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ENTRE A CRENÇA E A CONVICÇÃO
Superstição não é fé. Uma é crença mágica. A outra é a convicção
que surge na tomada de consciência.
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Depois surgem os amuletos, as
superstições, as promessas, enfim,
o sobrenatural, que Allan Kardec
garante não existir senão na imaginação humana.
A antropologia explica, como
verdade adquirida: a humanidade
historicamente evoluiu da magia
para a religião. O Espiritismo veio
para continuar o caminho evolutivo
que a religião não tem apenas para
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Arte e
Cultura

O QUE DEVE SER FEITO
PARA AGRADAR OS
LEITORES ESPÍRITAS?
Uma análise crítica do
jornalista Carlos Barros
sobre a postura dos
leitores que têm receio
de avaliar a qualidade
editorial dos jornais e
revistas, impressos ou
digitais.
página 5
UM POUCO DA
HISTÓRIA DO TELMA,
UM TEATRO ESPÍRITA
COM AÇÕES BEM
DEFINIDAS NO
SOCIAL, ARTÍSTICO
E CULTURAL
Quem escreve sobre o
TELMA é a
historiadora e
jornalista Lúcia
Loureiro.
página 8

A POLÊMICA DA
PUREZA DOUTRINÁRIA
O jornalista e escritor
Wilson Garcia faz uma
análise criteriosa acerca
da importância de se
preservar a tão falada
pureza doutrinária que,
no passado, foi motivo
de muitos escândalos.
Um viés bastante
polêmico e discutível.
página 3

AS DIFERENÇAS ENTRE
DEFICIÊNCIAS E
NECESSIDADES
ESPECIAIS
A atriz carioca Danieli
Haloten define de forma
bastante pedagógica as
diferenças que nem todo
mundo sabe especificar.
Um artigo interessante.
página 10

Bate Papo

LYBIO RIBEIRO MAGALHÃES
Acadêmico, pesquisador,
jornalista, poeta e escritor
reconhecido no movimento
espírita brasileiro.
página 4

Apelo

Debate

AS DOENÇAS DA ALMA
Artigo do psicólogo
paulista Jorge
Santana lembra como
o Dr. Bezerra de
Menezes tentava
tratar das mazelas
psicossomáticas dos
seus pacientes.
página 2

POR QUE NINGUÉM
PODE DISCUTIR OS
MISTÉRIOS QUE
ENVOLVEM A
SALVAÇÃO E OS
MILAGRES?
A saudosa jornalista Elsie
Dugubras tratou
do assunto em um
artigo que revela a sua
busca pela resposta nos
bastidores religiosos.
página 6

percorrer, por muito que a empurrem, até mesmo os próprios espíritas!
Também não está em causa o
direito que cada um tem de crer no
que bem quiser, desde que não cause dano ao semelhante.
Mas o curioso notar o verniz de
civilização com que o cidadão comum se junta, em qualquer continente da Europa à região mais mi-

Diferenças

CRENÇA em talismãs reside na infância espiritual em que ainda se encontra a humanidade. Nesta
fase do Espírito impera o pensamento mágico, que se contrapõe ao
uso da razão.
O primeiro estende-se no horizonte primitivos das névoas da
consciência. O segundo é uma conquista recente, utilizado sobretudo
para o que é mais imediato, no
campo dos quantitativos, e funciona numa relação mais ou menos
esclarecida de causa e efeito.
De uma forma ou de outra,
quando o ser depara com situações
limites recua para o espaço difuso
onde a consciência amealha esperança a qualquer preço, e se reconforta como pode.

serável do Terceiro Mundo.
Em O Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta sobre os talismãs
e a conclusão surge evidente: o que
vale mesmo é o pensamento, não
o objeto.
A história mostra que, no passado, religiões institucionalizadas
perseguiam e maltratavam pessoas e famílias, dando corpo a genocídios injustificáveis em nome de
Deus.
As suas cruzes, os seus amuletos, o seu dogmatismo, a sua incapacidade de entender ideias diferentes, a sede de poder e de ambição obscureceram e atrasaram o
avanço da razão, levando a sociedade humana, marcada pelo
primitivismo, a buscar novos caminhos para libertar-se do”pecado
original ou mortal”.
Superstição não é fé. Uma é
crença mágica. A outra é a convicção que surge da tomada de consciência. Estude com bom senso.

SOCIEDADE ESPÍRITA QUER
CONSTRUIR UMA NOVA SEDE
Sem saldo de caixa, está pedindo
ajuda ao movimento pessoense.
página 12

IPESQ pede ajuda para continuar com as pesquisas e com o tratamento das crianças atingidas pela
Microcefalia através do Zika Vírus. A coordenadora da entidade é a Dra. Adriana Melo (foto). Faça a sua
doação no Banco UNICREDE (748), Ag. 2202, Conta no 6138-7. O IPESQ é de Campina Grande, PB.
Acesse o site http://ipesq.org.br/
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A INFÂNCIA
PERDIDA NO
MODISMO DA
SOCIEDADE
MODERNA

LÚCIDO e venerável espírito Bezerra de Menezes, conhecido médico
espírita cearense em sua
última existência terrena,
JORGE
prescrevia aos que buscavam
SANTANA
curas de suas mazelas físicas e
Psicólogo
São Paulo
obsessivas que “(...) não há cura
SP
para as nossas doenças quando
não nos comprometemos com o impositivo de
recuperar a nós mesmos”.
Essa recuperação tem algo a ver com o gostar
de si mesmo, submeter-se a uma avaliação consciente de nossas limitações no campo afetivo,
quase sempre marcado pelo orgulho e pelo egoísmo doentios.
Um diagnóstico feito com a acuidade na pessoa enferma vai demonstrar sinais evidentes de
pouca ou nenhuma estima por si mesma.
Quem busca o aprendizado de amar o próximo como a si mesmo, incondicionalmente, ocupando o tempo ocioso com atividades assistenciais e de promoção humana, não reclamará nunca de doenças nem de fadiga.
Tivemos um exemplo incomparável entre nós:
Chico Xavier, o saudoso médium e missionário
espírita mineiro.
A tarefa de ser útil no esclarecimento, no consolo, ocupando-se no imenso mutirão de
soerguimento da dignidade humana, transformará
nosso esforço e nossa boa vontade em vacina
apropriada para remediar qualquer tipo de depressão e de medo, que possamos sentir perante
os desafios que a vida nos impõe.

O

U SOU do tempo que criança vivia
como criança, brincando como criança e era tratada como criança.
Um tempo em que criança se desenvolvia dentro do processo natural de
crescimento, aprendendo a descobrir o
mundo em sua volta através de brincadeiras sadias, estimuladas por tios, primos e avós.
Hoje, infelizmente, crianças estão sendo influenciadas a ter um comportamento de adultos, encurtando as fases que
devem ser vividas da infância à adolescência. Um processo de adultização precoce que psicólogos e pedagogos espíritas afirmam ser prejudicial à formação
da personalidade infanto-juvenil.
Educadores natos, pais e mães devem
ter sempre a preocupação de garantir aos
filhos um ambiente familiar saudável, no
qual possam crescer sem a ansiedade da
realização dos sonhos da vida adulta.
Recomendo a todos que leiam o livro O
Desaparecimento da Infância, do crítico
social Neil Postman, que chama a atenção para esse problema tão sério, e que
trazem consequências psicológicas
irreversíveis no comportamento da criança.
Um ser espiritual represado num
corpinho físico em formação, sendo estimulado a ser adulto pela imposição de um
modismo que em nada vai melhorar seu
caráter.
Coisa sem graça ver crianças e adolescentes “preocupados” com maquiagens, academia de ginástica e cirurgias
plásticas.
Essas “pessoinhas” tão lindas e fofinhas precisam ser estimuladas para viver seu mundo de brincadeiras, que lhes
permitam expressar, entender e dominar
suas angústias.
O mundo infanto-juvenil é lúdico. Deve
ser preservado com valores éticos e morais, brincadeiras e jogos pedagógicos que
possibilitem a livre manifestação da
criatividade inerente à personalidade em
formação da criança e do adolescente.

E

RECADO DO LEITOR

Recebemos a espetacular gazetinha KPC de maio. Parabéns pelo
projeto editorial. Como tem passado o amigo Barros e sua esposa Carmem? Espero que tudo esteja bem com o casal de
divulgadores mais unido do Brasil.
WELINGTON CANTALICE I João Pessoa, PB.
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O exercício da auto-estima, consubstanciada
com a fé raciocinada e com a oração sincera,
contribuirá no reforço e na manutenção do nosso bem estar físico e espiritual.
O remédio chamado “milagre” ou “privilégio
espiritual”, como muita gente imagina, não existe
para nenhum de nós, espíritas ainda bastante
comprometidos com a lei de reparação moral.
Experimente, portanto, gostar um pouco mais
de você, amar e ser amado por inteiro, sem medo
de ser relativamente feliz neste mundo de provas e expiações duras.

Olá, amigos de KPC. Recebi e agradeço a edição de maio. Vou
ler com muito carinho e atenção.
DÂMOCLES AURÉLIO I Jornal Lampadário Espírita,
Jaboatão dos Guararapes, PE.
Li KPC de maio. Não entendi qual é a de Dâmocles Aurélio,
articulista do jornal Lampadário Espírita que, não se sabe
porquê, quer criar uma comissão para colocar o movimento
espírita pernambucano nos trilhos. Ora, já não temos a CEE Comissão Estadual de Espiritismo? E a FEPE, não está realizando um bom trabalho de unificação?
SAULO ROCHA NETO I Maceió, AL.

Amigos, recebi KPC de maio. Sou-lhes grata pelo envio mensal
dessa excelente gazeta digital. Abração em toda a equipe.
DORIS GANDRES I Centro Cultural Espírita
Deolindo Amorim, Teresópolis, RJ.

Senhor Editor, gostaria de receber a gazeta KPC, gratuitamente, via e-mail. Sou antigo leitor de PENSADOR, gazeta
impressa que tive o prazer de receber até 2007. Tome nota
do e-mail para contato: sdruws@supercabo.com.br.
JOÃO CARLOS DOS SANTOS I Natal, RN.

