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Se você, leitor, tem alguma dúvida relacionada à 
Doutrina Espírita, envie para a revista Fé Raciocinada 

por e-mail cep.feraciocinada@gmail.com 
A sua pergunta poderá ser a dúvida de outros 

leitores e ser selecionada para publicação nas  
edições seguintes.  

Obs.: Nem todas as respostas serão publicadas e as respostas selecionadas 
ou parte delas podem ser alteradas de acordo com o espaço disponível.

sábio, como capacetes que imagina-
mos proteger o cérebro ou vendas 
que impedem os olhos de levar novas 
informações à nossa mente.

Pelos artigos contidos nesta revis-
ta, vemos um mundo ativo no Espiri-
tismo. Vemos pessoas que, à maneira 
de Paulo de Tarso, levam o conheci-
mento além das fronteiras do espaço e 
do tempo; vemos cientistas que “cola-
boram com o perdão às faltas”, fazen-
do andar os paralíticos; vemos espíri-
tas valendo-se de seus corpos como 
forma de expressão da doutrina; ve-
mos o poder da fecundação psíquica 
na troca de ideias e de conhecimento 
entre colegas de Casas distintas, para 
a ampliação de capacidades e possi-
bilidades; vemos pessoas formando 
famílias que lhes permitam a prática 
do amor e da educação, contornando 
as limitações impostas; vemos autores 
disseminando as porções de revelação 
que interpretaram; vemos o plano es-
piritual empenhado em tudo isso, vis-
to que todos têm um objetivo comum: 
a expansão do Bem.

Bem, em verdade, vê quem quer, 
quem tem olhos de ver, olhos de ler. É 
o que nos motiva a elaborar esta revis-
ta: levar tudo isso aos olhos dos leito-
res. Muros e vendas podem cair, elimi-
nando possíveis barreiras, pois para os 
verdadeiros espíritas não há barreiras 
sequer entre a vida e a morte.

Como dizia o Prof. Rino Curti, 
“Eu fiz a minha parte. Eu fiz até aqui, 
outros seguirão o caminho”.

Sigamos fazendo, produzindo, di-
vulgando e abrindo caminhos.  

Gilberto Peverari Simões
Diretor da Área de Aperfeiçoamento 
Doutrinário e da Comunicação e 
Expositor do 3º Ano do Curso de 
Divulgador e Expositor da CEP.

A construção da Mu-
ralha da China levou 
cerca de 1.500 anos e 

foi concluída na dinastia Ming, quan-
do havia grande preocupação com a 
militarização, a manutenção do po-
der e a unidade política. Isso fez com 
que os contatos com o exterior fossem 
bloqueados e a China encolhesse para 
dentro de seu território. Como resul-
tado, surgiu a escassez de talentos, a 
ineficiência administrativa, a prostra-
ção econômica e, por ironia, a fragili-
zação das forças de defesa. “Preocu-
pada em manter o status quo político 
e a defesa do território, em sua grande 
parte a China da dinastia Ming é ca-
racterizada por uma era de estagnação 
ou baixa inovação nos aspectos eco-
nômico, cultural e tecnológico”, como 
nos informa Wilson Marchionatti em 
China – Velho e Novo Império.

A História nos ajuda a não come-
ter os mesmos erros.

As muralhas servem para evitar 
que sejamos invadidos, mas também 
nos impedem de sair. Se por um lado 

evitam o saque de nossos recursos, 
por outro não permitem o acesso ao 
progresso que ocorre lá fora. Estou 
tratando dos bloqueios que erigimos 
por conta própria ou que são suge-
ridos por alguém considerado mais 
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 Editorial

A revista Fé Raciocinada convida você, 
nosso leitor, a participar de cada  

edição. Envie suas opiniões, sugestões e 
críticas por e-mail:

cep.feraciocinada@gmail.com

Fale Conosco Pergunta do Leitor
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D evido ao acidente ocor-
rido com nosso edifício 
na véspera de Natal do 

ano passado, as atividades da CEP fi-
caram paralisadas por quatro meses, 
o que fez muita falta para todos nós: 
diretores, dirigentes, expositores, tra-
balhadores, alunos e assistidos.

Felizmente, após grandes esfor-
ços e muito trabalho de alguns ab-
negados companheiros, no final 
de abril, a CEP foi liberada para o 
retorno às suas atividades, fato que 
proporcionou grande alegria e satis-
fação a todos.

Dessa forma, a partir de maio a 
CEP recomeçou todas as suas ativi-
dades, porém, de uma maneira nova 
por parte de todos, que se apresenta-
ram renovados na alegria, na satisfa-
ção, na disposição, no empenho, na 
cooperação, etc.

Uma revista espírita é o instru-
mento de divulgação da instituição 
que a edita. Sua principal função é 
levar a público a essência das ativi-

Rubens de Freitas
Presidente da Coligação Espírita 
Progressista.

Tempo de renovação
“É assim que os 
aperfeiçoamentos 
efetuados, os avanços 
alcançados nos métodos e 
as conquistas realizadas 
no desenvolvimento dos 
trabalhos, das várias 
áreas da instituição, são 
divulgados e revertidos a 
favor de toda a comunidade 
a ela agregada’’

Por um longo período, devido a 
vários motivos que não vêm ao caso 
mencionar, a revista Fé Raciocinada, 
instrumento de divulgação da CEP, 
deixou de ser editada, o que repre-
sentou uma grande lacuna nas ativi-
dades de nossa instituição.

Com este número recomeçamos a 
edição deste importante instrumento, 
porém, assim como toda a comuni-
dade da CEP retornou fortalecida 
e renovada em sua disposição e em 
seus propósitos, o retorno às edições 
de nossa revista está sendo feito de 
uma forma totalmente nova: em sua 
equipe de edição, em seu novo modo 
de ver as atividades da CEP, seu novo 
layout, seu conteúdo mais abrangen-
te, com imagens, artigos e um grande 
número de notícias sobre a nossa sede 
central e sobre os centros coligados.

Esperamos, dessa maneira, cum-
prir o principal objetivo da revista.

Portanto, entregamos a você, 
querido leitor, o primeiro número de 
nossa renovada revista, esperando 
que ela atenda a suas necessidades e 
expectativas e permanecemos à sua 
disposição, para eventuais sugestões e 
comentários sobre esta atividade.  

dades da casa espírita, tais como: o 
conhecimento desenvolvido, as ex-
periências adquiridas, as melhorias 
alcançadas, o aperfeiçoamento das 
atividades, notícias, etc.

 Mensagem do Presidente
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E como escreveu o poeta, as-
sim Deus uniu portugue-
ses, brasileiros e a Dou-

trina Espírita. Unidos pela história 
e pelos mesmos ideais. Muito além 
do mar... sem limites e sem frontei-
ras pela iniciativa pioneira de Julia-
no Gomes de Almeida, trabalhador 
da Coligação Espírita Progressista 
(CEP) e de dois portugueses que a 
levaram adiante.

O primeiro contato do portu-
guês aposentado Manuel Fernando 
dos Santos Mota com o Espiritismo 
ocorreu no ano 2000, quando come-
çou a frequentar reuniões espíritas. 
“Durante um ano frequentei essas 
reuniões sem saber exatamente o 
que andava a fazer. Meu verdadeiro 
despertar para a Doutrina Espírita 
aconteceu quando assisti a minha 
primeira reunião mediúnica que me 
fez assumir o Espiritismo como um 
dos objetivos fundamentais da mi-
nha vida”, conta ele. 

da Doutrina Espírita, frequentador 
assíduo, trabalhador atencioso e di-
vulgador incansável do Espiritismo e 
dos cursos da CEP. Desde então suas 
vidas nunca mais foram as mesmas. 

Na época, Fernando residia na ci-
dade do Porto, em Portugal; a 50 km 
dali, vivia Carlos na cidade de Espo-
sende; e Juliano morava em São Pau-
lo, no Brasil.

