




Caros leitores,

Esta é mais uma edição de O Semeador digital, formato 
que vimos apresentando, em consequência da pandemia.

É importante a continuidade da revista nesta nova sis-
temática, pois a Federação Espírita do Estado de São 
Paulo continua em atividade, obedecendo aos critérios 
determinados pelas autoridades sanitárias. Também é 
importante sempre estarmos em contato através deste 
importante veículo de comunicação, para a reafirma-
ção dos valores doutrinários, éticos e morais defendi-
dos pela Doutrina Espírita, validados e seguidos pela 
FEESP e pelo O Semeador.

Na reafirmação desses valores doutrinários, apre-
sentamos um resumo da palavra do Codificador da 
Doutrina Espírita, Allan Kardec, no primeiro capítulo 
do livro O Céu e o Inferno sobre o futuro e o nada, co-
nhecimento necessário em todos os tempos e nestes 
tempos de pandemia, em que se verificam vários ca-
sos de desencarnações. O objetivo é buscar na obra 
de Allan Kardec o incentivo para a superação dos me-
dos e insegurança gerados pelo período, relembrando 
o ensino do livro O Espiritismo em Sua Expressão Mais 
Simples:  “O desespero é natural para aquele que crê que 
tudo acaba com a vida do corpo: é um contrassenso para 
aquele que tem fé no futuro.”

Palavra do Presidente mostra-nos o panorama ge-
ral dos atendimentos e atividades da FEESP nestes 
últimos meses e no artigo 30 Anos de Conselho Fiscal, 
apresentamos como esse importante órgão foi criado, 
bem como seu funcionamento atual.

Leiam também o artigo “Os cegos veem”, de José 
Herculano Pires, extraído de O Semeador, de janeiro 
de 1947.

Complementam esses ensinamentos o artigo de Katia 
Flocke sobre o amor, indispensável para a vida e ou-
tro artigo de Vera Marcia Zbóril sobre o ensinamento 
“Sede Perfeitos”, exortação de Jesus que nos incentiva 
ao crescimento espiritual e ao autoamor.

Sobre as atividades da FEESP na pandemia, mostra-
mos os eventos virtuais da Instituição neste período: as 
palestras virtuais de domingo da Área de Divulgação, as 
Assistências Espirituais virtuais e treinamentos da Área 
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de Assistência Espiritual, os eventos da Área de Infância, 
Juventude e Mocidade, o 1º Simpósio dos Centros Espí-
ritas da Área Federativa e o Curso de Férias de julho da 
Área de Ensino.

Neste contexto, mostramos como a FEESP e as Ca-
sas Espíritas se reinventaram para o uso de tecnologia 
para seus encontros, aulas, Assistências Espirituais e 
palestras, como tal uso já fora revelado nas obras de 
André Luiz e em previsão realizada por Francisco Cân-
dido Xavier, no artigo O Espiritismo no mundo das lives. 

Mostramos também como vai o Espiritismo no mun-
do, por Jussara Korngold, Presidente da Federação 
Espírita dos Estados Unidos (United States Spiritist Fe-
deration). O objetivo é também informar sobre o CEI - 
Conselho Espirita Internacional, sua atuação no mundo 
e dar um panorama do Espiritismo nos Estados Unidos. 

Informamos como os médiuns da Área de Assistência 
Espiritual estão vivendo o período de pandemia, afas-
tados fisicamente da FEESP; a superação das dificul-
dades e barreiras tecnológicas para a realização dos 
encontros virtuais, o aperfeiçoamento da força do pen-
samento e das vibrações individuais à distância.

História da FEESP apresenta a continuidade da maté-
ria do número 919, de janeiro de 2020. 

Por Dentro da FEESP apresenta a nova Área Doutriná-
ria e a Área Institucional, e seus planos de ação.

É tudo o que de melhor selecionamos para vocês. 

Desejamos a todos uma boa leitura, com votos de 
muita paz.

Altamirando Carneiro

Editor
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Com grande alegria vamos reini-
ciar com a história da FEESP atra-
vés das atas do Conselho Delibe-
rativo, nesse ano comemorativo de 
seu 80º aniversário.

Importante antes de iniciarmos 
a narrar alguns fatos que estão 
nas atas das reuniões, uma bre-
ve narração da aquisição da sede 
da FEESP pelo Dr. Ary Lex, empe-
nhado colaborador dos primeiros 
tempos.

Em seu livro 60 anos de Espiritismo 
no Estado de São Paulo, esse dedica-
do colaborador narra: “Em 1938, a 
diretoria comprou, em prestações, a 
casa situada à Rua Maria Paula, 158, 
onde as reuniões começaram a ser 
realizadas (desde junho de 1937). 
Entretanto, o débito existente de 40 
contos de réis estava acima das possi-
bilidades do grupo de idealistas e, por 
conseguinte, surgiram sérios proble-
mas. Os dirigentes estavam dispostos 
até a extinguir a Federação, quando 
partiram em seu auxílio a Associação 
São Pedro e São Paulo e a Sociedade 
de Metapsíquica de São Paulo. Cele-
brou-se então, um condomínio, em 
que as três entidades participavam e, 
da fusão, resultando a Casa dos Espíri-
tas do Brasil, mantendo-se a indepen-
dência administrativa de cada socieda-
de. A dívida foi paga parceladamente.

HISTÓRIA FEESP
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HISTÓRIA DA FEESP ATRAVÉS 
DAS ATAS DAS REUNIÕES 

E DE LIVROS DA HISTÓRIA DO 
ESPIRITISMO NO BRASIL

A sede da Federação, na Rua Maria 
Paula nº 158, era uma casa particu-
lar, com algumas adaptações. A sala 
maior comportava apenas 30 pesso-
as, no subsolo havia cinco salas pe-
quenas (...) Por esse motivo, a dire-
toria promoveu campanha para sua 
ampliação. Foram construídos, en-
tão, dois salões, Bezerra de Menezes, 
em cima, e Cairbar Schutel, embaixo, 
menor que o primeiro.

A Sociedade de Metapsíquica de São 
Paulo, nessa época (1938), promoveu a 
vinda do médium Francisco Cândido Xa-

vier, residente em Pedro Leopoldo (MG) 
e ainda pouco conhecido no Brasil.

Chico Xavier psicografou, em reu-
nião pública, mensagem em inglês, 
de trás para frente, que precisou ser 
lida num espelho.”

A NOVA SEDE FOI INAUGURADA 
SOLENEMENTE EM 31 DE 
MARÇO DE 1939
O convite foi assinado pelos Presi-

dentes das três entidades que for-
maram a Casa dos Espíritas:

Imagem: acervo digital FEESP
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1) Presidente da FEESP, João Bap-
tista Pereira,

2) Presidente da Associação Es-
pírita S. Pedro e S. Paulo, Américo 
Montagnini,

3) Presidente da Sociedade de Me-
tapsíquica, Carlos Shalders. 

19.07.1939 - 7ª reunião de Assem-
bleia Geral Extraordinária, na Rua 
Maria Paula, 158, com a presença 
de 72 sócios, sob a presidência do 
Sr. João Baptista Pereira. Reunião 
para discussão e votação do ante-
projeto de reforma do Estatuto da 
Federação Espírita do Estado de 
São Paulo. Foi aprovado o novo Es-
tatuto, que já estava em estudo.

24.07.1939 - 8ª reunião extraordi-
nária de diretoria onde é apresenta-
do o novo Estatuto no livro primeiro 
de reuniões da FEESP, sendo que 
nas páginas 40 a 56 consta a pri-
meira alteração ao Estatuto inicial.

10.12.1939 - 9ª reunião solene 
extraordinária, realizada no salão 
nobre do edifício denominado Casa 
dos Espíritas do Brasil, na Rua Ma-
ria Paula, 158. Reunião marcada 
para os sócios tomarem conheci-
mento da renúncia do Presidente 
da FEESP - João Baptista Pereira. 

Américo Montagnini, que acumu-
lava os cargos de Presidente da As-
sociação São Pedro e São Paulo e 
vice-presidente da FEESP, assume 
a Presidência da FEESP.  A Asso-
ciação São Pedro e São Paulo pas-
sa a ser presidida pelo Sr. Achilles 
Fragman.

Algum tempo depois, durante a pre-
sidência de Américo Montagnini, a 
Sociedade de Metapsíquica transfor-
ma-se em departamento da FEESP 
e, posteriormente, extinguiu-se.

A Associação São Pedro e São 
Paulo também se extinguiu.

Pelo Estatuto o cargo de Presiden-
te da FEESP assumido pelo Sr. Amé-

rico Montagnini iria até 24/06/1944, 
porém ele colaborou como Presi-
dente da FEESP até o seu desen-
carne, ocorrido em 29/11/1966.

No final de 1939, começa na FEESP, 
aos domingos, as Tertúlias Evangé-
licas, realizadas por Pedro de Ca-
margo (Vinícius), Pedro Lameira de 
Andrade, João Batista Pereira, José 
Nabantino Ramos e Elói Lacerda.

Ary Lex conta em seu livro, já citado, 
que a nova sede havia sido inaugura-
da, porém, nada estava organizado. 
Durante o dia os dirigentes respon-
sáveis, devido aos seus trabalhos 
profissionais, não estavam na Casa. 
Um administrador era necessário. E 
esse homem foi Edgard Armond.

O Comandante Edgard Armond 
chega à Federação no final de 1939, 
trazendo à FEESP, mais efetiva-
mente, a parte religiosa da Doutri-
na Espírita e organizando-a em inú-
meros aspectos. 

Antes de comentarmos sobre a 
próxima reunião do Conselho De-
liberativo da FEESP, importante 
trazermos mais um trecho desses 
maravilhosos livros que nos contam 
as histórias do início da FEESP, por 
quem viveu esse período. No livro 
de Ismael Armond, Edgard Armond, 
Meu Pai, da Editora Aliança, é nar-
rado como as instruções da Espi-
ritualidade Maior chegaram até ao 
Comandante Armond:

“Aos poucos, a lacuna existente pela 
falta de médiuns foi sendo preenchi-
da e foi criada uma equipe de trabalho 
que passou a denominar-se ‘Grupo 
Razin’; seus membros iniciais, além 
do Comandante Edgard Armond, 
eram os seguintes: Raul de Almeida 
Pereira, funcionário do IBC, médium 
de incorporação, vidência e audição; 
José Quintais, funcionário do De-
partamento de Projetos da Indústria 
Villares, com vidência, audição, psico-

grafia e desenho mediúnico; Rubens 
Fortes, Oficial da Reserva do Exército, 
médium de incorporação consciente; 
Altair Branco, engenheiro; Luiz Verri, 
cabelereiro, com vidência e audição; 
Paulo Vergueiro Lopes de Leão, pintor, 
Diretor da Escola de Belas Artes.

Em uma de suas inúmeras reuniões, 
em 1941, com 47 anos, apareceu ines-
peradamente um jovem médium desco-
nhecido, que se dizia médico e chamar-
se Élio. Declarou ter necessidade de 
fazer uma reunião com o Coman-
dante Edgard Armond; a reunião foi 
marcada e realizada na Escola de 
Belas Artes, onde não haveria inter-
rupções, tendo acompanhado o Co-
mandante, o engenheiro Altair, Luiz 
Verri, Lopes de Leão-Diretor da Es-
cola, e o médium.

Foi nessa reunião que foi realizado o 
primeiro contato com o Espírito Isma-
el, o preposto de Jesus para a condu-
ção espiritual do Brasil.”

Nessa mensagem Ismael diz ao 
Comandante Armond:

“Você foi escolhido e aqui será o che-
fe; terá todo nosso apoio enquanto for 
fiel ao programa que estabelecemos, 
com toda liberdade para realizá-lo. 
Não estarás só, terá o apoio de todos. 
Aqui serás o chefe e esta é a espada do 
comando. Para te auxiliar nos primei-
ros dias, como conselheiro e elemen-
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tos de ligação conosco, colocaremos 
junto a ti três companheiros valorosos. 
Este chamarás Lorenense, este cha-
marás Luzitano e o terceiro chamarás 
Britânico. Enquanto o médium fala-
va, era mostrado a ele ‘uma planície 
a perder-se no horizonte, tomada por 
guerreiros vestidos de armaduras an-
tigas e elmos brilhantes’”.

