’s), por meio
de medidas de acessibilida‐
de integral. Por delibera‐
ção dos presentes, a vicepresidência de Assistência
e Promoção Social (VPAPS) da FEC passa a coordenar
a área de Assistência e Promoção Social Espírita da
Comissão Regional Sul.
A Área de Comunicação Social Espírita (ACSE)
discutiu a realização de campanhas nacionais em
2019. Já está em curso a campanha em alusão aos 70
anos do Pacto Áureo, com disponibilização de vasto
material para compartilhamento nas redes sociais
dos estados. Um dos encaminhamentos feitos foi a

atualização visual da campanha “Comece pelo Come‐
ço”.
A USE-SP fará a apresentação de uma nova propos‐
ta em breve. Foi informado que a equipe da regional
Norte desenvolveu, em nome da coordenação nacio‐
nal da ACSE, uma proposta de atualização da progra‐
mação visual para comemoração dos 25 anos da
Campanha “O melhor é viver em família”. O materi‐
al, formado por selo come‐
morativo, layout para cami‐
setas e posts para redes
sociais, está iniciando seu
processo de divulgação em
nível nacional, de forma
conjunta com a área da fa‐
mília. Foram discutidas ain‐
da estratégias de difusão
para a campanha de “Coleta
de informações pelo Sistema
de Informações do CFN”, co‐
nhecido em SC como Censo
Espírita.
No encerramento, realizado na manhã de domin‐
go, dia 07, foi realizado em plenária debate sobre a
sustentabilidade no movimento espírita. Além disso,
dirigentes da FEB e presidentes das Federativas esta‐
duais participantes do Encontro fizeram uso da pala‐
vra e relataram o excelente clima da reunião, repleta
de fraternidade, na qual se incluíram as vibrações da
espiritualidade que se fez presente.

Em três dias foram realizadas
reuniões das áreas de estudo,
mediunidade, atendimento
espiritual, assistência social,
comunicação, família, infância
e juventude"
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Easesc vai compartilhar boas práticas
e experiências exitosas da área em SC
Encontro Estadual de Assistência Social Espírita pretende ainda divulgar
dados que mostram extensão do trabalho realizado com os catarinenses
Texto: Marcia Paranhos

O

8º Encontro da Assistência Social Espírita de
Santa Catarina (EASESC 2019), que vai aconte‐
cer no dia 13 julho, em Florianópolis, prevê atividades
inovadoras. O objetivo é proporcionar o encontro dos
trabalhadores, dirigentes, estudantes, frequentadores e
parceiros de trabalho da Área de Promoção e Assistên‐
cia Social Espírita (APSE), trabalhando em rede e con‐
tribuindo para a redução da desigualdade social e
fortalecimento da justiça, fraternidade e solidariedade.
Entre as metas, está alcançar 100% das 16 URE’s
participantes no Encontro, divulgar a Rede de Assistên‐
cia Social Espírita (RASE) para todas as URE´s, incenti‐
vando sua implantação em suas áreas de atuação, após
a participação no Encontro.
A programação contará com os palestrantes Edvaldo
Oliveira (RJ) e Helder Boska (SC) e com quatro painéis
de debates temáticos, com apresentação de projetos de
inovação sobre os seguintes temas: atendimento a fa‐
mílias, à população em situação de rua, a gestantes e a
crianças e adolescentes. Para saber da programação e
se inscrever, basta acessar o site da FEC: fec.org.br

CENSO VAI DIRECIONAR NOVAS AÇÕES
Os dados do Censo realizado pela FEC em 2017 com
informações fornecidas por 83 casas estão servindo de
base para futuras estratégias da área de assistência
social espírita, de acordo com as diretrizes do Plano de
Trabalho para o Movimento Espírita 2018-2022 (CFN‐
/FEB) e com as demandas das Casas e da sociedade.
De acordo com dados do Censo, 2700 trabalhadores
atendem a cerca de 26 mil pessoas em SC todos os me‐
ses, em 72 casas espíritas espalhadas pelo Estado. Con‐
siderando o grupo familiar, cerca de 3 a 4 pessoas por
família, temos um total de 100 mil pessoas atingidas
pelas atividades. Além disso, considerando o custo
aproximado de R$ 72 por usuário atendido nas casas
espíritas de SC - no sistema público o custo é de cerca de
R$ 110 por usuário, já se sabe que o impacto das ações
de assistência social espírita totalizam mais de R$ 1,8
milhão por mês (26 mil usuários/mês). Esses valores
consideram os custos de execução de ações como as