Além de trabalhador importan-
te na seara do mestre Jesus, Juliano  
Almeida desenvolveu vários estudos 
em muitas salas espíritas na Internet. 
Entre 2007, pelo programa Paltalk, 
deu início ao Curso Básico de Espiri-
tismo, e nos anos seguintes ao curso de 
Educação Mediúnica Espírita, tendo 
sempre como base os livros do prof. 
Rino Curti, chegando a ministrar aulas 
em três turmas simultâneas em 2009, 

Ensino a distância: 
sem limites e sem fronteiras

Por Gilberto Simões e Cynthia Araujo

“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.   
Deus quis que a terra fosse toda uma, 
Que o mar unisse, já não separasse”* 

Já para o gestor comercial Car-
los Manuel Oliveira Santa Marinha, 
também português, o contato com o 
Espiritismo ocorreu anos antes, em 
1997, por intermédio de familiares 
que procuravam ajuda em um centro 
espírita.

Encontro fraternal

Mas apesar de patrícios, não foi 
em Portugal que Fernando e Carlos 
se conheceram. Foi por um progra-
ma de chat interativo na Internet, 
com texto e voz, conhecido como 
Paltalk, que permite a interação 
dos internautas. E foi também pelo 
programa que ambos conheceram o 
“professor Almeida”, como carinho-
samente era chamado Juliano Gomes 
de Almeida, profundo conhecedor 

* Versos extraídos do poema Mar 
português, do poeta português 
Fernando Pessoa.

Divulgação
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Manuel Fernando dos Santos Mota (à esq.) e Carlos Manuel O. Santa 
Marinha.

sempre com imenso e notável senso de 
responsabilidade, disciplina e determi-
nação, de forma ativa e incansável. 

“Como na minha cidade, Eposen-
de, em Portugal, não havia centros 
espíritas, frequentava alguns nas cida-
des vizinhas. Só anos mais tarde pas-
sei a fazer cursos, mas a minha forma-
ção na doutrina foi toda estruturada 
pelo curso da CEP, com o excelente 
trabalho desenvolvido pelo prof. Ju-
liano Almeida”, explica Carlos, que 
completa: “Na época, a dor levou-me 
à procura de respostas e de ajuda. Al-
guns amigos da Internet, que já pos-
suíam conhecimentos mais amplos 
na área, reconheciam no Sr. Almeida 
um cabedal de conhecimento ímpar, o 
que acabou influenciando na decisão 
de entrar no curso. Ao conhecer essa 
pessoa maravilhosa, jamais deixei de 
estudar com a dedicação, o empenho 
e a seriedade que o curso merece”.

Já Fernando frequentava um cen-
tro espírita, no qual estudava O Li-
vro dos Espíritos. No entanto, o es-
tudo do Espiritismo com os livros 
do prof. Rino Curti e a forma como 
o Juliano Almeida propôs o curso 
atraí ram sua atenção de forma deci-
siva e significativa.

Embora o primeiro contato com 
a Doutrina Espírita tenha sido dis-
tinto, ambos se encantaram com a 
forma cuidadosa e generosa como o 
prof. Almeida ministrava os cursos.

Cursos da CEP

Conforme lembra Fernando, as 
turmas geralmente começavam com 
um grande número de alunos, prin-
cipalmente brasileiros de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e alguns portugueses, como eles,  
Manuel Fernando, Carlos Manuel 
Santa Marinha e Victor Passos. As 
aulas transcorriam semanalmente 
durante duas horas nas salas do Pal-
talk. Na época, os internautas não 
dispunham dos mesmos benefícios 
que dispomos hoje com a Internet 
de alta velocidade da banda larga. 
Os problemas com a rede eram ine-
vitáveis, mas nada que os pudessem 

impedir de contornar, com muita pa-
ciência e boa vontade, a situação, a 
fim de que continuassem os aprendi-
zados com a obra do prof. Rino Curti. 

De acordo com Carlos, só os alu-
nos inscritos tinham acesso à sala de 
estudos, o que impedia a entrada de 
intrusos. “Dessa forma garantia-se a 
harmonia entre os alunos da turma, 
ainda que situados em cidades ou 
continentes diferentes”, declara. 

A estrutura das aulas seguia as 
orientações do curso da CEP, ten-
do Juliano como expositor e um 
coordenador para auxiliá-lo na su-
pervisão e diversas tarefas. Segun-
do explica Fernando, as aulas eram 
divididas em três partes. A primeira 
constituída pela prece inicial, pela 
leitura de uma mensagem e sua ex-
planação e pelas respostas às ques-
tões do capítulo anterior. A segun-
da parte pela explanação da aula 
do capítulo em estudo. E a terceira, 
pelas vibrações, o desenvolvimen-
to mediúnico, e até eventualmente, 
para surpresa de muitos, da comu-
nicação de benfeitores espirituais, 
como mostra a mensagem psicogra-
fada no quadro no final desta maté-
ria, e pela prece de encerramento. A 
esposa do Juliano, Jovalina Oliveira 
Alves de Almeida, Dona Jô, parti-
cipava também dos estudos como 
médium da turma.

Continuar era preciso

Infelizmente Juliano desencarnou 
no dia 14 de abril de 2011, no dia do 
aniversário da esposa. Em conjunto, 

os alunos decidiram continuar com 
as salas do curso, tendo Fernando 
e Carlos como expositores, cada um 
em sua turma. Embora ainda lhes 
faltasse terminar o curso, os dois 
resolveram encarar o imenso desa-
fio, dividindo as tarefas entre todos 
os participantes, que muitas vezes 
eram alunos, expositores e dirigentes 
ao mesmo tempo. “As dificuldades 
sempre foram muitas, mas tínhamos 
as aulas dadas pelo Juliano Almeida 
gravadas pelo Carlos Santa Marinha, 
que nos auxiliava até que eu come-
çasse a preparar as aulas com as mi-
nhas próprias anotações de quando 
era aluno. E assim continuamos até 
aos dias de hoje”, afirma Fernando.

Mas a perda do professor e amigo 
não foi fácil. “A perda do Juliano foi 
muito complicada. A dor foi muito 
grande. Deixamos de ter essa pessoa 
maravilhosa, que era o nosso mestre 
e amigo. E tivemos de nos adaptar, 
superando as dificuldades”, recorda 
Carlos. 

Facilitadores do entendimento

Embora não tenham se conhe-
cido pessoalmente, os dois são unâ-
nimes no reconhecimento do gran-
de legado deixado pelo prof. Rino 
Curti. Na opinião de Fernando, os 
cursos do prof. Rino são de grande 
importância para quem deseja de-
senvolver o conhecimento da Dou-
trina Espírita de forma mais pro-
funda, racional e ao mesmo tempo 
mais moralizada. “Com estes cur-
sos, deixamos a simples leitura das 
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obras da codificação e de outras 
obras espíritas de lado, para abraçar 
um estudo da Doutrina Espírita de 
forma muito mais ampla, profunda 
e compreen siva”, enfatiza ele.

Para Carlos, os cursos da CEP são 
muito bons, completos e altamente 
estruturados. Os conhecimentos são 
ministrados de forma gradativa, em 
função do aprendizado anterior. “O 
prof. Rino Curti tinha como grande 
diferencial uma enorme capacida-
de de síntese. Era um expositor por 
excelência, tinha uma facilidade in-
crível de escrever, explicar e ensinar 
muito bem. Identifico-me muito com 
essa forma estruturada de ensinar e 
explicar o Espiritismo”, destaca ele, 
que completa: “Acredito que esses 
conhecimentos passados pelo prof. 

a lugares e países distantes. O pionei-
rismo deste trabalho deve-se intei-
ramente ao mérito do prof. Juliano 
Almeida, que se dedicava com amor 
e empenho a essa tarefa, e ao qual es-
tou e estarei eternamente grato pela 
oportunidade que me possibilitou”, 
agradece ele. 

 
Espiritismo na Europa

Enquanto no Brasil o Espiritismo 
caminha a passos largos, na Euro-
pa, ele caminha lentamente, mas de 
maneira promissora. “Acredito que 
a Doutrina Espírita na Europa tem 
desenvolvido o seu crescimento de 
forma paulatina, mais em uns países 
do que em outros, especialmente em 
Portugal, onde tem crescido de uma 
forma substancial. Mas ao mesmo 
tempo, acredito que haja pouco estu-
do aprofundado por meio de cursos 
como os do prof. Rino Curti. Creio 
que o crescimento tem acontecido 
devido a imensas necessidades de 
toda a ordem, atendendo em pri-
meiro lugar ao fenômeno, depois à 
divulgação por palestrantes que vão 
do Brasil para a Europa divulgar a 
Doutrina Espírita. No entanto, ob-

Divulgação

Juliano Almeida e sua esposa Jovalina, Dona Jô.
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Rino nos tornam facilitadores do 
aprendizado da Doutrina Espíri-
ta. Somos capazes de compreender 
o Espiritismo sob o ponto de vista 
científico e explicar de maneira mais 
simples para as pessoas”. 