Toda a multidão de guerreiros, como 
os três auxiliares indicados, pertencia 
à Fraternidade dos Cruzados.

Ismael Armond escreve que “os dois 
primeiros ficaram pouco tempo, mas 
que o terceiro, o Britânico, cujo nome 
era o do rei da Inglaterra e Comandan-
te da Terceira Cruzada histórica, Ricar-
do, Coração de Leão, permaneceu no 
posto sempre e talvez permaneça até 
hoje, sendo na Federação conhecido 
simplesmente como Ricardo”.

O Comandante teve também como 
“Mentora, a Castelã, que assinava 
como Margarida”.

Toda a orientação que foi dada ao 
Comandante Armond, ele anotou, 
colocou no bolso e em uma reu-
nião em 23 de setembro de 1941, 
ele comentou que recebeu algu-
mas orientações para mudanças. 
Dentre as pessoas presentes a 
essa reunião, algumas ficaram 
descontentes por causa das mu-
danças, mas um médium se le-
vanta e diz “O Comandante tem no 
bolso interno de seu paletó um pla-
no de realizações para ser discutido 
e votado”.

Fato esse que aconteceu na reu-
nião seguinte e mudou o nome da 
reunião do Conselho Consultivo 
para Assembleia Regular do Con-
selho. Por esse fato é considerado 
o início do Conselho Deliberativo 
da FEESP em 28/09/1941, sendo o 

primeiro Presidente do então CD, o 
Comandante Edgard Armond.

Iniciaremos a narrar as atividades 
do Conselho Deliberativo da FEESP 
na próxima revista O Semeador.

Muita paz a todos!

Mabel Curio Alcântara e Silva
Presidente do Conselho Deliberativo

Bibliografia

Edgard Armond, Meu Pai. Ismael Armond, 
2ª Parte, Capítulo “Primeiros encargos”. Edi-
tora Aliança

60 Anos de Espiritismo no Estado de São 
Paulo (Nossa vivência). Ary Lex. Capítulo 
“Federação Espírita do Estado de São Paulo” 
- “Primeiros tempos da Federação (1933 a 
1939)”. Edições FEESP
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Secretária Geral do Conselho Es-
pírita Internacional (CEI) e presi-
dente do United States Spiritist 
Federation (Federação Espírita dos 
Estados Unidos), Jussara Korngold 
é também uma das fundadoras do 
Spiritist Group of New York (Grupo 
Espírita de Nova Iorque), localizado 
em Manhattan, New York City.

Há 28 anos residindo nos Estados 
Unidos, tem atuado ativamente no mo-
vimento espírita americano e mundial.

A seguir, apresentamos a entre-
vista com Jussara, sobre o trabalho 
do Conselho Espírita Internacional 
e o Espiritismo nos E.U.A.

1) O que constitui o CEI - Conselho 
Espírita Internacional, quais traba-
lhos ele compreende e como facilita 
a organização das casas espíritas 
no mundo?

Jussara Korngold: O Conselho Es-
pírita Internacional (CEI) foi constituído 
em 28 de novembro de 1992, em Ma-
drid (Espanha). É um organismo de 
âmbito mundial, sem fins lucrativos, 

“O ESPIRITISMO NO 
BRASIL E NO MUNDO”

ENTREVISTA

Secretária Geral do CEI - 
Conselho Espírita Internacional

resultante da união das Entidades re-
presentativas dos Movimentos Espíri-
tas Nacionais. Atualmente 22 países 
fazem parte dele. Para ser membro 
do CEI os países têm que ter uma fe-
deração nacional. Países que ainda 
não têm federações são convidados 
a participar das assembleias gerais 
para se familiarizarem com o traba-
lho que o CEI realiza. Hoje o CEI tem 
diversas frentes de trabalho. Um im-
portante trabalho que resgatamos no 
ano passado foi a continuidade, desta 
vez de forma gratuita e digital, da Re-
vista Espirita fundada por Kardec em 
1858, cujos direitos se encontram com 
o CEI. Hoje a Revista (Revue) está sen-
do publicada em 7 idiomas: português 
(o principal), inglês, francês, espanhol, 
alemão, italiano e esperanto (acesso 
pelo link: https://cei-spiritistcouncil.
com/10996/). O CEI hoje trabalha em 
projetos para beneficiar os países, no 
que se refere às 7 áreas: Adminis-
tração da Casa Espírita; Assistência 
e Promoção Social; Atendimento Es-
piritual; Comunicação Social; Estudo 
do Espiritismo; Estudo e Prática Me-
diúnica; Infância, Juventude e Família. 
Para conhecer mais sobre o trabalho 
realizado no ano passado, segue o 
link: https://cei-spiritistcouncil.com/
relatorio-de-actividades-2020/.

2) Quais as maiores dificuldades 
que esses centros espíritas têm en-

frentado atualmente?

Jussara Korngold: Hoje, por causa 
da pandemia, todos os centros têm 
enfrentado a dificuldade de se adap-
tar a esse novo modelo virtual que, se 
por um lado tem trazido muitos bene-
fícios, pela comunicação maior entre 
vários países, por outro lado, sempre 
faz falta a possibilidade de nós estar-
mos no mesmo lugar, num ambiente 
mais preparado. Uma das maiores 
dificuldades, até para áreas mais de-
senvolvidas economicamente, como 
por exemplo, Estados Unidos, Euro-
pa, Austrália, que são considerados 
países de 1º mundo é por causa do 
material. Nós não temos tanta rique-
za de material ainda no idioma inglês, 
quanto temos no português obvia-
mente e até no espanhol. As obras, 
por um motivo ou outro, ainda não 
estão disponíveis tão facilmente para 
serem adquiridas. Hoje, no idioma 
inglês, para se ter uma ideia, temos 
perto de 170 excelentes títulos, mas 
ainda frente à riqueza que nós temos 
em português, é pouco, apesar de que 
já é bastante. Há os outros idiomas, 
o francês, norueguês, dinamarquês, 
alemão, italiano; nos países hispâni-
cos, se por um lado existe uma maior 
variedade de títulos em espanhol e 
até traduzidos do português ao espa-
nhol, existe a barreira da dificuldade 
financeira de produzir esses livros. 
Nesse ponto, atualmente o CEI se en-

Jussara Korngold
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dos, temos registro de um centro espí-
rita que foi fundado no final da década 
de 20 para década de 30 (século XX) por 
hispânicos (mexicanos), no Estado do 
Texas. Depois tivemos uma dissemina-
ção do Espiritismo por colombianos e 
cubanos. Da década de 30 à de 80, hou-
ve essa predominância do Espiritismo 
aqui nos Estados Unidos. Ainda hoje, a 
disseminação é trilíngue, em espanhol, 
português e inglês, nessa ordem. No fi-
nal da década de 80 e começo da década 
de 90, vimos uma migração de espíritas 
que chegaram em diversas regiões dos 
E.U.A e começaram a estabelecer gru-
po de estudos, ou casas espíritas, ainda 
não formalmente estabelecidas. Há al-
gumas poucas casas que já têm mais 
de 50 anos, mas a maioria, tem em tor-
no de 30 anos. Uma casa espírita cons-
tituída para o trabalho exclusivamente 
em inglês, aberta, formalizada, registra-
da junto aos órgãos dos Estados Unidos, 
é a nossa casa espírita, Centro Espírita 
de Nova Yorque. Precisamos dizer que 
o Espiritismo em inglês nos Estados 
Unidos é de 20 anos mesmo e, se for 
falar de livros, ele foi crescendo ao 
longo dessa última década e meia. Os 
americanos, que acabam conhecendo 
ou se interessando pelo Espiritismo 
são muito atraídos pelo lado filosófi-
co, pela filosofia de vida, pelo expandir 
das ideias que o Espiritismo nos traz, 
principalmente através de “O Livro dos 
Espíritos”. Eles têm uma tendência a 
preferirem reuniões de estudos, mais 
do que palestras; realmente gostam 
dessas reuniões de estudos. Então, 
nós estudamos muito, temos muitos 
grupos de estudos. Hoje, com o virtu-
al, mais ainda. Para se ter uma ideia, 
atualmente aqui nos Estados Unidos, 

carregou da produção e distribuição 
gratuita de quase 5.000 obras entre 
15 países da América Latina. Essas 
obras estão sempre distribuídas a 
partir de mês de setembro. Eu diria 
que essa é no momento uma dificul-
dade que enfrentamos. 

 

3) Como anda o interesse pelo Es-
piritismo no mundo?

Jussara Korngold: Através do Con-
selho Espírita Internacional temos pro-
curado produzir cada vez mais mate-
rial de interesse, a conscientização da 
necessidade dos grupos também ofe-
recerem atividades no idioma do país 
em que vivem. Agora, com a dor e os 
questionamentos, por causa da pan-
demia, nós vemos essa ansiedade em 
toda população mundial; a procura por 
respostas vai aumentar, porque a dor 
tem batido em todas as portas. Como 
diz o Espírito Joanna de Ângelis, a dor 
é uma benção que Deus enviou ao seus 
eleitos e, nesse momento, nós somos 
todos eleitos, todos somos chamados 
a dar esse testemunho, a refletir mais 
a respeito das nossas existências aqui 
na matéria. Com isso, estamos espe-
rando realmente um maior afluxo de 
pessoas, de todos os países, em buscas 
dessas explicações, desse consolo, que 
só o Espiritismo pode nos propiciar. O 
aspecto consolador do Espiritismo é o 
que todos nós estamos mais necessi-
tando e é o que temos enfatizado muito 
aos nossos irmãos e irmãs que se de-
dicam à disseminação do Espiritismo.

4) Como foi o início do Espiritismo nos 
E.U.A e como ele está atualmente?

Jussara Korngold: Nos Estados Uni-

existem mais de 50 grupos virtuais de es-
tudos completamente em inglês. Os cen-
tros trabalham como nós trabalhamos no 
Brasil, com todas as atividades, incluindo 
educação da infância e juventude, cursos 
de mediunidade, as reuniões mediúnicas, 
atendimento fraterno, com muitos ame-
ricanos participando. Inclusive, temos 
americanos que já abriram centros espí-
ritas ou que são presidentes de centros 
espíritas, onde cuja maioria dos partici-
pantes são brasileiros. Na nossa Federa-
ção Espírita dos Estados Unidos, nossos 
diretores também são americanos. É um 
trabalho de semeadura. 

5) Gostaria de dizer algo mais para 
finalizar nossa entrevista?

Jussara Korngold: A FEESP - Fede-
ração Espírita do Estado de São Pau-
lo, foi muito importante em todo esse 
processo de aprendizado espírita tam-
bém, pelo carinho que eu tenho rece-
bido de vocês, por essa oportunidade 
de falarmos um pouco sobre esse tra-
balho que está sendo realizado em ou-
tras terras, especificamente. E solicito 
aos brasileiros que, com essa bênção, 
essa oportunidade de já conhecerem 
essa doutrina maravilhosa, que se 
lembrem de nós nas suas preces, para 
que a semeadura da obra, que não nos 
pertence, mas que pertence ao nosso 
Pai Criador, seja feita. E que todos nós 
juntos possamos superar esses desa-
fios, ver cada vez mais penetrar nos 
lares essa paz que nos invade, quan-
do podemos exercitar e vivenciar os 
ensinamentos de Jesus. Um abraço e 
muito obrigada por essa oportunidade.  

Equipe O Semeador
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Neste momento em que nos enca-
minhamos para o final do segundo 
ano de pandemia, queremos expres-
sar nossas mais profundas condolên-
cias às famílias dos mais de 600.000 
irmãos desencarnados em decorrên-
cia do vírus Covid 19.

Estes têm sido tempos bastante 
atribulados, pois, a par das nefastas 
consequências da crise sanitária no 
campo da saúde e da economia, te-
mos assistido a um recrudescimento 
de ânimos no campo político e social, 
ensejando os nossos melhores votos 
para que possa reinar a paz e a con-
córdia em nosso País.   