relacionadas no quadro em destaque. Os recursos apli‐
cados são arrecadados por meio de doações, campa‐
nhas e contribuições espontâneas dos voluntários.
Como explica o vice-presidente da área, Jean Michel,
esses números são estimativas, “mas dão uma ideia do
alcance dos nossos atendimentos nos centros espíritas,
algo que não se tinha noção até agora”. É preciso consi‐
derar ainda que o Censo mostrou um panorama parci‐
al: Temos 165 casas filiadas à FEC, mas apenas 83
responderam ao levantamento e 72 informaram ter
atividades de APSE estabelecidas.
CERCA DE 600 ATIVIDADES DE APSE
SÃO REALIZADAS NAS CASAS DE SC.
AS MAIS CITADAS SÃO:
• Serviços de atenção à família: fornecimento de alimenta‐
ção, vestuário e de benefícios eventuais (aluguel, pagamento
de contas); atendimentos médico/odontológico, oficinas de
capacitação, evangelização familiar. 75% das Casas realizam
essa atividade.
• Atendimento a gestantes/parturientes/nutrizes: forne‐
cimento de enxovais, alimentação, vestuário; berçário, aten‐
dimento em serviços de saúde, orientação para cuidados com
bebês. 46% das Casas realizam essa atividade.
• Visitas domiciliares, a asilos, hospitais, instituições de aco‐
lhimento/internação/penais. 29% das Casas realizam essa
atividade.
• Serviços de atenção à criança e ao adolescente: forneci‐
mento de alimentação, vestuário, material escolar; oficinas
de reforço escolar, musicalização, encaminhamento ao mer‐
cado de trabalho, evangelização infanto-juvenil. 26% das Ca‐
sas realizam essa atividade.
• Atendimento à população em situação de rua: forneci‐
mento de alimentação, vestuário; serviços médico/odontoló‐
gico, barbearia, higiene pessoal, evangelização. 11% das
Casas realizam essa atividade.
• Outras atividades citadas: produção de artesanato, con‐
serto de roupas/calçados, envio de peças de roupas para regi‐
ão Nordeste e África, empréstimo de cadeiras de rodas, banco
de leite.
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MEMÓRIA
O JORNALISTA ITAELI PEREIRA, JUNTAMENTE COM O IRMÃO, IUÇÁ,
ATUOU NA CRIAÇÃO DO INFORMATIVO DA FEC, EM 1989

O resgate da história
d’O Federativo
Texto e foto: Ana Paula Flores

M

ovidos pelo desejo de compreender melhor
a trajetória dos 30 anos de existência d’O
Federativo, fomos em busca dos arquivos da FEC
para vasculhar o “baú” da história federativa.
Nos deparamos com mais de 50 edições do infor‐
mativo da nossa federativa com variados formatos
e designs, mas sempre com um fator em comum: a
abnegação de trabalhadores voluntários que doa‐
ram seu valioso tempo e conhecimentos para a di‐
fusão da doutrina espírita por meio da imprensa.
A primeira edição daquela que foi a semente d’O
Federativo foi criada em maio de 1989: contendo
quatro páginas singelamente datilografadas, o in‐
formativo trazia informações como o roteiro do
médium Divaldo Franco por Santa Catarina. Naque‐
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le ano, Divaldo visitara diversas cidades, acompa‐
nhado de uma comitiva da FEC.
Foi somente em agosto de 1992, no entanto, que o
informativo ganhou corpo. Motivados pelo chama‐
mento de Ari Kardec de Melo, presidente da FEC à
época, e de seu vice, Givaldo Tavares, o jornalista
Itaeli Pereira da Silva e seu irmão, Iuçá Pereira,
tomaram uma ousada decisão: criaram um periódi‐
co em formato tablóide com oito páginas em preto
e branco. Impressa na gráfica do extinto jornal “O
Estado”, a edição bimestral seria lançada com vul‐
tosos 2 mil exemplares.
A segunda edição, no entanto, foi publicada so‐
mente em abril de 1993. Motivos de ordem financei‐
ra impediram a circulação nos meses de dezembro
de 1992 e fevereiro de 1993. Até sua sexta edição, o
Federativo contava com anúncios de empresas de
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Florianópolis, algumas já extintas, como A Baratei‐
ra e outras ainda existentes, como a quase centená‐
ria Farmácia Homeopática João di Bernardi. Itaeli
comenta que a “venda” de anúncios era um proces‐
so natural: “Tínhamos muitos amigos e conhecidos
na região, então pedíamos apoio e cada empresa
dava o que podia para colaborar com a impressão”.
Além disso, a publicação contava com uma campa‐
nha de assinaturas. Em sua segunda edição, o infor‐
mativo já contabilizava mais de cem assinantes
pelo estado, que pagavam Cr$ 20 mil por semestre
para receber três edições.