Pioneirismo do trabalho

Um dos resultados do trabalho 
pioneiro iniciado por Juliano Almei-
da e continuado por Fernando e Car-
los é a divulgação de um estudo mais 
aprofundado da Doutrina Espírita. 
“O estudo ao longo dos anos tem 
permitido viver experiências muito 
gratificantes e tem sido, na verdade, 
fundamental para estruturar minha 
reforma íntima. Temos convivido 
de uma forma salutar e imbuídos de 
propósitos mais nobres que é o es-
tudo do Consolador prometido por 
Jesus, que tanto ilumina as nossas 
consciências e que tanto fortalece as 
nossas razões. Este estudo nos pro-
porciona tudo isso de uma forma 
clara e sem quaisquer equívocos”, 
enaltece Fernando.

Carlos também reconhece o pio-
neirismo: “A Internet tem essa van-
tagem: possibilita levar o Espiritismo 

Instale o aplicativo 
da CEP

Acesse pelo seu celular:
http://app.vc/cep_app1

Ou fotografe 
o código com 
um leitor de 
QR Code
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servo pouco incentivo ao estudo or-
ganizado por parte de dirigentes ou 
palestrantes e por isso o crescimento 
do Espiritismo não tem sido suficien-
temente sustentado no conhecimen-
to, mas sim em opiniões ou pseudo-
conhecimento. Mas reconheço que 
esse é o caminho, tanto individual 
como coletivo”, opina Fernando.

Carlos também concorda com o 
crescimento do Espiritismo na Euro-
pa e completa: “Acredito que a Dou-
trina Espírita na Europa vai dando 
passos no seu desenvolvimento. Em 
Portugal, por exemplo, já há muitos 
centros espíritas. Uma grande maio-
ria das cidades conta já com um ou 
mais centros. Mas nosso país, Portu-
gal, de raiz profundamente católica, 
ainda desconhece, na sua maioria, 
essa doutrina consoladora. Na Es-
panha também já há muitos centros 
espíritas, mas em menor número do 
que em Portugal”, constata ele. 

Futuras aspirações

Hoje, Manuel Fernando reside 
em Poços de Caldas, Minas Gerais, 
e é o expositor do curso de Educa-
ção Evangélica Espírita pela Internet 
com os livros do prof. Rino Curti, 
ainda pelo Paltalk. E desse trabalho, 
futuras aspirações surgiram. “No 
momento desejo continuar a estu-
dar sempre com o grupo que tenho 
na Internet, mas no futuro pretendo 
continuar estudando com os cursos 
do prof. Rino e, um dia, ao regressar 
a Portugal, desejo formar um grupo 
de estudos com esses cursos”, planeja 
Fernando. Carlos também tem pla-
nos e sonha em fundar um centro es-
pírita na sua cidade, Esposende, em 
Portugal, no qual possa ministrar os 
cursos da CEP de forma presencial.

Desafio lançado

Como mensagem para nossos 
leitores, Fernando e Carlos lançam 
um grande desafio para que, assim 
como eles, outros possam abraçar 
ideias pioneiras como esta do Julia-
no Almeida: “Quem sabe há alguém 

Mensagem do plano espiritual
 
É com alegria que me apresento nesta abertura de estudos.
Estamos felizes no mundo espiritual, pois inúmeros irmãos estão 

inscritos neste curso.
Estes irmãos irão em breve encarnar no planeta Terra para divulgar o 

Espiritismo.
Estivemos numa sala reunidos com o prof. Rino Curti, em que ouvimos 

uma exposição sobre as necessidades sistemáticas de disciplina no estudo.
Estamos felizes por fazer parte deste grupo e por estar a preparar 

futuras diretrizes para as nossas reencarnações.
Agradecemos a Deus nosso pai, a Jesus e a vocês, que se propõem a vir 

aqui unidos neste propósito. 
Somos benevolentes no intuito de entender os encarnados, sabemos 

que as dificuldades são muitas, estamos unidos e esperamos o esforço 
individual para que possamos atingir os objetivos.

Estamos unidos no espaço e no tempo, unidos pelo pensamento e pela 
vontade.

A batalha será vencida, basta estudar e chegar aos conhecimentos.
Estamos amparados pelos espíritos amigos, para alcançar os objetivos.
Mandamos saudações e agradecemos a oportunidade.
Os mentores pedem para deixar um forte abraço.
 

Autor desconhecido

Mensagem recebida na primeira aula do  
Curso Básico do programa Paltalk, em 2008. 

habilitado a ministrar esses cursos 
da Coligação Espírita Progressista 
e ampliar esse trabalho pela Inter-
net, levando esse conhecimento para 
muito além dos ‘muros’ da CEP. 
Como disse Emmanuel: ‘A divulga-
ção da Doutrina Espírita é a maior 
caridade’”, conclui Carlos.

“Para mim o Juliano Almeida 
foi um exemplo vivo que me marcou 
imensamente de maneira positiva e 
que me ensinou o que é a Doutrina 
Espírita, como se deve estudá-la e 
encará-la para o nosso desenvolvi-
mento, tanto intelectual como tam-

bém moral, na qualidade de espíritos 
em evolução que somos. O trabalho 
desenvolvido pelo Juliano Almeida 
pode e deve servir de exemplo, de-
monstrando que a correta divulga-
ção da Doutrina Espírita não deve 
ter entraves ou obstáculos para que 
possa ser efetuada de forma univer-
sal, sem fronteiras e sempre com a 
devida qualidade que se exige. Hoje 
não existem mais fronteiras que limi-
tem a divulgação do Espiritismo, an-
tes pelo contrário, existem cada vez 
mais meios para a sua expansão”, 
finaliza Fernando.  
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A arte surgiu com a huma-
nidade. Segundo o filósofo 
grego Aristóteles, a arte de 

imitar faz parte do próprio homem, desde 
as cavernas o homem já fazia gestos, 
para se comunicar e usava o sangue dos 
animais, carvão, barro e outros materiais 
para fazer as pinturas rupestres em suas 
cavernas, ilustrando assim os fatos do 
seu dia a dia. 

Já na Grécia, a arte desabrochou na 
cultura e arquitetura nas belas esculturas 
e monumentos. Contam as tradições, que 
foi o grego Téspis que inventou a arte de 
atuar, durante um ritual de homenagem 

Expressões do Espiritísmo

Arte Espírita
Manifestação da beleza eterna ao 

encontro do Criador

Claiton de Freitas
Artista espírita no campo do 
audiovisual.

ao deus grego Dionísio, em que ele as-
sumiu a figura do deus do vinho, usando 
uma máscara. Deu certo e ele começou a 
imitar outros deuses da Grécia. Surgiu aí 
a arte dramática, o teatro. 

Na Idade Média, a arte se voltava 
para fins religiosos. Foi a arte cristã subs-
tituindo a arte pagã (politeísta), para en-
sinar aos fiéis o caminho da salvação. No 
séc. XII, surgem os “autos” ou peças reli-
giosas, que tomam as praças públicas. No 
Brasil, após o descobrimento, sabe-se que 
o padre espanhol José de Anchieta, com a 
missão de evangelizar os índios, na com-
panhia jesuítica, usou de teatro para edu-

Dança, teatro, artes plásticas e música, todas as manifestações artísticas do 
movimento espírita nas mais variadas formas.
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car, sendo o primeiro evangelizador a 
usar arte na educação no Brasil.

Percebemos, assim, que a arte 
sempre acompanhou a humanidade 
em todas as suas fases e como qual-
quer cultura sofreu a influência das 
épocas e sempre esteve ligada ao sen-
timento humano. Então, uma boa 
definição de arte seria: expressão do 
sentimento humano. 

