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2a feira
19:15h Encaminhamento e orientação e 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

15h Educação de Crianças e Jovens – Juv. AB 
(13 a 16) e Juv. C (17 em diante)

15:30h Encaminhamento e orientação
16:30h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual

17:30h
Educação de Crianças e Jovens
Turmas A (4 a 6,5), B (6,5 a 8), C (9 e 10), 
D (11 e 12) e Sala da Família

Caridade – Salvação para quem?
(Inspirado em palestra de “Carlos Campetti – O Diálogo de Jesus”)

 No final de abril, as crianças, jovens 
e familiares do Setor de Educação 
da Criança e do Jovem iniciaram o 
projeto “Caridade”, que toca na 
nossa sensibilidade à condição 
humana. Daí em diante, as aulas 

e atividades de todas as classes buscaram 
trabalhar o tema e responder perguntas, como “Qual o verdadeiro sentido 
da caridade na visão de Jesus?”, “O que o Espiritismo acrescentou nessa 
idéia?”, “Qual a diferença entre caridade e assistencialismo?”, “Existe 
uma caridade melhor que a outra?”, “Fora da caridade não há salvação; 
a caridade salva do quê?”, “A caridade que serve para um, serve para 
todos?”, “Posso fazer caridade pelo pensamento?”... 

 O Centro começou a fervilhar, vários cartazes nas paredes, 
entrevistas, etc... Contamos com a participação das companheiras: (i) 
Elaine (v. fig.), diretora do Núcleo de Convivência de Idosos Coração 
Materno (NCI, http://nucleocoracaomaterno.org.br/Programas/nci/), 
que, em aula da Juv. C, comentou sobre o trabalho lindo feito no NCI com 
os idosos da região da Brasilândia, em São Paulo; e (ii) Darcy Carvalho, 
da Ação Solidária Contra o Câncer Infantil (ASCCI) e co-fundadora do ITACI 
(Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, http://www.itaci.org.br/), 
que cuida de pacientes 
jovens oncológicos. O 
encerramento do projeto 
ocorreu no dia 27.05 
no espaço do Núcleo 
Coração Materno, onde 
cada grupo representou 
o enfoque que escolheu 
trabalhar, em rodízio, 
para todos os visitantes 
e participantes.

 Já foram definidos os temas para as pesquisas referentes ao 
Encontro de Cultura Espírita de 2017, dos cursos de Espiritismo para 
adultos (Básico, Educação Mediúnica e Aprendizes do Evangelho). 
 O tema geral é a Reencarnação, base fundamental da 
Filosofia espírita. Cada classe deverá focar um dos seguintes aspectos: 
Planejamento Reencarnatório / Esquecimento do Passado (Básico I); 
Comprovação científica da reencarnação (Básico II); A Reencarnação 
vista por outras religiões no processo histórico (Aprendizes do Evangelho 
I e II); Reencarnação, sofrer para evoluir? Existe o Karma? (Educação 
Mediúnica I);  Como a mídia retrata a Reencarnação – Análise de 
filmes e peças (Educação Mediúnica II). E os alunos já começaram as 
pesquisas... Vamos aguardar o que virá...

Pesquisas para o Encontro de 2017

 Em 07 de maio passado, aconteceu o nosso tradicional Bazar 
beneficente das Mães, fruto da amizade e da dedicação dos Grupos de 
Pintura, Costura, Patchwork e Lanchonete do Centro. 
 Eram lindas produções artesanais – toalhas, cachecóis, 
almofadas, toalhas de mesa, roupas de bebê, entre outras – oferecidas 
por muitas das próprias autoras dos trabalhos, que atendiam 
alegremente o público visitante. A lanchonete do Bazar, em paralelo, 
oferecia seus deliciosos salgados e doces para aqueles que buscavam 
desde um almoço até um cafezinho nas mesas, tudo acompanhado de 
um gostoso bate-papo. 
 Foi um prazeroso dia de confraternização. Toda a renda obtida 
contribui para a manutenção do Centro. Agradecemos a presença e a 
participação de todos. 

Bazar das Mães

“A caridade é uma 
corrente onde o elo 
é o coração, queira 

você ou não.”

"Você conhece o Núcleo de Convivência de Idosos (NCI)?"