As tarefas na seara do Mestre pros-
seguem sem descanso e, nesse sen-
tido, solicitamos aos nossos colabo-
radores e alunos que continuem com 
as vibrações diárias no horário das 
21h30, a fim de amenizar tanta dor e 
sofrimento, além de contribuir para 
dissipar a densa psicosfera que envol-
ve o nosso orbe.

Atenta às necessidades premen-
tes de nossos irmãos em situação de 
vulnerabilidade social, a FEESP tem 
realizado a disponibilização de cestas 
básicas e outros itens de necessidade: 
são mais de 20.000 cestas básicas dis-
tribuídas desde o início da pandemia. 
Embora seja pouco diante de tanta 

carência, é o fruto da dedicação de 
nossos colaboradores e de tantos co-
rações generosos, a quem queremos 
manifestar nosso preito de gratidão.

Seguimos também com os nossos 
trabalhos de Assistência Espiritual 
realizada de forma virtual, visando o 
amparo e sustentação de tantos ir-
mãos fragilizados face ao contexto 
atual. Implantamos no início de agosto 
o Atendimento Fraterno e o Apoio ao 
Colaborador, via telefone e, no início 
de outubro, a Assistência Espiritual 
Fraterna, realizada de forma presen-
cial em nossa Subsede Santo Amaro. 

Também prosseguem de forma in-
tensa o ensino e a divulgação do Es-
piritismo, realizados de forma virtual 
pelas Áreas de Divulgação, Ensino e 
Infância, Juventude e Mocidade. 

O GEP - Grupo Espírita Paulista, 
uma parceria entre Aliança, FEESP 
e USE, tem realizado lives mensais 
com temas relevantes da Doutrina. 

E a Área Federativa realizou em julho, 
com grande êxito, o 1º Simpósio em 
conjunto com as Casas Espíritas Coli-
gadas, com o tema O Homem de Bem. 

Visando aprimorar os dispositivos 
que regem a condução de nossa Casa, 
a Assembleia Geral de Associados 
Efetivos aprovou, em maio último, o 
novo Estatuto da FEESP, estabelecen-
do a criação de duas novas Áreas: a 
Área Doutrinária, voltada ao estudo 
aprofundado da Doutrina e às publi-
cações impressas e digitais, e a Área 
Institucional, encarregada da busca 
dos recursos necessários à sustenta-
bilidade de nossas atividades no cam-
po doutrinário, social e educacional.

Foram também instituídos os Regi-
mentos Internos do Conselho Delibe-
rativo e do Conselho Fiscal, estando 
prevista a elaboração do Regimento 

Interno da Diretoria Executiva, assim 
como, a implementação de uma Nor-
ma de Conduta aplicável aos colabo-
radores da FEESP.

Aproveitamos esse período de sus-
pensão de atividades presenciais para 
realizar as reformas necessárias em 
nossa Sede e Subsedes e, nesse sen-
tido, concluímos no início deste se-
gundo semestre de 2021, a reforma 
do saguão da nossa Sede, envolvendo 
a livraria, o bazar, o café e o Departa-
mento de Associados, que estão aber-
tos desde o início de agosto. 

Encontra-se também em andamen-
to a reforma e manutenção dos pa-
vilhões da Subsede Casa Transitória 
Fabiano de Cristo, com conclusão de 
uma primeira fase prevista para o úl-
timo trimestre de 2021. Além disso, 
tem sido, e continuarão sendo rea-
lizadas, manutenções na Sede e de-
mais Subsedes da FEESP.

Constatamos um razoável avanço no 
processo de vacinação e, em decor-
rência disso, alimentamos a expec-
tativa do retorno pleno das atividades 
presenciais a partir do início do pró-
ximo ano, embora estejamos atentos 
aos possíveis desdobramentos de va-
riantes do vírus, que possam eventu-
almente obstaculizar esse desiderato.

Finalmente, conclamamos os cola-
boradores e amigos para que man-
tenham com firmeza a chama da fé 
e da perseverança, atendendo ao ca-
lendário de vacinação e observando 
as medidas de prevenção recomen-
dadas pelas autoridades sanitárias, 
na esperança de que possamos em 
breve desfrutar do retorno ao convívio 
fraterno em nossas Sede e Subsedes.

Que a paz do Mestre permaneça em 
nossos corações! 

Roberto Watanabe
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POR DENTRO DA FEESP

ÁREA DOUTRINÁRIA

Criada em 30 de maio de 2021, quan-
do da aprovação do novo Estatuto So-
cial da FEESP, esta Área tem como 
objetivo principal auxiliar na divulga-
ção da Doutrina Espírita e para isso 
estabelece uma interação com todas 
as demais Áreas desta instituição. 

Inicialmente a ideia de sua criação 
surgiu através da necessidade de im-
pulsionar as Edições FEESP. Porém, 
quando da elaboração de seus objeti-
vos e finalidades vimos que esta nova 
Área poderia abranger outros depar-
tamentos que até então também fa-
ziam parte da Área de Divulgação.

A Área de Divulgação possuía uma 
grande diversidade de atividades: 
Cinema, Coral, Teatro, Pintura Me-
diúnica, eventos internos e externos, 
simpósios, congresso, Festa Kardec, 
Edições FEESP, Biblioteca, Livraria, 
Psicografia Literária, site, circuito in-
terno de TV, programa Consciência 
Espírita na Rádio Boa Nova, Redes 
Sociais, Equipe Técnica de Som e Ima-
gem, EAD – Espiritismo a Distância 
(em parceria com a Área de Ensino), O 
Semeador, palestras públicas nos do-
mingos e feriados, além da secretaria 
que administra as inscrições para os 
eventos e cadastro de voluntários para 
todos esses departamentos. 

Com a pandemia, a Área de Divul-
gação viu-se diante de novos desafios 
que a obrigaram a utilizar-se das pla-
taformas virtuais para continuar com 
a maioria de seus projetos. Teve que 
reorganizar eventos, palestras públi-
cas, campanhas e o 10º Congresso 
Espírita FEESP 2020, adaptando-os 
aos recursos oferecidos por estas pla-
taformas. E esse novo formato virtual 
de divulgação da Doutrina Espírita veio 
para ficar, juntamente com os eventos 
presenciais, que esperamos possam 
retornar em breve.

Conforme consta do Estatuto Social 

da FEESP, a Área Doutrinária passa 
a administrar alguns desses depar-
tamentos que até então faziam parte 
da Área de Divulgação, e assume os 
compromissos de: elaborar conteúdo 
doutrinário, visando a sua publicação 
através dos meios disponíveis; coor-
denar, através das Edições FEESP, a 
edição de livros; editar o periódico O 
Semeador e outros conteúdos impres-
sos ou digitais; avaliar, sob o ponto de 
vista doutrinário, as obras de natureza 
espírita, tendo em vista sua comer-
cialização ou divulgação; realizar, de 
forma permanente, estudos de temas 
doutrinários e de temas complexos e 
controversos, visando estabelecer a 
precisão e clareza de todas as partes 
do corpo da Doutrina Espírita; emi-
tir, após detida análise e em conjunto 
com os demais membros da Diretoria 
Executiva, o posicionamento da FEESP 
frente a temas em debate na mídia ou 
no meio espírita, sempre com base 
na Codificação e no Evangelho de Je-
sus; contribuir para a consolidação 
da Doutrina Espírita em seu aspecto 
científico, filosófico e religioso, para 
que esta possa ser reconhecida como 
uma grande alavanca de transforma-
ção da Humanidade e também coor-
denar e avaliar a psicografia literária, 
visando a sua publicação.

Para isso terá, a princípio, em sua 
estrutura quatro departamentos: De-
partamento das Edições FEESP, De-
partamento do Periódico O Semeador, 
Departamento da Psicografia Literária 
e Departamento de Doutrina.

Esta nova Área localiza-se no 3º andar 
da Sede Maria Paula, dividindo aquele 
espaço com a Área de Divulgação.

Implantar uma nova Área, elabo-
rar suas rotinas, organizar o espaço 
físico e formar a equipe de colabo-
radores são alguns dos desafios as-
sumidos pela equipe de direção que, 

inicialmente, ocupa essas funções, 
sendo eles: Diretora do Departamen-
to das Edições FEESP – Maria Adba 
Jorge; Diretora do Departamento do 
Periódico O Semeador – Alexandra 
Strama, Diretora do Departamento 
da Psicografia Literária – Sueli Ribei-
ro da Silva e Diretor do Departamento 
de Doutrina – Manuel Portásio. 

O Espiritismo traz a sublime mensa-
gem de Jesus, iluminada de esperan-
ça. Oferece uma enorme quantidade 
de informações sobre nossa realidade 
espiritual e vem ao mundo para des-
pertar a Humanidade. Sob a luz do 
Cristianismo essas sublimes verdades 
precisam ser divulgadas na sua pure-
za, simplicidade e grandeza para que, 
além de colaborar na regeneração do 
planeta, possam consolar, amparar e 
colaborar na valorização da vida e no 
combate à depressão, ao desânimo e 
à falta de fé. Torna-se cada vez mais 
urgente a sua divulgação através de 
todos os meios de comunicação que o 
mundo atual nos oferece. 

Fundamental estimular o hábito da 
leitura, fazendo dele um proveitoso cos-
tume, muito simples e fácil de ser agre-
gado à nossa rotina, para que o coração, 
alimentado pela fé racional, possa ele-
var-se à glória de servir e amar. 

Que o Mestre Divino abençoe nosso 
desejo sincero de servir na sua seara 
de amor, divulgando O Consolador.

Vera Cristina Marques de 
Oliveira Millano

Diretora da Área Doutrinária
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POR DENTRO DA FEESP

ÁREA INSTITUCIONAL

Em 30 de maio do corrente ano 
de 2021, foi proposta pela Diretoria 
Executiva e aprovada pelos asso-
ciados efetivos, em Assembleia Ge-
ral da FEESP, a criação de duas no-
vas áreas, sendo uma delas a Área 
Institucional.

A recém-criada Área Institucional 
tem como seu propósito central a 
sustentabilidade financeira da FEESP, 
apoiando-a em seu objetivo maior de 
divulgação da Doutrina Espírita e da 
prática da Caridade.

A FEESP, no seu trabalho de di-
vulgação do Espiritismo e prática 
da assistência social para gestan-
tes, crianças, adolescentes, adul-
tos e idosos, que é realizada nas 
Subsedes Casa Transitória Fabiano 
de Cristo, Santo Amaro, Casa do 
Caminho e São José dos Campos, 
tem historicamente contado com 
a colaboração dos inúmeros fre-
quentadores, alunos, voluntários e 
associados, pessoas que abraçam 
o Evangelho como guia e buscam 
colaborar para que a obra continue 
e prospere. 

Entretanto, os gastos das ativida-
des sociais são relevantes e épocas 
de crise são especialmente preocu-
pantes para a sustentabilidade des-
sas atividades. 

Quando olhamos para as diversas 
ONGs que buscam colaborar na 
transformação para a melhoria do 
tecido social de nosso país, obser-

vamos o quanto elas têm se profis-
sionalizado no aspecto da captação 
de recursos junto às pessoas e às 
empresas de forma a garantir a 
sustentabilidade de suas obras e, 
sempre que possível e necessário, a 
ampliação de seus projetos sociais. 
Estas entidades em geral, além da 
contribuição pessoal, buscam par-
cerias com empresas interessadas 
na promoção de projetos sociais 
como meio de sustentabilidade so-
cial, e leis de incentivo foram cria-
das pelo governo para incentivar a 
aplicação de recursos de empre-
sas em tais projetos. Atualmente 
a FEESP não possui nenhum tipo 
de parceria com empresas, arcan-
do com relevantes gastos em seus 
projetos sociais. 

A Área Institucional foi então cria-
da com a missão de aprimorar a 
comunicação e a captação de re-
cursos para as atividades da Casa, 
buscando fortalecer a sua susten-
tabilidade financeira. Acompanhará 
assim as diversas ações já existen-
tes como ação entre amigos, even-
tos beneficentes, campanhas de 
doação de brinquedos, campanha 
da nota fiscal paulista, arrecadação 
de doações em condomínios, rece-
bimento de doações materiais di-
versas (móveis, roupas, alimentos) 
entre tantas outras, buscando apri-

morá-las junto às áreas responsá-
veis. Também buscará atingir novos 
potenciais doadores, em especial 
as empresas que buscam parceiros 
para ações sociais que estejam ali-
nhadas com os projetos sociais da 
FEESP.  