Mas qual a relação da arte com o 
Espiritismo?

O Espiritismo em seu tríplice as-
pecto – científico, filosófico e religio-
so – é um dos que mais estuda o sen-
timento humano, sua psique, a forma 
de atuação do homem no seu meio, 
com ele mesmo e com o próximo.

O Espiritismo, então, dá às ar-
tes um mar de recursos, como disse 
Allan Kardec em Obras Póstumas: 
“O conhecimento da realidade espiri-
tual oferece um leque imenso de pos-
sibilidades criadoras aos artistas que 
buscam banhar-se nesse mar de recur-
sos”. Aliás o termo “arte espírita” foi 
dito por Kardec pela primeira vez na 
Revista Espírita, edição de dezembro 
de 1860, quando ele indaga o Espíri-
to Alfred de Musset. Esse termo não 
seria um novo estilo de arte, mas um 
movimento artístico com característi-
cas mais voltadas para o amor, para a 
paz e com os conhecimentos espíritas 
da vida futura, reencarnação e mundo 
espiritual. Leon Denis, contemporâ-
neo de Kardec, define ainda melhor 
a arte espírita em seu livro O Espiri-
tismo na Arte, mostrando que ela é a 
manifestação da beleza eterna e que 
para esta devemos trabalhar os nossos 
sentimentos ao encontro do Criador. 
Muito mais que um entretenimento 
de tempo, é hora de a arte na casa es-
pírita ser vista como uma ferramenta 
de evangelização e educação do ser, 
proporcionando, por meio das emo-
ções, tocar as cordas vibráteis da alma. 

Seja com uma música, uma peça, 
um filme, uma pintura, uma dança, 
fazendo-nos refletir com esclareci-
mento e consolo na Doutrina Espí-
rita. A arte então com o Espiritismo 
tem uma relação de criar uma har-
monia entre a ética e a estética.   

Conheça mais o trabalho da arte espírita no site:

www.artespirita.com.br
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F undada em 2007, a Asso-
ciação Brasileira de Ar-
tistas Espíritas (Abrarte) 

é uma organização nacional que vem 
se destacando por ter como prin-
cipal premissa “a integração de 
grupos de arte e artistas espíritas, 
visando à troca de experiências, ao 
estudo, à prática e à divulgação da 
Doutrina Espírita como religião, fi-
losofia e ciência, nos moldes da co-
dificação de Allan Kardec, nas suas 
mais variadas formas, estimulando 
o desenvolvimento do senso crítico, 
da sensibilidade estética e do gosto 
pelo belo, e contribuindo para o de-
senvolvimento cultural da sociedade 
por meio de uma arte de qualidade”. 
Para atingir esse objetivo, a Abrarte 
tem sido bastante atuante na pro-
moção de diversos eventos pelo país 
e no lançamento de DVDs, CDs e 
livros a respeito do tema. 

Nessa entrevista exclusiva à re-
vista Fé Raciocinada, o ator, diretor 
teatral e atual presidente da Abrar-
te, Edmundo Cezar Barbosa Santos, 
conta como surgiu a Associação, 
seus principais objetivos, a impor-
tância do incentivo da arte para a 
Doutrina Espírita, os principais be-
nefícios para as pessoas e o papel 
dos jovens na arte espírita. A seguir 
o leitor acompanha os destaques da 
entrevista.

Fé Raciocinada - Quando e como 
surgiu a Abrarte?

Edmundo Cezar Barbosa Santos - 
A partir de 2004, um modesto evento 

chamado de 1º Fórum sobre Arte Es-
pírita do Sul do Brasil, realizado na 
cidade de Florianópolis, reuniu al-
guns artistas em torno de uma ideia: 
que tipos de ações poderiam ser re-
alizadas em conjunto para fortalecer 
os grupos de arte espírita? Esse even-
to continuou se realizando posterior-
mente nas cidades de Curitiba (PR) 
e Araras (SP), sempre buscando os 
mesmos objetivos e ampliando a par-
ticipação de artistas de outros esta-
dos, o que levou à alteração do nome 
do evento para um caráter mais na-
cional.

Assim, em 2007, realizou-se o 4º 
Fórum Nacional de Arte Espírita na 
cidade de Salvador, contando com a 
participação de artistas espíritas de 

14 estados diferentes, onde se reali-
zou a Assembleia de Fundação da 
Abrarte em 8 de junho de 2007.

Desde então, a Associação tem 
ampliado sua participação e ações, 
contando hoje com 208 associados, 
artistas espíritas de 21 estados e do 
Distrito Federal.

Fé Raciocinada - Quais os objeti-
vos da Associação?

Edmundo Cezar - A Abrarte tem 
como objetivo principal a integração 
de grupos de arte e artistas espíritas, 
visando à troca de experiências, ao 
estudo e à divulgação da Doutrina 
Espírita, contribuindo no apoio ao 
aperfeiçoamento artístico por meio 
de atividades, como oficinas, cursos, 
fóruns e eventos diversos (quadro 1).

 Nestes oito anos de existência, 
temos realizado diversas ações em 
diferentes regiões do País, primando 
pela valorização do artista espírita 
em sua diversidade e pluralidade de 
possibilidades estéticas.

Anualmente, sempre durante o 
feriado de Corpus Christi, a Asso-
ciação realiza o Fórum Nacional de 
Arte Espírita, que terá sua 13a edição 
em maio de 2016 durante o II En-
contro Nacional de Arte Espírita na 
cidade de São Paulo.

Além dos eventos, como forma 
de contribuir na pesquisa, estudo, re-
flexão e esclarecimento dos artistas e 
trabalhadores do movimento espírita 
como um todo, a Abrarte editou nos 
últimos anos livros que oferecem uma 

Entrevista

Abrarte
Um novo olhar sobre a Arte

Por Cynthia de Oliveira Araujo

Edmundo Cezar Barbosa Santos 
Artista – Ator e Diretor Teatral. 
Trabalhador do Centro Espírita Luz 
Eterna – Curitiba-PR.
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visão e percepção das possibilidades 
da prática da arte no ambiente espírita 
e um DVD como mostra o quadro 2. 

Fé Raciocinada - Como podemos 
caracterizar a arte espírita? 

Edmundo Cezar - Partindo do 
mesmo critério que Allan Kardec ao 
analisar a comunicação do espírito 
Alfred de Musset na Revista Espírita 
de dezembro de 1860, indicando que 
a arte espírita poderia inspirar-se nos 
quadros valorosos que o Espiritismo 
abria sobre nossas vidas. 

“Que fontes fecundas de inspira-
ção para a arte! Que obras-primas es-
sas ideias novas não podem criar pela 
reprodução de cenas tão variadas e, ao 
mesmo tempo, tão suaves ou tão pun-
gentes da vida espírita!” 

 Podemos ainda adicionar a esta 
imagem a necessidade do compro-
metimento com a visão de mundo 
proporcionada pelo Espiritismo ao 
processo de criação da obra de arte e 
na sua apresentação ao público.

Uma arte espírita não só inspira-
da pelo tema, mas vivenciada no dia 
a dia do artista, proporcionando a 
ele aprimoramento de seu caráter e 
reflexão a quem contempla sua pro-
dução artística.

Fé Raciocinada - Quais artes estão 
ligadas à Abrarte? 

Edmundo Cezar - A Abrarte é 
uma associação de pessoas físicas, 
artistas espíritas, em sua grande 
maioria, ligados ao movimento espí-
rita organizado, fazedores de arte em 
suas mais variadas possibilidades: 
dança, teatro, música, artes plásticas, 

audiovisual, poesia, arte sequenciada 
(quadrinhos), circo, dentre outras.

A Associação tem se colocado na 
posição de reunir os artistas, amado-
res e profissionais, iniciantes e expe-
rientes, possibilitando espaço para 
reflexão, diálogo, estudo e aperfeiço-
amento técnico. 

