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 Deolindo Amorim nasceu no Estado da Bahia, numa família pobre e católica. 
Foi presbiteriano fervoroso. Rompeu com sua igreja e permaneceu muitos anos sem 
definição filosófica ou religiosa. Em 1935 descobriu o Espiritismo.

 (...) Enquanto o adepto, o estudioso, permanece na superfície ou na 
profundidade da idéia, o descobridor se integra, faz uma ligação definitiva com a 
doutrina. Foi o que aconteceu com Deolindo Amorim.

 Nascido a 23 de janeiro de 1906, Deolindo mudou-se para o Rio de Janeiro. 
Radicado na antiga capital do Brasil, tornou-se jornalista e, posteriormente funcionário 
público, tendo galgado elevada posição funcional no Ministério da Fazenda1. 

Desde que descobriu a Doutrina Espírita, tornou-se, progressivo e determinadamente, 
no baluarte pela definição específica do que é o Espiritismo. (...) Polemizou com 
companheiros de forma responsável e respeitosa. Prosseguiu seu caminho com 

coerência e dignidade. Manteve posições firmes, mesmo contra amigos e situações. Personalidade afetuosa, 
mostrou uma determinação e uma estrutura de pensamento ímpares. Foi, ao longo de sua vida, uma barreira 
positiva, definida, contra a corrupção do pensamento doutrinário. Lutou sem descanso pelo bom entendimento da 
obra de Allan Kardec.

 Creio que a figura ímpar de Deolindo pode ser definida como o didata por excelência, o professor 
eficaz do Espiritismo.

Deolindo Amorim - O Filósofo e Didata do Espiritismo
por Jaci Régis

32 Anos de Núcleo Coração Materno: da Assistência à Educação
por Marilda Prioli (presidente do NCM) e Bernadete Rosa (Diretora do CCA do Núcleo)

 O Núcleo Coração Materno (NCM) nasceu há mais de 30 anos, da 
iniciativa generosa de um grupo de trabalhadores do Centro Espírita Irmão 
Itajubá, sob orientação do espírito de Dr. Bezerra de Menezes.
 Em 1984, a “Creche Coração Materno” (como era chamada) foi 
inaugurada, atendendo apenas 10 crianças. Logo no início, foi firmado um 
primeiro convênio com a prefeitura de São Paulo para 60 crianças, que hoje 

são 200, no Centro de Educação Infantil 
(CEI), na faixa etária de 1 a 3 anos. Logo 
depois, outro convênio incluiria mais 60 
crianças e adolescentes até 14 anos, que 
hoje somam 185 no Centro de Crianças e 
Adolescentes (CCA).
    Em 2007, atendendo a necessidade 
expressa da região da Brasilândia, outra 
parceria com a prefeitura veio beneficiar 
280 idosos. Nascia o Núcleo de 
Convivência de Idosos (NCI).
   Hoje, o fluxo de atendimento tem o 
porte de uma grande empresa com 

56 funcionários, oficineiros e voluntários, num 
trabalho em que somos reconhecidos pelo poder público e 

comunidade pela qualidade dos serviços prestados na Zona Norte.
 Muita coisa mudou desde o início, desde as estruturas físicas 
até a concepção do trabalho que deveria ser prestado pela instituição. Da 
visão assistencialista inicial à ênfase na educação, um longo caminho de 
amadurecimento foi percorrido.
 A concepção assistencialista aos “necessitados” ou “carentes” 
ainda impregna muitas pessoas que não acreditam no potencial humano de 

superação de dificuldades temporárias. A Assistência hoje assume o papel de 
proporcionar condições para que as pessoas entendam que não podem ser 
culpabilizadas pela condição social desigual em que vivem, e de apresentar 
possibilidades de superação das dificuldades como um DIREITO à DIGNIDADE 
HUMANA, assegurada pela Constituição.
 Muitas pessoas não contribuem com Organizações Sociais que 
desenvolvem trabalho na área da Assistência Social quando se defrontam com 
crianças, adolescentes e idosos, ativos, participativos, que interagem e vivem 
em condições melhores, em oposição “aos pobres coitados” em quem não se 
acredita, mas se ajuda por uma questão de consciência (?) ou movidos pelo 
apelo midiático.
 O que mudou? A concepção da Entidade Social mudou. Já não se trata 
mais de garantir somente a alimentação e o cuidado no aspecto “higienização”. 
Mudou o olhar e a ação diante do público que atende; profissionais qualificados 
e que participam continuamente de atividades de formação. Projetos político-
pedagógicos norteiam as atividades, os espaços e materiais, que precisam 
oferecer condições de aprendizagem, de exploração e vivências, acesso à 
cultura e ao lazer, entre outros.
 No caso das crianças e adolescentes, trata-se de mais espaço de 
aprendizagem que abre diálogo com escolas, espaços eulturais e de lazer. Os 
idosos nos mostram que ainda querem muito viver e experimentar o que ainda 
não puderam; por exemplo, conhecer o mar...
 Convidamos você a visitar o Núcleo Coração Materno. Conhecer a 
sua história e ver como mudou sua atuação ao longo dos seus 32 anos de 
existência. Agende uma visita pelo telefone (11) 3931-0106, com Claudia ou 
Margareth. Para saber mais sobre o Núcleo, você pode acessar:

www.nucleocoracaomaterno.com.br/
www.facebook.com/nucleocoracaomaterno

AGENDA
26.11 - Encerramento das aulas para crianças jovens.
27.11 - Bazar de Natal.
07.12 - Encerramento das aulas dos cursos para adultos.
24.12 - Sessão especial de Natal.
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Distribuição interna e gratuita. Reservamo-nos o direito 
de publicar somente o que estiver de acordo com a linha 
editorial do veículo.