CENSO ESPÍRITA EM 1997
A questão financeira e a dificuldade de manter os
anunciantes impactaram novamente na edição nu‐
mero 7 (jan/fev/março 1996): o boletim passou a ser
publicado em formato A4 (folha ofício), com quatro
páginas e uma tiragem menor. Um dos conteúdos
de destaque está no número 10, de agosto de 1997:
uma de suas matérias falava sobre a realização de
um Censo Espírita, por meio de um questionário
impresso, que permitiria à FEC ter um “retrato do
que está ocorrendo” nas instituições espíritas filia‐
das à epoca. Nos dias de hoje, a FEC está à frente do
projeto de levantamento de informações federati‐
vas nacional. O Censo SC, totalmente informatiza‐
do, serviu de modelo para a Federação Espírita
Brasileira (FEB). Iniciado em SC em 2016, o Censo
busca coletar dados e informações das atividades

realizadas pelas 160 instituições espíritas filiadas
em SC, permitindo que os espíritas tenham conheci‐
mento real da abrangência e impacto de sua tarefa.
A edição número 11 (março/abril 1999) trazia na
capa “Curiosidades do Movimento Espírita Catarinen‐
se”, como o número de espíritas do estado e o centro
espírita mais antigo. Nessa mesma edição, o Federati‐
vo voltou a contar com anunciantes. Um deles divul‐
gava a Livraria Espírita Novos Horizontes, que existia
no Shopping Beira Mar. Hoje, a capital não mais
dispõe de livrarias espíritas em locais públicos.
A edição número 13 (novembro/dezembro de
1999) lançou uma iniciativa que existe até hoje: a
Campanha da Luz, realizada por meio de um convê‐
nio com a Centrais Elétricas de SC (Celesc). As pesso‐
as interessadas podiam, à época, contribuir
financeiramente por meio de débito automático na
fatura de energia elétrica. Em 2017, a FEC atualizou
a campanha, que foi intitulada “Amigos da FEC”.
Além do formulário impresso de autorização do
débito, os interessados podem preencher um for‐
mulário online, facilitando a disseminação do
projeto. O formulário está disponível no link:
http://bit.ly/formulario_AmigosdaFEC
Há quase 18 anos, na edição número 14 (jul/ago
de 2000), era divulgada o I Encontro Espírita de
Arte de SC, o Espirarte. O evento realizado em
Florianópolis contou com a participação de 97 pes‐
soas. Em abril de 2018, a FEC realizou outra edição
do Encontro, desta vez em Blumenau.
Por cerca de oito anos O Federativo deixou de ser
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produzido. Seu ressurgimento se deu em jan/fev‐
/março de 2008, com um boletim de quatro pági‐
nas. No editorial, o presidente à época, Olenyr
Teixeira, descreve o sentimento de relançar o
periódico: “Esperamos que os caros leitores com‐
partilhem conosco da satisfação de reativar este
precioso meio de comunicação”. O jornalista Ed‐
mar Bernardes era responsável pela edição do
material, função que exerceu até 2014.

2009: IMPRESSÃO COLORIDA
A última edição de 2009 trouxe uma novidade: o
informativo passou a ser impresso em cores. Já em
janeiro/fevereiro/março de 2011 o destaque foi a
inauguração da nova sede da FEC, que passou a
ocupar um espaço mais amplo no bairro Monte
Cristo, região continental de Florianópolis.
Em setembro de 2011, uma mudança no layout
deu uma nova cara ao in‐
formativo. O projeto gráfi‐
co e a diagramação eram
feitos
voluntariamente
pela profissional Cristiane
Cardoso, que foi convida‐
da por Edmar a integrar a
equipe.
A contagem das edições
foi retomada na edição de
abril de 2013 (ed. 24, nº
40), com a inserção do ano,
além do número. A última
edição desse mesmo ano
trazia como destaque o
lançamento do novo site da federativa catarinen‐
se, feito pela empresa Expert Sites, do confrade
Luciano Pudell Wagner, seareiro da 1ª União Regi‐
onal Espírita.
Para atender com maior sustentabilidade finan‐
ceira seus objetivos, a diretoria executiva da FEC

decidiu, em junho de 2015 (ed. 46) tornar O Fede‐
rativo um informativo digital e semestral. A inicia‐
tiva buscava, mais uma vez, otimizar os quase
sempre insuficientes recursos financeiros. Dessa
forma, por cinco edições, o Federativo deixou de
ser impresso.