Acreditamos que apenas o con-

Quadro 1. Alguns eventos promovidos pela Abrarte

Realizados Previstos

• I Mostra Abrarte Norte de Arte Espírita – 
Macapá/AP – setembro de 2015

• 12o Fórum Nacional de Arte Espírita – 
Natal/RN – junho de 2015

• 11o Fórum Nacional de Arte Espírita – 
Franca/SP – junho de 2014

• 3ª Mostra Abrarte de Arte Espírita Centro 
Oeste – Campo grande/MS – novembro 
2014

• 4ª Mostra Abrarte Nordeste de Arte 
Espírita – Recife/PE – novembro 2013

• 1ª Mostra Abrarte Sul de Arte Espírita – 
Blumenau/SC – setembro 2012

2016

• Integração Artistas da Região Sul – 
Porto Alegre/RS – março de 2016

• II Encontro Nacional de Arte Espírita 
– São Paulo/SP – maio de 2016

• 13o Fórum Nacional de Arte Espírita 
– São Paulo/SP – maio de 2016

2017

• 14o Fórum Nacional de Arte  
Espírita – Goiânia/GO – junho  
de 2017

Acompanhe a programação dos eventos promovidos pela Abrarte pelo site: 
www.abrarte.org.br ou no Facebook: www.facebook.com/abrarteoficial. 

Cena da peça teatral: “Um Céu 
para Chamar de Seu” com direção 

de Edmundo Cezar B. Santos. 
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vívio com a diversidade é capaz de 
diminuir preconceitos, nas mais va-
riadas formas que ele se expresse.

Fé Raciocinada - O movimento de 
arte espírita existe fora do país? 

Edmundo Cezar - Temos notícias 
de artistas espíritas em outros países 
na Europa e América do Norte, mas 
não temos ainda contato direto com 
estes companheiros. Acredito que 
com o avançar da divulgação do Es-
piritismo em terras estrangeiras haja 
um movimento natural da prática ar-
tística com esse viés, pois o Belo está 
na nossa natureza espiritual.

Fé Raciocinada - Qual a importân-
cia do incentivo da arte para a divulga-
ção da doutrina espírita? 

Edmundo Cezar - No campo da 
divulgação dos princípios do Espi-
ritismo, a atividade artística é uma 
ação rica de possibilidades, princi-

palmente por ter no sentimento seu 
material básico de trabalho. Não 
apenas a informação que esclarece, 
mas o afeto que transforma.

Um exemplo prático desse olhar 
foi registrado no Plano de Trabalho 
da Federação Espírita Brasileira 
quando em sua Diretriz 1 – Difusão 
da Doutrina Espírita, recomenda, en-
tre outras ações:

“a promoção da Arte como uma 
manifestação cultural dos espíritas, 
que se propõem a aliar os princípios 
e os valores éticos e morais do Espi-
ritismo às manifestações artísticas em 
geral, por meio da arte-educação, a 
serviço do bem e do belo.”

Fé Raciocinada - Quais os princi-
pais benefícios da arte espírita para as 
pessoas de maneira geral? 

Edmundo Cezar - A manifesta-
ção do Belo é uma necessidade do 
espírito. Todo indivíduo, em busca 

de seu aperfeiçoamento espiri tual, 
necessitará buscar esses valores 
como aquisição.

Ao artista espírita cabe esse pa-
pel árduo e desafiador de contribuir 
com o Criador através da Beleza. 
Aperfeiçoando o Belo em si mesmo 
e oferecendo a quem contempla sua 
obra de arte.

Válido lembrar as palavras de 
Vianna de Carvalho, registradas pela 
psicografia de Divaldo Franco no livro 
Atualidade do Pensamento Espírita:

“A arte tem como meta mate-
rializar a beleza invisível de todas as 
coisas, despertando a sensibilidade e 
aprofundando o senso de contempla-
ção, promovendo o ser humano aos 
páramos da Espiritualidade.

Graças à sua contribuição, o bru-
to se acalma, o primitivo se comove, 
o agressivo se apazigua, o enfermo se 
renova, o infeliz se redescobre, e todos 
os outros indivíduos ascendem na dire-
ção dos Grandes Cimos.”* 

Fé Raciocinada - Qual o papel dos 
jovens no engajamento da arte espírita?

Edmundo Cezar - Os registros his-
tóricos do movimento espírita mos-
tram que aqueles que passam pela 
idade da “juventude” física, sempre 
estiveram ligados às manifestações 
artísticas espíritas.

Humberto Brussolo em São Pau-
lo, Dona Maria Máximo em Santos 
e Leopoldo Machado, por todo o 
país são exemplos que o ontem nos 
traz para inspirar nosso hoje, traba-
lhadores comprometidos em levar 
a sensibilidade da arte aos corações 
dos moços de sua época.

A manifestação artística, hoje en-
riquecida pelas possibilidades que a 
tecnologia oferece, não deve se disso-
ciar da atividade de acesso dos jovens 
à Doutrina Espírita.

As crianças e jovens de hoje são 
espíritos preparados nas cidades 
espirituais para esta reencarnação, 
pelo acesso à linguagem artística. 
Em breve, serão eles – e alguns já o 
são – os fazedores e multiplicadores 
de uma arte cada vez mais “cristia-
nizada” no dizer de André Luiz.  

Quadro 2. Materiais de estudo produzidos pela Abrarte

DVD “Senhor, que arte que queres que eu faça?”
• A importância da arte no contexto histórico da humanidade, a função da arte 

para o ser humano e o seu progresso, a contribuição desta para a construção 
de uma nova era planetária são algumas das reflexões trazidas neste DVD por 
Haroldo Dutra Dias, em palestra proferida durante o 9º Fórum Nacional de Arte 
Espírita.

Livro Arte no Centro Espírita – Planejamento e Prática
• Trata-se de contribuição, alicerçada nos saberes e fazeres de experientes 

trabalhadores no campo das artes, compromissados com o Espiritismo, muitos 
deles há mais de duas décadas.

Livro Círculo de Estudos Arte e Espiritismo
• Lançado em 2015, apresenta uma pesquisa doutrinária sobre a relação Arte e 

Espiritismo. A partir de Allan Kardec, passando por Leon Denis, Camilo, André 
Luiz, Emmanuel, Vianna de Carvalho, Manoel Philomeno de Miranda e outros 
espíritos, contendo textos para estudo e reflexão sobre a prática da arte no 
ambiente espírita.

Livro Dançando com a Alma – Diálogos sobre a Dança Espírita
• Propõe divulgar o desenvolvimento da arte espírita, apresentando coletânea de 

artigos baseado na atividade artística, mais especificamente a dança. 

Informações: conheça mais sobre os livros, CDs e DVDs produzidos pela Abrarte 
no site da Associação: www.abrarte.org.br ou no Facebook: www.facebook.com/
abrarteoficial

Entrevista
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“Sem sabedoria não há 
caminho, mas sem amor  
não há luz”.*H ouve um tempo em 

que só era considera-
da família aquela que 

tivesse um núcleo simples, como pai, 
mãe e filhos. Entretanto, por força da 
evolução, esse conceito foi se trans-
formando para algo mais amplo, sem 
perder seu principal objetivo de ser a 
célula mais importante da sociedade.

É por esse pequeno agrupamen-
to de pessoas, como pais, avós, tios, 
primos, etc., que se faz o movimento 
social. Traduzindo seus desejos, seus 
anseios, suas virtudes e seus enganos, 
vamos nos aprimorando e ajudando 
quem conosco divide essa tarefa.

Se aceitarmos que Deus não erra, 
que é justo e bom, consequentemente 
aceitaremos que renascemos exata-
mente onde estão as oportunidades 
para nossa evolução.

A família costuma ser o espelho 
que nos reflete.

Dentro da Doutrina Espírita 
aprendemos que a família é nossa 
primeira escola, porque com ela 
encontramos todos os desafios ne-
cessários. Às vezes nos parece um 
internato sem saída, uma prova di-
fícil de suportar, enfim, pelos mais 
diversos problemas, não consegui-
mos entender qual o significado de 
tal situação.

Como em toda escola, a finali-
dade é ensinar, educar, preparar o 
indivíduo para agir com capacida-
de, responsabilidade, respeitando as 
leis que regem a comunidade em que 
vive, assim como as Leis Morais.

Na escala moral e religiosa, re-
ceberá da família os valores que ela 
tiver e os exemplos que assistir.