Assim, a Área Institucional se 
organizará em torno de captação 
de doações materiais (roupas, ali-
mentos, móveis) que são reverti-
das em benefício de assistidos e do 
bazar da FEESP; captação de doa-
ções junto a pessoas físicas; cap-
tação de doações junto a empre-
sas; elaboração de novos projetos 
e prestação de contas na utilização 
dos recursos arrecadados, com-
prometidos com a transparência 
do seu destino.

Agradecemos desde já a todos os 
associados, colaboradores, alunos 
e frequentadores, pela contribuição 
sempre oferecida nos mais diver-
sos aspectos e fazemos nossos vo-
tos para que possamos contribuir 
para uma FEESP cada vez mais 
fortalecida em seu propósito maior 
de divulgação da Doutrina Espírita 
e da prática da caridade, através de 
obras sociais.

Ricardo Turci Carollo Sarabia
Diretor da Área Institucional
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ARTIGO

O planeta Terra, com a pandemia, 
trouxe-nos abençoadas lições. O 
valor da saúde física, o resgate dos 
laços familiares, a importância dos 
afetos, da expansão da empatia 
com o próximo e ... do mundo virtual.

Afastados do aconchego da Casa 
Espírita, as palestras, aulas e en-
contros virtuais com os compa-
nheiros das Assistências Espiri-
tuais, tornaram-se importantes 
recursos para nos mantermos co-
nectados pelo pensamento e com 
os ensinos espíritas.

Os encontros virtuais realizados 
pelos diversos departamentos da 
FEESP têm comprovado o quanto 
proporcionam benesses, que vão 
muito além das telas de celulares 
e computadores.

Há alguns anos temos acompa-
nhado o crescimento das palestras 
virtuais, porém, uma verdadeira 
“explosão” deu-se com a pandemia.

Fenômeno típico do século XXI? 

O ESPIRITISMO 
NO MUNDO 
DAS LIVES
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“(...) estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e, seja no exemplo ou na atitude, 

na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade 

– a caridade da sua própria divulgação”. Emmanuel (Estude e Viva – Cap. 40 – Socorro Oportuno)

Notícias do mundo espiritual, o 
mundo primitivo, nossa morada 
original, contam-nos que as co-
municações à distância, por meio 
de telas fluídicas, são bastante co-
muns e práticas. Na literatura do 
Espírito André Luiz, psicografada 
por Francisco Cândido Xavier, en-
contramos vários exemplos disso. 
Na obra Obreiros da Vida Eterna, no 
capítulo 3, “O Sublime Visitante”, 
André Luiz descreve a formação de 
uma tela cristalina constituída pela 
“projeção de forças mentais” dos 
presentes, que permite a manifes-
tação, na tela, do Espírito Asclépios, 
entidade de grande evolução e que 
vinha de Esferas Superiores. Para a 
sublime visita, o instrutor Cornélio 
explica a André Luiz e demais com-
panheiros: “(...) O quadro a formar-
se constará de paisagem simbólica, 
em que águas mansas, personifican-
do a paz, alimentem vigorosa árvo-
re, a representar a vida”. Em Ação e 
Reação, no capítulo 6, “No Círculo 
da Oração”, André Luiz descreve 

uma tela translúcida chamada de 
“câmara cristalina”, existente em 
Mansão Paz, instituição sob a juris-
dição de Nosso Lar, onde entidades 
podem se materializar e comuni-
car-se com quem está do outro lado 
da tela. No capítulo em questão, o 
ministro Sânzio, do Ministério da 
Regeneração de Nosso Lar, ouve as 
colocações do instrutor Druso so-
bre providências que deveriam ser 
tomadas a respeito de Espíritos alo-
jados em Mansão Paz. 

Temos aí o exemplo de que o mun-
do material é cópia pálida do mundo 
espiritual. Certamente, em colônias 
espirituais bem estruturadas como 
Nosso Lar, não vemos problemas 
de conexão...

O avanço dos veículos de comuni-
cação de massa trouxe-nos a ne-
cessidade de nos adaptarmos ao 
mundo digital. Avanço natural que 
se encontra na Lei do Progresso. 
Diz-nos Allan Kardec, no comen-
tário à questão 783 de O Livro dos 
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Espíritos que: “(...) O homem não 
pode permanecer perpetuamente 
na ignorância, porque deve chegar 
ao fim determinado pela Providên-
cia, ele se esclarece pela própria 
força das circunstâncias. As revo-
luções morais, como as revoluções 
sociais, se infiltram pouco a pouco 
nas ideias, germinam ao longo dos 
séculos e depois explodem subita-
mente, fazendo ruir o edifício carco-
mido do passado, que não se encon-
tra mais de acordo com as necessi-
dades novas e as novas aspirações.”

Geraldo Lemos Neto, escritor e 
médium espírita, amigo de Fran-
cisco Cândido Xavier, conta-nos que 
Chico, no início dos anos 80 do sé-
culo XX, perguntou-lhe o que signi-
ficava o termo multimídia. “E eu ali 
fiquei gaguejando sem saber ao certo 
o que responder ao Chico. Em seguida 
eu lhe perguntei o porquê dele me in-
dagar a respeito e ele me respondeu: 
Porque os Espíritos estão me dizendo 
aqui que chegará o dia em que a Dou-
trina Espírita será divulgada em mul-
timídia e nós precisamos nos preparar 
para ela! A previsão do Chico se con-
cretizou, mas será que nós, espíritas, 
estamos preparados para receber o 
grande público? (Fonte: Site Editora 
Vinha de Luz - http://www.vinhade-
luz.com.br/site/noticia.php?id=1599)

O Brasil é o país onde encontra-
se o maior número de espíritas no 
mundo. E sabemos que hoje a di-
vulgação da Doutrina Espírita pelo 
mundo dá-se em grande parte atra-
vés de brasileiros espalhados nos 
quatro cantos do planeta.

Mas como estão as lives sobre o 
Espiritismo no mundo? 

Para conhecermos um pouco a 
respeito, entrevistamos Elsa Ros-
si, brasileira que reside há mais de 
23 anos no Reino Unido, vivendo 
atualmente em Londres. Elsa foi 
membro do Conselho Espírita In-
ternacional – CEI, e hoje faz parte 
de duas casas espíritas, das quais 
foi uma das fundadoras: o Spiri-
tist Centre for Peace, fundado em 
2008, e o Spiritist Society of Lon-
don, fundado em 2011. Em ambas, 
os estudos dão-se exclusivamente 
em inglês.

Sobre as lives espíritas no mundo, 
Elsa nos conta: “As lives têm derru-
bado barreiras, avançando em fron-
teiras, ampliando a área de atuação 
para todos os afins e do mesmo idio-
ma. Hoje estamos unidos numa mes-
ma sala virtual semanal pelo ZOOM, 
pelo Mediumship Course (curso so-
bre mediunidade) promovido pela 
nossa BUSS, British Union of Spiritist 
Societies (federativa espírita britânica 
na qual estou como presidente des-
de 2010). Este curso iniciou-se em 
fevereiro de 2021, aos sábados, em 
inglês, onde contamos com a presen-
ça assídua de 30 pessoas da África do 
Sul, Finlândia, França, Itália, Suécia, 
Holanda, Romênia, Irlanda, Caribe, 
Austrália, Reino Unido. Somos 4 faci-
litadores e unimos a UK (Reino Uni-
do), Brasil e França”.

Elsa Rossi relata ainda que hoje o 
foco do trabalho de divulgação es-
pírita é a sua expansão na língua 
inglesa. Ela nos informa: “Temos, 
há mais de 8 anos, reuniões anuais, 
que hoje passaram a ser mensais, 
unindo países da Europa, no último 
sábado de cada mês, em inglês, onde 
temos presenças de Lituânia, Romê-
nia, Finlândia, França, Reino Unido, 
Irlanda, Bélgica, Portugal, Espanha, 
Noruega, Dinamarca, Suécia etc”.

No Reino Unido, há também lives em 
português, que chegam a brasileiros 
e portugueses no mundo inteiro. 

Para aqueles que gostariam de 
acompanhar o movimento espírita 
internacional, “há lives semanais em 
inglês, o Spiritual Light, todas as quar-
tas-feiras, às 21h de Londres, com 
apoio da Kardec Radio, da Irish Spi-
ritist Federation (Irlanda), Movimento 
Espírita da Lituânia e da BUSS, do Rei-
no Unido. Com isso, somos vistos, e 
interagem conosco, pessoas da África 
do Sul, Austrália, Japão, Estados Uni-
dos, Canadá, Brasil, Europa etc. No 
YouTube nosso canal é o British Union 
of Spiritist Societies – BUSS.”

O Espiritismo expande-se e o 
mundo das lives abriu-nos novas 
perspectivas. Cada vez mais a co-
municação à distância ensina-nos 
sobre a importância da ligação pelo 
pensamento. A telegrafia humana, 
que Allan Kardec nos revela ser o 
meio de comunicação do futuro, no 
item 285 de O Livro dos Médiuns, vai 
tornando-se realidade. 

Alexandra Strama
Diretora do Departamento 

do Periódico O Semeador
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CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, formado por 
membros do Conselho Deliberati-
vo da FEESP, completou, neste ano 
de 2021, trinta anos de atividades 
realizadas por abnegados conse-
lheiros, que desempenharam suas 
atividades com amor e dedicação, 
cumprindo sua finalidade de trazer 
clareza à prestação de contas.

A proposta da instituição do Con-
selho Fiscal, como órgão diretivo 
na Federação Espírita do Estado de 
São Paulo, foi feita na gestão do Se-
nhor Teodoro Lausi Sacco, (1986 a 
1994), em razão da necessidade de 
se dar transparência à gestão. 

Dessa forma, na reunião do Con-
selho Deliberativo, realizada em 
07/12/1989, foi apresentada a ne-
cessidade de mudança no Esta-
tuto, para que, entre outras alte-
rações, fosse criado o Conselho 
Fiscal. A proposta foi aceita e após 
as redações finais, na reunião de 
Assembleia Geral Extraordinária 
em 28/04/1991, foi aprovada a al-
teração do Estatuto, nascendo na 
FEESP o Conselho Fiscal, com 3 
membros efetivos e 3 membros su-
plentes, sendo suas decisões por 

Meu Pai trabalha até agora, 

e eu trabalho também.

Jesus (João 5:17)

maioria simples. 

No Estatuto aprovado em 
23/04/2009, o Conselho Fiscal 
passou a ser formado apenas por 
3 conselheiros. 

Na Assembleia Geral Extraordiná-
ria de 30/05/2021, com a alteração 
do Estatuto, o Conselho Fiscal vol-
tou para sua constituição anterior 

- 3 membros efetivos, com direito a 
voto e 3 membros suplentes, todos 
sendo Conselheiros Efetivos.

Nestas três décadas as atividades 
foram marcadas por intenso traba-
lho de conferência e fiscalização, 
feitos e retocados, muitas vezes no 
silêncio, para que a gestão admi-
nistrativa pudesse cumprir os prin-

30 ANOS DE CONSELHO FISCAL
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cípios institucionais da universali-
dade, legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economi-
cidade e eficiência.

Atualmente o Conselho Fiscal, de 
caráter permanente, pauta-se nos 
princípios da legalidade, economi-
cidade, da transparência, mora-
lidade, eficiência e prestação de 
contas.

Para isso o atual Estatuto Social da 
FEESP, em seu artigo 42, enumera 
as suas competências, como sendo:

I. examinar e emitir parecer sobre 
os balanços e relatórios de desem-
penho financeiro e contábil e as ope-
rações patrimoniais, para aprovação 
do CD e Assembleia Geral;

II. denunciar eventuais irregulari-
dades constatadas, sugerindo me-
didas para corrigi-las;

III. requisitar ao Diretor Financei-
ro, a qualquer tempo, a documen-
tação comprobatória das operações 
econômico-financeiras realizadas;

IV. solicitar à Diretoria Executiva 
a contratação de auditoria externa 
independente, quando necessário, 
acompanhando o seu trabalho;

V. convocar e presidir extraordina-
riamente reunião do CD e Assem-
bleia Geral;

VI. cumprir e fazer cumprir o pre-
sente Estatuto, o seu Regimento 
Interno e os regulamentos e reso-
luções emanados dos órgãos supe-
riores da FEESP.