“Agora você também 
pode se informar e 

acompanhar as atividades 
do Centro Espírita Irmão 

Itajubá pelo 
Facebook (“Centro 

Espírita Irmão Itajubá”). 
Curta!”

Condicionamentos sociais e a causa das aflições

Bibliografia: 
Kardec, A., O Livro dos Espíritos De Ângelis, Joanna (Esp.), Franco, Divaldo P. (Médium) - PLENITUDE

                              Pedro Carvalho Buso
Presidente do Centro Espírita Irmão Itajubá

 Queridos(as) amigos(as)

 Segundo Herculano Pires (O livro dos 
Médiuns, nota do tradutor):

   “Kardec e os espíritos insistem numa 
posição ainda pouco compreendida pelos 
próprios espíritas: a ciência espírita teve 
como inicio as manifestações físicas, mas 
sua finalidade é moral e suas pesquisas 
devem desenvolver-se neste sentido.

    Provada a sobrevivência espiritual e 
a comunicabilidade, o espiritismo deve 
aprofundar-se na investigação dos processos 
de comunicação, da situação dos espíritos 
após a morte, das leis que regulam as 
relações permanentes entre os espíritos e os 
homens e suas conseqüências nesta vida, e 
assim por diante.”

 As casas espíritas contam com um 
precioso método: as palestras e os cursos.

É durante as explanações doutrinárias que 
o indivíduo fará uma viagem dentro de si 
mesmo, auto-analisando-se e criando as 
condições propícias para desenvolver-se 
intelectual e moralmente.  

 A Diretoria do Centro Espírita Irmão 
Itajubá, agradece e parabeniza todos os 
colaboradores, e comemora mais um 
aniversário, nos seus 65 anos de existência..

 Espero que todos tenham uma boa 
leitura.

  Que Jesus nos abençoe a todos.
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 O homem é, em parte, fruto do meio social 
em que vive. Fenômenos como a massificação, 
tendem a homogeneizar hábitos e atitudes. Esta 
consideração tem seus fundamentos. E para tanto 
merece conside-rações mais aprofundadas.

 Nós, espíritas, estamos acostumados a 
algumas discussões, pouco comuns em outros meios, 
quais sejam: “Existiria verdadeiramente o livre-arbítrio, 
a livre vontade, ou estamos sujeitos a alguma espécie 
de determinismo, de fatalidade?” E ainda: “Até que 
ponto estamos sujeitos às influências do meio em que 
vivemos?”

 Nas questões 120 a 122 a de O Livro dos 
Espíritos, é respondido à Kardec, em resumo:

 Nós, espíritos imortais, somos criados 
simples e ignorantes; passamos todos pela fieira da 
ignorância. Podemos, em nossos exercícios no longo 
aprendizado da vida, nos inclinarmos para o bem ou 
para o mal. Quando praticamos o mal, o fazemos por 
vontade própria. A vontade própria ou o livre-arbítrio 
desenvolve-se conforme tomamos consciência de nós 
mesmos. Podemos ceder às influências que estão 
fora de nós, por conta de nossas livres escolhas. 
Os espíritos imperfeitos, na condição de agentes de 
influência do mal, podem tentar nos fazer sucumbir.

 Na questão 257, Kardec retoma a discus-
são sobre o livre-arbítrio quando comenta sobre o 
sofrimento e as possibilidades de evitá-lo:

 “Quantos males, quantas enfermidades 
o homem deve apenas aos seus excessos, à sua 
ambição, às suas paixões, enfim? O homem que 
tivesse vivido sempre sobriamente, que não houvesse 
abusado de nada, que tivesse sido sempre de gostos 
simples e desejos modestos, se pouparia de muitas 
tribulações.”

 E completa o seu pensamento afirmando que 
está em nossas mãos libertarmo-nos das influências 
do mal e dos sofrimentos que elas acarretam. Dotados 
de livre-arbítrio temos condições de ceder ou não a 
tais influências.

 Se a nossa livre vontade, segundo os 
espíritos, amplia-se com a nossa tomada de 
consciência de nós mesmos, faz-se necessário que 
nos conheçamos melhor, até mesmo para avaliarmos 

se a nossa livre vontade é verdadeiramente livre ou 
está condicionada pelo que os outros nos impõe.

 No entanto, seja por falta de maturidade, 
seja em decorrência das tantas circunstâncias em que 
nos vemos às voltas durante a vida, nós nos deixamos 
envolver pelas diversas influências do meio em que 
vivemos. Daí que as possibilidades de nos livrarmos 
das influências do mal (que estão em nossas mãos), 
podem ampliar-se ou diminuir-se segundo fatores que 
nós mesmos desencadeamos: quando positivos, os 
frutos decorrentes serão oportunos; quando negativos, 
estaremos sujeitos à colheita forçada, contra a nossa 
própria vontade.