Mesmo nessa nova família, por 
assim dizer, onde moram ou com a 
qual tem uma convivência muito pró-
xima por força da necessidade, po-
demos dizer que sempre haverá um 
membro que servirá de referência.

É bem comum ouvirmos dizer 
“você se parece com seu pai ou sua 
mãe”, ou “tem um tio ou tia igual-
zinho a você” e por aí vai. É dessa 
escola que estamos falando. Sem se 
perceber, ela vai incutindo ideias, va-
lores e comportamentos. Assim, cada 
personagem de nossa casa nos passa 
uma mensagem. Seja o pai sempre 
irritado ou a mãe nervosa, se prestar-
mos atenção, podemos estar ensinan-
do como agir diante dessas posturas 
ou, na pior das hipóteses, ensinando 
também a irritabilidade e nervosismo 
por qualquer motivo.

No entanto, cada uma dessas 
posturas também é útil. Um filho 

inquieto, agitado, pode nos tirar da 
zona de conforto, atraindo a família 
para novas atitudes: aquele que é bri-
guento ensina a tolerância. Não vale 
a pena apenas nos queixarmos dos 
defeitos dos familiares.

Uma nova proposta para a nossa 
vida familiar seria apreciarmos mais 
as qualidades que todos temos. Os de-
feitos se corrigirão à medida que trei-
narmos nossas virtudes, pois ninguém 
treina para errar. Nosso novo olhar 
deve ser positivo, porque é assim que 
queremos que os outros nos olhem.

Jesus ensinou que se tivermos 
bons olhos e ouvidos, deixando de 
lado aquilo que não serve, como, por 
exemplo, excesso de crítica ou quei-
xa, seremos instrumento de amor e 
luz em sua seara.

Há quase 2.000 anos Jesus já nos 
chamou a atenção quando pergun-
tou: “Quem é minha mãe e quem são 
meus irmãos?”.(1)  Na época, tal ques-
tionamento causou verdadeiro espan-
to entre os que ouviam, entretanto, ele 
fazia uma proposta renovadora até 
para surpresa nossa nos dias de hoje, 
que muitas vezes temos tantas reser-
vas em relação a  algumas uniões fora 
dos padrões tradicionais, mas que po-
dem nos mostrar serem  mais amoro-
sas que os laços de sangue. 

Jesus sugere que há uma família 
além das fronteiras comuns, onde o 
amor, a caridade e a solidariedade 
são a base dessa família universal, 
porque quem fizer a vontade do nos-
so Pai é, sem dúvida, meu irmão, 
minha mãe, minha família, que me 
acolhe em seu coração.(1,2) 

Referências

1. Mateus,12:48 - Honrai a vosso pai 
e a vossa mãe, Novo Testamento.

2. Cap. XIV - O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, Allan Kardec.

Evangelização

Minha Família e eu

Teresa Cristina Garcia 
Expositora do 2º Ano do Curso de 
Educação Mediúnica Espírita na CEP.

*“Ajudemos”, de Emmanuel, em 
Através do Tempo, de Francisco 
Cândido Xavier e Diversos Autores. 
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F atos científicos são ex pli-
cados pelo Espiritismo ou 
o contrário?

De onde surgiram os estudos 
científicos? 

De uma necessidade de esclare-
cimentos de fatos não explicados, 
como o objetivo do conhecimento e 
posterior comprovação para, em se 
tornando “palpável”, pudessem ser 
melhor utilizados?

Essa necessidade surge do nada?
Fatos relativos à vida espiritual, 

que a ciência ainda não resolveu ou 
não se interessou em pesquisar, são 
revelados pelo Espiritismo que, de 
forma científica, pela mediunidade, se 
apresentam como reais. Isso se pode 
verificar em relação à cura pelo pensa-
mento ou melhoria do estado depres-
sivo, em consequência de uma doença. 

A ciência vem desenvolvendo 
experiências relacionadas à comu-
nicação do cérebro com os órgãos 
do corpo, levando em consideração 
o estado de humor de alguém, que, 
com alguma doença física, pode me-
lhorar ou piorar seu estado, o que o 
torna agente direto de sua própria 
condição. Sabemos pelo Espiritismo 
que isso realmente é um fato, visto 
que, dependendo do pensamento, o 
corpo reage de acordo. O poder da 
mente é tão grande na influenciação 
do corpo que cientistas médicos já 

desenvolveram métodos para fazer 
operações sem a anestesia tradicio-
nal, preparando psicologicamente o 
paciente, que controlando a mente, 
o pensamento, acaba não sentido o 
local em cirurgia.

Recentemente o neurocientista 
brasileiro Miguel Nicolelis apre-
sentou o resultado de seu trabalho 
em curso, de desenvolver uma fer-
ramenta que ajuda deficientes em 
movimento a voltar a andar. Pela co-
municação que o cérebro humano é 
capaz de efetuar e externar, utilizan-
do um equipamento (exoesqueleto), 

demonstrou que é possível não só 
movimentar o aparato, permitindo a 
volta da mobilidade, mas que, no ca-
minho reverso, o deficiente pode sen-
tir o toque do chão por onde anda.

Isso é algo extraordinário, visto 
que se pode comprovar o que já se 
sabe pela revelação do Espiritismo: 
nos comunicamos sem que até nos 
apercebamos disso.

No caso específico de deficiência 
física, incluindo o cérebro, a ciência 
tenta buscar explicação para sua evi-
dência e/ou causa. Casos, como a fal-
ta de membros, em que a ciência tenta 
atribuir a causa ao comportamento 
da mãe, pela ingestão de substâncias 
que podem gerar a deficiência.

Mas, para casos como a anence-
falia, ainda se procura a causa, sem, 
no entanto, encontrar qualquer pista 
da origem dessa “anomalia”.

Como nos estudos, de várias dé-
cadas, do genoma humano, o enten-
dimento da possível hereditariedade 
ainda é obscuro, pois pais saudáveis, 
em termos genéticos, podem gerar 
um ser com a deficiência cerebral. 
Então, de onde vem?

Pelo Espiritismo pode-se chegar à 
conclusão de que a hereditariedade, 
principalmente nos reflexos físicos, 
se deve ao próprio espírito, ou seja, 
o espírito carrega o código de forma-
ção do corpo físico que habitará na 
reencarnação.

Chegará o dia em que essa experi-
ência descobrirá a potencialidade do 
pensamento na comunicação, sem 
a necessidade de qualquer aparato, 
como já nos é esclarecido pela me-
diunidade, como o Espiritismo reve-
lou e esclareceu. 

Esses temas e outros referentes 
à Ciência, ao Espiritismo e à 

Atualidade serão abordados nas 
próximas edições. Aguarde.

Ponto de Vista

A Ciência e o Espiritismo

Jean Otávio Bonnemasou
Expositor do Curso Básico de 
Espiritismo, palestrante e trabalhador 
da CEP.
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Por Dentro da CEP

F undada em 22 de setem-
bro de 1984, a Coliga-
ção Espírita Progressista 

(CEP) é uma entidade que se dedica 
à prática, ao ensino e à divulgação do 
Espiritismo, de acordo com as obras 
de Allan Kardec e de várias contri-
buições importantes trazidas por ou-
tros Espíritos à doutrina espírita.

A missão da CEP é dedicar-se ao 
estudo e à prática do Espiritismo, em 
seus aspectos de Ciência, Filosofia e 
Religião, de acordo com a codifica-
ção kardequiana, que lhe confere as-
pecto evolutivo.

A CEP tem como objetivo ofe-
recer uma formação doutrinária 
ampla e profunda e uma orientação 
espiritual que auxilia, esclarece e 
orienta, pois entende que o ensino 
constitui uma das mais elevadas for-
mas de caridade. E como caridade é 
amor em ação, o trabalho da enti-

Você conhece a 
Coligação Espírita Progressista?

dispondo de metodologia e textos 
adequados.

A área de Assistência tem dois 
enfoques: Assistência Espiritual, que 
abrange diversas tarefas, tais como 
passes e desobsessão; e Assistência 
Social, que engloba, entre outras, 
distribuição de alimentos, atendi-
mento odontológico e evangelização 
infantil.