Estou com KPC de maio no PC. Muito obrigada pela divulgação do
nosso TELMA - Teatro Espírita Lepoldo Machado. Quanto a gazeta, ótimo trabalho jornalístico. Estarei à disposição de sua Editoria
quando desejar. Abraço a toda equipe da gazetinha paraibana.
LÚCIA LOUREIRO I Teatro Espírita Leopoldo Machado,
Salvador, BA.

Amigo Barros, acabo de receber KPC de maio. Como sempre,
trabalho jornalístico esmerado em todos os aspectos. Todavia, não concordo que o amigo abra espaço para divulgação
dos eventos da CEPA - Asspciação Espírita Internacional e
suas congêneres. São espíritas laicos e sem religião.
HAMILTON DE SOUZA LOPES I Teresina, PI.

Equipe Letra Espírita

.

Quem busca o aprendizado de
amar o próximo como a si mesmo,
incondicionalmente, ocupando
o tempo ocioso com atividades
assistenciais e de promoção
humana, não reclamará nunca
de doenças nem de fadiga.

Ainda não recebemos o seu recado. Vale crítica, sugestão e até elogio. Escreva.

Lendo a gazeta KPC de maio (BATE PAPO),vi uma foto do nosso
salão vazio e outra do público sem mencionar que é dia de estudo
e não de palestra pública. Diante do contraste não creio que
alguém me considere com credibilidade para dar conselho a quem
quer que seja. Quando puder, por favor retifique a informação.
OCTÁVIO CAÚMO SERRANO I Centro Kardecista
Os Essênios, João Pessoa, PB.

SEJA ARTICULISTA
DE NOSSA GAZETA
Faça como ONDINA
ALVERGA fez. Envie os seus
artigos para apreciação da
Editoria. Veja nossos emails em EXPEDIENTE.
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AS DOENÇAS DA ALMA, SEGUNDO
DIAGNÓSTICO DO DR.BEZERRA
DE MENEZES

Falando Sério

ONDINA
ALVERGA
Advogada
Salvador
BA

ADLE - Associação de Divulgadores
do Livro Espírita, no Rio de Janeiro, está
passando por grave crise financeira. Como
você pode ajudá-la? Compre livros na Casa
do Livro Espírita Chico Xavier. Contato:
(21) 3333-5858 e (21) 3332-5859.

www.letraespirita.com.br

Conselho de Redação
Celso Martins (RJ)
Octávio Caúmo Serrano (PB)
Saulo Aurélio Rocha (PE)
Marcos Toledo (RN)
Ondina Alverga (BA
Wilson Longobucco (RJ)
Azamor Azevedo (PB)
José João Torres (DF)

Projeto Gráfico e Diagramação
CABARROS
Comunicação Social e Espiritismo
cabarrosilva@gmail.com
(83) 3233-5904
Correspondência e Encomenda
Caixa Postal 1192, Agência Central,
João Pessoa, PB, 58010-970

Imagens e Ilustrações
Bing, Google e Arquivo da Agência
KPC de Notícias Espíritas
Divulgue, copie e compartilhe KPC com os amigos em suas
redes sociais. Queremos, com a sua parceria, atingir mais
leitores pelo Brasil e no Exterior. Já passamos de 1 milhão
até agora. Peça exemplar gratuito e recomende.

UM BLOGAÇO!
ACESSE E COMPARTILHE.

http://www.expedienteonline.com.br
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A POLÊMICA PUREZA DOUTRINÁRIA - UM VIÉS
Dora Incontri me provoca questionando se não quero entrar na polêmica da pureza doutrinária,
um fenômeno tão antigo quanto o trabalho de Kardec. Basta ver as edições da Revista Espírita ainda
ao tempo da direção do codificador.
Imagem da Internet

WILSON
GARCIA
Escritor
Recife
PE

M

AS TEM ela passado ao
longo do tempo por mudanças pontuais devido, especialmente, à cultura predominante em cada época, pois, como
se sabe, o fenômeno cultural sofre um
processo contínuo de mudanças,
como é de natureza, e muda mais
acentuadamente ao passo que as
tecnologias e o conhecimento se modificam. Na era digital em que vivemos, as mudanças correm frenéticas,
e com elas o modo como o pensamento se comporta.
Penso que não se deve desconsiderar que o termo pureza doutrinária
ganhou características especiais, em
termos de história do espiritismo, nos
anos 1950 e 1970, quando foi intensamente utilizado por escritores e articulistas espíritas como meio de proteger o conhecimento que Kardec oferece nas chamadas obras básicas da
doutrina.
A pergunta, então, será: o que estava em jogo e o que pretendiam aqueles que, como J. Herculano Pires, travavam debates na época assinalada e
que muito classificam como defesa da
pureza doutrinária? Vejamos.
Especialmente naquele período de
cerca de 20 anos despontava um movimento silencioso urdido com certeza nas fronteiras do visível e o invisível cujo objetivo era introduzir prejuízos à manutenção da integralidade
dos textos kardequianos.
Alguns, tendo Herculano Pires à
frente, percebendo o perigo se colocaram em campanha intensa contra as
possíveis deturpações, entendendo, de
forma correta, que se fossem perpetrados os atentados aos textos estaríamos deformando o conhecimento em
seu ponto central.
Ora, o que se viu acontecer, apesar
da batalha travada, não foi outra coisa senão isto: obras de Kardec estavam sendo modificadas de diversas
maneiras, seja na tribuna, por pretensos missionários, seja na psicografia,
com livros absurdos, mas também nas
novas traduções dos livros de Kardec
para o português.
Recordemos Paulo Alves Godoy e
sua malfadada tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, que ficou

quase dois anos sob fogo cruzado até
minar as resistências e ser finalmente
retirada do catálogo da Federação
Espírita de São Paulo.
Mas não durou muito para que outro crime desse tipo ocorresse com a
mesma obra. Deu-se quando Roque
Jacintho, após a desencarnação de
Herculano Pires, apresentou uma
nova tradução mutilada sob o argumento de que havia temas na obra que
só eram relevantes ao tempo de
Kardec.
Não lhe ocorreu que desse ponto
de vista não precisaríamos mais do
que um século para não mais editar
os livros, uma vez que o mundo e a
cultura terão mudado de forma total e
absoluta, eliminando qualquer valor
nos livros de três séculos antes.
Não parou aí, porém. Uma edição,
em um só volume, dos livros básicos
da doutrina foi feita por uma editora
em São Paulo que pretendia “contribuir” para a divulgação do espiritismo, como explicava, introduzindo no
espantoso volume famosas ilustrações
de Gustavo Doré que, se eram indiscutíveis enquanto obra de arte, da
maneira como foram ali colocadas se
chocavam absurdamente com o
contéudo espírita e contribuíam para
a disseminação, em nível de cultura
popular, de interpretações equivocadas, na linha do evangelismo místico
que, na voz de Herculano Pires, a doutrina vinha ajudar a superar.
O uso das ilustrações não era apenas uma ação típica de inexperientes
estudantes colegiais, senão uma decisão que beirava a maldade por
inimaginável em editores profissionais, que sabem dos efeitos que o
emprego de imagens em textos literários produz. E mais, havia no volume
textos atribuídos a Kardec que ele jamais escreveu. Na direção editorial da
obra estava o filho de Humberto de
Campos.
Já ao tempo de Kardec, Roustaing
se apresentara com a sua inverossímil
e indigesta “revelação da revelação”.
levando ao codificador imensos desgostos, que os próceres da FEB ainda
hoje refutam ao não aceitar que
Kardec desclassificou o bastonário de
Bordéus.
Esta mesma FEB que é acusada de
deturpar obras psicografadas por
Chico Xavier, como é o caso do livro
“Brasil, coração do mundo, pátria do
evangelho” (ver meu livro “O corpo

DO LEITOR

DESABAFANDO
EDISON DE MORAIS PALHARES
Universitário I Taguatinga, TO

A sociedade, com seu comportamento permissivo, vem sendo conivente
com a corrupção de um modo geral e
pagando caro por isso.
Fico pensando se agora as pessoas
estão realmente indignadas e vão começar a tomar uma atitude digna de
cidadão que não quer mais conviver
com todo esse “estado democrático
de demagogia e desfaçatez ”.
Classificar ocorrências
deste tipo sob o título de
pureza doutrinária é um
tremendo equívoco, que
infelizmente tem
acontecido muitas
e muitas vezes.
fluídico”), e como, no episódio mais
recente, está a fazer com edições dos
livros de André Luiz, psicografados
por Chico Xavier e Waldo Vieira, edições em que ela suprimiu, primeiramente, das capas o nome de Waldo
Vieira e tendo sido cobrada com veemência pelo português José Lucas, fez
meia correção, ou seja, recolocou o
nome do Waldo nas capas, mantendo
apenas a foto do Chico e, com isso,
permitindo que o leitor fique confuso.
Isso não é fruto apenas do preconceito, mas de uma ética enviesada, de
uma ingenuidade maldosa, da falta de
caráter e compromisso com a verdade.
Classificar ocorrências deste tipo
sob o título de pureza doutrinária é um
tremendo equívoco, que infelizmente
tem acontecido muitas e muitas vezes.
Por outro lado, tratar do tema pureza doutrinária na atualidade sem
considerar ou constatar a realidade
cultural, pontual, daquele período
também contribui para um certo
sombreamento da questão.
Os fatos não podem nem ser ocultados, nem ser submetidos aos limites da interpretação estreita, da mentalidade medíocre e da limitação da
liberdade.

Será que agora vão deixar de comprar vagas em concurso público federal, manipuladas por quadrilhas
especializadas?
Será que para fortalecer as leis, vão
começar a respeitar as pequenas leis
que já existem? Vão deixar de levar
cachorros à praia, jogar lixo nas ruas,
parar de estacionar nas calçadas?
Será que os pais vão começar a educar de fato seus filhos, ensinando-os
que ser é muito mais importante que
ter?
Afinal de contas, exercer cidadania e
ser um homem de bem dá trabalho.
Fico com receio de pensar que, para
muitos, é mais fácil dizer que a culpa
é apenas dos políticos corrompidos e
dos empresários corruptores.
E que basta vestir-se de branco ou
vermelho, engrossar fileiras nas passeatas e reclamar depois que houve
abusos do povo e da polícia.
Parece que estamos gritando no deserto. Mas certamente o Brasil tomará o seu rumo quando os homens
de bem tornarem-se mais ousados e
tratarem as aves de rapina do nosso
progresso com destemor.
O Brasil não é dos políticos nem dos
empresários sem escrúpulos. É do
povo ordeiro, honesto e trabalhador.
Gente simples que faz acontecer...