NOVO PROJETO EDITORIAL
Em 2017, a nova diretoria executiva da FEC,
presidida por Esther Fregossi, confiou em nossa
proposta, e com o apoio da vice-presidência de
Educação e Difusão, convidamos uma nova equipe
para reunir esforços e renovar o projeto d’o Fede‐
rativo. Desde então, temos alcançado, a cada edi‐
ção, uma maior qualidade editorial e gráfica,
sobretudo com o trabalho do jornalista Gustavo
Petry. Hoje, o avanço tecnológico permite que o
trabalho seja realizado de forma totalmente des‐
centralizada: a equipe edi‐
torial se divide entre
Florianópolis e Balneário
Camboriú, enquanto a
gráfica escolhida para im‐
pressão está sediada em
Timbó.
Percebemos que, aos
poucos, o movimento fede‐
rado foi entendendo a im‐
portância de retomar este
veículo de disseminação
das ideias espíritas, e hoje,
chegamos à edição núme‐
ro 57, satisfeitos com o re‐
sultado, mas cientes dos compromissos que
assumimos. Esse compromisso exige de nós a ina‐
diável tarefa de atingir, cada vez mais irmãos
catarinenses desejosos do consolo e do esclareci‐
mento que o Cristianismo Redivivo nos oferece!
Vida longa ao Federativo!

"Este informativo completa
30 anos de história contando
com a abnegação de
trabalhadores voluntários
que oferecem seu tempo e
conhecimentos para a
difusão da doutrina espírita
por meio da imprensa"
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LIDERANÇA COM JESUS

Comissões Regionais serão de junho a setembro

J

esus nos convida ao trabalho. A oportunidade
bate a nossa porta. Este é o momento de nos
prepararmos para os desafios no meio espírita. Com
esse intuito, a Federação Espírita Catarinense convida
a todos aqueles que exercem papel de liderança volun‐
tária no Espiritismo para participar das Comissões Re‐
gionais 2019, com o tema “Liderança com Jesus”.
Para a presidente da FEC, Esther Fregossi, “é cada
vez mais imperioso qualificar nosso trabalho de diri‐
gentes em todas as instâncias federativas, com base em
premissas e competências preconizadas por Jesus”.
As Comissões Regionais são reuniões que acontecem
anualmente, com a participação da Diretoria Executi‐

APOIO PUBLICITÁRIO

va da FEC, da diretoria e coordenadores de áreas das
Uniões Regionais Espíritas (URES) e das Instituições
Espíritas. Nesses encontros são estabelecidas diretri‐
zes, objetivos e ações visando o planejamento integra‐
do de atividades e programas.
O evento acontece sempre em um sábado, em cada
uma das seis macrorregiões, abrangendo atividades
das áreas de gestão e planejamento, mediunidade e
atendimento espiritual, assistência e promoção social
espírita, família, evangelização da infância e da juven‐
tude, estudos, comunicação social e artes.
Acompanhe o calendário e peça ao dirigente de sua
instituição espírita fazer a inscrição no portal da FEC.