O Movimento Coligador realiza 
atividades de apoio a outros centros 
espíritas interessados em organizar 
sua estrutura para atuação, sobretu-
do na área de educação. 

Para aprofundar seus conheci-
mentos, os participantes contam 
com uma livraria, que reúne impor-
tantes títulos da Codificação Espíri-
ta e outros com conteúdos relacio-
nados a ela. A CEP conta também 
com uma Biblioteca Circulante, que 
dispõe de um considerado número, 
cerca de 2.400 títulos da literatura 
espírita, bem como acervo de CDs 
e DVDs com palestras de conteúdo 
doutrinário.

Livraria

Secretaria

dade, tanto no campo educacional 
como assistencial, visa atender ple-
namente à exortação do Consola-
dor: “amai-vos e instruí-vos”. Para 
isso, criou uma Área de Ensino com 
cursos gratuitos de diversos níveis, 
para crianças, jovens ou adultos, 
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Presidência 
 

Diretoria das Escolas de 
Educação Mediúnica, 

Assistência Espiritual e 
Movimento Coligador 

Diretoria das Escolas de 
Educação Evangélica e 

Assistência Social 

Diretoria do 
Aperfeiçoamento 
Doutrinário e da 
Comunicação 

Diretoria da 
Coordenadoria Geral 

Diretoria da 
Administração Geral 

Cacilda 
 Elsas 

Centro de Estudos 

Cursos de Extensão 

Rinaldo 
Montealbano 

Gilberto 
Simões 

Ana Paula 
Pankratz 

Reginaldo 
Leme 

Rubens de 
Freitas 

Conselho Adjunto Assembleia Geral Conselho Fiscal 

-  Escola de Ed. Mediúnica 
-  Movimento Coligador 
-  Trabalhos Mediúnicos 
-  Assistência Espiritual 
-  Colegiado 
-  Samaritanos 
-  Intercâmbio Espiritual 
-  Evangelho no Lar 
-  Desobsessão 

-  Escola de Ed. Evangélica 
-  Escola infanto-Juvenil 
-  Assistência Social 
-  Eventos Sociais 
-  At. Odontológico 
-  At. Médico 

-  Escola do Divulgador/  
  Expositor Espírita 
-  Aperfeiçoamento  
  Doutrinário 
-  Meios de Comunicação 
-  Livraria 
-  Eventos doutrinários 
-  Palestras 
-  Biblioteca 
-  Jornais e Revistas 
-  Edição de Livros 

-  Curso Básico 
-  Quadro de Sócios 
-  Escrituração Escolar 
-  Secretaria Geral 
-  Relações Públicas 
-  Assessoramento às  
  Escolas Externas 
-  Cadastramento de  
  Trabalhadores da CEP 
-  Departamento Pedagógico 
-  Controle de Contribuições 

-  Serviços Gerais 
-  Tesouraria 
-  Suprimentos 
-  Contabilidade 
-  Lanchonete 
-  Informática 
-  Almoxarifado 
-  Bazar 

Participe e contribua com suas 
sugestões.

O organograma mostra a Or-
ganização da CEP e sua Diretoria 
Executiva, composta por presidente 
e diretores, a fim de que você possa 
conhecer melhor os responsáveis de 
cada área e enviar suas dúvidas, su-
gestões e/ou comentários diretamen-
te para eles por e-mail (cep.comuni-
cacao@gmail.com) ou deixando na 
Caixa de Sugestões que fica no bal-
cão da Livraria logo na entrada. 

A partir da próxima edição va-
mos levar o leitor a conhecer mais 
profundamente cada uma das áreas e 
suas funções dentro da CEP.   

Organograma da CEP

DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO EM 2015:

Assistência Espiritual:
Terças-feiras: 14h00 - 16h00, 19h00 - 21h00.
Quintas-feiras: 14h00 - 16h00, 19h00 - 21h00.

Sábados: 9h00 - 11h30m, 14h00 - 16h00, 16h30m - 18h30m 

Curso Básico de Espiritismo (gratuito):
Terças-feiras: 14h30m - 16h00.
Quintas-feiras: 20h00 - 21h30m.

Sábados: 10h30m - 12h00.

Curso de Educação Evangélica Infanto-Juvenil (4 a 17 anos):
Sábados: 10h30m - 12h00.

Assistência Social:
1º domingo de cada mês: 9h00 - 11h30m

Assistência Odontológica
Conforme agendamento.

Palestras Evangélicas / Eventos Doutrinários (gratuitos):
Quartas ou Quintas-feiras, às 20h00, conforme programação.

Bazar:
Terças-feiras: 13h30m - 16h00
Quintas-feiras: 14h00 - 16h00

Sábados: 9h00 - 11h30m

Livraria e Biblioteca Circulante:
Terças-feiras: 14h00 - 16h00, 19h00 - 21h00.
Quintas-feiras: 14h00 - 17h00, 19h00 - 21h00.

Sábados: 9h00 - 11h30m, 14h00 - 16h00,  16h30m - 18h30m.
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U m dos centros 
coligados à CEP 
está localizado 

no bairro de Vila Isabel 
em Osasco, SP. O “Centro 
Espírita Fé em Deus de 
Osasco” já está em ativi-
dade há 33 anos e desen-
volve diversos trabalhos 
na assistência espiritual, 
como o colegiado, deso-
bsessão e passes magnéti-
cos, atendendo 560 assistidos men-
salmente. Na assistência social são 
distribuídas cestas básicas a cerca de 
30 famílias. Os assistidos têm ainda 
a oportunidade de frequentar o ba-
zar beneficente. 

Assim como na CEP, o Fé em 
Deus oferece diversos cursos a seus 
frequentadores, como Educação 
Espírita para a Infância, Educação 
Espírita para a Juventude, Curso Bá-
sico de Espiritismo, Educação Medi-
única Espírita, Educação Evangélica 
Espírita, Centro de Estudos e Curso 
de Expositor e Divulgador Espírita, 
todos embasados nas orientações do 
professor Rino Curti.

Desde o início de 2015, a Coliga-
ção Espírita Progressista e o Fé em 
Deus têm efetivamente trocado expe-
riências entre os cursos de Divulga-
dor e Expositor Espírita, ministrados 
pelos dois centros espíritas. Confor-
me explica Paulo Henrique dos San-
tos, o Paulinho, como é conhecido, 
diretor de ensino do Fé em Deus 
de Osasco, a troca de experiência se 
deu por consultas com o diretor do 
Aperfeiçoamento Doutrinário e da 
Comunicação e professor do Curso 
Divulgador e Expositor Espírita da 
CEP, Gilberto Simões, que mostrou 
a ele um enfoque diferente do curso. 
“Na atualidade visamos não apenas 

ao acúmulo e ao desenvolvimento do 
conhecimento espírita com o aluno, 
mas também o seu trabalho na prá-
tica pela capacidade de exposição, 
orientando-os, em aulas especiais, à 
prática de pesquisas, métodos de ela-
boração dos temas propostos com a 
ligação a temas atuais – do cotidiano 
das pessoas – e aplicação de dinâmi-
cas de grupo”, explica Paulinho. 

Os resultados desse trabalho têm 
sido facilmente observados. Ele con-
ta que nos cursos anteriores o nú-
mero de desistências já no primeiro 
ano era muito grande, em função de 
que se exigia do aluno o que não ha-
via sido ensinado. “Exigíamos dos 
alunos a elaboração e exposição de 
temas evangélicos e do curso básico. 
No entanto, só ensinávamos o con-
teúdo doutrinário e não os métodos 
para a exposição dos temas”, revela.

De acordo com Paulinho, depois 
de implantar novos métodos de ensi-
no o número de desistências diminuiu 
em aproximadamente 70%. Houve 
também um aumento significativo do 
entusiasmo dos alunos na elaboração, 
no desenvolvimento e na exposição 
dos temas a eles destinados. Além 
de maior frequência dos alunos nas 

aulas, maior qualidade na 
elaboração e exposição dos 
temas. Foi também obser-
vado o interesse de alunos 
que já haviam feito o curso, 
frequentando as aulas de 
atividades especiais, visan-
do ao aprimoramento pró-
prio pelos novos métodos.