 Quando passamos a frequentar um Centro Espírita ou 
decidimos nos dedicar ao estudo da Doutrina, a primeira coisa com que 
nos deparamos é sobre a importância da Caridade. Quem nunca ouviu 
a famosa frase de Kardec, que foi muito objetivo ao afirmar – FORA DA 
CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO ?
 Moisés, quando nos trouxe os 10 mandamentos, falou de 
cumprimento de leis que correspondiam a uma demanda da época, 
elaborando regras e obrigações a serem seguidas e, em contrapartida, 
condutas a serem terminantemente evitadas.
 Jesus, por sua vez, quando esteve entre nós, trouxe a mensagem do 
amor e do perdão. Deveríamos amar o nosso próximo e não deveríamos fazer 
aos outros aquilo que não queríamos que fizessem conosco. A lei do amor.
 Kardec resgata a moral do Cristo sob a luz da Ciência, rejeitando 
tudo que não pudesse ser provado cientificamente. Mas foi definitivo e 
disse, textualmente, que não teríamos salvação fora da caridade; não 

teríamos outra escapatória. A nossa única possibilidade de crescimento e 
transformação seria através da sua prática.
 Desde então, temos nos esforçado em ser melhores e nos forçado 
muitas vezes a exercer atitudes benevolentes e assistenciais, que nos 
darão a garantia da tarefa executada e do dever cumprido. Uma doação 
material, um auxílio fraterno, ações que nos acalmem o coração e façam-
nos sentirmos cristãos. Tudo muito bem-vindo e muito apropriado, mas, 
caridade é isso? Estamos nós realmente em condições de entender o que 
é o verdadeiro sentido da caridade, descrito por Jesus e confirmado por 
Kardec? Teríamos nós entendido até hoje o que é realmente o exercício da 
caridade e para quem podemos referir o seu verdadeiro e maior benefício?
 Kardec falou em praticar a caridade, chamando a atenção para a 
nossa capacidade de perdoar e amar em plenitude, como Jesus havia nos 
demonstrado enquanto esteve entre nós. 

continua na pág. 03

continua na pág. 06

 O Núcleo de Convivência de Idosos Coração Materno iniciou 
suas atividades em junho de 2008 no Bairro Jardim Princesa, no Distrito 
de Brasilândia. O NCI Coração Materno com quase 10 anos de atuação 
e existência, é um trabalho consolidado e conveniado com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo. 

Caracterização do serviço e do Público Alvo
 O objetivo do trabalho é contribuir para o envelhecimento ativo, 
saudável e autônomo, possibilitando ao usuário acesso a Benefícios e 
Programas de Transferência de Renda, Benefício de Prestação Continuada 
e inserção na Rede de Proteção Social, além de fortalecer os vínculos 
familiares e comunitários dos idosos.
 “O NCI é um serviço de proteção básica social, para promover a 
convivência e fortalecimento de vínculos aos idosos com idade igual ou 
superior a 60 anos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. 
Oferece atividades socioeducativas e oficinas planejadas, baseadas 
nas necessidades, interesses e motivações dos idosos, conduzindo à 
construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e 
coletivas, na família e no território.”
 O Núcleo de Convivência atende idosos de ambos os sexos, 
com 100% de gratuidade. Atualmente, 189 idosos frequentam 
diariamente o Núcleo em dias alternados, conforme desejo e aptidão nas 

atividades oferecidas, e 63 são atendidos nos lares pelo PDU-Plano de 
Desenvolvimento do Usuário. 
 O trabalho social do NCI prevê o acolhimento dos idosos e seus 
familiares, por meio de: escuta; registro das necessidades pessoais e 
sociais; orientação e encaminhamentos para a rede de atendimento 
público local; estar pautado na necessidade, expectativas e desejos dos 
usuários, assegurando o desenvolvimento de um projeto afinado com as 
características do território em que está inserido.

Atividades desenvolvidas e Equipe de trabalho
 As atividades desenvolvidas no NCI Coração Materno incluem: 

• Oficinas (dança de salão e folclórica, yoga, teatro e musicalidade, 
canto coral, artesanato, capoeira e ginástica),

• Atividades socioeducativas (sociabilidade, convivência, 
atividades lúdicas),

• Passeios culturais e de lazer (Teatro Municipal; Memorial da 
América Latina; Museu do Imigrante; Museu do Futebol; Museu 
Afro; Museu da Língua Portuguesa; Pátio do Colégio/Solar 
da Marquesa/Museu Anchieta; Memorial da América Latina; 
Pinacoteca, entre outros)

• Encontros e eventos com a família e a comunidade.