OS 70 ANOS DA USE SÃO PAULO, SEGUNDO AVALIAÇÃO DE SUA PRESIDENTE,
JÚLIA NEZU - “É um marco pelo serviço que a entidade prestou e vem prestando. A USE
surgiu numa época em que o movimento espírita precisava se organizar. Na década de 1940,
ele estava muito disperso, não só no Estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Havia
muitas infiltrações, muitas práticas não doutrinárias”. (Fonte: Correio Fraterno, maio/junho)
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NOSSA CONVERSA É COM
LYBIO RIBEIRO MAGALHÃES
Um matogrossense do município de Cáceres,
Distrito de Barra do Bugre, considerado um dos
maiores líderes espíritas de Mesquita, na Baixada
Fluminense (RJ). Além de expositor, escritor,
poeta e jornalista espírita reconhecido no Brasil
e no exterior.
LYBIO MAGALHÃES - O acadêmico talentoso e
reconhecido pelos trabalhos produzidos.

KPC - Quando se envolveu
com o Espiritismo?
LYBIO - Os fenômenos espíritas fizeram parte dos meus sonhos premonitórios a partir dos
cinco anos de idade. Todavia, os
meus contatos com o Centro e os
livros espíritas datam de 1946.
KPC - O que fez desde então?
LYBIO - Dentro das minhas
aspirações de juventude, fundei
a Mocidade Espírita e tornaramme o seu primeiro presidente.
Aos 23 anos fui presidente do
Centro Espírita Mateus, no município de Cáceres.
Entre as décadas de 1950 a
1960, estive envolvido com as
Concentrações das Mocidades
Espíritas, coordenando-as em
Cuiabá, Cáceres, Corumbá, Três
Lagoas e Campo Grande.
Na Baixada Fluminense, divulguei o Espiritismo por mais de 30
anos pelo Jornal de Hoje e Jornal Pontual, ambos de Nova
Iguaçu (RJ).
Ocupei-me da assistência aos
hansenianos, atividade que se estendeu a todo Brasil, o que me
permitiu conhecer 33 sanatórios.
Ainda na Baixada Fluminense,
eu e minha saudosa esposa coordenamos a área de família. Estive vice-presidente da União Regional Espírita do CEERJ.
Em 1979, a convite do saudoso Deolindo Amorim, me fizeram
secretário da Comissão Especial
que organizou o VII Congresso
Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas.
Estive à frente por muitos anos
à frente do Projeto Cultural Espírita, transmitido pela Rádio Rio
de Janeiro e Rádio Solimões.

Por três anos coordenei o Departamento Editorial do Institu- quase 80 anos de vida física?
LYBIO - Não sou presidente de
to de Cultura Espírita do Brasil
nada. Não costumo posar de lí(ICEB).
der espírita. Atuo discretamente
KPC - E sobre livros, o que na retaguarda do movimento espírita.
tem publicado?
Conciliador, no momento faço
LYBIO - Literalmente sou conhecido nas Academias. Minhas parte do Conselho Diretor do Insobras em prosa e verso são con- tituto de Cultura Espírita do Brasideradas diversificadas, copio- sil que, no meu conceito, é uma
instituição modelar em matéria
sas.
Entre as doutrinárias está “A de ensino.
Trabalho em parceria, todos os
Ciência da Vida à luz do Espiritismo” (esgotada), editada pelo meses, na concepção editorial do
CELD. Com a mesma procedên- informativo Os Missionários.
cia veio a lume “Princípios BáKPC - Qual a sua análise
sicos do Espiritismo na Pesquisa
Contemporânea”, em seguida acerca do movimento espírita
“Tributo à Allan Kardec”, no Estado do Rio de Janeiro?
LYBIO - Depois de Kardec, os
viabilizada pela CAPEMI, a peespíritas parecem desunidos. O
dido do ICEB.
Aguardando uma próxima edi- que segura o movimento espírita
ção estão “Paralelo Histórico é a parceria dos Espíritos com os
das Revelações” e “Geopolítica homens de bem (espíritas) que
estão dentro e fora da Federação
da Região Centro”.
Nossos textos figuram em di- Espírita Brasileira.
O Espiritismo já demonstrou
versas obras de parcerias. Alguns
podem ser encontrados na “An- ser dinâmico, instigante, espontologia do Amor Maior” e “An- tâneo. Ele não corre, mas ocortologia do Adeus”, ambos edita- re!
O sonho tornado realidade por
dos pela Academia Internacional
Allan Kardec há de se afirmar na
de Letras.
Dispomos de quase uma deze- opinião pública. Que o digam as
na de Cadernos Artesanais con- novelas, cujo gosto popular são
tendo poesias às centenas, entre os temas espíritas.
Penso como o ex-padre Leooutros lançamentos estão
“Balaio de Saudade”, “Poemas nardo Boff: “Sonho que se sonha
Imortais”, “Temas Espíritas”, só pode ser ilusão. Sonho que se
“O Canto de Deus”, “Reencon- sonha juntos é ideal de solução”.
Então vamos transformar nostros”, “Sonetos e Trovas”, “Memória Viva” e “Retrato de uma sos sonhos em ação contínua.
Vida”, que reúnem dados biográ- Precisamos sonhar! Sonhar ligeificos de vultos espíritas da Bai- ro e agir unidos em mutirão.
xada Fluminense.
KPC - O que é imprescindíKPC - O que tem feito, com vel para você sentir-se feliz?

LYBIO MAGALHÃES - O intelectual espírita
que sabe cativar os bons amigos.

LYBIO - Se a felicidade não é
deste mundo a inautenticidade
dos homens públicos não encorajam a extinção da fome, do
analfabetismo. Para ser feliz precisamos incentivar no ser humano a coragem de ser.
Chega de representações! Só a
felicidade relativa existe. Sou espírita! Todos os dias a felicidade
me sorri, quando vejos meus netos.
KPC - Qual a virtude que
mais admira no ser humano?
LYBIO - A tenacidade dos
grandes reformadores sociais,
dos santos e dos heróis.
KPC - O que mais ama na
vida?
LYBIO - A magnífica oportunidade que Deus me concedeu de
viver em sintonia com a Natureza, em Cáceres, quando criança
e adolescente.
KPC - Com que sonha?
LYBIO - Chegar aos 80 anos
de idade, incólume. E chegarei!
KPC - Suas considerações finais.
LYBIO - Obrigado a KPC pelo
espaço concedido quando já me
sentia esquecido pelos amigos.
Não estou conectado. Daí...

ADE

PARANÁ
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A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná está com o preço da assinatura anual do jornal COMUNICA AÇÃO ESPÍRITA congelado: R$ 18,00. O impresso é
distribuído bimestralmente via Correios. Tem oito páginas bem diagramadas, capa e
contra-capa coloridas. Assine e recomende: adepr@adepr.org.br.

www.abrarte.org.br/

Criticidade

KARDEC PONTO COM
Imagem da Internet

O QUE ESTÁ FALTANDO
PARA O JORNALISMO
ESPÍRITA, IMPRESSO
OU DIGITAL, AGRADAR
SEUS LEITORES?

N

OSSA GAZETINHA sempre foi e será aberta às críticas, opiniões e sugestões dos seus leitores. Para isso,
faz uso de um canal interativo - RECADO DO LEITOR, para saber do interesse e da satisfação de quem a lê
mensalmente.
O resultado foi esse: 15 pessoas
CARLOS
Temos observado,
BARROS
porém, que o número sugeriram a necessidade de uma linJornalista,
de leitores que escre- guagem adequada ao nosso tempo; 10
redator e
diagramador.
vem dando a sua opi- pessoas apontaram a valorização dos
João Pessoa
nião, fazendo algum articulistas iniciantes; 20 pessoas suPB
comentário ou criti- geriram que se deve dar voz ao leitor;
cando matérias, ainda são poucos. E 15 pessoas disseram que as publicaquase todos escrevem apenas para ções - impressas ou digitalizadas agradecer e elogiar o aspecto gráfico devem estar conectadas com a realida publicação. Poderia ser melhor a dade do nosso tempo; e 40 pessoas
solicitaram que se faça mais uso do
participação desses leitores.
Percebemos que a maioria se espírito de criticidade.
E o que temos observado nos últinega a opinar com receio de magoar
o articulista, caso o seu modo de pen- mos 20 anos é a falta desse espírito
sar seja contrário. Quem pensa desse de criticidade, não só em relação à
modo, esquece que a nossa política nossa imprensa.
Ninguém quer comprometer-se
editorial é alteritária, ou seja, preservamos a liberdade de expressão com com a crítica com receio de cair na
antipatia do movimento e acabar
o respeito que ela bem merece.
Com esse propósito, divulgamos defenestrado do seu ambiente social
uma enquete em dezembro de 2014, e religioso; que continua pregando e
realizada pela Agência KPC de Notí- cobrando dos espíritas cristãos uma
cias Espíritas, perguntando o seguin- “mordida na língua” antes de falar
te: O que falta ao jornalismo espírita algo que desagrade dirigentes fedepara torná-lo excelente em todos os rativos ou de instituições adesas.
É proibido manifestar uma opiniaspectos?
POESIA E ESPIRITUALIDADE

O EVENTO MAIS ESPERADO EM 2018

Completou um ano de vida
editorial e vem recebendo votos de felicitações do movimento artístico-cultural espírita de todo o Brasil.
O seu editor é o poeta e escritor Glaucio Cardoso. Gente
fina de Mesquita, RJ.
GARIMPE O SEU
EXEMPLAR PELO E-MAIL
professorcardoso@gmail.com

O JORNAL
ESPÍRITA MAIS
LAICO DO
BRASIL
Com apenas R$ 50,00 você faz a assinatura anual do
jornal mais vibrante, dinâmico e inovador do
movimento brasileiro.
Envie cheque nominal para o CCEPA, Rua Botafogo, 678,
Porto Alegre, RS, CEP 90150-050.
Outras informações pelo telefone (51) 3209-2811
ou pelo e-mail ccepars@gmail.com.