 Em pequena escala, surgem indícios de 
profundas mudanças, que, levadas a efeito, poderão 
transformar o modo de convivência humana no 
planeta nas próximas décadas ou séculos. São os 
movimentos de renovação em todas as esferas da 
ação e do pensamento humano.  No entanto, o meio 
em que vivemos é ainda, em grande medida, o mundo 
competitivo marcado pelas leis do mercado, pelo 
império do TER em detrimento das necessidades do 
SER.

 Conforme se lê nas entrelinhas de tantos 
bons romances espíritas, particularmente os de fundo 
histórico, é possível exercitarmos a condição de homem 
de bem, não importa o tempo e o lugar onde estejamos. 
No entanto, muito nos é exigido nestes exercícios, 
devido aos padrões de conveniência que a sociedade 
impõe, não sendo nada fácil desvencilharmo-nos 
disso. Não à toa, os heróis dos citados romances 
são justamente aqueles que souberam livrar-se dos 
preconceitos de sua época; que renunciaram a umas 
tantas conveniências sociais; que remaram contra a 
maré da indiferença moral, da crueldade, tão comuns 
em tempos passados e também no tempo presente...

 Joanna de Ângelis também nos alerta quanto 
às coisas deste mundo ao afirmar que 

“as conquistas dispensáveis pesam na economia 
emocional e passam a constituir preocupação que 
desvia a mente das metas que deve perseguir”.

 Simplificar a vida, nos livrando das 
conquistas dispensáveis, não ligando às coisas deste 
mundo importância que não merecem, nas palavras 
sábias de Joanna e Kardec, nos parece ser medida 
preventiva e terapêutica urgente, para que a nossa 
economia psicológica, moral, espiritual não sofra 
abalos que a possam levar definitivamente à crise e a 
falência.

 Cabe a nós todo o esforço sincero de nos 
livramos dos tantos condicionamentos sociais, que nos 
impelem à vivência de experiências desnecessárias, 
consumidoras de imensa parcela de nosso já tão 
escasso tempo, causadoras de tantas aflições, 
cujas causas estão, na mais das vezes, nesta atual 
existência...

 Por fim, fica o lembrete de Kardec, acima já 
transcrito, digno de meditação:

“O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, 
que não houvesse abusado de nada, que tivesse sido 
sempre de gostos simples e desejos modestos, se 
pouparia de muitas tribulações.” 

por Maria Rita Andreazzi Machado

Filosofia EspíritaFilosofia Espírita
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Espiritismo no mundoEspiritismo no mundo

Os centros espíritas de outros países são iguais aos nossos ?
Na apresentação do Encontro de Cultura Espírita deste ano, as diferentes classes analisaram a História do Espiritismo 

no Brasil e no mundo. Sabemos que a situação do Espiritismo no mundo é muito diferenciada, tanto numericamente 

quanto na estrutura e funcionamento dos centros espíritas. O caso da França, berço do Espiritismo, 

foi especificamente comentado pelo 2o. ano do curso de Educação Mediúnica do CEII.
O texto abaixo foi enviado pela aluna Patrícia Noronha

 Para saber um pouco sobre esse assunto, fizemos uma entrevista 
com M. Guillaume, trabalhador do CESAK, Centre d’Études Spirites Allan 

Kardec. Esta entrevista compôs um trabalho do 2º ano do curso de Educação 
Mediúnica, que pesquisou sobre o Espiritismo no mundo.

 A doutrina é pouco divulgada na maior parte dos países, mas tem conquistado 
seu espaço pouco a pouco. Para saber um pouco mais sobre como acontecem 

os trabalhos por lá, vale a pena ler esta entrevista, aqui reproduzida na íntegra 
(traduzida para o português). 

Patrícia: Quando CESAK começou seus trabalhos 
espíritas? Onde? 

Guillaume: CESAK começou, enquanto associação, em Paris, 
no dia 14 de dezembro de 1976.

Patrícia: Quem fundou CESAK em Paris ?

Guillaume: Claudia Bonmartin, uma mulher brasileira que 
havia se nstalado na França.

Patrícia: Além dos estudos que vocês realizam, existem outros 
tipos de ajuda? Que tipos de assistência são realizados 
pelo CESAK?

Guillaume: Nós não oferecemos cuidados propriamente ditos.
 Nós temos momentos de acolhimento que nos 

permitem receber as pessoas e lhes responder às 
perguntas. Também temos uma reunião mediúnica 
para auxiliar os espíritos sofredores, durante as 
quais os médiuns podem incorporar os espíritos 
para dialogarmos com eles. Essa reunião acontece 
todas as semanas e tem duração de duas horas. 
Uma vez por mês nós temos uma reunião de 
psicografia para que nossos médiuns desenvolvam 
sua mediunidade.

 Três terças por mês nós temos um curso 
de mediunidade para ajudar as pessoas a 
desenvolverem essa capacidade.

 Todas as semanas, um grupo de oração se reúne 
para rezar pelas pessoas que nos contataram.

Patrícia:  Há cuidados de saúde, passes de cura e energia 
espiritual? 

Guillaume: Nós não fazemos nenhuma cura ou cuidados. 
Mas aplicamos passes magnéticos no fim de cada 
sessão espiritual.

Patrícia:  Há cursos de evangelização para crianças e 
jovens?

Guillaume: Ainda não, mas cinco pessoas do CESAK foram a 
Dunkerque (norte da França) a fim de fazerem uma 
formação de educadores espíritas para jovens. 
Espera-se que se desenvolva esse aspecto, mas 
não é a prioridade atual.