Por meio dessa equipe, que execu-
ta um trabalho delicado, específico, 

árduo e essencial, temos a certeza 
de uma prestação de contas verda-
deira, que garante à nossa institui-
ção realizar convênios com órgãos 
públicos e perceber valores, como 
acontece em relação às Creches, 
tanto da Casa Transitória quanto de 
São José dos Campos. 

A todos os colaboradores que du-
rante esses trinta anos dedicaram-
se a esta nobre causa nossa home-
nagem e gratidão.

Conselho Fiscal da FEESP
Gestão 2018/2021
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Jesus falava ao coração de seus 
discípulos, através da linguagem 
da emoção, ensinava por parábolas 
(transmitia mensagem indireta, por 
meio de comparação e analogia).

Sua proposta era a libertação pelo 
conhecimento da verdade e a vivên-
cia do amor. Seu Evangelho é um 
precioso tratado de psicoterapia, 
para todos os males que afligem o 
ser humano. Ensinando o homem a 
dominar seus impulsos (emoções e 
sentimentos) e usar a racionalidade. 

Jesus revolucionou tudo, trouxe-nos o 
amor como base, o amor que é a única 
forma de transformar os alicerces mo-
rais do indivíduo e da sociedade. 

A reeducação é a medida para rea-
bilitar; o Mestre alterou a estrutura 
de justiça, de punitiva e destrutiva, 
para educadora e reabilitadora. 

Jesus vivia com paixão - mani-
festação de um coração aberto, 
disponível; possuía um entendi-
mento maior das fragilidades hu-
manas, sendo o tempo todo rea-
lista, mas flexível com as dificul-
dades alheias. 

Usava com frequência o termo 
“bem-aventurado”, que significa fe-
liz. O bem-aventurado é o agente de 
paz, tem um sentido na vida, vê cla-
ramente as coisas, tem ideias mais 
justas, é consciente e assim possui 
maturidade existencial. 

Jesus ensinou-nos a empatia 
– onde não havia eleitos, pois o 
Reino dos Céus é conquista co-
mum a todos; ensinou-nos a nos 

EM NOME DO AMOR
colocarmos no lugar do outro, 
quando oferecia igual atenção a 
todos que dele se aproximavam. 
Porque ele veio para reabilitar os 
homens mergulhados na ignorân-
cia, no erro, na delinquência, na 
criminalidade etc. Mostrou que 
a indiferença e a insensibilidade 
são transgressões às Leis Divinas, 
pois corroem e destroem a manei-
ra solidária de ser, de viver em fa-
mília e em sociedade. 

Jesus, por amor aos homens, en-
sinou-nos a fórmula da verdadeira 
felicidade, que tira-nos da inércia 
e nos impulsiona a grandes reali-
zações, transforma o instinto em 
sentimento e hábitos doentios em 
saúde. “Aquele que persevera até o 
fim, este será salvo” (Mateus, 24:13). 

Mostra-nos assim que a vontade é a 
principal potência da alma, e é desen-
volvida através da educação esclare-
cedora. É a energia para atingirmos 
metas e objetivos, para nos propor-
mos a tarefas difíceis, trabalharmos 
e sacrificarmo-nos até a conquista 
de nossos propósitos. A redenção das 
almas depende do empenho e dedi-
cação de cada um. Feliz aquele que 
viver auxiliando a si mesmo e ao bem 
comum, desenvolvendo o sentimen-
to de fraternidade e a noção ética/
moral. Jesus, com seus ensinamen-
tos, mostra-nos empiricamente que, 
aquele que ama, se torna gradativa-
mente um ser humano pleno, pois a 
prática do amor gera alegria, paz e 
equilíbrio emocional.

Atualmente a maioria dos seres 
humanos tem utilizado o termo 

amor, baseando-se no carinho de 
uma pessoa por outra, num ro-
mance entre casal, que seria muito 
simplista. O que aprendemos com 
Jesus é que o amor é um potencial 
inerente ao ser humano. É um sen-
timento a ser despertado por todos 
nós. É uma capacidade a ser desen-
volvida, como qualquer outra. Amar 
é uma forma básica de viver bem; 
sem amor ficamos num vazio exis-
tencial. A verdadeira religião tem 
o propósito de nos levar de volta a 
Deus, ao amor. “Deus é amor, aquele 
que permanece no amor, permanece 
em Deus e Deus permanece nele” 
(João, 4:16).

Amar a Deus e ao próximo como a 
si mesmo, é a essência mais pura 
dos ensinamentos de Jesus. Para 
amarmos a nós mesmos, preci-
samos desenvolver a autoestima, 
tornar consciente as nossas ações, 
sentimentos, emoções e tendências, 
para transformá-las; ser responsá-
vel, ser autêntico consigo mesmo, 
descobrir seus desejos, necessida-
des, valores, confiar em si mesmo, 
definir metas, propósitos de vida, 
desafiar-se a crescer, fazer mudan-
ças, sair da zona de conforto.

O amor é o antídoto contra o mal, 
instaura a paz e irradia a confiança, 
promove a não-violência, estabelece 
a fraternidade que une e solidariza 
os homens. Viver com amor produz 
enzimas psíquicas que contribuem a 
favor do convívio e bem-estar social. 

O amor expressa a sabedoria, uma 
conquista humana a ser feita, efe-
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tiva-se quando expressado em 
atos e atitudes, proporciona o en-
riquecimento das emoções e sen-
timentos, estimula a multiplicação 
de imunoglobulinas que preservam 
o físico de várias infecções, tornan-
do-o saudável. O homem vive em 
função do amor ou desorganiza-se 
em razão de sua falta. Na ausência 
do amor, vive-se tormentos e ansie-
dades, produzindo transtornos psí-
quicos, emocionais, espirituais e de 
comportamentos. As plantas absor-
vem as emanações do amor ou sen-
tem sua falta, os animais se enterne-
cem com a presença do amor, atra-
vés do carinho e respeito recebidos. 

O amor pode contribuir em favor 
de uma sociedade saudável e justa; 
completa o ser humano, auxilia-o na 
superação de problemas, que perdem 
seu significado. O amor tem poderes 
latentes, tem muitas possibilidades. 
Precisamos aprender a organizar 
nossas emoções, sentimentos e pen-
samentos, para nos aprofundarmos 
na essência e trazer à tona esse poder 
de amar, ser altruísta, ter empatia, ser 
assertivo e assim desenvolver uma 
comunicação não violenta, aceitando 
o outro, no estágio moral em que se 

encontra e conviver bem com tudo e 
com todos. Precisamos desenvolver 
o amor ao destino, olhar para o pas-
sado e ver que tudo que foi vivido foi 
necessário e ajudou a chegar aonde 
chegamos, não haveria caminho me-
lhor para ser o que somos hoje, ou 
seja: aceitar e integrar todo o passa-
do. Precisamos aprender a amar e 
respeitar, tudo que ocorreu em nos-
sas vidas, compreender a ordem e a 
nobreza de nosso destino. Atraímos 
as situações que precisamos para 
crescer e evoluir, e assim atingirmos 
a maturidade espiritual para a qual 
fomos criados.

    Carecemos de uma grande falta 
de inteligência emocional, onde a 
razão avança, mas a emoção ficou 
para trás; então andamos flertando 
com as coisas do mundo, sem com-
promisso, simplesmente para nos 
sentirmos vivos, para dar um sabor 
a mais a nossa vida. Por isso vemos 
inter-relacionamentos onde não há 
respeito, nem compromisso. Para 
construir um bom relacionamento 
entre pessoas, precisamos sair da 
ignorância e ir para a sabedoria; 
isso só acontecerá quando os re-
lacionamentos forem sustentados 

pelo respeito mútuo, que leva ao 
aperfeiçoamento pessoal e às coi-
sas mais válidas na vida. 

Nosso comportamento inspira ou-
tras pessoas para o bem ou para o 
mal, por isso precisamos agir com 
responsabilidade. Viver os ensina-
mentos de Jesus, aprender a re-
fletir sobre a vida, enfraquecer o 
ego – egoísmo (viver os excessos). A 
felicidade é colheita de um longo e 
trabalhoso plantio no bem. 

Precisamos criar hábitos positivos 
para exercitar a prática do amor: 

1- A prática da caridade: o primeiro 
exercício do amor. 

2 - Viver a gratidão: aprender a va-
lorizar a vida.

3 - Na oração: buscar o silêncio, 
isso acalma-nos.

4 - Saber vigiar: pensamentos, 
sentimentos/emoções, ações e 
reações.

5 - Conectar-se com o mundo in-
terno e com Deus. 

  Através de suas lições evangélicas 
Jesus demonstra-nos a sua enorme 
capacidade de amar e de ser alegre, 
vivendo momentos de confraterni-
zação nos lares dos amigos. Jesus, 
um ser de luz, que envolve a todos 
com seu amor. Sente e emociona-
se. Convive com pessoas e distribui 
seu carinho fraternalmente e ensi-
na-nos a viver a vida de forma sere-
na e alegre: “Que minha alegria es-
teja em vós. Vossa alegria seja plena” 
(João,15: 9 a 11). “Regozijai-vos sem-
pre” (Lucas, 6:23).

   A alegria contagia e abranda o 
coração. Entregar-se a Deus, acal-
ma e serena a alma. A vida é um 
verdadeiro milagre.

Katia Flocke
Psicóloga e Expositora da FEESP
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Amar a Deus e ao próximo 
como a si mesmo, é a 
essência mais pura dos 
ensinamentos de Jesus; 
O homem vive em função 
do amor ou desorganiza-se 
em razão de sua falta. 
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Em meio às ocorrências atordoan-
tes em consequência da pandemia 
que tão rapidamente se espalhou 
por todo o planeta, a humanidade 
perplexa, se viu mergulhada em in-
seguranças e incertezas mediante a 
falta de conhecimento seguro para 
enfrentamento do “inimigo invisível”. 

Surgiram então, os heróis profis-
sionais da área da saúde, em suas 
múltiplas funções, que bravos e in-
cansáveis se postaram na “linha de 
frente”, desempenhando a função 
essencial à sociedade: salvar vidas. 

Na FEESP também, os colabora-
dores voluntários de várias Áreas 
se postaram na “linha de frente”, 
para dividir seus conhecimentos 
em tecnologia digital, ensinando, 
orientando e “alfabetizando-nos” 
na utilização das plataformas digi-
tais. Assim, iluminaram um cami-
nho desconhecido para a maioria 
dos colaboradores da Área de As-
sistência Espiritual. 

Abraçamos esta alternativa lenta 
e gradativamente; fomos encon-
trando mais e mais adesões com a 
ajuda, paciência, abnegação e per-
severança dos voluntários. Houve 
dificuldades pessoais e resistên-

cias à nova tecnologia que foram 
superadas no decorrer de 2020. Por 
outro lado, presenciamos a alegria, 
a emoção e a superação dos cola-
boradores quando puderam visua-
lizar e interagir com os companhei-
ros depois de tanto tempo.

Finalmente em março de 2021, 
conseguimos conectar a maioria 
dos 4.400 colaboradores ativos, 
subdivididas em 212 equipes, de to-
dos os 16 Departamentos da Área 
de Assistência Espiritual. 

E assim tem sido possível manter-
mos unidos e ativos, o que repre-
senta o maior tesouro da FEESP, os 
nossos colaboradores voluntários. 

Muito antes da pandemia, em 
maio de 2019, foi implantado o 
“Projeto Atualizar para Progredir” 
na Área de Assistência Espiritual, 
com o objetivo de conscientizar os 
colaboradores sobre a necessidade 
de aprimoramento constante atra-
vés de treinamentos e, sobretudo, a 
importância do pensamento, vonta-
de e fé em todas as atividades que 
exercem. Pois o colaborador volun-
tário, há muito tempo, tem o mérito 
de sua dedicação à prática da cari-
dade e de seu esforço para perse-

verar no bem; entretanto, muitas 
vezes, automatiza a dinâmica da 
Assistência Espiritual por repetição 
e distrai-se em relação ao verda-
deiro propósito daquilo que se está 
executando e vivenciando.