ão quando ela não reflete a contextualidade de ideias do movimento? Outro dia, um leitor nos fez essa pergunta. Respondemos que não.
Esse leitor acabou “convidado” a
deixar o Centro Espírita que frequentava porque “teve a ousadia” de questionar posturas doutrinárias equivocadas de sua dirigente.
Por essas e outras questões que afetam o personalismo de determinados
espíritas, a maioria das publicações
que circulam no movimento e pela
internet prefere manter um padrão de
qualidade questionável.
Como o nosso jornalismo é diferenciado no seu modo de pensar tudo

23

anos

Está programado de 5 a 7
de janeiro de 2018, no Teatro
Pedra do Reino, no Centro de
Convenções de João Pessoa.
Segundo release enviado
pela assessoria de comunicação da FEPB, “o evento será
um momento muito especial
em nossas vidas, permitindonos abordar um tema amplo,
em torno da ciência, filosofia
e religião”.
O evento está oferecendo
condições diferenciadas para
pagamento de inscrição: até
o dia 30 de junho 2017, R$
100,00. A partir de 1o de julho, R$ 120,00.
Reserve já a sua inscrição com preço promocional:
www.fepb.org.br/eventos.
Entre os expositores convidados, está o médium baiano
Divaldo Franco. Com 90 anos
de idade e muita disposição espiritual.

que ocorre no movimento brasileiro,
tem aquele leitor que só consegue nos
apreciar por uma ou duas edições.
Contesta que mudamos muito de
opinião, que o certo seria pensar como
todo mundo pensa e faz.
Quem nos escreve contestando,
merece todo o nosso sincero respeito
e a nossa melhor atenção. Afinal de
contas, não somos donos da verdade
absoluta nem relativa.
Mas, uma coisa esse leitor deve ter
na cabeça: “Ninguém nos aconselha
tão mal como o nosso amor-próprio,
nem tão bem como a nossa consciência” (Mariano José Pereira da Fonseca, o Marquês de Maricá).

UMA POLÊMICA PORTUGUESA

Faz um bom tempo que o
departamento editorial da Federação Espírita Brasileira excluiu o nome de Waldo Vieira
como o médium que psicografou o livro NOS DOMÍNIOS DA
MEDIUNIDADE junto com
Chico Xavier.
Agora essa omissão da FEB
está sendo cobrada pelo espírita português José Lucas, que
solicitou seja feita a devida
correção na capa do livro
relançado recentemente (imagem à esquerda).

Quem “pescou” esta polêmica
editorial foi o jornalista e escritor
Wilson Garcia (Recife, PE). Ele
postou em seu blog todo o
imbróglio, anexando e-mails enviados por Lucas à FEB para que os
leitores entendam melhor o motivo de toda sua indignação.
Leitores da obra original (primeira edição) parecem não ter notado o sutil sumiço do nome de
Waldo Vieira junto ao de Chico
Xavier, nas capas do livro reeditado posteriormente.
A FEB se faz de “morta”.

II CONGRESSO JURÍDICO-ESPÍRITA BRASILEIRO
Promovido pela AJE Brasil, será realizado de 7 a 9 de agosto, na sede da Federação
Espírita do Estado de Goiás, em Goiânia, com o tema “Dignidade Humana - Valor Universal,
Desafio do Século 21”. Mais informações no site www.ajebrasil.org.br.
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TABAGISMO - Quem fuma tabaco para se
acalmar ou por hábito, depois de um cafezinho,
não sabe o mal que está fazendo ao seu
aparelho respiratório. Pesquisa já comprovou
que quem fuma muito vive menos. Deixe de fumar!
Valorize a sua saúde. Não (es)trague a saúde.

Debate

KARDEC PONTO COM

SALVAÇÃO E MILAGRES: POR QUE OS
MISTÉRIOS NÃO SE DISCUTEM?
O que é salvação? Que seria a salvação? Das doenças? Das dificuldades do dia a dia? Dos sofrimentos?
DURANTE muitos
anos perguntei o significado dessa palavra, tão frequentemente usada nas igreELSIE
DUBUGRAS
jas cristãs a que cos+ Março 2006
tumava ir. Fui saber a
São Paulo
SP
opinião daqueles que,
julgava então, estavam mais capacitados a responder: sacerdotes,
pastores, etc.
Com variações na forma de dizer, mas com o mesmo conteúdo,
afirmavam sempre que “referia-se
à salvação das penas eternas causadas pelos pecados cometidos”.
Com o passar do tempo e das
horas de reflexão, percebi o paradoxo. Insisti na questão: Por que
Deus onipontente, onisciente, criador de todas as coisas, teria criado frágeis seres humanos - seres
que forçosamente errariam - e, ao
mesmo tempo, criado planetas
como o nosso para reparação dos
erros cometidos e serem salvos
depois de muitas provas e expiações?
Responderam: “É preciso ter
fé”. Persisti: “Como conseguir esta
graça?” Finalizaram: “Isso é um
mistério”.
Mistérios não se discutem. Não
se deve procurar desvendá-los. E
duvidar é pecado. De maneira que
eu voltava sempre à estaca zero,
nunca obtendo uma resposta
satisfatória.
Ante essas dificuldades instransponíveis, penetrei no deserto da
descrença. Mergulhei num vácuo
filosófico-religioso onde permaneci durante muito tempo.
Até que a curiosidade - ou o
impulso interno - renasceu, e resolvi procurar em outros lugares a resposta a essas questões.

Li tudo que me caiu às mãos, e
contatei pessoas que não pertenciam a religiões dogmáticas. Mas,
sobretudo, usei de bom senso. E,
assim, aos poucos, entrevi uma
pálida luz no final do túnel.
Aprendi diversas coisas. A primeira delas é que não é possível
barganhar com Deus. Ele não aceita intermediários e nem tolera, no
seu relacionamento com os indivíduos, expedientes como o emprego do tão falado “jeitinho brasileiro” ou “quebra-galho”.
Deus, certamente, não é um comerciante, embora muitos achem
que possam obter seus favores pagando promessas, preces, velas,
sacrifícios, etc.
Outra coisa que aprendi: milagres não existem. O que chamamos
de milagre é simplesmente o fruto
de certas leis que foram acionadas.
A “graça”, longe de ser o presente arbitrário que o Criador faz
a alguns privilegiados, é, realmente, produto da fé.
Mas não da fé cega (que não é
fé, e sim crença irracional), mas da
fé que nasce do conhecimento.
A verdadeira fé nunca poderá ser
um fenômeno passivo. Ela é essencialmente ativa.
O homem chega a ter fé porque,
através de inúmeras experiências,
prazerosas e dolorosas, aprendeu
que certas ações provocam certas
reações e que existe, em consequência, uma lei espiritual de causa e efeito, em muitos pontos, análoga à lei física de causa e efeito.
Mas antes de entender esta e
outras leis fundamentais que regem
a evolução do homem e do universo, cometi muitos erros.
Faminta de conhecimento, cruzei com pessoas das mais diversas

CORREIO FRATERNO

0
5
ANOS

Jornal fundado em 3 de outubro de 1967,
vinculado ao Lar da Criança Emmanuel,
São Bernardo do Campo, SP.
Assinatura anual por apenas
R$48,00. Entrega via Correios.
Ligue ou Acesse
(11) 4109-2939
www.correiofraterno.com.br

Endereço Eletrônico
correiofraterno@correiofraterno.com.br
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filosofias e credos. Muitas vezes as
explicações que me davam eram
tão racionais que passei a depender delas, achando que eram as próprias donas da verdade.
Até que entendi outra coisa sumamente importante: Qualquer
forma de dependência impede a
conquista do verdadeiro conhecimento.
Por isso, preservando e fazendo
uso da razão e do bom senso, fui
abandonando as muletas que me
acostumaram a usar. Consegui
fazê-lo antes que minhas “pernas”
se atrofiassem definitivamente.
Mas vi muitos irremediavelmente atrofiados por causa da entrega
passiva. Por causa do misticismo
irracional.
Muitos ficam cada vez mais na
dependência daquele guia ou
mentor para resolver assuntos que
seriam de sua própria responsabilidade.
E se “escoram” não mais nas
“muletas” encarnadas, e sim nas
desencarnadas.
TEXTO EXTRAÍDO DA REVISTA HARMONIA,
JUNHO DE 2000, SÃO JOSÉ, SC.

O PRIMEIRO CONGRESSO
A Federação Espírita Suíça, com
apoio institucional do CEI e do EDICEI,
realizará nos dias 16 e 17 de setembro
o I Congresso Espírita da Suíça, que trará como tema de estudo e debate
“Transição Planetária - O Amanhecer
de uma Nova Era”.

Os palestrantes convidados são
Divaldo Franco, Alberto Almeida,
Sandra Borba, Charles Kempf e Jorge
Godinho.
O médium Raul Teixeira é convidado
especial do evento suíço.
O congresso será transmitido via
Internet. Mais informações e inscrições pelo site www.fesuísse.org.