13

14

COMEMORAÇÃO

70 Anos do Pacto Áureo

Por Marta Antunes Moura,
vice-presidente da FEB

O

trabalho de união e unificação espíritas, ide‐
al abraçado desde o início pelos pioneiros
do Movimento Espírita brasileiro, encontra no es‐
pírito Bezerra de Menezes o seu orientador e incen‐
tivador mais dedicado que, do plano espiritual
muito trabalhou para que, em 5 de outubro de 1949,
ocorresse a assinatura do Pacto Áureo. O documen‐
to que representa o acordo de Unificação do Movi‐
mento Espírita brasileiro que traz no seu bojo o
sincero desejo das instituições e pessoas em promo‐
ver a união dos espíritas com vistas ao trabalho de
difusão dos ensinos da Doutrina Espírita.
A assinatura do Pacto Áureo, na feliz expressão de
Lins de Vasconcelos, um dos seus signatários e repre‐
sentante da Federação Espírita do Paraná, aconteceu
durante o Congresso Pan-Americano que se realiza‐
va no Rio de Janeiro, então capital do Brasil:
Precedera à Grande Conferência Espírita do Rio
de Janeiro um Congresso Espírita Pan-Americano,
que atraíra à antiga Capital da República muitos
espíritas dirigentes de instituições estaduais. A
ideia de aproveitarem a ocasião para se dirigirem à
Federação Espírita Brasileira nasceu simultânea e
espontaneamente em diversas mentes, buscandose uma fórmula de entendimento entre todos os
espiritistas, que exprimisse as aspirações de frater‐
nidade, preconizada nos ensinos evangélicos, e de
organização livre e responsável das instituições
espíritas, isenta de imposições e personalismos.
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Após entendimentos preliminares, foi marcado
um encontro na sede da Federação, com sua Dire‐
toria, ao qual compareceram os representantes
das Federações e demais instituições estaduais. O
encontro ficou conhecido como Grande Conferên‐
cia Espírita do Rio de Janeiro, tendo sido lavrada a
célebre Ata com os pontos essenciais sobre os
quais se assentava o acordo da Unificação.
O Pacto Áureo foi acordo celebrado entre a
Federação Espírita Brasileira (FEB) e representan‐
tes de várias Federações e Uniões de âmbito esta‐
dual, visando unificar o movimento espírita em
nível nacional. Com a assinatura do Documento,
definiu-se critérios de entendimento entre as insti‐
tuições espíritas do país, possibilitando o surgi‐
mento de nova fase de difusão do Espiritismo,
buscando, ao mesmo tempo, estabelecer convivên‐
cia fraterna entre os espíritas, sem imposições de
qualquer natureza.
Passados 70 anos do acordo de unificação espíri‐
ta, duas grandes lições da assinatura do Pacto tra‐
zem reflexo nos dias atuais. A primeira é a que nos
ensinou que a tarefa principal das Instituições Fe‐
derativas é a de desenvolver todo um trabalho de
apoio aos grupos e centros espíritas no sentido de
proporcionar aos mesmos as condições de bem
realizarem as atividades para as quais estão desti‐
nados. Por esse caminho, poderemos chegar mais
rapidamente ao resultado previsto por Allan Kar‐
dec ao observar: “Esses grupos, correspondendo-se
entre si, visitando-se, permutando observações,
podem desde já formar o núcleo da grande família
espírita, que um dia congregará todas as opiniões e
unirá os homens por um único sentimento: o da
fraternidade, sancionado pela caridade cristã.”.
A segunda lição nos faz perceber que o trabalho
de unificação “[...] assenta-se nos princípios de
fraternidade, solidariedade, liberdade e responsa‐
bilidade que a Doutrina Espírita preconiza, ensi‐
nando-nos que para realizar esse trabalho é
necessário despojarmo-nos de todo personalismo,
tratando os nossos companheiros em total condição
de igualdade, vivenciando a caridade no seu senti‐
do mais amplo de benevolência, indulgência e per‐
dão, e aprendendo a servir como o Evangelho nos
ensina: “Quem quiser ser o maior, este sirva aos
demais”.
Se recuarmos no tempo, podemos afirmar que,
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efetivamente, a expressão Movimento Espírita sur‐
giu com a publicação das obras da Codificação, as
quais materializaram no Planeta um corpo de dou‐
trina denominado Espiritismo ou Doutrina Espírita.
A partir daí é que surge a movimentação humana
em torno das ideias espíritas. Somente a partir das
obras publicadas por Allan Kardec é que podemos
falar, efetivamente, em ação dos espíritas com vis‐
tas à propagação do Espiritismo. Nesse contexto,
podemos conceituar Movimento Espírita como o
conjunto das atividades que têm por objetivo estu‐
dar, divulgar e praticar a Doutrina Espírita, contida
nas obras básicas de Allan Kardec, colocando-a ao
alcance e a serviço de toda a Humanidade. As ativi‐
dades que compõem o Movimento Espírita são
realizadas por pessoas, isoladamente ou em con‐
junto, e por Instituições Espíritas. Todavia, só pode‐
mos dizer Movimento Espírita brasileiro, a partir
da assinatura do Pacto Áureo.
O Pacto Áureo é um documento muito simples e
objetivo, contendo 18 artigos, a partir dos quais
define-se a organização estrutural, administrativa e
doutrinária do Movimento Espírita Federativo
brasileiro. O segundo artigo criou o Conselho Fede‐
rativo Nacional, órgão da Federação Espírita Brasi‐
leira que atua como coordenador nacional do
movimento espírita federativo, com a finalidade de
executar, desenvolver e ampliar os planos da sua
atual Organização Federativa. Ficou determinado
que cada estado da República Federativa do Brasil
teria uma Federativa ou União Estadual que coorde‐
naria os respectivos centros espíritas a ela filiados.
O Centro Espírita é configura-se como a unidade
básica do Movimento Espírita estadual.

FORAM SIGNATÁRIOS DO PACTO ÁUREO:
• Oswaldo Mello (secretário):
Representante de Santa Catarina que, plasmando a
consciência espírita de sua terra, em abril de 1945,
fundava a Federação Espírita Catarinense;
• Wantuil de Freitas:
presidente da FEB;
• Lins de Vasconcellos,
• Aurino Barbosa Souto:
Liga Espírita do Brasil, Paraná;
• Francisco Spinelli:
Federação Espírita do Rio Grande do Sul;
• Roberto Pedro Michelena,
• Felisberto do Amaral Peixoto,
• Marcírio Cardoso de Oliveira,
• Jardelino Ramos:
Federação Espírita de Santa catarina;
• João Ghignone,
• Franscisco Raitani:
Federação Espírita do Paraná;
• Pedro Camargo,
• Carlos Jordão da Silva:
União Espírita de São Paulo;
• Bady Elias Curi,
• Noraldino de Mello Castro:
União Espírita Mineira
Comemoramos em outubro próximo os 70 Anos
do Pacto Áureo. É data que deve ser lembrada com
alegria e gratidão aos dedicados signatários desse
documento tão importante e útil para o Movimento
Espírita brasileiro, pois como afirmou o ex-presi‐
dente da FEB, Juvanir Borges de Souza, em artigo da
Reformador (julho/2003), o Pacto Áureo é “expressão