Patrícia: Você é otimista quanto à propagação do Espiritismo 
na França?

Guillaume: Eu acho que o Espiritismo é muito lógico e adaptado 
à cultura francesa, muito cartesiana. Eu continuo 
otimista sobre o fato de que cedo ou tarde o 
Espiritismo será mais facilmente discutido na França.

 Dito isto, eu penso também que uma coisa boa que 
está por trás disso: é que essa situação deixa tempo 
para se organizar e criar grupos fortes que poderão 
atender às necessidades de uma eventual multidão.

Patrícia: Quantas pessoas frequentam o centro ?

Guillaume: Isso varia durante o ano. Como nós estamos em 
Paris, no início do ano temos muitos brasileiros 
que vêm estudar na França e que vêm à nossa 
associação. Eu diria que nós recebemos umas 
trinta pessoas por semana. Nesse pequeno local, 
nós não poderíamos passar de 19 pessoas por 
sessão de estudo...

Patrícia:  Quais as perspectivas para o Espiritismo na 
França?

Guillaume: CESAK faz parte do Conselho Espírita Francês. 
Embora somente com 15 membros, é um 
começo satisfatório, que cria uma boa dinâmica e 
visibilidade para o público. 

 Nós temos também um crescente número de 
franceses que vêm à nossa associação.

 A única desvantagem é que nós raramente temos 
jovens que nos procuram: será que é porque 
precisa de tempo para que se interessem pelo 
assunto?

Para mais informações sobre o CESAK, acesse o link  http://www.cesakparis.fr/
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Nascendo da Terra
No artigo a seguir, a autora descreve a trama vivida pelos jovens do SECJ no Acampamento Passport #afronteirafinal

por Mayara Martines

 Novas vidas surgem a todo 
momento, de diferentes formas, 
cores, primitivas, evoluídas. To-
das em um mesmo mundo ou 
precisando viajar para um lugar 
diferente. 

 Um caso aconteceu em 
Vargem Grande Paulista nos dias 

7, 8 e 9 de setembro de 2016 com um grupo de jovens e trabalhadores, 
de ambos os planos. Após realizarem o check-in, embarcaram com seus 
passaportes em uma viagem sem destino conhecido. Mas, por causa de 
cataclismos naturais e outros provocados pelo homem, desencarnaram. 

 Novo check-in. “Sejam bem-vindos ao planeta ZION.” A Terra 
não estava mais compatível com o seu tipo de vibração. Seria este um 
novo mundo superior? “Aqui tudo é diferente de onde vieram. Tomem 
cuidado, pois a natureza ainda não está equilibrada”, foram alertados. 
Separados em clãs, caçaram com Uga Ugas, aprenderam a escrita com 
os oráculos de Selfius e conheceram o templo de vários deuses do Porkê 
Irmão. 

 Com tantos degraus, seriam inferiores? Habitantes de ZION 
possuíam a forma humana, mas sem beleza ou delicadeza, vagamente 
com uma intuição de Ser Supremo. Como crianças que crescem, uns se 
tornaram superiores a outros. O planeta passava por problemas críticos 
em sua evolução. 

 Agora, sem clãs: reflexões espirituais durante o sono do corpo. 
As habilidades e experiências os uniriam: todos são úteis ao conjunto no 
grande mecanismo do Universo. E assim, comunidade por comunidade, 
trocava-se energias e ensinamentos. Dividir. Um alimento que nasce 

da terra e torna-se alto para mais frutas florescerem parece simples, 
além da caça. Mas somente alguém que nasceu na Terra poderia levar 
a semente. Repartir os conhecimentos, a escrita. Unir as crenças, os 
deuses. Os nascidos da Terra plantarão melhorias para ZION.

 É hora dos habitantes de ZION agradecerem. Cada pequena luz 
que os transferidos da Terra carregavam, ajudava enxergar em meio à 
escuridão para receber um presente de cada comunidade. Uma prece 
como alimento para a alma, uma breve viagem para dentro deles mesmos, 
uma comunicação espiritual. Ao redor da fogueira, que começou de 
uma pequena faísca, se transformou em chamas que, juntas, formaram 
grandes labaredas. “Os Espíritos que vocês são brilham intensamente. E 
a cada passo, na jornada chamada vida, milhares de luzes estão ao seu 
entorno. Você nunca está sozinho. Você é parte dessa labareda.”

 Com os seus passaportes na mão, que tudo registravam, uma 
trilha para perceber o conhecimento, cultivar as habilidades e colher, 
acontecia. Até mesmo encontrar visitantes da fazenda vizinha, como 
o seu Manoel, era aprendizado. A viagem passara rápido. Mas muito 
tempo se passou naquele planeta. ZION, primitivo, se tornaria NOIZ. 
Conseguimos! 

 Iríamos agora até um planeta que, mesmo cheio de defeitos, 
espera por nós, cheio de vontade de nos ver sempre fazendo a diferença. 
Hora de renascer de volta na Terra. Hora de fazer valer cada segundo. Em 
uma nova comunicação espiritual, fomos lembrados que o trabalho feito 
é de ambos os planos e que amigos espirituais estão sempre presentes. 
Nunca estamos sozinhos. 

 A partir daqui, é só mais um recomeço. Novas folhas do Passport 
estão em branco esperando para serem preenchidas com o que há de 
melhor em suas atitudes. Até a próxima viagem! 