Publicação do Centro Espírita Irmão Itajubá
Ano XXV Nº 128 - Junho de 2017



  

EXPEDIENTE
IAK é uma publicação do Centro Espírita Irmão Itajubá.
R. Vespasiano, 992 - Vl. Romana - CEP 05044-050
Tel: 3672.0866

DIRETORIA

Presidente: Pedro Carvalho Buso;  
Vice-presidente: Maria Luzineide de Sá; 
1º Tesoureiro: Mario Carrito Evangelista;  
2º Tesoureiro: Sandra Lia Albieri;  
1º Secretário: José Carlos Rizzo;  
2º Secretário: Ricardo Andrade Terini;  
Depto. de Assistência Espiritual: Ronaldo Ribeiro;  
Depto. de Educação e Cultura: Ordália Regina da S. Buso;  
Depto. de Assistência Social: Francisco Emmanuel Santini;  
Suplentes: Arnaldo Paulo Lagetto, Elvio Freixeda  e Mario 
Orlandi Filho.

COMISSÃO DE REDAÇÃO
O. Regina S. Buso Maria Rita A. Machado 
Ricardo Andrade Terini  Mayara Martines 

COLABORADORES

Pablo E. Diego  Eliana G. Puoli
  

DIAGRAMAÇÃO E EDITORAÇÃO

ArtData Comunicação & Marketing

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!”
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Querido amigo(a)

 Um dos problemas mais graves da 
sociedade humana, na atualidade, é o consumo 
indiscriminado e, cada vez mais crescente, 
das drogas por parte não só dos adultos, mas, 
também, dos jovens e lamentavelmente até 
das crianças, principalmente nos centros 
urbanos das grandes cidades.

	 Diante	de	 tal	flagelo	e	de	suas	 terríveis	
consequências, não poderia o Espiritismo, 
Doutrina comprometida com o crescimento 
integral da criatura humana na sua dimensão 
espírito	matéria,	deixar	de	se	associar	àqueles	
segmentos da sociedade que trabalham 
pela preservação da vida e dos seus ideais 
superiores.

  Em instantes tão preocupantes da 
caminhada evolutiva do ser humano em nosso 
planeta,	 cabe	 a	 nós	 espíritas,	 não	 só	 difundir	
as	informações	antidrogas	que	nos	chegam	ao	
conhecimento, mas, acima de tudo orientar no 
combate a elas, quer no seu aspecto preventivo 
como para ajudar aqueles que penam e patinam 
no	limbo	do	vício,	visando	em	particular	a	suas	
famílias.

 E cumpre reconhecer que o estudo do 
Espiritismo,	por	oxigenar	as	idéias	e	emoções,	
contribui poderosamente para essa prevenção.       

 Espero que todos tenham uma boa leitura.

 Um abraço,
   

Pedro Carvalho Buso
Presidente do Centro Espírita Irmão Itajubá

E quem é responsavel pela evolução da coletividade?
  Transcrição de mensagem transmitida por Psicofonia no CEII em 12.12.2016, 

com referência ao cap. XVII d’O Evangelho seg. o Espiritismo.