Fundada por Cairbar Schutel

Revista Internacional de Espiritismo
Editada pela Casa Editora O Clarim desde 15 de
fevereiro de 1925, do Brasil para o mundo.
Assine ou renove a sua
assinatura e saiba também
como distribuí-la em sua
cidade, com desconto
de até 55%.
Contato: www.oclarim.com.br

TRIBUNA ESPÍRITA
A revista mais apreciada
em todo o movimento
espírita do Nordeste.
Assinaltura Anual: R$ 40,00 I Bianual: R$ 75,00
Exterior: USD 40,00
Contatos: (83) 322409557 I (83) 99633-3500
E-Mail: jornaltribunaespirita@gmail.com

VIVER É A
MELHOR
OPÇÃO
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Lançado em 2015, o livro do jornalista e repórter da TV Globo, André Trigueiro, já vendeu mais de 40
mil exemplares, com 100% dos direitos autorais repassados para o Centro de Valorização da
Vida. A Editora responsável pela venda do livro é a CORREIO FRATERNO, de São Bernardo do Campo,
SP. Adquira o seu exemplar e saiba como falar sobre o suicídio sem causar constrangimentos.
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KPC - Fale um pouco de você.
LÚCIA - Meu nome completo é Lúcia
Maria Farias Loureiro de Souza, nascida
em Salvador, Bahia. Profissionalmente,
sou licenciada em Letras com Inglês e
Serviço Social pela Universidade Católica
de Salvador, BA.
Ingressei no serviço público por
concurso, aposentando-me como
Auditora da Receita Federal do Brasil.
Iniciei os estudos da doutrina espírita em
fins da década de 1960 e início de 1970.
Daí em diante, participei, ativamente,
de diversas atividades espíritas em
diferentes instituições soteropolitanas.
Como escritora e jornalista, adotei o nome
Lúcia Loureiro para me identificar em
artigos e obras publicadas.
Sou autora das obras: Colônias
Espirituais, Memórias Históricas do
Espiritismo no Estado da Bahia: a saga
dos pioneiros com repercussão no Brasil,
Tio Juca: uma história de Amor, Cartilha
do Espiritismo, Histórias Fantásticas Deste
e do Outro Mundo e, mais recentemente,
Palcos Encantados: a dramaturgia e os
fatos espirituais. Como dramaturga,
escrevi as peças O Diabinho Coxo
(adaptação de texto de Leopoldo
Machado), A Pedra no Lago, Espiritismo:
o que é e o que não é e Uma noite
Inesquecível (inédita).
Como jornalista, fiz parte da redação de
alguns periódicos espíritas baianos, como
Impacto e Gazeta Espírita em que
também colaborei com artigos, assim
como em Reformador, Mundo Espírita e
Presença Espírita.
KPC - Como foi o seu envolvimento com
o Espiritismo?
LÚCIA - Embora corra nos meios
espíritas a ideia de que os fenômenos
provocados pelos Espíritos não tenham
grande importância, foi justamente um
deles que me levou, junto com meu
marido Carlos Bernardo Loureiro, a
conhecer o espiritismo. Mas é uma longa
história.
Em resumo, tudo começou quando
Carlos Bernardo, ao elaborar uma petição
no trabalho, entrou, repentinamente, em
transe e começou a escrever.
Quando voltou a si, verificou que os
escritos, em várias folhas de papel,
tratavam sobre assuntos de que nunca
ouvira falar, no caso sobre doutrina
espírita, Allan Kardec, imortalidade e
outros princípios básicos do espiritismo
codificado.
Confesso que eu também não tinha
conhecimento das obras espíritas.
Após um período de inquietação à
procura de esclarecimentos para
entender o ocorrido, recebemos
orientação de vários espíritas experientes
e conhecedores da doutrina, como
Divaldo Franco, Aurelino Motta de
Carvalho, Josué Arapiraca, Abel
Mendonça e Alfredo Miguel, que nos
indicaram os rumos certos.
Os nossos filhos, Marcelo e Sandra, na
época ainda crianças, também abraçaram
a nova crença, acompanhando-nos em
todas as atividades de que participávamos, com muito interesse.
Continuamos juntos no trabalho,
contribuindo na publicação das obras que
Carlos Bernardo Loureiro deixou inéditas,
algumas já lançadas.

Entrevista

I

Dê uma
espiadinha e
recomende aos
amigos.

https://kpcespiritismo.blogspot.com.br

Editor: CARLOS BARROS I Fotos de Arquivo Pessoal

LÚCIA MARIA FARIAS
LOUREIRO DE SOUZA
KPC - E quando aflorou em você o gosto
pela literatura e pesquisa espírita?
LÚCIA - Em toda vida estudantil, sempre
tive atração pela pesquisa e curiosidade
em conhecer as origens e a história das
coisas. Não foi diferente com relação ao
espiritismo.
Desde que entrei em contato com o
ambiente espírita, percebi, em conversas
com frequentadores, que a maioria
desconhecia a história da doutrina que
abraçara.
Comecei a ler sobre vida e obra do
codificador da doutrina inicialmente e,
depois, a pesquisar o espiritismo como
fato histórico e cultural no estado da
Bahia. Como tudo começou? Quem teria
introduzido as obras de Allan Kardec entre
os cidadãos soteropolitanos?
A partir desses questionamentos,
pesquisei durante mais de uma década,
em bibliotecas públicas e particulares
(espíritas ou não), no arquivo público, em
sebos, entrevistei confrades, a maioria
destes não mais no mundo físico, e
também não espíritas, a fim de coletar
dados para elaboração de Memórias.
Confesso que foi uma tarefa árdua,
principalmente pesquisar em antigas
instituições espíritas, uma vez que, com
exceções, não havia tradição, até épocas
mais recentes, de seus diretores
conservarem documentos, fotos, atas,
histórico etc, para conhecimento de
futuras gerações.
Houve duas edições de Memórias,
ambas pelo Telma, atualmente esgotadas.
Devido a insistente procura pela obra,
encontro-me revisando-a e ampliando-a
para outra edição mais completa, com
dados novos e algumas retificações
necessárias ou encontradas nessa nova
pesquisa.
KPC - Qual a sua impressão sobre o VIII
Fórum do Livre Pensar Espírita, realizado
no TELMA com a participação dos
estudiosos laicos da CEPA - Associação
Espírita Internacional e da CEPABrasil?

KARDEC PONTO COM

Licenciada em Letras com Inglês e Serviço Social pela Universidade
Católica de Salvador, BA. Ingressou no serviço público por concurso,
aposentando-se como Auditora da Receita Federal do Brasil.
Iniciou os estudos da doutrina espírita em fins da década de 1960 e
início de 1970. Daí em diante, participou, ativamente, de diversas
atividades espíritas em diferentes instituições soteropolitanas. Como
escritora e jornalista, adotou o nome Lúcia Loureiro para identificarse em artigos e obras publicadas.

LÚCIA - O VIII Fórum da CEPA se
constituiu numa experiência nova para
organizadores, conferencistas, assistentes
que participaram e para mim. Sabia pelas
edições anteriores pela imprensa.
Na minha opinião, foi uma oportunidade de debater sobre a doutrina espírita
nos aspectos científico e filosófico, sem
imposição do religiosismo.
Considero ponto alto do debate, a
discussão em torno do livre pensamento,
sugerido por Kardec, e as opiniões sobre
o caráter religioso que imprimem à
doutrina espírita, de que uma parcela do
movimento espírita diverge.
Eu, por exemplo, não a considero
religião.
No discorrer dos temas, houve
oportunidade de conhecer reflexões
diversificadas sobre a obra kardecista e
seus ensinos básicos aplicados ao ser
humano na vida prática, ligados a
problemas que atingem o homem na
atualidade e nos próximos séculos.
Foi dada relevância ao aspecto laico do
espiritismo, em diversas correntes do
pensamento espírita, porém sempre com
um olhar para preservação da integralidade doutrina espírita.
KPC - Quando surgiu o Teatro Espírita
Leopoldo Machado, e com foi o seu
envolvimento com as suas atividades
artísticas, culturais e assistenciais?
LÚCIA - O Teatro Espírita Leopoldo
Machado (Telma) teve sua origem em um
grupo informal de teatro que criei
quando, nos primeiros anos da década de
1980, eu, Carlos Bernardo Loureiro e
Djalma Motta Argollo passamos a
frequentar o Grupo da Fraternidade
Leopoldo Machado (GFLM), dirigido, na
época, por Eunice Bastos, ainda atuante,
e por ela convidados a participar dos
trabalhos da casa.
Enquanto Bernardo e Djalma assumiram os setores doutrinários e mediúnico,
ficou a meu cargo organizar e dirigir o
setor da juventude.

Como sempre tive grande atração para
a pesquisa, logo que começamos a
frequentar a casa, procurei saber sobre a
vida e obra daquele homem que dera seu
nome para patrono da instituição: o
baiano Leopoldo Machado.
Importante
personalidade
na
divulgação da obra de Allan Kardec em
todo Brasil, foi um dos pioneiros e grande
incentivador da dramaturgia espírita.
Propus, então, aos jovens criar, em sua
homenagem, o Grupo Teatral Leopoldo
Machado, com aqueles que tivessem
vocação para arte dramática.
Com aceitação imediata de todos,
partimos para o trabalho. A notícia se
espalhou por outras instituições e abrimos
as portas para jovens e adultos que
desejassem participar, fossem do GFLM
ou não.
O grupo cresceu tanto, que a sede do
GFLM não mais comportava atividades
teatrais paralelamente às atividades da
casa. Era premente adquirir uma sede, a
fim de promover encontros, oficinas,
ensaios etc.
Sugeri transformar o grupo em pessoa
jurídica para facilitar a execução do
projeto, principalmente buscar recursos e
conseguir espaços para apresentações.
A 28 de março de 1984, foi fundado, nas
instalações do GFLM, o Teatro Espírita
Leopoldo Machado (Telma), com o
objetivo de ser um centro cultural
destinado a teatro e outras artes espíritas,
lançamento de livros, além de
desenvolver atividades tradicionais de
uma instituição espírita, como
doutrinárias, cursos e atendimento
espiritual, mais tarde ampliando os
serviços com uma creche – Lar Stella
Tarquínio de Souza – para crianças de
famílias carentes.
Assim, em assembleia, na presença dos
componentes do grupo, foi eleita uma
diretoria, assim constituída: Carlos
Bernardo Cajazeira Loureiro de Souza
(presidente), Aglae Guimarães (vicepresidente)... >>> Continua na pág. 8.