Acampamento 2016Acampamento 2016
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Princípios – a lógica; foi o que a Bibliotecária disse
Pablo E. Diego

4. “Explique-me o que é essa tal morte que você acabou de 
mencionar.”
 “Sabe, é quando tudo acaba, quando o nada chega para 
assolar cada um de nós.”

1.  “Bom dia classe, aqui estamos nós em mais uma fase 
do nosso ciclo. Hoje teremos um experimento. Um experimento 
simples. Vocês devem criar uma folha—não de papel—, nem que 
seja seca.”
 “Quanto tempo temos para fazer isso?”
 “Eu aviso quando for a hora de parar. Comecem.”

5. “Espere, há uma contradição em algum lugar... Para o 
nada existir, e nós também, não poderíamos existir ao mesmo 
tempo, por que daí haveria algo além do nada. Ou, para o 
nada assolar apenas algumas pessoas enquanto outras ainda 
existem, o nada e o nosso universo precisariam estar em ‘lugares 
diferentes’. E, quando alguém morresse, esse alguém deveria ir 
para o nada, porque, me parece um fato, que nós existimos. O 
que então iria para o nada se o corpo continua aqui?”
 “A alma.”

2. “Vocês já estão nisso a aula toda. Podem parar. Oh, vocês 
todos formaram apenas um grupo? Tudo bem. Por favor, Tragam as 
folhas para eu ver. Ué? Ninguém vai trazer as folhas para eu ver?”
 “Não tivemos ideia de como criar uma folha; nem uma 
semente para podermos plantar. Parece impossível. Muito delicado.”
 “Vocês poderiam dizer, com base nisso, que as coisas da 
natureza, assim como outras inúmeras coisas, são produto de 
uma Inteligência Superior à humana?”

6. “Mas, se a alma desse alguém foi para o nada, assim 
como a de todas as pessoas que já morreram, o nada certamente 
não é tão vazio. Pelo menos não em essência.”
 “É que, na verdade, a alma é destruída com a morte. Daí 
vem o nada.”

 “A alma se difere do corpo por ser, no seu conjunto, mais 
sutil e menos material que ele, e, logo, mais resistente. Se o 
corpo, que é menos resistente que a alma, não se destrói, apenas 
se transforma, por que a alma seria destruída após a morte?”

3. “Professora, você está com essas conversas estranhas 
só porque hoje é o seu último dia com a gente? Então, já que é 
assim, me fale: qual é a diferença entre ir embora e morrer?! Para 
mim é a mesma coisa!”
 “De certo modo, você não está errado. Mas não do jeito 
que você está pensando. Posso fazer algumas perguntas?”
 “Claro.”

7. “... Realmente... O que você disse faz sentido... Mas então, 
o que é a morte se não o fim de tudo?”
 “É como você disse: é uma despedida. O problema 
está na definição de morrer. Não podendo ser destruída e nem 
podendo ir parar no ‘nada’; o que resta para a alma ao passar 
pela morte do corpo?”  
 “Sobreviver...”

9. “Pessoal, foi isso. Hoje resolvi fazer uma aula diferente. 
Ela não estava no plano de aulas e nem vai cair em prova 
alguma, além de não ajudar diretamente em nenhum concurso... 
Mas acho que vocês poderão levá-la para toda a vida. Por toda 
mesmo. Achei a ocasião adequada para isso. Até a próxima...
 “Ah, lembrei! Amanhã, vão até a biblioteca e falem meu 
nome. Deixarei alguns livros reservados para vocês! Adeus!”

8. “Sobreviver à morte... Isso não faria a alma imortal?”, 
perguntou a professora.
 “Pela lógica, sim.”
 “Certo... E... Na sua vida, por menor que seja sua 
condição financeira, de tempos em tempos, é necessário trocar 
de roupas, não é mesmo? Porque, uma mesma roupa, sendo 
usada diariamente, não dura o mesmo tempo que a sua vida... 
 “De que maneira essa troca aconteceria, considerando 
que a alma seja imortal?”

0. Ela entra na sala. É seu último dia como professora dessa 
turma e ela está com uma ideia em mente.

 “Mas, por que essa ideia só veio no último dia? “Antes 
tarde do que nunca”, ela pensa. “Preciso testar... talvez lançar a 
fagulha para que a candeia brilhe sobre o alqueire...”

 Mas o conteúdo não está no plano de aula. Essa é uma 
decisão difícil de ser tomada? Não para ela. Ela fala.

11. “E tem um bilhete que diz: ‘Considerando a velocidade 
do pensamento — que é a essência do ser espiritual, o Espírito —, 
a distância física é insignificante. Obs.: Talvez vocês entendam o 
porque da palavra Espírito, e não alma, com estes livros.’” 

10. “Ah... Oi! Você chegou antes de todos, hein? Parece que 
também se interessou pela aula de ontem. Encontrou os livros?”
 “Sim... são de um tal de Allan Kardec... mas não era esse 
o nome dele na época, parece que esse era o nome de quando 
ele ainda era um druida. Foi o que a bibliotecária disse.” 
 “Como assim, era?”