por Maria Rita Andreazzi Machado

 Em “A Gênese” (1), cap. XVIII, “Sinais dos tempos”, somos informados de que o progresso 
intelectual marca a primeira fase da humanidade, mas só o progresso moral pode assegurar a verdadeira 
felicidade humana. Já em “O Livro dos Espíritos”(2), questão 780, consta que este é consequência daquele 
pela compreensão do Bem e do Mal, mas nem sempre o acompanha imediatamente. Além disso, nas 
perguntas 790 e 791 afirma-se que, na falta do progresso moral, há somente uma civilização incompleta, 
com homens apenas esclarecidos.
 A Terra está em fase de transição. O Espiritismo oferece uma PROPOSTA de vida. Mas por que 
uma proposta? Porque, embora o codificador estivesse totalmente convencido das qualidades das ideias 
espíritas como elementos transformadores da sociedade, nem ele, muito menos os Mentores, imaginaram 
o Espiritismo como único a prevalecer no mundo, seja no aspecto filosófico, científico ou religioso, mas tão-
somente como código moral.
 Em “O Livro dos Espíritos”, na questão 798, os Espíritos dizem que “o Espiritismo se tornará uma crença 
comum”, “porque pertence à Natureza”. Note-se que não se utiliza de adjetivos como universal, único, etc.
 A alteridade é o cultivo do respeito incondicional ao outro, à sua pessoa, modo de pensar, sentir e 
agir no mundo, sem mantê-lo à distância, na indiferença em atitude excludente. O processo de alteridade 
prevê o estabelecimento do diálogo e a busca de aprender com o outro. Ouvir, respeitar, entender, sem 
necessariamente aceitar tudo. É saber conviver com a diversidade sem querer impor a nossa opinião. 
Ainda citando a obra basilar do Espiritismo, na q. 768, constatamos a necessidade da vida em sociedade, 
quando os Espíritos dizem que o homem não progride só “porque não possui todas as faculdades” e 
“precisa do contato dos outros homens”.
 Voltando à Gênese(1), cap. XVIII, item 25, somos esclarecidos que não é o Espiritismo que 
cria a renovação social, é a maturidade da humanidade que faz de tal renovação uma necessidade. A 
popularização da Doutrina, de que fala Kardec, é justamente a abertura de seu movimento para o social. 
É o oferecimento de sua PROPOSTA de vida, sem imposição ou pretensões de dona da verdade, mas sem 
receios e preconceitos infundados no trato de sua divulgação.
 A PROPOSTA DE VIDA que o Espiritismo oferece tem por base o esclarecimento e a lei de amor, 
justiça e caridade. Passa pela divulgação da doutrina através da mídia eletrônica, pelas atividades das 
instituições espiritas, campanhas de orientação em escolas e universidades, pela ação corajosa no meio 
social em que esteja inserido e passa necessariamente pela EDUCAÇÃO e pelo exemplo. Ela atende a 
exortação do Cristo do “Ide e Pregai” e a de Erasto (ESE, 3) 4, cap. XX quando diz: 

“Ide	e	pregai	a	palavra	divina.	Vós	todos,	homens	de	boa	fé,	que	tendes	consciência	
de	vossa	inferioridade,	ao	contemplar	no	infinito	os	mundos	espaciais,	

parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Parti, pois cheios de coragem, para remover 
essas	montanhas	de	iniquidades	que	as	gerações	futuras	não	devem	conhecer”.

 A educação implícita na PROPOSTA DE VIDA do Espiritismo (LE, q.917) não é a “que tende a fazer 
homens instruídos, mas homens de bem”; (q.685-a) é “a arte de formar caracteres” pelo conjunto de 
hábitos adquiridos.
 A PROPOSTA DE VIDA do Espiritismo, se aceita, atacará as causas dos males, no seu nascedouro 
e não apenas os efeitos. Violência, falência familiar, enfermidades, injustiças sociais, corrupção, drogas, 
para serem combatidos precisam mais do que bons governos, investimentos em segurança pública, novas 
tecnologias e medicamentos ou esforços isolados para atenuar a miséria e a exclusão social. Há que 
se desmontar o império do egoísmo, do orgulho e da ignorância, as grandes chagas da humanidade. O 
trabalho de formiguinha é válido, mas insuficiente num mundo de rápidas e estonteantes transformações. 
Para se erguer o grande edifício da felicidade já não basta somar o grão de areia individual, mas unir nosso 
tijolo pela argamassa da fraternidade.
 A PROPOSTA DE VIDA do Espiritismo flui para a sociedade através daqueles que já o conhecem 
e adotam. Estendem a PROPOSTA que já aceitaram para si mesmos. Cumprem sua missão de espíritas 
que é, portanto, tornarem-se... Espíritas, verdadeiros, cristãos, capazes de serem reconhecidos por 
muito se amarem, como afirmou Jesus, ou pelo combate determinado, permanente, às suas más 
tendências em busca da sua reforma moral, como disse Kardec(3). 
 Homens fraternos, homens de bem, capazes de exemplificar a valorização superior do “ser” 
moral, espiritual, divino do homem renovado, ao invés do “ter” material, iludido e egoísta do homem velho.
Homens capazes de vencerem a si mesmos para vencerem “no” mundo e melhorar “o” mundo. A ideia 
espírita estrutura-se na fraternidade e visa à humanidade.