Com o recesso inesperado e as 
equipes reunindo-se virtualmente, 
percebemos que seria fundamental 
os colaboradores utilizarem-se da 
força poderosa do pensamento, da 
vontade e da fé. Então compreende-
mos, lentamente, a verdadeira fina-
lidade deste Projeto. Os Benfeitores 
Espirituais inspiram-nos a ideia. No 
entanto, nós encarnados, com o en-
tendimento limitado, não havíamos 
enxergado a dimensão do alcance 
que o “Projeto Atualizar para Pro-
gredir” precisaria abranger. E que 
bendito momento nos havia sido 
concedido, naturalmente, para in-
centivar a necessidade de mudan-
ças fundamentais para os dias que 
viriam pela frente! 

O Departamento de Treinamen-
tos foi adaptado e reestruturado, 
assim como a programação, para 
atender o aprimoramento do cola-
borador ativo da FEESP e das Casas 
coligadas. Essas mudanças tiveram 
como objetivo o estímulo à revisão 

MEDIUNIDADE E 
ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL 

NA PANDEMIA
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do conteúdo conceitual individual, 
percepção do automatismo, condi-
cionamento e crenças equivocadas; 
mostrando as alternativas para cor-
reções, enfatizando a necessidade do 
foco na vigilância do pensamento, 
concentração e estabelecer a boa co-
nexão com os Benfeitores Espirituais. 
Fundamentos essenciais em toda As-
sistência Espiritual.

Todas as partes teóricas são vir-
tuais, o que facilitou a participação 
e as inscrições esgotaram-se em 
poucos dias. Já a parte prática, de 
suma importância, pois envolve a 
mediunidade, será retomada de 
forma presencial, quando houver a 
possiblidade do retorno seguro.

Atualmente estão em atividade 
na Área de Assistência Espiritu-
al os Treinamentos: de Passes (4 
turmas); Mediúnico (5 turmas); 
Orientação Doutrinária (2 turmas); 
Dirigentes (2 turmas); Novos Expo-
sitores para as Assistências Espi-
rituais (2 turmas - encerradas em 
julho/2021); Departamento do Evan-
gelho no Lar (1 turma) e Atendimen-
to Fraterno por telefone (1 turma).

As equipes das Assistências Espi-
rituais, a princípio, realizaram reu-
niões on-line, adotando a mesma 
dinâmica utilizada na “Preparação 
de Ambiente e dos Colaboradores” 
das reuniões presenciais; no entanto, 
gradativamente, essas reuniões fo-
ram adaptadas para o   formato mais 
adequado, sem prejuízo do funda-
mento de toda Assistência Espiritual, 
que é a atividade em conjunto com 
os Benfeitores Espirituais através do 
pensamento, vontade e fé, para auxi-
liar encarnados e desencarnados.  

Através dessas reuniões virtuais 
das equipes das Assistências Es-
pirituais, demos prosseguimento à 
doação de benéficas vibrações a to-
dos que nos solicitam ajuda, através 
dos meios digitais que divulgamos 
ao público e frequentadores. Para 
os participantes dessas reuniões, 
além das preces e reflexões sobre o 
Evangelho, recebemos também as 
energias salutares dos Benfeitores 
Espirituais. A duração das reuniões 
é de 30 minutos e dedicamos os 
momentos anteriores e posteriores 
para congraçamento, conversas e 
acolhimento, tão saudável e neces-

sário neste momento.

Atualmente, todas as 212 equipes 
que compõem a Área de Assistência 
Espiritual se reúnem virtualmente 
de segunda-feira a sábado, das 8h30 
às 21h, simultânea e initerruptamen-
te, e aos domingos, das 8h30 às 17h. 

E assim, embora com as portas 
físicas fechadas, muitas outras se 
abriram para a continuidade de ser-
vir na Seara de Jesus. 

Nessas reuniões virtuais não uti-
lizamos manifestação espiritual e 
muitos colaboradores tiveram dúvi-
das sobre a interrupção do exercício 
da mediunidade dos médiuns que 
a exercem há anos. Esse recesso 
compulsório também trouxe o be-
nefício de vários esclarecimentos 
sobre várias crenças, tais como: “se 
começar a usar a mediunidade, não 
pode parar nunca mais, porque se-
não tudo vai dar errado em sua vida”,  
ou “sua vida vai mal porque parou de 
usar a sua mediunidade, precisa vol-
tar a trabalhar no Centro Espirita”.  

Lembramos que o médium edu-
cado, que estuda constantemen-
te, compreende que o exercício da 
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mediunidade não está ligado ao 
hábito e nem à rotina, mas sim ao 
seu desejo sincero de ser útil no 
amparo aos nossos irmãos em hu-
manidade. Os colaboradores estão 
compreendendo que essas crenças 
não procedem. A nossa vigilância 
está intimamente ligada ao foco do 
nosso pensamento e à confiança da 
força poderosa de nossas vibrações, 
fundamentadas em anos e anos de 
estudos e exercício da mediunidade 
em nome de Jesus.

Retorno às Atividades Presenciais

Em novembro de 2020, com a cur-
va da pandemia em declínio, prepa-
ramo-nos para o retorno parcial da 
Assistência Espiritual presencial, 
com muito cuidado, obedecendo to-
das as normas sanitárias. Porém, 
esta programação foi suspensa de-
vido à segunda onda.

Atualmente, com a vacinação de 
uma boa parte da população, inicia-
mos o retorno gradativo de algumas 
atividades, como o Atendimento 
Fraterno por Telefone, para o pú-
blico em geral, com os atendentes 
voluntários, reunidos presencial-
mente, dentro da FEESP. Todos os 
atendentes foram treinados e o es-
paço físico adaptado de acordo com 
as normas vigentes.  

Estamos atendendo pelo telefo-
ne (11) 3188-8383 - Ramal 6, que 
disponibiliza sete atendimentos 
simultâneos. As equipes, horários 

e dias de atendimentos serão gra-
dativamente aumentados, sempre 
com segurança para todos. 

Iniciamos também o Atendimento 
de Apoio ao Colaborador, através 
do fone (11) 3188-8383 - ramais 
216 e 264, que consiste no aten-
dimento para os colaboradores da 
FEESP, que estejam necessitan-
do conversar, dirimir dúvidas ou 
se encontrem aflitos para receber 
apoio, acolhimento e consolo. 

Programamos o retorno presen-
cial da Assistência Espiritual para o 
dia 04 de outubro de 2021, na Sede 
Santo Amaro da FEESP, e estamos 
empenhados para que este retorno 
aconteça de forma segura para os 
colaboradores e para atender os 
assistidos com carinho, dentro das 
normas sanitárias vigentes. Inicial-
mente será oferecida a Assistência 
Espiritual Fraterna, única.

Estamos conscientes de que este é 
apenas o reinício parcial das nossas 
atividades; no entanto é possível per-
ceber a irresistível força da necessida-
de de muitas mudanças e adaptações 
à nova realidade que se apresenta. 

Na questão 740 de O Livro dos Espí-
ritos, Kardec pergunta: “Os flagelos 
não seriam também provas morais 
para o homem que o submetem às 
mais aflitivas necessidades?”

E os Espíritos respondem: “Os fla-
gelos são provas que fornecem ao 
homem a ocasião de exercitar a inte-
ligência, de mostrar paciência e resig-
nação à vontade de Deus e servem, ao 

mesmo tempo, para desenvolver seus 
sentimentos de abnegação, desinte-
resse próprio e de amor ao próximo, se 
ele não for dominado pelo egoísmo.”  

Neste flagelo que atinge todo o pla-
neta por força da ação de Lei Natu-
ral, podemos pensar que o momen-
to é extremamente propício e favo-
rável para olhar com maturidade e 
responsabilidade a nossa renovação 
interior, rever nossas crenças, con-
vicções e fazermos a autoavaliação 
daquilo que acreditamos ser os nos-
sos verdadeiros valores.  

A Doutrina Espírita ajuda-nos a co-
nhecer Jesus, esclarece-nos quem 
somos, de onde viemos, o que esta-
mos fazendo aqui, para onde vamos 
e qual o verdadeiro sentido da nos-
sa existência. Fundamental nosso 
esforço para sermos, na prática, o 
que, em teoria, já conhecemos.

Certamente atravessamos mo-
mentos desafiadores que ficarão 
marcados para sempre na histó-
ria da Humanidade. Procuremos 
manter paz em nossas mentes e 
serenidade em nossos corações. 
É momento de utilizar a fé que já 
conquistamos no fortalecimento da 
esperança, vivenciar esse momento 
com paciência, obediência e resig-
nação, para que no futuro possa-
mos chamar de momento histórico 
de nossa evolução individual.

Sueli Kasai
Diretora da Área de 

Assistência Espiritual

Retorno às Atividades 
Presenciais
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Em um momento em que tan-
tos duvidam e se percebem va-
cilantes em sua fé, buscamos 
na obra O Céu e o Inferno, nos 
trechos do capítulo I da 1ª Par-
te, O futuro e o nada, ensinos de 
consolo e esclarecimento para 
os que, refletindo sobre a mor-
te física, necessitem de estímulo 
para seguir adiante, valorizando 
a preciosa oportunidade da re-
encarnação.

No capítulo, Allan Kardec es-
tabelece uma comparação entre 
as crenças comuns a respeito do 
futuro da alma, após o desen-
carne, e o Espiritismo, que nos 
oferece a alternativa mais com-
patível com a Justiça Divina. 

Queridos leitores, com a pala-
vra, Kardec!

“O FUTURO E O NADA”

O essencial, para todos 
nós, é conservar o nosso 

eu; sem isso, o que 
adianta ser ou não ser? 

(...)
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“Nós vivemos, nós pensa-

mos, nós agimos, eis o que 
existe de certo e positivo; 
havemos de morrer, isso é o 
mais certo e positivo ainda. 
Mas, ao deixar este planeta, 
para onde iremos? Em que 
iremos nos transformar? Se-
remos melhores ou piores? 
Seremos nós mesmos ou 
não? Ser ou não ser, essa é a 
alternativa; será para sempre 
ou para nunca mais – é tudo 
ou nada? Viveremos eterna-
mente ou tudo se acabou, não 
tem mais volta. Vale muito a 
pena pensar nisso.

Todo homem sente necessi-
dade de viver, usufruir a vida, 
de amar, de ser feliz. Experi-
mente dizer a quem está para 

Como ajudar? Você poderá doar as cestas básicas ou itens 
da cesta: arroz, açúcar, bolacha, café, feijão, farinha de 

mandioca, sal, fubá, macarrão, molho de tomate e óleo.

Prefere contribuir em espécie?
Favorecido: Federação Espírita do Estado de São Paulo

Banco Bradesco (nº 237) – Ag. 0165 – Conta Corrente nº 23.895-3
CNPJ nº 61.669.966/0002-91     PIX: 61.669.966/0002-91

Campanha     
   Cestas básicas      
       FEESP

Urgente!
Locais de arrecadação de cestas ou alimentos
Sede da FEESP
Rua Maria Paula, 140 – Bela Vista
São Paulo/SP – Tel.: (11) 3188 8383 Ramal 240

Casa Transitória Fabiano de Cristo
Avenida Condessa Elizabeth de Robiano, 454
Belém - São Paulo/SP

Precisamos de sua ajuda para continuarmos com a doação de cestas básicas!

Horário:
Segunda a sexta-feira, 

das 8h às 18h
Sábados, 

das 8h às 16h
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morrer que ele ainda vai viver muito, 
que sua hora foi retardada; diga, prin-
cipalmente que ele será feliz como 
nunca e sentiremos seu coração pu-
lar de alegria. Mas, pelo contrário, 
de que vai adiantar essa esperança 
de felicidade, se tudo pode sumir de 
repente? 

Alguém conhece alguma coisa mais 
desesperadora do que essa sensação 
de destruição total? Amores puros, 
inteligência, progresso, o saber ad-
quirido com tanto trabalho, tudo vai 
se apagar, tudo estará perdido! (...)