lúcida de entendimento e concórdia que deve exis�r
entre os adeptos sinceros da Doutrina Espírita, que
podem divergir em pequenos e secundários pontos
doutrinários, mas que não têm razão para fazer da
divergência o pomo de discórdia, de intransigência, intolerância e incompreensão”.
¹ FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA. Reformador.
1960. Editorial, p.4.
² KARDEC, Allan. O Livro dos Médiuns.
Cap. XXIX, item 334, p.366.
³ MATEUS, 20: 20-28.
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PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE

Espiritismo é levado à universidade
por meio de projeto inédito em
Florianópolis
Texto e fotos: Thais Lenz

A

Federação Espírita Catarinense (FEC), por
meio de uma inédita parceria com a Univer‐
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC), passou a
oferecer em 2019 encontros no Centro Ecumênico
da instituição. Todas as quintas-feiras, a partir das
18h, uma equipe de trabalhadores espíritas se reú‐
ne para realizar palestras, sempre seguidas de
debates, e também aplicar passes.
Acompanhamos um desses encontros, realizado
no final de maio. Em um dia de muita chuva, que se
estendeu forte até a noite, natural que não houves‐
se um grande público. Enquanto boa parte das pes‐
soas só pensava em voltar para casa e tomar um
banho quente, houve quem tenha reservado um
tempo para comparecer ao encontro. Com o tema
“Sexualidade à luz do Espiritismo”, o palestrante
Félipe Vagner Simões de Almeida, do Centro Espíri‐
ta Irmão Erasto, inicialmente apresentou informa‐
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ções relacionadas a estudos sobre a sexualidade,
desenvolvidos por nomes que são referências mun‐
diais e históricas no assunto.
Após um breve resumo sobre as pesquisas reali‐
zadas pelo criador da psicanálise, Sigmund Freud,
bem como pelo professor e biólogo Alfred Charles
Kinsey, além do casal de cientistas Virginia Johnson
e William Masters, o palestrante apresentou a visão
espírita sobre o assunto, no que se refere à impor‐
tância da aceitação e do respeito à orientação sexu‐
al de cada um. Falou ainda, sobre a necessidade de
amparar jovens que vivam dilemas relacionados à
sexualidade, afirmando a necessidade de instruí-los
sobre os cuidados essenciais para o desenvolvimen‐
to de uma vida sexual responsável e consciente.
Ao final da palestra os participantes compartilha‐
ram suas opiniões sobre o tema, comentando que,
para o bem de todos, a sociedade evoluiu e que
apesar de todo o preconceito que ainda possa exis‐
tir, felizmente, hoje em dia há mais espaço para que
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as pessoas possam manifestar-se de forma mais
livre sobre as diferentes formas de amar.

APOIO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
Os encontros realizados na Universidade Federal
normalmente reúnem moradores da região próxi‐
ma à UFSC, bem como funcionários e estudantes da
instituição. A iniciativa veio a atender uma das di‐
retrizes do Plano de Trabalho para o Movimento
Espirita Brasileiro (CFN/FEB), difundindo o Espiri‐
tismo a um maior número de pessoas e, ainda, ofe‐
recendo uma forma de auxílio e amparo.
Ricardo Silveira, que é um dos responsáveis pelo
projeto, explica que a motivação de implantá-lo no
meio acadêmico ocorreu em atenção à demanda
do público jovem, formado por estudantes dos
mais diferentes cursos da universidade, que
encontrava poucas possibilidades de uma vivência
voltada à espiritualidade e à reflexão interior. É
justamente o que explica Magna Luz, que também

“E

ste espaço aqui na UFSC é extremamen‐
te importante, porque a Universidade é
um espaço onde aprendemos de tudo um pouco.
Estudam-se todas as ciências, então, nada mais
interessante do que você trazer o Espiritismo,
que é uma filosofia, um estudo muito importante
para a formação do ser humano, que é seu co‐
nhecimento espiritual e as explicações sobre o
porquê estamos aqui, de onde viemos, para aon‐
de vamos, as consequências das nossas ações
nessa vida e para a vida futura.
Na vida acadêmica, como trabalhamos com
ciência, sempre questionamos tudo e normal‐
mente tentamos compreender diferentes pers‐
pectivas sobre um mesmo assunto para escolher
aquilo que pareça ser a melhor opção para expli‐
car nossas dúvidas. Então, nesse sentido, o Espi‐
ritismo tem bem esse caráter, principalmente
pela abordagem do seu codificador, Allan Kar‐
dec, que foi um verdadeiro cientista ao levantar
muitos dados de forma empírica.”