O Espiritismo como uma proposta de vida

 Queridos companheiros de jornada, boa noite a todos. Que o amor 
de Deus e do nosso Divino Mestre Jesus se faça presente entre nós. 
 Amigos, devemos nos perguntar o que cada um de nós está 
realizando com as oportunidades que Deus nos concede, seres que somos 
criados por Deus. Cada um de nós tem uma meta a ser atingida. Queremos 
que a felicidade se faça presente em nós, mas qual a contrapartida que 
desempenhamos de nossa parte para que ela esteja presente? Se é certo que 
Deus determina que sejamos felizes, é certo também que, para isso, cada um 
de nós assuma as suas responsabilidades. 

 A felicidade de cada um está diretamente vinculada ao dever que cada 
um também deve ter. No nosso egoísmo, no nosso orgulho, ficamos esperando 
sempre que o outro faça alguma coisa em nosso benefício e nós mesmos, 
às vezes, nada fazemos, ou pouco fazemos. O capítulo da noite nos chama a 
atenção para o progresso que cada um de nós deve se esforçar em atingir. 
 Se queremos que as distorções da humanidade deixem de 

existir, é necessário que cada um de nós cumpra o seu dever. É certo que 
a evolução de cada indivíduo é de sua responsabilidade, mas também é de 
sua responsabilidade a evolução da coletividade, a evolução do povo, a evolução 
do planeta, porque cada um de nós é parte do organismo desse todo. Uma praia 
se forma com pequenos grãos de areia, um rio se forma com pequenas gotas de 
chuva; assim também a coletividade, a humanidade, a sociedade deste planeta se 
forma através de cada um de nós. 
 E o que estamos fazendo para que o mundo seja melhor, para que 
deixem de existir as distorções onde, em algum canto da Terra, uns passam 
fome, outros desperdiçam alimento? O que podemos fazer para que deixem 
de existir os preconceitos religiosos, os preconceitos raciais? Devemos ficar 
sentados, esperando que algum outro faça tudo por nós? E a nossa parte, 
onde está?
 É a hora, companheiros, de termos consciência do nosso papel a ser 
cumprido. É certo que cada um tem as suas limitações, e isto é parte do bom 
senso e da lógica, mas isso não é empecilho para que cada um consiga fazer 
o seu melhor, e é isso que temos que ter em mente: fazer o nosso melhor. Se 
todos se propuserem a isto, com certeza, estaremos colaborando com um 
mundo onde todas as distorções, hoje presentes ainda, em breve deixem de 
existir, e a felicidade estará mais próxima de nós, como desejamos. 
 Meditem sobre estas coisas, companheiros: o nosso papel na sociedade, 
na coletividade, o nosso dever... Se queremos ter a felicidade, se queremos 
minimizar a dor no nosso dia a dia, devemos ter isto em mente. 

 Que a paz de Jesus nos acompanhe no dia a dia. Que assim seja.  

 01. Com quantos anos o compositor italiano 
Giuseppe VERDI (1813-1901) compôs as óperas 
“Aída” e “Otelo” ?

 02. A partir de que idade Allan KARDEC 
(1804 - 1869) escreveu obras espíritas?

  03. O médium brasileiro CHICO XAVIER (1913 - 2002) 
psicografou os últimos 300 livros  a partir de que idade?

  04. Dos 60 anos até morrer, o arquiteto 
brasileiro Oscar NIEMEYER (1907 - 2012) projetou 
e inaugurou quantas obras?

 05. Com que idade Nelson MANDELA 
(1918–2013) ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Com 
quantos anos foi eleito o primeiro presidente negro 
da África do Sul?

 06. A poetisa brasileira Cora CORALINA 
(1889–1985) escreveu Poemas dos Becos de Goiás
e estórias mais, seu 1º livro, com quantos anos?

 07. O educador brasileiro Paulo FREIRE 
(1921–1997) é considerado o Patrono da Educação 
Brasileira. Escreveu os livros Pedagogia da Esperança 
e Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar,  
com mais ou com menos de 60 anos?

  08. O compositor brasileiro Heitor 
VILLA-LOBOS (1887–1959) é autor de muitas 
obras musicais. Com que idade compôs A 
Floresta do Amazonas?

 09. O espanhol Pablo PICASSO (1881 -
1973) foi pintor, escultor, ceramista, cenógrafo, 
poeta e dramaturgo. Com quantos anos teve suas
 obras expostas no Museu do Louvre, em Paris?

  10. O físico alemão Albert EINSTEIN (1879 
–1955), autor da Teoria da Relatividade, entre outras 
contribuições importantes, publicou o livro O Mundo 
como eu o vejo. Que idade tinha nessa época?