“O caráter da Doutri-
na Espírita, como afirma 
Allan Kardec no Livro A 

Gênese, é evolutivo. Necessário se 
faz que as formas, métodos, desen-
volvimentos, meios, recursos, sejam 
constantemente atualizados, em fun-
ção da evolução do conhecimento 
científico, tecnológico, etc... No nos-
so caso, temos carência de material 
humano que possa contribuir para 
que isso aconteça e encontramos na 
CEP uma grande aliada na orienta-
ção e desenvolvimento desses recur-
sos. Vejo nessa troca de experiências 
a importância da união dos centros 
coligados, pois por meio da lei de 
Auxílio Mútuo, conseguimos suprir 
nossas deficiências e qualificar, cada 
vez mais, os trabalhos realizados por 
nós, pertencentes a Jesus”, conclui 
Paulinho.   

Centro Espírita Fé em Deus de 
Osasco

R. Princesa Isabel, 251 - Vila  
Isabel - Osasco - SP

https://www.facebook.com/ 
feemdeusdeosasco

Coligados

Centro Espírita 
Fé em Deus de Osasco

Paulinho e seus alunos do Centro 
Espírita Fé em Deus de Osasco. 
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Dica do Leitor

A Caminho da Luz
Por Sonia Maria Morales Teixeira*

Estante Espírita

O Homem Integral 

O Homem Integral, de Divaldo Pereira 
Franco, pelo espírito de Joanna de Ângelis, 
é um ensaio de Psicologia espírita que de-
monstra que a Filosofia e a Psicologia ten-
tam compreender o homem por meio de 
processos que fragmentam a sua realidade. 

Joanna de Ângelis apresenta o ho-
mem sob diversos aspectos, como um 
ser integral, idealista, imortalista e lúci-
do, sendo Jesus o modelo mais perfeito 
a ser seguido. 

Em nove capítulos, a obra aborda 
temas como: fatores de perturbação; ru-
mos estranhos, roteiros seguros; a busca 
da realidade, o homem em busca do êxi-
to; doenças contemporâneas; maturida-
de psicológica; plenificação interior; o 
homem perante a consciência; e o futuro 
do homem. 

Assim como outros livros do autor, O 
Homem Integral é rico de ensinamentos, 
verdadeiro tratado de saúde mental, ba-
seado no Evangelho de Jesus e na codifi-
cação de Allan Kardec.

O Homem Integral. Divaldo Pereira 
Franco, pelo espírito de Joanna de Ânge-
lis. Editora LEAL.

Espiritismo e Reforma Íntima 

A reforma íntima é um dos grandes 
desafios dos que tentam colocar em prá-
tica os ensinamentos de Jesus à luz da 
doutrina espírita. O livro Espiritismo e 
Reforma Íntima, do Prof. Rino Curti, é o 
primeiro volume do Curso Básico de Es-
piritismo, com o objetivo de esclarecer a 
doutrina espírita nos seus princípios bá-
sicos e conceitos fundamentais. 

A obra divide-se em duas partes. A 
primeira expõe os fundamentos e princí-
pios básicos da doutrina espírita, como 
alicerce de toda a argumentação. A se-
gunda desenvolve a noção de reforma 
íntima e explica a necessidade de sua  
realização. 

Outros temas são abordados como 
conceito de Deus, espírito e matéria, cen-
tros de força, as leis de evolução e reen-
carnação, mediunidade, animismo, leis 
naturais, Jesus e o Evangelho, dentre ou-
tros temas importantes abordados pela 
doutrina espírita. 

Espiritismo e Reforma Íntima. Rino 
Curti. Editora CEP. Disponível na livra-
ria da  CEP.

O Evangelhinho Segundo Espiritismo

Em abril de 1864, Allan Kardec pu-
blica a primeira edição do O Evangelhi-
nho Segundo Espiritismo, que viria a ser 
não só a principal obra da codificação 
espírita, mas um grande marco para o 
mundo religioso e para a espiritualidade. 
Em 2009, é lançado O Evangelho segun-
do Espiritismo para Jovens, especialmente 
adaptado para o público juvenil. 

A autora Laura Bergallo, ganhadora 
do Prêmio Jabuti em 2007, na categoria 
de Livro Juvenil, encarou o desafio, de-
pois do sucesso editorial com O Livrinho 
dos Espíritos, também para jovens. 

O intuito do livro, como explica a 
autora, “não é substituir o insubstituí-
vel”. O Evangelhinho Segundo Espiritis-
mo visa apenas apresentá-lo, em resumo 
e numa linguagem mais atual e direta, ao 
jovem leitor. 

A obra segue como uma ótima reco-
mendação para a divulgação da doutrina 
entre os jovens, tanto em mocidades espí-
ritas, como em atividades de evangeliza-
ção ou estudo no lar. 

O Evangelhinho Segundo Espiritismo. 
Laura Bergallo. Editora Lachâtre.

De todo o acervo da biblioteca da CEP, o livro que mais me chamou atenção  foi A Caminho da 
Luz, escrito por Francisco Candido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. 

Na obra, o espírito Emmanuel, por meio da abençoada  mediunidade de Chico Xavier, narra a his-
tória da humanidade terrena sob a ótica do Espiritismo. Emmanuel disserta sobre os mais importantes 
acontecimentos históricos até 1935 (ano em que a obra foi psicografada), tais como: os exilados de 
Capela, a criação do Planeta Terra, os primeiros povos, a vinda de Jesus e muito mais! 

Ele também mostra com muita objetividade a influência do Mestre Jesus na solução de problemas 
decisivos na organização e da direção de nosso planeta, trazendo para a humanidade a lição imortal 
do seu evangelho de amor.

É uma joia da literatura espírita, que além de nos trazer várias respostas, constitui um roteiro de luz 
para aqueles que estão iniciando na doutrina. Assim como essa, aconselho, se possível, que todos leiam as obras ditadas por Emmanuel 
e André Luiz ao médium Francisco Candido Xavier, pois são consideradas de suma importância para o nosso entendimento. 

A Caminho da Luz.  Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Editora: FEB.

*Coordenadora da Biblioteca Circulante Célia Braga Fontes da CEP e aluna do 3º Curso de Divulgador e Expositor Espírita da CEP.
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Mensagem Mediúnica

Q ueridos amigos, que as emanações do Pai amantíssimo, a evoluir em todos nós, 
nos fortaleçam na seara em trabalho do amor, esclarecimento e amparo entre 
irmãos.

Como a penetrar grande jardim florido, a luz do Mestre Jesus transpassa
 aos pares, inspirando-lhes no imo a educar-se, a importância de resistir 

bravamente em bom combate às intempéries que lhes assolam o viver.
A cada tipo, dores próprias, mas as tempestades carregadas de sentimentos, ainda invasi-

vas, como o egoísmo e orgulho, oponentes ao desenvolvimento do amor fraterno proposto 
pela caridade, se situam nos lares, pequena célula da sociedade preparada à atividade em 
restauração de sequelas a atingir o Espírito.

Renovando-se os pensamentos de colaboração com os que se convive diariamente, enten-
deremos a Terra como grande jardim florido, onde se supõe a desigualdade, em vez de separar, 
a selecionar, sem, por objetivo, compartilhar a transformação do que hoje se traduz por dor e 
sofrimento em luz de separação à elevação.

As tarefas dos mundos em muito não se diferem; busquemos nos elementos que hoje nos 
cercam, da ciência à espiritualidade, a integração capaz de renovar alicerces de crescimento.

Esforcemo-nos na compreensão de que a disparidade entre dor e sofrimento, que abriga-
mos no íntimo, cessará quando permitirmos que nos flua o amor incessante com que o uni-
verso nos acolhe.

Ampliado o coração, não mais o pensamento identificará cada botão em flor como melhor 
ou igual, bem como seu papel em maior ou menor, visto o sofrimento, mas estará pronto a 
identificar luz radiosa se constituindo com a gama infinita das vibrações de cada um.

O aprendizado torna-se possível quando, ensinando uns aos outros o amor fraterno que 
brota de si, todos aprenderemos sem exceção.

A luz do Mestre Jesus lhes acompanhe a jornada.

Autor desconhecido

Mensagem recebida por Aderli Mara dos Santos na CEP no dia 5 de agosto de 2015. 
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