Filosofia EspíritaFilosofia Espírita

(os números indicam a ordem cronológica da conversa: se achar melhor ler na ordem, não tem problema)
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 - Continuação das matérias

Deolindo Amorim - O Filósofo e Didata do Espiritismo
O Ativista

 Deolindo não ficou na teoria. Além de escrever livros, editar 
jornais, representar periódicos e enviar artigos para muitos jornais 
e revistas, proferir conferências, tomou iniciativas que marcaram o 
movimento espírita brasileiro.
 Já em 1939, ele idealizou e promoveu o I Congresso de Jornalistas 
e Escritores Espíritas, realizado na cidade do Rio de Janeiro. Foi uma reunião 
de intelectuais espíritas, semente de propostas posteriores. O momento era 
crucial, o Espiritismo era perseguido pela Igreja e pela Polícia. A II Grande 
Guerra estava iniciada.
 Esteve ao lado de Leopoldo Machado na promoção do I Congresso 
de Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil e na criação do Conselho 
Consultivo de Mocidades Espíritas. Foi parceiro fiel de Aurino Souto, 
presidente da Liga Espírita do Brasil 2. 
 Finalmente, fundou em 7 de dezembro de 1957 o Instituto de 
Cultura Espírita do Brasil (ICEB), instituição de grande influência no estudo 
e divulgação do Espiritismo, com sede no Rio de Janeiro e que dirigiu até 
sua desencarnação.

Em Defesa do Espiritismo

 Um dos problemas mais emergentes relativos ao bom 
entendimento da Doutrina Espírita foi a constante tentativa de confundi-lo 
seja com a Umbanda, o Candomblé, com as religiões cristãs e doutrinas 
espiritualistas. Principalmente com os cultos afro-católicos, as confusões 
foram muitos grandes. Hoje, talvez, esse aspecto esteja quase superado 
mas já foi mais grave. (...)
 Em 1947, Deolindo publicou Africanismo e Espiritismo, onde 
deixa clara a inexistência de ligações filosóficas, práticas ou doutrinárias 
entre o Espiritismo e as correntes espiritualistas apoiadas na cultura 
africana, trazida pelo escravos e que se converteram em várias seitas de 
gosto popular.

  Determinado a explanar, didatica-
mente, as bases da doutrina de Allan Kardec, 
ele escreveu, O Espiritismo e os Problemas 
Humanos; O Espiritismo à Luz da Crítica, 
em resposta a um padre que escrevera 
livro atacando a Doutrina; Espiritismo e 
Criminologia, oriundo de uma conferência no 
Instituto de Criminologia da Universidade do 
Rio de Janeiro. 
 Em 1958, lançou O Espiritismo 
e as Doutrina Espiritualistas, onde não 
combate nenhuma corrente ou idéia 
espiritualista, como a Teosofia, a Rosacruz, 
seitas de origem asiática ou africana. Ele 

simplesmente define, separa, identifica o que é o Espiritismo, mostrando a 
sua independência filosófica, embora ressaltando eventuais coincidências 
de pontos filosóficos, devido à base espiritualista desses movimentos.

O Didata da Doutrina

 Deolindo não lançou teorias, nem propôs idéias revolucionárias 
de atualização ou desenvolvimento da Doutrina. Esmerou-se, e o fez com 
absoluto sucesso, em definir o conteúdo, a abrangência, o papel e o lugar 
do Espiritismo na sociedade e nas doutrinas espiritualistas.
 Não se pense, todavia, que tenha sido ortodoxo e conservador. 
Nada disso. Foi uma mente aberta ao novo, entendeu perfeitamente 
o sentido evolucionista do Espiritismo e recusou-se a aceitar as idéias 
conservadoras, retrógradas.
 Na Introdução de O Espiritismo e as Doutrina Espiritualistas, 
ele diz: “Escrevemos este trabalho com o sincero propósito de concorrer, 
embora despretensiosamente, para que se esclareça cada vez mais 
a verdadeira posição do Espiritismo perante as doutrinas e os cultos 
espiritualistas. Todas as doutrinas, como todos os credos, sejam quais 

forem as suas origens, nos merecem o mais justo respeito. (...) Devemos, 
porém, dizer claramente o que é e o que não é Espiritismo, para que não 
haja confusão nem tomem corpo interpretações duvidosas.” E reafirma sua 
posição: “Repetimos que o Espiritismo é universalista, porque os fatos do 
espírito são universais, os seus problemas têm o sentido da universalidade, 
mas também é oportuno acentuar que o Espiritismo não é uma forma de 
sincretismo doutrinário ou religioso, sem unidade nem consistência”.(...)
 Finalizando (...), afirma que “Como doutrina essencialmente 
progressista, recebe os enriquecimentos das ciências, como acompanha os 
fenômenos sociais e culturais, sem perder, todavia, a sua integridade e as suas 
características. Nenhuma religião, nenhum culto espiritualista poderia absorvê-
lo ou confundi-lo, a despeito da existência de aspectos comuns, porque as suas 
concepções basilares, tendo consequências científicas, filosóficas e religiosas, 
não permitem adaptações e concessões arbitrárias. (...)”