I SEMINÁRIO
SOBRE EDUCAÇÃO
DO SER
8

Será realizado no dia 5 de agosto, com o tema “Que Brilhe Vossa Luz”, no Personal Hotel, em
Caxias do Sul. Quem vai coordenar o seminário é Simão Pedro de Lima, de Patrocínio, MG. O
evento é uma promoção doutrinária do Centro Espírita Semente de Luz. Mais informações pelos
telefones (54) 3208-4702 e (54) 98439-4828.
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Continuação da ENTREVISTA com Lúcia Loureiro, na
página 7.
Lúcia Maria Farias Loureiro
de Souza (diretor-secretário), Fátima Renan (diretortesoureiro), Edna Perpétua
Falcão (diretor de relações-públicas) e
Milton Gaúcho Magalhães (diretor
artístico). Com aquisição da primeira
sede, em amplo edifício no centro
histórico de Salvador, o importante
tratamento de desobsessão que, havia
algum tempo, Carlos Bernardo realizava
no GFLM e em outras instituições, aí
passou a ser feito, dando enorme impulso
ao Telma, em um trabalho conjunto.
Finalmente, o Telma se instalou em sua
sede definitiva na rua da Boa Viagem, 8,
cidade Baixa, em Salvador, BA, num amplo
terreno doado por dr. Amâncio de Souza
Neto, de tradicional família baiana.
KPC - Suas considerações finais.
Agradeço o convite para esta entrevista
que tive muito prazer em realizar.
É sempre bom ter oportunidade de falar
sobre minha vivência no movimento
espírita, relatar o que consegui realizar,
até então, em prol da doutrina espírita
que abracei, e expor meu pensamento a
respeito de assuntos a ela pertinentes.

RESENHA LITERÁRIA
Esta obra nasceu de um projeto de grande importância para a
História do Espiritismo.
Trata-se de uma
incursão pela dramaturgia com temática espiritual
e espírita, a fim de
documentar fatos históricos que, provavelmente, ficariam perdidos com o passar
do tempo.
Longe estava a autora de pretender realizar um estudo completo sobre o assunto, o que não seria possível devido à escassez de fontes bibliográficas específicas.
Constitui, na verdade, um resgate do esforço empreendido pelos dramaturgos
que se dedicaram à literatura dramática e
da dedicação dos atores e técnicos que,
apesar de todas as dificuldades que lhes
obstruíam o caminho, seguiram adiante
em seus ideais e realizaram, com destemor, um trabalho elogiável de propaganda da Doutrina Espírita.
E Lúcia Loureiro, pesquisadora incansável, alcançou, com êxito, o objetivo a que
se propunha.
Esta obra - PALCOS ENCANTADOS, não
é, apenas, um mero relato histórico. Trata-se, enfim, de um livro atual, escrito de
forma inteligente e agradável.
Marcelo Loureiro
NR - A renda obtida com a venda
do livro será toda revertida para
as obras assistenciais da FUNDAÇÃO
LAR HARMONIA. A autora enviará
exemplar cortesia (autografado)
para nossa apreciação e divulgação
em nossa Biblioteca Compartilha.

INTERAJA com esta gazetinha.
Envie seu recado (elogio ou crítica)
para a nossa Redação:
kpcgazeta2012@gmail.com. Ou
direto com o Editor:
jornalista1938fenaj@gmail.com.

TELMA, O PRIMEIRO TEATRO
ESPÍRITA COM PROPOSTAS BEM
DEFINIDAS NOS SEGMENTOS
ARTÍSTICO,CULTURAL E
ASSISTENCIAL
Estamos com um novo projeto, cuja coordenação está
O Telma, desde
sua fundação e no
decorrer de sua
existência até a
atualidade, vem
LÚCIA
cumprindo a sua
LOUREIRO
proposta inicial de
Salvador
BA
divulgar a doutrina
espírita por todos os meios.
Com Carlos Bernardo na
presidência, muito eventos
culturais ocorreram na cidade
do Salvador, abertos ao público
espírita ou não, em espaços
alternativos, sendo difícil
enumerá-los.
Entre os eventos, cerca de cem
realizados sob sua presidência,
podem ser citados os
seminários: Espiritismo e
Criminologia / Encontro de
Mulheres Espíritas da Bahia /
Ciência Espírita / Relações
Familiares / Espiritismo e
Serviço Social / Os 120 Anos da
Imprensa Espírita (encontro
nacional) /A Obsessão e Seus
Mistérios / A Mediunidade e os
Fenômenos Espíritas / Moisés,
Jesus e Kardec / A Visão Espírita
da Morte / Vida e Obra de Allan
Kardec / Ciência Espírita,
Metapsíquica e Parapsicologia
/ Espiritismo e Homeopatia /
Allan Kardec: o Bom Senso En-

“

a meu cargo, com a sub -coordenação de minha filha,
Sandra Loureiro de Souza”.

carnado / Encontro com a Cultura
Espírita / Perispírito: Natureza,
Funções e Propriedades / A Família
e a Cultura Brasileira.
No campo teatral, os três shows
de músicas mediúnicas e peças teatrais foram igualmente prestigiados
pelo público em geral.
Dando continuidade à proposta de
Carlos Bernardo Loureiro, seu
presidente honorário, o Telma, sob
a presidência de Júlio Nogueira e
demais componentes da diretoria,
continua a promover importantes
eventos culturais direcionados à
divulgação da doutrina espírita em
seus aspectos científico e filosóficos.

A exemplo, entre outros: Os 100
Anos de Herculano Pires (28/9/
2014), Vida Espírita e o Código
Penal da Vida Futura (24/5/2015),
Homenagem a Allan Kardec (18/
10/2015), O Pensamento Espírita
de Carlos Bernardo Loureiro (17/
9/2016), a peça teatral Morrendo e
Aprendendo, com o grupo Amigos
da Luz (30/3/2017).
Na parte teatral, estamos com um
novo projeto, cuja coordenação
está a meu cargo com a sub –
coordenação, de minha filha,
Sandra Loureiro de Souza.

O auditório é amplo e refrigerado.
Em 28 de março de 1984, foi fundado, nas instalações do GFLM, o Teatro Espírita
Leopoldo Machado (Telma), com o objetivo de ser um centro cultural destinado a
teatro e outras artes espíritas, lançamento de livros, além de desenvolver atividades
tradicionais de uma instituição espírita, como doutrinárias, cursos e atendimento
espiritual, mais tarde ampliando os serviços com uma creche – Lar Stella Tarquínio
de Souza – para crianças de famílias carentes.

Será realizado nos dias 15 e 16 de julho, o V Congresso de Dependência Química à Luz do Espiritismo e o XI Encontro de
Grupos de Apoio Fraterno. Os eventos vão ocupar as dependências do Centro Espírita Caminho do Evangelho, em São José
dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. É uma promoção em parceria da AME Rio Grande do Sul, do Grupo Fraterno
do RS e do PR, com apoio institucional da AME Brasil. A entrada é franca e limitada. Informações e inscrições pelo e-mail
apoiofraternosjp@gmail.com ou pelo telefone (41) 99119-6339.
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SEXO sem proteção é
roleta russa para sua
saúde. Use camisinha
e não “faça amor” sem
responsabilidade.

Filosofando

KARDEC PONTO COM
Imagem da Internet

CONVICTOS OU FANÁTICOS?
Ninguém se torna fanático da noite para o dia. Começa
devagarzinho, alicerçado em lacunas no caráter que,
ao serem alimentadas pelo orgulho, vão anestesiando o
nosso discernimento.
O ORGULHO é o
inverso da humildade.
Esta última quem tem
pensa que não tem, e
quem pensa que tem,
GEZSLER
CARLOS
não tem.
WEST
Recife
Se perguntarmos se
PE
somos fanáticos, talvez até nos sintamos
ofendidos e, salvo raras exceções,
afirmaremos que não.
O fanático ou quem está a
caminho de se tornar, dificilmente
percebe o seu estado, pois já foi ou
está sendo absorvido pela ausência
de autocrítica, quando imprudentemente descartou um sábio
ensinamento do passado: “conhece-te a ti mesmo”.
Algumas perguntas reflexivas
poderão nos ajudar pelos campos
da vida, sejam em ambiências
políticas, religiosas ou diversas.

- Escutamos com respeito o
contraditório ou apenas queremos
convencer o interlocutor colocando-o na condição aprendiz?
- Acessamos livros, revistas,
jornais, programas, blogs, etc., de
quem pensa diferente, enriquecendo-nos na diversidade ou optamos
por amaldiçoar o diferente criando
um novo “index” e, quando o
acessamos, o único objetivo é
detectar falhas para alimentar os
nossos argumentos?
- Estamos sendo honestos
intelectualmente com a verdade dos
fatos ou usamos critérios diferenciados para episódios semelhantes?
- Invertemos os papéis, mas
mantendo os mesmos fatos, para
verificar se as nossas conclusões
continuariam as mesmas ou a
dureza do nosso discurso só serve
para os que pensam diferente?

EVENTO COMEMORATIVO NA UEDAC

- Quando recebemos informações sobre os nossos contraditores,
analisamos a veracidade e a
pertinência em divulgá-las ou
compartilhamos sem qualquer
preocupação ética?
- Dialogamos de forma civilizada
ou nos desequilibramos saindo do
campo das ideias para adjetivar os
seus autores?
- Relembramos de anteriores
mudanças de posições pessoais,
que no passado tínhamos como
pétreas, ou nos colocamos na
imutabilidade divina?

PALESTRA MUSICAL NO CONSOLADOR

O Centro Espírita O ConsolaEstá pronta a
dor
vai receber no dia 4 de juprogramação colho
o
músico Carlinhos Conceimemorativa dos
ção (Rio de Janeiro) para pales86 anos de existra musical, em seu auditório.
tência da União
Os ingressos estão à venda (R$
Espírita Deus,
20,00),
com renda revertida
Amor e Caridade (Casa da Vovozinha), uma das mais trapara a manutanção do prédio do
dicionais instituições espíritas do movimento paraibano.
CE O Consolador, localizado na
Com o tema “Deus, Amor e Caridade na Fé RaciocinaRua
José
Marcelo,
223,
no
bairro Ernesto Geisel, em João
da de Kardec”, o evento contará com a participação dos
expositores Sandra Borba (Evangelização: Caminho Se- Pessoa. Reserve já o seu ingresso pelo telefone (83)
guro para a Formação do Homem de Bem); Severino 98725-8846.
Celestino (Tema central do ciclo de palestras); Gizelda
Arnaud (As Parábolas do Evangelho); e Abrão Carvalho
(Como se Conhecer).
As palestras serão proferidas em agosto, nos dias 6, 13,
20 e 27, no auditório da UEDAC, localizada na Rua Indio
Piragibe, 182, Centro, em João Pessoa.
Mais informações pelos telefones (83) 3221-8000 e (83)
98601-7201.