Marco Aurélio Nadal de Masi - Participante da
palestra | Ex-professor das disciplinas de Geolo‐
gia Geral, História da Cultura e do Pensamento
Humano na UFSC.

coordena a iniciativa. “O nosso projeto visa especi‐
almente dar uma alternativa de visão de mundo a
esse jovem, que está carente de um outro referen‐
cial, que não seja apenas o acadêmico. Entendemos
que os jovens necessitam de amparo para suas
carências, pois muitos estão longe de suas famílias,
sozinhos, deprimidos e com problemas comuns a
essa época da vida”, comenta ela, que é vice-presi‐
dente de Família, Infância e Juventude da FEC.
Para o palestrante Félipe, que fez a apresenta‐
ção do tema “Sexualidade à luz do Espiritismo”, a
presença da doutrina espírita no contexto acadê‐
mico traz algumas particularidades. “Quando
estamos dentro do ambiente acadêmico, que ao
longo dos séculos constitui-se de um modo materi‐
alista, é de fundamental importância trazer pon‐
tos de sintonia. Então é importante trazer
informações que são da história acadêmica e não
utilizar apenas o linguajar da casa espírita, para
que assim nossa palavra possa ser ouvida e me‐
lhor compreendida”, explica.
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ENTREVISTA

O perdão que cura as doenças
Em entrevista exclusiva à FEC, o médico goiano Vicente Pessoa
fala sobre as bases científicas e espirituais do perdão

V

ários sistemas de escores foram desenvolvi‐
dos para graduar a gravidade de uma doen‐
ça em pacientes criticamente enfermos. Esses
sistemas são moderadamente precisos para prever
a sobrevida do indivíduo e para realizar pesqui‐
sas, porque permitem a comparação dos resulta‐
dos entre grupos de pacientes criticamente
enfermos cuja gravidade da enfermidade é seme‐
lhante. As implicações do perdão na saúde emoci‐
onal já eram conhecidas, mas descobrir que o
corpo que padece de alguma doença melhora ao
exercitar o perdão, tem sido foco de estudos recen‐
tes e constantes. O infectologista Vicente Pessoa é
médico e membro da AME - Associação MédicoEspírita de Goiânia. Ele esteve nas duas edições da
Conferência Espírita de Santa Catarina, que acon‐
teceram em Tubarão, no mês de abril e em Itajaí,
no mês de junho, onde realizou uma palestra so‐
bre o efeito do perdão na recuperação de enfermi‐
dades e conversou com a reportagem.
Os estudos científicos dizem o que a respeito
dos dois grupos pesquisados, os que perdoaram
e os que não perdoaram?
Estudando grupos controle, avaliou-se os escores,
e os resultados são claros: perdoar é o caminho
para a felicidade e a cura. Aspectos como qualidade
de vida, leveza no viver foram muito melhores nas
pessoas que perdoaram do que nas que guardavam
mágoa. Exames de sangue mostraram alteração da
pressão, dor de cabeça e crescimento de tumores
maiores nos rancorosos. Quando odiamos alguém,
nos fixamos nesta pessoa e cada vez que revivemos
a situação que nos provocou a mágoa, nosso orga‐
nismo sofre o stress como se a situação tivesse
ocorrido novamente, desencadeando substâncias
químicas negativas em nosso organismo repetidas
vezes.
Na prática quando alguém se sente prejudica‐
do, não é fácil praticar o perdão. Como exerci‐
tar isso?
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O perdão é um processo que envolve razão e
emoção. A ofensa é dominada pela emoção, como
uma onda preenche tudo: é a dor, a humilhação, a
vergonha. Perdoar não significa somente esquecer,
mas sim, não querer revidar. Só o tempo fará diluir
a intensidade das emoções, dando espaço para a
razão, que denota a maturidade.
Na doutrina espírita o perdão vive sendo
citado como fundamental para a vida, antes e
depois do desencarne. Seria uma libertação?
Segundo nos esclarece o mentor espiritual Em‐
manuel: ”o perdão significa renunciar à vingança,
sem que o ofendido precise esquecer plenamente a
falta de seu irmão; entretanto para o Espírito Evan‐
gelizado, perdão e esquecimento devem caminhar
juntos, embora prevaleça para todos os instantes da
existência a necessidade de oração e vigilância.”
Negar o perdão a si mesmo ou ao outro é como
manter uma ancora que lhe prende a uma pessoa, a
um lugar ou a uma situação. Por isto a Espirituali‐
dade Superior ensina: o perdão liberta. Liberta da
mágoa, do ódio e da tristeza. Com isso, evita os
reflexos psicológicos e físicos no enfermo.