A Questão Religiosa

 Sobre a questão religiosa no Espiritismo, sua posição foi bem igual 
à de Kardec. Citando as palavras do fundador, concluía que, como qualquer 
filosofia espiritualista, o Espiritismo tinha consequências religiosas, mas de 
forma alguma se tornava uma religião constituída.
 “Allan Kardec frisa bem que o Espiritismo não é uma religião 
constituída. Não o fora nos primeiros tempos, quando os seus delineamentos 
ainda estavam na fase de elaboração, nem o seria hoje, com a experiência 
histórica de mais de um século, quando a Doutrina já está definitivamente 
consolidada. (...)
 “Há muita diferença entre o culto organizado e atos religiosos 
ou consequências religiosas. O Espiri-tismo tem, indiscutivelmente, 
consequências religiosas, e muito profundas, mas a sua esquematização, 
a sua índole e a sua conceituação básica não comportam qualquer forma 
de culto material, nem, sacerdotes, nem chefes carismáticos... O verdadeiro 
culto para o Espiritismo é o culto interior, é o sentimento, a elevação do 
pensamento.”
 “O fato de haver Allan Kardec preferido não instituir nenhum sistema 
moral, porque lhe bastou a moral cristã para o coroamento da doutrina por 
ele codificada, não quer dizer que o Espiritismo concorde ou deva concordar 
com tudo quanto ensinam as diversas religiões e denominações cristãs; 
muito menos seria possível introduzir no Espiritismo práticas, dogmas e 
formas peculiares às religiões oriundas do Cristianismo.”
 E, “não é possível reduzir o Espiritismo às limitações de uma seita 
cristã, assim como não se pode concordar com a suposição corrente de que 
tudo seja a mesma coisa.” (...) 

Reforço à Intelectualidade

 Como é comum no movimento espírita, Deolindo foi muito 
criticado por optar pela cultura e pela inteligência. Existiu, no Rio de Janeiro, 
a Faculdade Brasileira de Estudos Psíquicos, que ele não fundou, como 
às vezes se diz, mas a que pertenceu e foi seu último presidente. Tornada 
insubsistente a continuidade da Faculdade, ele promoveu a criação do 
Instituto de Cultura Espírita do Brasil (ICEB) fundado em 7 de dezembro de 
1957 e por ele dirigido até sua desencarnação. (...)
 Admirava muito Léon Denis, de quem disse: “Léon Denis pertence, 
com inteira justiça, à galeria dos mais autênticos filósofos espíritas. Discípulo 
e continuador de Allan Kardec, ninguém o foi, até hoje, com mais afeição e 
com vigor intelectual”.
 Mas seu respeito e sua fidelidade ao pensamento de Allan Kardec 
foi não apenas exemplar, mas de um tirocínio brilhante e uma defesa 
inteligente e atuante.
 Em 24 de abril de 1984, aos 76 anos de vida terrena, desencarnou 
Deolindo Amorim, fechando um ciclo fecundo de pensadores espíritas, dos 
quais, com justiça ele está num lugar privilegiado.
 Todavia, mais do que nunca, neste momento em que o Espiritismo 
precisa decidir seu pró-prio caminho, o pensamento, a palavra e a postura 
de Deolindo Amorim são elementos indispensá-veis para entender, seguir e 
definir o futuro da Doutrina.

Transcrito com supressões por Ricardo A. Terini. “(O texto completo pode ser acessado em http://www.espiritnet.com.br/Biografias/biogdeol.htm)”

1 Foi casado com Dna. Delta dos Santos Amorim, de cuja união nasceram os filhos Paulo Henrique S. Amorim, Rosa Maria A. R. Valle e Marília dos Santos Amorim. 
2 Privou da amizade de grandes vultos do Espiritismo no Brasil e no exterior, como, por exemplo, Carlos Imbassahy, Leopoldo Machado, Herculano Pires, Leôncio Correia e Humberto Mariotti.
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Palavra dos EspíritosPalavra dos Espíritos

Nada Melhor do que crescermos juntos
  Transcrição de mensagem transmitida por Psicofonia no CEII em 02.05.2016, com referência 

ao capítulo XV do “O Evangelho segundo o Espiritismo”.

 Boa noite, queridos companheiros, 
que a paz de Jesus esteja com todos aqui 
presentes. 

 A caridade, talvez num primeiro 
momento, parece um gesto que todos 
veem: aquele valor, aquela moeda, aquele 
presente que é dado a alguém, que muitas 
vezes satisfaz naquele momento, mas não 
se completa no decorrer dos dias.  

 Mas a caridade está também muito 
ligada àquilo que nós não vemos e que, 
muitas vezes, tem um valor inestimável: 
a caridade da prece. Aquele desejo 
do bem para o seu irmão encarnado 
ou desencarnado, envolvendo o seu 
pensamento e, certamente, desejando do 
fundo do seu coração algo positivo, acaba 
atingindo de maneira intensa aquele seu 
irmãozinho, que é beneficiado e que recebe 
aquela carga positiva para seguir em frente. 
A família e os amigos desencarnados 
também anseiam por esta caridade: por 
um pensamento, por uma vibração, por 
um desejo de que ele siga o seu caminho 
correto, que tenha paciência para vencer 
as dificuldades, viver as suas experiências 
e que, a cada nova empreitada, saiba como 
lidar com os próximos desafios e, assim, 
aos poucos, ir atingindo a sua evolução. 

 Todos nós desejamos, muitas 
vezes, as conquistas de maneira rápida e 
com o mínimo esforço e a nossa caridade 
para com os outros também vem com 
os nossos exemplos: sendo paciente, 
sendo solidário, respeitando os valores 
essenciais da vida verdadeira, que é 
a vida espiritual, não valorizando em 
demasia os valores materiais. E é aí que 
entra a verdadeira caridade, através de 
uma palavra, de ser um bom ouvido, de 
fazer uma prece, de abraçar e de sorrir, 
de cada detalhe que o faz se sentir bem 
e que transforma o seu amigo no seu 
próximo, de maneira positiva. 