HM
Hayley Misael
Contadora I CRC-PB 3919
Avenida Júlia Freire, 1462, Expedicionários,
João Pessoa, PB.
Fax (83) 3244-4493
Tel (83) 3043-2421
Skype
hayleymisael

Endereço Eletrônico: hayleymisael@gmail.com

É na abertura para a análise
equilibrada do contraditório, do
diferente, que geralmente encontraremos o incentivo à inovação e
ao arejamento das nossas ideias, às
vezes já empoeiradas pelos limites
do nosso “status quo”.
Tenhamos uma janela aberta para
novos ares, para o futuro, para a
vida. Não sejamos os modernos
algozes de Galileu.
Atuemos na sociedade de forma
cidadã, democrática, pacífica e sem
nunca esquecer o alerta do saudoso
Nazareno: orar e vigiar.

III SIMPÓSIO DA AME PARANÁ
A AME Paraná realizará
nos dias 22 e 23 de setembro, o seu III SimpAME-PR,
com o tema “Saúde, Ciência e Espiritualidade”.
O simpósio ocupará o Teatro da Federação Espírita
do Paraná, em Curitiba.
Mais informações e inscrições no site www.ameparana.org ou pelo telefone (41)
3338-6006.
Um evento que você não deve ficar de fora.

Revista O Espírita
O Sol
Nascente
A gazeta espírita mais bem
informada do movimento fluminense.
Está com link aberto para leitura no
seu site abaixo:
www.osolnascente.com.br.
Confira as edições mais recentes.
Se gostar, por quê não fazer uma
assinatura anual?
Custa apenas R$ 30,00.
Contato: wlongobucco@uol.com.br.
Telefone: (21) 2404-1791

É uma publicação da Casa Espírita Fonte de
Esperança. Foi fundada no dia 3 de outubro
de 1978.
Valor da Assinatura
Um ano - R$ 20,00
Dois anos - R$ 35,00
Canais para Assinar
www.oespirita.com.br
oespirita@oespirita.com.br
De Brasília para o Mundo!

26 de junho
DIA NACIONAL DE COMBATE ÀS DROGAS
37,6 milhões de brasileiros consomem
entorpecentes. UMA CALAMIDADE SOCIAL, MORAL E ESPIRITUAL.
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ALCOOLISMO é uma doença
progressiva que destrói a dignidade
da pessoa e pode levá-la à morte.
Tem problema com alcoolismo?
Procure o AA - Alcoólicos Anônimos
de sua cidade. Largue essa droga!

Diferenças
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‘CEGUINHA’ TAMBÉM ASSINA CHEQUE
ESTES dias, eu estava comprando ração
para meu cão-guia,
quando o dono do
petshop chegou e faDANIELI
HALOTEN
lou: um cão-guia? Ah,
Rio de
ceguinha! Ele falou
Janeiro
RJ
aquilo do nada.
Se fosse em outros tempos, eu teria armado um barraco. Mas só pedi
que estornasse o cartão, porque
aquele não era jeito de se falar com
uma cliente.
Talvez o cara nem tivesse falado
por mal. Mas foi inadequado, inoportuno, inconveniente, desnecessário. Infeliz da parte dele.
Quando era criança, não sabia
como me defender desse tipo de situação. Mas agora aprendi que as
pessoas têm que saber que deficiente também assina cheque, para ver
se aprende a respeitar.
Não sou PhD no assunto, porém,
achei legal enumerar alguns termos
politicamente corretos que aprendi
em trabalhos sobre inclusão.

“Talvez o cara nem tivesse falado por mal. Mas foi inadequado,
inoportuno, inconveniente, desnecessário. Infeliz da parte dele”.
Pessoas com deficiência
Abrange todos os tipos de deficiência. É recomendável colocar primeiro nome e atividade antes da
deficiência para se valorizar a pessoa. E não a deficiência dela.
Pessoa com deficiência visual
Vai desde a pessoa que tem um
pequeno grau de miopia até o cego.
O termo cegueira ou cego pode ser
substituído por deficiência visual
total. Quando você sabe se a pessoa
não enxerga nada pode chamá-lo de
cega. Entretanto, o mais polido é
pessoa com deficiência total.
Cego total ou parcial não existe
Se você é cego é cego e pronto.
Como será um cego pela metade? A
mídia vive errando ao dizer “deficientes físicos”, referindo-se a todos
os tipos de deficiência. Deficiente
físico é só físico. Se quiser generalizar, é “deficiente” ou pessoa com

CASA EDITORA O CLARIM DÁ DESCONTOS PARA ASSINANTES
Com exclusividade para assinantes, a editora de Matão,
SP, está concedendo descontos especiais em seus livros a cada bimestre, facilitando o acesso à vasta e
rica cultura espírita.
Todos os assinantes do jornal O Clarim e da Revista
Internacional de Espiritismo terão a oportunidade de
adquirir algumas obras que ainda não tenham lido.
São 12 títulos colocados em promoção, com preços e
condições de pagamentos válidos até 30 de junho. Além
de frete grátis para todo o território brasileiro!

CASA EDITORA
O CLARIM

Imagem da Internet

deficiência e pronto.
Pessoa com deficiência física
Refere-se aos que têm problemas
nos membros superiores ou inferiores como para e tetraplégicos, pessoas sem mãos, ou com algum movimento reduzido. Eu, por exemplo,
tenho deficiência visual total, por
causa do glaucoma nos olhos, e tenho deficiência devido à tendinite
nos membros superiores.
Pessoa com necessidade específica
É uma outra forma que, pessoalmente, prefiro como forma de se
apresentar um deficiente. Por quê?
Tira o peso da palavra deficiência e

AME PARAÍBA CONVIDA PARA ESTUDO NA AESCA
O Estudo Aprofundado das Obras
de André Luiz será realizado em
aulas quinzenais, às terças-feiras,
às 19h30, no auditório da Associação Caridade e Ação (AESCA), na
Rua Joaquim Francisco Veloso
Galvão, bairro Pedro Gondim, em
João Pessoa.
A entrada é franca.

BOM PARA OUVIR E RELAXAR

vendas@oclarim.com.br
www.oclarim.com.br
Telefone (16) 3382-1066

SEMINÁRIO VAI DEBATER A
PEDAGOGIA DA INCLUSÃO
O evento está agendado para
o dia 22 de julho, no auditório
da Federação Espírita Paraibana,
das 8h às 17h30, com o tema
“Pedagogia da Inclusão - Práticas Multidisciplinares”.
Será coordenado por Adriana
Melo (Campina Grande), Ana
Claudia (Recife), Bianca Meire-

coloca a pessoa apenas como um
indivíduo que tem necessidades específicas.
Portador de deficiência
Incoerente. A gente só porta o que
puder deixar de portar.
Pessoa com necessidade especiais ou pessoas especiais
Pejorativo, infantil e confuso.
Esse chavão surgiu com profissionais de educação que utilizavam o
termo “criança com necessidades
educacionais especiais”. Mas os estudiosos já derrubaram a expressão
porque nossas necessidade não são
especiais, são fundamentais para a
nossa inclusão!

les e Sandra Santiago (João Pessoa).
A entrada é franqueada ao
público interessado mediante a
doação de um quilo de alimento
não perecível.
Mais informações e inscrições: www.even3.com.br/peda
gogiadainclusao.

O primeiro CD do grupo musical
Vianna de Carvalho, com músicas
inéditas e de outros autores, é o
lançamento fonográfico do ano. Adquira o seu.
Custa apenas R$ 10,00. Vendas
no CE Vianna de Carvalho, no bairro Expedicionários, em João Pessoa.

DESPERTE SUA
CRIANÇA DOURADA
Tratando Dores da
Infância e Cuidando da
sua Criança Interior
Este é o
tema do II Seminário Médico-Espírita de
Mossoró, RN,
agendado para
o dia 30 de julho, às 8h30, com o médico
Alberto Almeida (Belém, PA).
No dia 29, às 19h30, ele fará
palestra com o tema “Sofrimento Psíquico e Transcendência”.
As inscrições estão disponíveis no site www.amemossoro.
org/eventos.
LEIA MAIS
JORNAIS E
REVISTAS
ESPÍRITAS.

SIMESPE 2017
120 Simpósio de Estudos e
Práticas Espíritas de Pernambuco
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“Conviver com as Diferenças, Sem Tolerância e Amor não Haverá Paz”. Com este
tema, o SIMESPE deste ano será realizado nos dias 4, 5 e 6 de agosto, no Teatro
Guararapes, nas dependências do Centro de Convenções de Pernambuco.
O conferencista baiano Divaldo Franco e mais oito conceituados palestrantes vão
trabalhar para o sucesso do evento. O combo ingresso está custando R$ 160,00.

Relacionamento

O pobre coitado é aquela pessoa em que há nela uma
incapacidade estrutural de procurar o caminho das soluções.
Ela sempre transfere os seus problemas para os outros
e para as circunstâncias do mundo exterior.

III MOMENTO DE ARTE
E CULTURA
Em uma promoção cultural da
Comunidade Espírita Elias Sobreira (foto), realizarse-á no dia 18 de
agosto, das 19h
às 21h30, a terceira edição do MAC, no Teatro Santa Izabel, em Recife, PE.
Os artistas convidados são Ricardo Andrade, Cristina Amaral e
Merlânio Maia.
Os ingressos estão à venda por
apenas R$ 20,00.. Toda renda do
evento será revertida em prol das
atividades assistenciais da CEES.

Imagem da Internet

O modo de agir do pobre coitado
é sempre queixoso, opção cômoda
que o leva ficar distante da solução
dos problemas que a vida lhe impõe
como mecanismos de transformação interior.
Poucos percebem, mas a pessoa
usa o próprio sofrimento para con-

O EDITOR DE O SOL
NASCENTE ESTÁ BEM
No último dia 13
de junho, o fundador e editor da
gazeta carioca,
Wilson Longobucco submeteu-se a
procedimento cirúrgico para retirar pedras da bexiga.
A cirúrgia foi bem sucedida e o
jornalista já está em casa sob os
cuidados da família.
A gazeta O SOL NASCENTE, edição de julho, já foi diagramada e distribuída sem nenhum problema.
No dia 11 de julho, Longobucco
completará 80 anos de existência
física.
A Redação de KPC deseja votos
antecipados de uma existência longa e cheia de prosperidade espiritual para o estimado amigo.