(...) Se não acreditamos em nada, di-
rigimos todos os nossos pensamentos 
para a vida presente; é lógico que não 
nos preocupamos com o futuro que 
não esperamos. Aí, essa preocupação 
exclusiva com o presente nos levará, 
naturalmente, a pensar antes de mais 
nada, em nós mesmos; será o maior 
estímulo ao egoísmo; então é muito 
natural chegar a esta conclusão, como 
muita gente chega: Vamos aproveitar 
e nos divertir o mais possível, a gozar 
o mais que pudermos porque, quando 
formos embora desta vida, tudo termi-
nará também; vamos aproveitar de-
pressa, porque não sabemos quanto 
isso vai durar; assim, também iremos 
tirar outra conclusão, que será um pe-
rigo para a sociedade: vamos aprovei-
tar, e cada um por si, pois felicidade 
neste mundo é dos mais espertos! (...)

(...) O Espiritismo veio colocar um 
‘basta!’ justamente nessa invasão do 
ateísmo; mas não apenas apelando 
para o raciocínio, não apenas pela sen-
sação de perigo que ela tem, mas pelos 

fatos materiais, comprovados, permi-
tindo que sejam tocados com o dedo, 
mostrando a alma e a vida futura (...).

(...) Existe outra doutrina que nega 
ser materialista porque admite exis-
tir um princípio inteligente que está 
fora da matéria: é uma que fala que 
tudo está contido no Todo Universal. 
Segundo essa doutrina, cada um de 
nós, quando nasce, traz uma parce-
la desse ‘princípio universal’ – a sua 
alma, que lhe dá a vida, inteligência 
e sentimentos. Quando morre, essa 
alma volta a um lugar comum e se 
perde no infinito, como se fosse uma 
gota de água no oceano.

Estamos de acordo em que ela é um 
passo à frente do materialismo puro 
porque está, pelo menos, aceitando 
alguma coisa depois da morte (...), 
mas as consequências de ambas são 
as mesmas (...). O essencial, para to-
dos nós, é conservar o nosso eu; sem 
isso, o que adianta ser ou não ser? (...)

(...) Na verdade, estes sistemas to-
dos não satisfazem nem a razão nem 
as aspirações humanas, são impo-
tentes para resolver todas as ques-
tões e todas as perguntas (...)

(...) E se a lógica nos conduz à in-
dividualidade da alma, também nos 
dirige a esta outra consequência: o 
que vai acontecer a cada alma depois 
da morte depende das suas qualida-
des pessoais (...) Segundo os princí-
pios de justiça, as almas devem ter a 
responsabilidade dos seus atos, mas 
para haver essa responsabilidade, é 
preciso que elas possam escolher li-
vremente entre o bem e o mal; se não 

houver o livre arbítrio, dizemos que o 
que ocorre é a fatalidade, que ‘já es-
tava escrito’ – e com a fatalidade não 
existe responsabilidade (...)

(...) Que se apresente ao homem, 
porém, um futuro condicionalmente 
lógico, digno em tudo da grandeza, da 
justiça e da infinita bondade de Deus; 
ele irá repudiar o materialismo e o 
panteísmo, cujo vácuo sente em seu 
foro íntimo, mas que aceita apenas 
por falta de uma crença melhor (...)

(...) Instintivamente, o homem acre-
dita no futuro, mas não possuindo até 
agora nenhuma base certa para defini
-lo, a sua imaginação fantasiou os sis-
temas que originaram tantas crenças 
diferentes. A Doutrina Espírita sobre o 
futuro – que não é nenhuma obra de 
imaginação mais ou menos arquiteta-
da engenhosamente, porém o resulta-
do da observação dos fatos materiais 
que se desdobram hoje à nossa vista 
– irá unir e aceitar, como já está acon-
tecendo, as opiniões divergentes ou 
flutuantes e trará gradualmente, pela 
força das coisas, a unidade de crenças 
sobre esse ponto, não já baseada em 
simples hipótese, mas na certeza. A 
unificação feita relativamente à sorte 
futura das almas será o primeiro pon-
to de contato dos diversos cultos, um 
passo imenso para a tolerância reli-
giosa em primeiro lugar e, mais tarde, 
para a completa união.”

Bibliografia: 

O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Edições 

FEESP.

Equipe O Semeador
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Antes de começarmos a nossa 
reflexão sobre esta orientação que 
nos é feita por Jesus, necessário se 
faz que compreendamos a que grau 
de perfeição Jesus nos convida a 
alcançar. Ao comparar-nos com o 
Pai, em momento algum, embora 
possa parecer-nos a uma primeira 
leitura, Jesus quis nos dizer que al-
cançaríamos a perfeição de Deus, 
pois só a Ele, como Criador de tudo 
que existe, pertence a perfeição ab-
soluta. Nós, Espíritos criados por 
Deus, alcançaremos tão somente a 
perfeição relativa à nossa condição 
de criaturas. Tal processo faz parte 
da Lei do Progresso, Lei Divina que 
a tudo impulsiona para a perfeição 
e harmonia. 

Como alcançar a perfeição à qual 
somos convidados? O que fazer?

Antes de tudo é necessário com-
preendamos que assim como a se-
mente já possui em germe a árvore 
na qual deverá transformar-se, to-
dos nós, como criaturas Divinas que 
somos, já trazemos em nós, desde 
nossa criação, todas as virtudes que 
necessitamos desenvolver para que 

alcancemos a tão sonhada perfei-
ção, tarefa pessoal e intransferível 
que requererá de nós, muito esfor-
ço, boa vontade e disciplina em nos-
sa jornada evolutiva. E assim como 
a semente para germinar necessita 
de solo fértil e ambiente propício, as 
nossas virtudes também só desa-
brocharão através do cuidado inten-
sivo de nós mesmos, jardineiros da 
nossa evolução. 

Para a conquista da perfeição três 
condições fazem-se essenciais: 

O conhecimento, que amplia os 
nossos horizontes e nos fornece 
cada vez mais opções de escolha, 
ao mesmo tempo em que fortalece 
a nossa compreensão do mundo, 
facultando-nos entender quem so-
mos, de onde viemos, para aonde 
vamos e qual a finalidade das nos-
sas existências. 

O autoconhecimento. Sem que nos 
conheçamos, impossível será iden-
tificar em nós, pensamentos, ati-
tudes, valores, desejos e escolhas 
que nos distanciam da moral que 
o Cristo nos ensinou. Somente re-

conhecendo nossas imperfeições e 
buscando corrigi-las é que vamos 
nos melhorando, o que só será 
possível mediante a observação 
constante das nossas ações e es-
colhas, sem ansiedade, compreen-
dendo que a nossa renovação para 
o bem é um processo que deman-
da tempo, coragem, perseverança, 
autoperdão e o desejo sincero de 
olharmos para nós mesmos, sem 
medo ou culpa.

Descobrimos em nós sentimentos 
inadequados? Atitudes que foram 
tomadas impensadamente de for-
ma errônea? Busquemos substituir 
a culpa pela responsabilidade, as-
sumindo nossos erros, deixando de 
atribuir a terceiros a culpa pelas nos-
sas escolhas e a nossa infelicidade a 
um destino que não existe. 

E finalmente, a prática do bem 
através do exercício da caridade 
que consiste no amor em ação. 
Tendo sempre em mente que a 
caridade não se expressa tão so-
mente através do auxílio material, 
mas implica também em doarmos 
de nós mesmos, o que consiste na 

SEDE PERFEITOS
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é perfeito. 

Palavras de Jesus no Sermão da Montanha constantes 

do capítulo 5, versículo 48 do Evangelho de Mateus.
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caridade moral. Lembremo-nos 
que se caridade é o alimento que 
sustenta o corpo, o agasalho que 
aquece, o remédio que alivia, o 
teto que abriga do frio e da chuva, 
caridade também é o perdão que 
esquece as ofensas. A tolerância 
que nos leva à compreensão da-
quele que pensa, sente e compre-
ende a vida de forma diferente de 
nós, considerando que cada qual 

encontra-se em um patamar evo-
lutivo e que só pode dar de si aquilo 
que já conquistou através de suas 
várias experiências. 

A benevolência que compreende 
que o outro é tão necessitado de 
amor, paciência e de ser atendido  
em suas necessidades assim como 
nós o somos, e buscar aplicar em 
nossas vidas a regra áurea: não fa-
zer aos outros aquilo que não gos-

taríamos que nos fosse feito. Nunca 
como em tempos atuais, o mun-
do necessitou da caridade em seu 
sentido mais amplo. Assim como 
também, nunca nos ofereceu tantas 
oportunidades de praticá-la, ofere-
cendo-nos infinitos caminhos para 
a busca da perfeição. 

Portanto, queremos alcançar a 
perfeição? A hora é agora! Mãos à 
obra! Aproveitemos essa oportuni-
dade que a vida nos oferece.

Perguntemo-nos, sinceramente, o 
que  podemos fazer para ajudar aque-
le que necessita da nossa caridade 
material ou moral. Façamos sempre, 
e não só hoje, não só agora, o melhor 
de nós em prol do outro e de um mun-
do melhor. Façamos disso o nosso 
projeto de vida. 

E não nos esqueçamos. Vibremos 
amor!  Pelo nosso planeta, pelo nos-
so país, por aqueles que sofrem, pela 
natureza, por nossos familiares.

Lembrando-nos de nos amarmos 
também, de nos perdoarmos pelas 
faltas cometidas, compreendendo 
que se temos muitas imperfeições, 
também já granjeamos virtudes.

Lembremo-nos sempre de que 
quando vibramos amor pelo outro, 
estaremos sendo envolvidos nes-
ta sintonia de paz, pois as luzes de 
amor, antes de alcançarem a imen-
sidão do Universo, acendem-se em 
nós mesmos, cobrindo como nos 
asseverou o apóstolo Pedro, “a mul-
tidão dos nossos pecados.”

Vera Márcia Zbóril
Expositora e educadora da FEESP
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parte prática do Curso de Educação Mediúnica (CDM), 
Filosofia Espírita, Ciência Espírita, Teologia, Psicologia 
Espírita, Antropologia Espírita, Estudo das Obras da 
Codificação (O Livro dos Espíritos, O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, Evangelho Avançado, O Livro dos Médiuns, 
O Céu e o Inferno, A Gênese), estudo das obras de An-
dré Luiz (Nosso Lar, Os Mensageiros, Ação e Reação, E 
a Vida Continua, Evolução em Dois Mundos, Sexo e Des-
tino), estudo das obras de Divaldo Pereira Franco (Nos 
Bastidores da Obsessão, Painéis da Obsessão, O Homem 
Integral), A Caminho da Luz (Emmanuel), O Problema do 
Ser, do Destino e da Dor (Léon Denis);

- Público: Mais de 8 mil alunos, conduzidos por qua-
se 400 voluntários da Área de Ensino, entre diretores de 
curso, educadores, coordenadores e secretários, atu-
ando em 102 salas de aula virtuais, todos devidamente 
adaptados para esta nova realidade. Atualmente, con-
segue-se levar o ensino/aprendizagem muito além dos 
portões da FEESP, chegando a lugares que nunca se 
imaginou atingir, alinhados ao movimento “FEESP Sem 
Fronteiras”. Há alunos de vários países: Alemanha, Ar-
gentina, Canadá, Chile, China, Colômbia, Congo, Espa-
nha, EUA, Finlândia, França, Japão, Inglaterra, Irlanda, 
Moçambique, Paraguai, Peru, Portugal, Suécia e Suíça. 
Participação também de alunos de outros estados do 
Brasil, além de São Paulo e interior (só não há alunos de 
Rondônia e Roraima, sendo que o número de alunos de 
Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro é bem significativo).