ESPIRITISMO & ARTE

Reflexões sobre a Arte Espírita
“É preciso habilidade e talento para que o Espiritismo resplandeça na Arte
de forma sublime e natural, sem o ranço do moralismo e do proselitismo”
Texto: Rogério Silva

O

tema arte espírita tem rendido muito debate.
Afinal, existe uma arte que pode ser chamada
de espírita? E o que pensar sobre o conceito de que “a
arte é arte, não precisa de rótulos”?
Por mais que o termo seja polêmico, o codificador
Allan Kardec não teve nenhuma objeção em utilizálo, explicitamente, em Obras Póstumas: “Assim como
a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a
arte espírita será o complemento e a transformação
da arte cristã”1. A grande questão,
então, parece não ser de ordem
semântica, mas sim, conceitual. O
que seria essa arte espírita?
O pensamento de Kardec acima
exposto fundamenta-se em respos‐
ta dada pelo Espírito Alfred de
Musset, quando questionado sobre
o assunto, em artigo publicado na
Revista Espírita de dezembro de
18602. Se observarmos com mais
profundidade o contexto em que o
termo foi utilizado, tanto na per‐
gunta quanto na resposta de Mus‐
set, veremos que não se
intencionava categorizá-lo segun‐
do o mesmo prisma com que, aca‐
demicamente, classificamos a arte.
A adjetivação espírita não se caracterizava como uma
escola artística, assim como podem ser consideradas
a arte renascentista, a arte barroca, a arte contempo‐
rânea, a arte moderna, etc. Nos parece que o que se
buscou foi entender a arte sob a ótica de seu objetivo
ante as realidades e necessidades do Espírito.
Segundo essa visão, é-nos apresentada a arte pagã
como representativa de um momento evolutivo em
que predominavam os valores da vida puramente
material. Nas palavras de Kardec, “durante as épocas
primitivas, em que os homens unicamente conheci‐
am a vida material, em que a Filosofia divinizava a
natureza, a arte buscou, antes de tudo, a perfeição da
forma. A beleza corporal era, então, a qualidade capi‐
tal; a arte se aplicou em a reproduzir e idealizar”3.
A arte cristã aparece como aquela que abre um
canal com o espiritual, com o divino, porém, ainda

impregnada dos valores medievais da submissão cega
e irracional, aliada aos sentimentos de inferioridade
moral, de pecado, de culpa, de uma distância gigan‐
tesca entre Deus – sagrado – e o homem – pecador.
Nesse momento, “a arte se elevou; revestiu caráter
grandioso e sublime, porém ainda sombrio. Ela está
toda, com efeito, na pintura do inferno e do céu da
Idade Média, na de sofrimentos eternos, ou de uma
beatitude muito distante, colocada tão alto que nos
parece quase inacessível”4.
A arte espírita vem em sequência, em um contexto
em que o homem conseguirá se
libertar de seus atavismos e enxer‐
gar-se a si mesmo como um ser
integrado com o Universo, regido
por leis imutáveis e que o condu‐
zem à evolução. Seria uma arte
que se impregna de valores e prin‐
cípios estabelecidos pelo Espiritis‐
mo.
Na busca de querer produzir
essa arte espírita, devemos ter o
cuidado de não transformar a arte
em instrumento panfletário de di‐
fusão doutrinária. Por mais bemintencionados que estejamos, ao
querermos fazer da arte mero
meio de divulgação de ideias es‐
píritas podemos cair na armadilha
de denegrir o trabalho artístico e a própria Doutrina.
É preciso habilidade e talento para que o Espiritismo
resplandeça na Arte de forma sublime e natural, sem
o ranço do moralismo e do proselitismo.
Talvez não saibamos ainda, de fato, o que seja a
arte espírita. Mas que a arte que os espíritas produ‐
zem possa, pelo menos, provocar no ser humano
exatamente aquilo que a Doutrina Espírita promove:
um despertar da consciência a respeito de quem
somos, de onde viemos, do para onde vamos e da
nobre razão da Vida.
¹ KARDEC, Allan. Obras Póstumas. Tradução de Guillon Ribeiro. 39 ed.,
Rio de Janeiro: FEB, 2006, p. 177.
² KARDEC, Allan. Revista Espírita, Ano III, nº 12, dezembro de 1860,
Rio de Janeiro: FEB, p. 531.
³ KARDEC, Allan. Obras Póstumas. Tradução de Guillon
Ribeiro. 39 ed., Rio de Janeiro: FEB, 2006, p.176.
⁴ KARDEC, Allan. Obras Póstumas. Tradução de Guillon
Ribeiro. 39 ed., Rio de Janeiro: FEB, 2006, p.177.
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