 Todos vocês terão oportunidade, 
já a partir do momento em que saírem 
daqui e foram aos seus lares, de exercer 
essa caridade com os seus familiares, 
amigos: um bom sorriso, uma boa palavra, 
um pensamento positivo, um carinho, um 
abraço. E, assim, estaremos fortalecidos, 
estaremos mudando o nosso interior, 
estaremos crescendo. 

 O crescimento, cada um busca 
da sua forma, mas nada melhor do que 
crescermos juntos. Que Jesus abençoe a 
todos.

A Viagem que virou... Mangá
  Vigésimo sexto dia de abril de 2014. 

  Uma viagem que passaria voando. 

  Um mês “Viajando nas Obras Espíritas”.

  A divulgação da Doutrina Espírita para o público infanto-
juvenil era o objetivo do Setor de Educação da Criança e do Jovem. 
Contar histórias é uma tarefa difícil. Recontar fatos é mais difícil ainda. 
Quem dirá das Irmãs Fox, há mais de 160 anos! Mas quem melhor do 
que uma detetive?!  

  “As aventuras da detetive Watson - O Caso das Irmãs Fox” 
começou como um projeto e decolou! E já estamos ansiosos pela 
próxima escala.

do Prefácio do mangá
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“Colabore com a manutenção da Casa e a estrutura para suas 
atividades: Seja um sócio contribuinte do C.E. Irmão Itajubá”

2a feira
19:15h Encaminhamento e orientação

Curso de aprofundamento
20h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual

3a feira
19:00h Encaminhamento e orientação
20h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual

4a feira

14:15h Encaminhamento e orientação
15h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual
16h Curso Básico e Aprendizes do Evangelho

20h Cursos Básico, Aprendizes do Evangelho e 
Educação Mediúnica

5a feira
15:15h Samaritanos
19:30h Encaminhamento e orientação
20h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual

Sábado

15:30h Encaminhamento e orientação

15h Educação de Crianças e Jovens - Juventudes 
A, B, C e Sala da Amizade

16:30h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual

17:30h Educação de Crianças e Jovens - Turmas A, 
B, C, D, Recreação e Sala da Família

Encontro de Cultura Espírita 2016
A história do Espiritismo no mundo

 O Encontro aconteceu no dia 05 de outubro. Neste ano, os alunos 
dos cursos Básico, Aprendizes do Evangelho e Educação Mediúnica 
pesquisaram e discutiram o tema “A história do Espiritismo” sob diversos 
pontos de vista, tanto no Brasil como no mundo. E, como já ocorre há muitos 
anos, as classes utilizaram das mais diferentes técnicas para apresentar 
e compartilhar com os demais o que pesquisaram e aprenderam sobre 
o tema. Foi bem interessante conhecer um pouco mais sobre o início do 
Espiritismo no mundo e no Brasil, seus personagens marcantes, e seu 
desenvolvimento histórico. Ao final, todos puderam se confraternizar em 
torno da tradicional mesa com lanche organizado pelas classes. 
 Parabéns e tenham a certeza de que só ganharam em conheci-
mento e amizade. Você encontra artigo específico sobre o Encontro neste 
número do IAK.

Outubro: 65 anos do CEII
 No mês em que se comemora o aniversário de Allan Kardec 
e também do nosso Centro Espírita Irmão Itajubá, algumas palestras 
foram programadas com expositores convidados e da Casa, agendadas 
para as 2ª-feiras à noite ou sábados à tarde. Todas elas terão duração 
mínima de 1 hora.   
 Os temas e palestrantes estão listados abaixo:
 Quem estiver presente, vai aproveitar! 

Festa da Sopa
 A nossa gostosa Festa da Sopa 2016 ocorreu no dia 27 de 
agosto, com mais de 150 pessoas que lotaram o salão do Centro, 
transformado com mesas enfeitadas com toalhas coloridas e vasinhos 
de flores. Voluntários e voluntárias trabalharam durante todo o sábado, 
mas com muita alegria para oferecer a todos os que viessem saborosas 
sopas, acompanhamentos, doces, e um ambiente agradável onde amigos 
pudessem se reencontrar e trocar carinho. O Centro agradece a presença 
e a participação de todos.

Colaboração de Ricardo A. Terini

 Entre os dias 7 e 9 de outubro, o Setor de Educação da Criança 
e do Jovem (SECJ) realizou a 7ª edição do seu “Acampamento das Juvs”, 
com jovens de 11 anos em diante, que frequentam as aulas de educação 
espírita do C. E. Irmão Itajubá e do Centro Espírita Bezerra de Menezes. 
 Tudo foi preparado com muito empenho e inspiração, visando 
proporcionar, aos jovens, atividades e um ambiente estimulante, de 
amizade e aprendizado doutrinário. O local foi o Sítio da Colina, em Vargem 
Grande do Sul, São Paulo. Diretoria, pais, educadores, jovens e outros 
trabalhadores das duas casas espíritas colaboraram para que os menores 
detalhes fossem equacionados.
 Foi uma experiência marcante e inspiradora... Maiores detalhes 
em artigo específico neste mesmo número do Informativo.

Acampamento 2016 do SECJ
Passport #afronteirafinal