- Curso de Férias (Julho/2021): Tema central “Pre-
conceito e Discriminação”. O curso reforçou a posição 
de respeito à diversidade humana com base na Dou-
trina Espírita que diz (...) o Espiritismo, restituindo ao 
Espírito o seu verdadeiro papel na Criação, constatando 
a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com 
que desapareçam, naturalmente, todas as distinções 
estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens 
corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fun-

No período de suas portas físicas fechadas ao público em geral, a 
FEESP segue firme com a sua principal finalidade: atender material 
e espiritualmente os seus colaboradores, alunos e frequentadores.
Seguem as assistências espirituais, encontros on-line, aulas e 

eventos ocorridos nas diversas áreas desta instituição durante a 
pandemia.

- Assistências Espirituais virtuais voltadas para o 
público em geral: Valorização da Vida (6ª feira, 14h) e 
Renovação Mental (4ª feira, 20h), pelo YouTube.

- Assistência das Vibrações à Distância (que acontece 
três vezes por semana), coordenada pelos colaborado-
res da Área de Assistência Espiritual com a valorosa 
participação dos alunos da Área de Ensino, que visa 
enviar benéficas vibrações a todos que enviam solicita-
ções de preces através do WhatsApp e e-mail disponi-
bilizados pela FEESP.

- Treinamentos: Passes, Mediúnico, Orientação Dou-
trinária, para Dirigentes, para novos Expositores e 
Atendimento Fraterno. Atualmente, todos os treina-
mentos estão sendo realizados na sua parte teórica de 
forma virtual. A parte prática, de suma importância e 
que envolve a prática da mediunidade, será retomada 
presencialmente quando for possível o retorno.

- Reuniões virtuais de colaboradores das diversas As-
sistências Espirituais: atualmente existem 212 equipes co-
nectadas on-line, com reuniões de 2ª feira a sábado, das 
8h30 às 21h e aos domingos, das 8h30 às 16h. 

As Assistências Espirituais Virtuais – “Renovação Men-
tal” (4ª feira, 20h) e “Valorização da Vida” (6ª feira, 14h) 
podem ser acompanhadas, ao vivo, pelo canal FEESP no 
YouTube, podendo também ser acessadas através do site 
www.feesp.org.br, no link “Assistência Espiritual Virtual”. 

- Cursos disponibilizados em 2021, na modalidade 
on-line: Introdução ao Espiritismo, Básico de Espiri-
tismo, Aprendizes do Evangelho, Educação Mediúnica, 
Curso de Formação de Dirigentes e Monitores para a 
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dou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. (Revista 
Espírita, Outubro/1861, “Discurso do Sr. Allan Kardec no 
banquete de Lyon”). 

No primeiro dia, a abertura foi proferida pelo presi-
dente da FEESP, Roberto Watanabe, que esclareceu 
sobre o “por quê precisamos falar sobre isso”, bem 
como, a posição da FEESP contra todo e qualquer tipo 
de discriminação e preconceito. 

Foram abordados os temas sobre a intolerância re-
ligiosa, o racismo, os desafios da sexualidade, assé-
dio moral e sexual, e bullying. Seguindo o calendário 
abaixo, as palestras encontram-se disponíveis no canal 
oficial do YouTube da FEESP (24.509 visualizações): 

- 13/07 – Crenças e Religiosidade (palestrante: Rober-
to Magalhães);

- 15/07 – Racismo (palestrante: Juselma Coelho);

- 20/07 – Sexualidade (palestrante: Vera Cristina M. O. 
Millano);

- 22/07 – Bulling e Assédio Moral (palestrante: Maria 
de Cassia Anselmo).  

As tradicionais palestras de domingo estão acontecendo 
na forma on-line, todos os segundos e quartos domingos 
do mês. Os temas são baseados no Evangelho de Jesus e 
os palestrantes convidados são da FEESP, além de outras 
instituições espíritas, do Brasil e do mundo. As palestras 
são direcionadas ao público em geral, sendo que a média 
é de 3.860 pessoas a cada palestra.

Promoveu em julho de 2021, o 1º Simpósio  - “O Ho-
mem de Bem” - dos Centros Espíritas Coligados (Edi-
ção Virtual), com a participação de palestrantes convi-
dados (3.900 visualizações).

FEESP

EVENTOS

As aulas da Área de Infância, Juventude e Mocidade 
– AIJM também seguem de maneira remota. Na Casa 
Transitória, devido à impossibilidade do uso de ativida-
des virtuais, a área disponibilizou apostilas impressas, 
conforme a faixa etária, entregues mensalmente quan-
do as mães são atendidas pela Área Social. Desde 2020 
a área disponibiliza material escolar. 

Com as atividades virtuais, houve expansão da AIJM: 
além dos alunos da capital São Paulo, agora há alunos 
no interior e em outro estado (Cassilândia-MS). 

Devido às aulas remotas, foi possível o retorno à equi-
pe de uma educadora residente na Austrália. As lives 
têm apresentado boa repercussão (visualização) e foi 
criado o setor de mídia responsável por todas as trans-
missões de lives da AIJM.

Os eventos virtuais realizados em 2020 foram: “Edu-
cador conectado e as intrigantes ferramentas virtuais” 
(treinamento para os voluntários da AIJM); “Homena-
gem à família”, Feira Cultural, expansão das palestras 
da família (ao vivo pelo YouTube), Encontro de Educado-
res com o tema “As Leis Morais” e Encontro de Jovens.

Próximos eventos:

- 23/10: Projeto Ação do Bem – Iniciativas propostas e 
realizadas pelos educandos da Juventude e Mocidade 
da FEESP (12 a 24 anos);

- 27/11: Formatura da Juventude (15 anos) e ingresso 
na Mocidade (16 a 24 anos).

COMO PARTICIPAR:

As palestras públicas e eventos 
virtuais, já realizados, continu-
am disponíveis no canal FEESP 
do YouTube, com acesso também 
através do site da FEESP
www.feesp.org.br
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Todo o capítulo nono do Evange-
lho de João nos relata a cura do 
cego de nascença, que Jesus en-
controu esmolando, nas proximi-
dades do tanque de Siloé. E muitas 
são as lições preciosas desse capí-
tulo, tão vivo e movimentado, que 
transmite ainda, ao leitor de hoje, 
o quadro perfeito da luta entre os 
judeus descrentes e os que aceita-
vam a divindade de Jesus.

No versículo oitavo, entretan-
to, deparamos com uma incisiva 
e bela resposta aos corações afli-
tos, mendigos de luz e de amparo, 
que se julgam condenados à eterna 
dependência dos outros, sem pos-
sibilidades para viverem com suas 
próprias forças e com seus pró-
prios recursos. Ali está, em poucas 
linhas, a descrição maravilhosa de 
uma nova ressurreição efetuada 
pelo Mestre, à semelhança do epi-
sódio de Lázaro – a ressurreição 
moral e social do cego de nascença 
que se levanta de sua cegueira e da 
sua impotência, redimido para uma 
vida nova.

Os que sentem pairar sobre a ca-
beça as sombras do passado, mui-
tas vezes quase desfalecidos, na 
estrada dos amargos resgates, de-
vem ler com mais atenção e com-
preensão interior esse pequeno e 

“Então os seus vizinhos, e aqueles que o tinham visto antes pedir esmolas, diziam: - Não é este 

aquele que estava assentado e pedia esmolas? - Respondiam uns: Este é.” – (João, 9:8)

significativo versículo do Evange-
lho de João. Como é expressivo 
o espanto dos vizinhos do cego, e 
daqueles que sempre o viram ali, 
na situação de pobreza e incapaci-
dade em que ele sempre vivera, ao 
encontrá-lo agora liberto da sua 
doença e da sua inferioridade! E 
como é também expressiva aquela 
sucinta confirmação dos que res-
pondiam aos interrogantes aturdi-
dos: “Este é”!

O cego deixara de esmolar. Levan-
tara-se de sua miséria, rompera as 
trevas espessas da sua cegueira, 
saíra da escuridão e da tristeza do 
túmulo. Estava redimido. Era agora 
um homem como os outros, capaz 
de ver com os próprios olhos, de 
movimentar-se, de ganhar a vida 
por si mesmo, sem a amarga de-
pendência que o oprimia, que o hu-
milhava diante de todos os demais. 
E tudo por que? Porque encontrara 
ele o Messias, e porque, pela sua hu-
mildade e pela sua crença, pela sua 
confiança íntima no poder de Deus, 
fizera-se digno do auxílio do Alto, ca-
paz de receber os benefícios do Mé-
dium Divino que tinha diante de si.

Que mais dolorosa situação pode-
ríamos querer, no quadro da vida 
social, que a de miséria e impo-
tência do pobre cego de nascença? 

Pois é essa, de maneira completa 
ou incompleta, em maior ou menor 
grau, a situação de muitos cora-
ções aflitos, que se veem sujeitos à 
dolorosa dependência dos favores 
alheios, sem possibilidades diretas 
e imediatas de redenção social e 
moral. Mas se, como o cego de Si-
loé, estão eles de mãos estendidas 
e visão obscurecida, nem por isso 
devem se desesperar, crendo que 
assim terão de permanecer para 
todo o sempre. Não, porque uma 
força existe, capaz de libertar os 
cegos da sua cegueira, e até mes-
mo de libertar os mortos do seu 
sepulcro. De coração voltado para 
Aquele que, com um pouco de lodo 
da terra, trouxe a luz do céu para o 
cego de nascença, todos os que se 
afligem, diante da própria cegueira 
e da própria impotência, devem ter 
a humildade e a fé do pobre cego 
de Siloé, para que neles se faça o 
milagre da redenção. E todos nós, 
que temos as nossas diferentes 
cegueiras e estamos amarrados a 
diferentes formas de incapacida-
de e de impotência, muito temos a 
aprender, naquele pequenino versí-
culo do capítulo nono do Evangelho 
de João!

 J. Herculano Pires

“Os cegos veem” Janeiro de 1947
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O SEMEADOR30

FEESP

HOMENAGEM

Há mais de dezoito meses estamos impossibi-
litados de realizar nossos encontros presenciais 
nas unidades da FEESP.

Durante esse longo período inúmeros colabo-
radores retornaram para a Pátria Espiritual, le-
vando consigo as lembranças de suas valiosas 
participações nesta história de amor chamada 
Federação Espírita do Estado de São Paulo. 

Na coluna “Missão Cumprida”, da revista O 
Semeador, costumamos relacionar aqueles que 
desencarnaram nos meses anteriores de cada 
edição e cujos nomes chegaram até a direção 
da FEESP.
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MISSÃO 
CUMPRIDA

Nesses meses de isolamento, a informação so-
bre alguns desencarnes chegaram até o conheci-
mento da Diretoria. Mas sabemos que outros po-
dem ter ocorrido e não tomamos conhecimento.

Assim, homenageamos a todos os colaborado-
res que concluíram o planejamento desta reen-
carnação e direcionamos a cada um deles, indi-
vidualmente, nossa melhor vibração de carinho, 
amizade, respeito e admiração.

Mais uma vez, ao nos despedirmos deles, tem-
porariamente, sentimos o amparo do Consola-
dor enviado por Jesus, através da Equipe Verda-
de, que nos esclarece e conforta.

Para nós, a desencarnação, em atendimento às 
ordenações da Vida Maior é o término de mais 
um dia de trabalho santificante, para que nos co-
loquemos, de novo, a caminho do alvorecer. 

Recordemos nossos amigos queridos com ter-
nura e alegria, mesmo que isto nos pareça para-
doxal. Ofereçamos a eles a prece sublime capaz 
de reerguer-lhes a coragem, aliviar e abreviar 
seus sofrimentos, incentivando-lhes o desejo 
de se elevarem, desviando-os de pensamentos 
negativos, além de alegrá-los por sentirem-se 
lembrados e amados.

Aos irmãos e irmãs que desencarnaram neste 
período, independente das funções que exer-
ceram, dos cargos que ocuparam ou do tempo 
que se dedicaram às tarefas den tro da FEESP, 
deixamos aqui registrada nossa homenagem e 
nossa gratidão.

Que os Benfeitores Espirituais da FEESP, em 
nome de Jesus, possam acolher a cada um de-
les, amparando-os em suas novas necessida-
des individuais.

Equipe O Semeador





Horários de funcionamento
Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Sábado, das 8h às 16h.

Nossa livraria, bazar e lanchonete estão abertos! 
Visite-nos e aproveite para adquirir nossos livros, 

artigos do bazar e tomar um gostoso café!
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