Educandário Allan Kardec
(83) 3223-3994 I (83) 98885-3049
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A SÍNDROME DO “POBRE COITADO”

A FALTA de vontade de crescer, de mudar do pobre coitado
está escondida sob a
PATRÍCIA
capa da preguiça espiGODOY
ritual. É uma pessoa
Vila Velha
ES
que não assume uma
posição na vida, culpa
os outros pelo que está acontecendo
no seu modo de encarar e perceber
a vida em sua volta.
O pobre coitado esquece que
quando condicionamos nossa felicidade e paz interior nas mãos dos
outros, transformamo-nos, sem
perceber, num marionete que a vida
leva e traz sem dignidade existencial.
O maior mal que fazemos a nós
próprios é usarmos as limitações de
outras pessoas de nosso relacionamento para não aceitar a nossa
própria parte negativa.

O EDUKAR
está precisando
de sua ajuda.

trolar o sentimento das outras
pessoas. Sofre de uma doença
chamada perfeccionismo, que é a
não aceitação dos erros humanos,
a intolerância com a imperfeição
alheia.
O pobre coitado é uma pessoa
orgulhosa que se apresenta sempre

GRUPO ESPÍRITA
REDENÇÃO CONVIDA
Para o Seminário “O Despertar da
Consciência”, no dia 16 de julho, das
9h às 12h, sob a coordenação de
Henrique Fernandes - conselheiro da
Rádio Rio de Janeiro.
O GE Redenção está localizado na
Rua Leopoldo, 417, bairro Andaraí,
no Rio de Janeiro.
O evento tem o apoio do 12o CEU
da CEERJ. A entrada é franca.

com a falsa capa da humildade. Um
orgulho que a leva acreditar seja
perfeita e que os outros não
merecem confiança.
É uma pessoa que sofre e gosta
de fazer os outros sofrerem com o
seu sofrimento. É a pessoa que usa
suas dificuldades físicas, afetivas,
financeiras, conjugais e profissionais, para não libertar-se da síndrome.
O pobre coitado é aquela pessoa
que não se perdoou por não ser
perfeita e mostra-se infeliz por
viver num mundo atrasado como o
nosso.
Esse é o seu jogo da infelicidade
psico-emocional no trato com
familiares, amigos e vizinhos. Um
jogo paralisante porque transforma
numa visão causal, linear a nossa
existência, quando de fato ela é
dinâmica e progressista.
Tenho aprendido com meus pais
que viver é resolver problemas.
Estar sempre conectado com o presente, correndo atrás da alegria nos
estudos, no trabalho, no serviço
voluntário, no conviver diário com
pessoas que sonham em ser felizes
e realizadas por inteiro.
O pobre coitado prefere o jogo
do passado. Um jogo perdido no
qual a paz de espírito vai pro lixo.

ANIVERSARIANTES
DO MÊS
DIA 11 / 1937
Wilson Longobucco
Jornalista e escritor
Bangu
Rio de Janeiro, RJ.
DIA 20 / 1965
Núcleo Espírita Bom Samaritano
Bairro da Tôrre
João Pessoa, PB.
DIA 27 / 1950
Emmanuel de Souza
Praia do Bessa
João Pessoa, PB.

NR - Aos amigos
aniversariantes, desejamos
vida longa com votos de
prosperidade espiritual.

GEOM
O Instituto Cairbar Schutel tem por objetivo atuar na área da educação infanto-juvenil, apoiar realização de eventos artístico-culturais
e doutrinários, incentivando a formação, reciclagem e multiplicação de tarefeiros espíritas. www.institutocairbarschutel.org

Caixa Postal 522,
São Paulo, SP, CEP 01031-970
A divulgação espírita feita
com a simplicidade do bom semeador.
Peça informações e cadastre-se.

GRUPO ESPÍRITA OS MENSAGEIROS

A Fundação Porta Aberta tem como foco realizar a capacitação
e reinserção social de pessoas em tratamento de dependência
química. Como você pode ajudar?
www.fundacaoportaaberta.org.br
Acesse e conheça as suas atividades.
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TRANSTORNOS MENTAIS E OBSESSÃO - Este é o tema do seminário com
Suely Caldas Schubert (Juiz de Fora, MG), promovido pelo Núcleo Espírita Auta
de Souza (Recife, PE), no dia 22 de julho, das 14h às 18 horas. A entrada
é franqueada ao público mediante a doação de dois quilos de alimentos
não perecíveis. Mais informações no site www.neas.org.br.

Apelo

KARDEC PONTO COM
Imagem da Internet

SOCIEDADE ESPÍRITA
FILANTRÓPICA AMIGOS
IRMÃOS PEDE AJUDA
AO MOVIMENTO
PESSOENSE
A SEFAI, há cerca
de dez anos, recebeu
da administração pública um terreno
medindo 30mx30m
BEATRIZ
para instalação de sua
CONCEIÇÃO
João
sede. O ato de doação
Pessoa
(concessão municiPB
pal) seguiu todos os
trâmites legais.
A documentação passou por
todas as instâncias administrativas
e judiciais até ser aprovada pela
Câmara de Vereadores de João
Pessoa, que até aprovou uma lei
classificando a SEFAI como
instituição de utilidade pública.

Conheça a ALEM

Três anos depois, o Ministério
Público contestou a concessão
municipal, alegando tratar-se de
uma doação ilegal.
Os dirigentes da instituição
buscaram a Justiça para reconhecer
a posse do terreno, em um imbróglio que durou dez anos. Perderam
a ação.
Receberam, então, o prazo de
120 dias para sair do terreno, no
qual funciona a sede do SEFAI
(foto), na Rua São Luiz, s/no, no
Planalto Boa Esperança, no bairro
Valentina Figueiredo, em João
Pessoa, capital paraibana.
O problema agora é a falta de re-

Livros da EVOC
Manifestações
de Espírito de
Pessoa Viva
Livro de Paulo Neto,
pesquisador e escritor mineiro. Está disponível para leitura
gratuita na EVOC.
Acesse o site e
confira.

Idealizado pelo escritor e pesquisador Jacob Melo (Natal, RN), o movimento de magnetizadores espíritas
vem crescendo em todo o Brasil.
Recentemente, foi criada em Campina Grande, a maior cidade do interior paraibano, a Associação Luminar
de Espíritas Magnetizadores (ALEM),
que se dedicará à pesquisa e ao estudo das técnicas magnéticas.
A ALEM está localizada na Rua João
Pesqueno, 181, bairro Catolé.
Telefones para contato: (83) 996591133 e (83) 99659-1122.

Almas em Chamas
Mais um ótimo
trabalho literário do
incansável escritor
paulista Eurípedes
Kühl. Pode ser
apreciado na
página da EVOC Editora Virtual O
Consolador. Acesse
e comente.

EVOC
Editora Virtual
O Consolador
http://www.oconsolador.com.br/editora/
obras_publicadas1.htm

Imagem da Internet

cursos para a mudança e adquirir
outro terreno onde possa ser
construída a nova sede da instituição.
Segundo os dirigentes da SEFAI,
será preciso arrecadar R$ 200 mil
para a aquisição de um terreno para
edificar a nova sede e dar continuidade às atividades doutrinárias e
assistenciais da casa.
Até agora, arrecadou-se R$ 86
mil através de um sistema eletrônico denominado “vaquinha”, o
que já abre uma perspectiva
bastante positiva para a compra do
desejado terreno.
A coordenação dessa “vaquinha”

Livros com Desconto

está sob a responsabilidade de
Emmanuel - (83) 98769-3866 e
Joelma - (83) 98805-7174.
O casal envia para quem solicitar
qualquer documento que possa
provar a legitimidade dessa campanha solidária. Informe-se e ajude.
Como puder. #NovaSEFAI.

Medicina e Espiritualidade

ADE
PARANÁ
A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná está com uma promoção imperdível de livros novos.
Os descontos chegam até 75%. Ao
todo são 49 títulos e mais de 80 exemplares com preço único de R$ 10,00
acrescido de mais R$ 5,00 para despesas postais.
A promoção vale enquanto durar o
estoque. Mais informações pelo e-mail
adepr@adepr.org.br.

COMUNICA
AÇÃO ESPÍRITA
Publicação da ADE Paraná.
Assinatura anual (seis edições)
por apenas R$ 18,00.

A disciplina passou a ser obrigatória
na grade curricular da UNITAU - Universidade de Taubaté (SP), que inovou em
2016 e passou a ser a primeira do Brasil a oferecer a disciplina Medicina e
Espiritualidade.
A matéria tem o objetivo de levar o
entendimento das questões espirituais
e sua relação com a saúde.
Segundo o professor Alexandre
Serafim, responsável pelas aulas, “a disciplina é muito importante para que os
universitários sejam médicos mais humanos”.
Levantamento feito pelo professor
Giancarlo Luccheti, da Universidade de
Juiz de Fora (MG), em 2012, constatou
que 90% da instituições americanas
têm a disciplina na grade curricular.
No Brasil, apenas 10% das universidades ministram a disciplina.

Revista Espírita FRATERNIDADE

HÁ MAIS DE 100 ANOS
UNIFICANDO O MOVIMENTO.

A Casa dos Espíritas Paraibanos
está sempre de portas abertas
para acolher a todos com
fraternidade e especial
atenção.
Conheça a FEPB e torne-se
associado e colaborador
de suas atividades
assistenciais.

Contato: www.fepb.org.br

Revista mensal doutrinária e noticiosa da
Associação de Beneficência Fraternidade.
Redação e Administração
Calçada de Santo António, 14 A/B
Aos Capuchos
Lisboa - Portugal - 1150-313
TeleFax: 21 356.3062
Site: http://abfraternidade.com

Assinatura Anual
15 Euros
Número Avulso
1,50 Euros (IVA 6% incluído)
Estrangeiro
25 U$ Dólares