 11. O Núcleo de Convivência 
de Idosos (NCI) CORAÇÃO MATERNO 
atende cerca de 200 idosos da região 
da Brasilândia, em São Paulo. Quais 
atividades você acha que eles realizam 
durante a semana?  Yoga? Dança folclórica e de salão? Teatro? Canto coral? 
Artesanato? Ginástica? Capoeira? Passeios culturais? Apresentações 
artísticas?   Ou todas elas? ...

“Se realmente a idade madura é menos primaveril que a 
adolescência;	se	as	flores	decaíram	do	seu	colorido	e	perfume,	
os	frutos	igualando-se	aos	frutos	de	uma	árvore	começam	a	
aparecer	na	extremidade	da	alma	pois	é	a	idade	madura,	por	

excelência,	o	período	da	plenitude;	é	o	rio	que	corre	a	toda	força	e	
espalha	pela	campina	a	riqueza	e	a	fecundidade.”

(Leon Denis, O Grande Enigma) 

Quizz: Idade Mais Produtiva
Responda rápido: Qual a fase mais produtiva de um indivíduo encarnado? 

Em que fase da vida você acha que esses personagens fizeram isso?... por Ricardo A. Terini 
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O Espiritismo e os Centros Espíritas no Mundo
(Dados obtidos em palestra de Charles Kempf no 8º. Congresso Espírita Mundial – Outubro/2016)

  O Espiritismo surgiu 
no século XIX com Allan 
Kardec e a primeira obra 
da Codificação, O Livro dos 
Espíritos, foi publicada na 
França em 1857. 

          Os fenômenos espíri-
tas ocorreram desde 
sempre em diferentes 
partes do globo e foram 

quase sempre interpretados com descrença e/ou misticismo. Foi 
apenas com o trabalho cuidadoso e empírico de Allan Kardec, que 
estes fenômenos foram cientificamente estruturados dando origem à 
Doutrina Espírita.

 Nesta mesma época, tivemos o caso das irmãs Fox, ocorrido 
nos EUA, em 1848, contribuindo também para a divulgação das teorias 
da doutrina lançada alguns anos depois por Kardec.

 No entanto, naquela época, o Espiritismo não se destacou 
em nenhum outro país além da França, tendo sido muito perseguido 
e combatido na Europa no final do século XIX e princípio do século XX. 
Praticamente desapareceu ali enquanto movimento organizado. 

 Em contrapartida, no Brasil, o movimento ganhou simpatizantes 
desde o período pré-abolição entre os intelectuais da época que tinham 
acesso às tendências internacionais da época. Tivemos desde então 
vultos espíritas de grande importância na divulgação e consolidação da 
doutrina no Brasil a ponto de termos a sensação de que somos o único 
país espírita no mundo!

 Isso não é verdade. Hoje, o Brasil é, sim, o maior país espírita 
do mundo, contando com mais de 14.000 
Centros/Grupos Espíritas, conforme dados 
do C.E.I. (Conselho Espírita Internacional) de 
2013, mas sua difusão é cada vez maior.  

 O C.E.I. (http://cei.spirite.org/), é uma entidade 
sem fins lucrativos que foi fundada em 1992, 
em Madrid, com o objetivo de promover a união 
solidária e fraterna das instituições espíritas 

de todos os países, e que tem promovido o espiritismo através de ações 

bastante organizadas e grupos profundamente interligados na divulgação, 
estudo e prática da doutrina em quase todos os cantos do mundo. Atua 
através de coordenadorias regionais que têm como objetivo trabalhar em 
conjunto com os representantes de cada país.

 A ONU reconhece 193 países no mundo onde o espiritismo 
está presente, mas, de acordo com o relatório de 2013 do C.E.I., temos 
apenas 44 países com entidades que se reportam ao C.E.I..

 O país com maior número de espíritas, depois do Brasil, é Cuba, 
com 515 grupos espíritas. Portugal aparece em 3º. lugar com 109. Outros 
países se destacam nesta lista: Guatemala (100), Estados Unidos (79), 
Colômbia (37), Argentina (72), Espanha (41), França (60) e Japão (18).

 Foi por volta da década de 1960 que o espiritismo se fortaleceu 
novamente em outros países, graças a brasileiros como Chico Xavier, o 
maior divulgador e a maior expressão do espiritismo até hoje e Divaldo 
Franco, que já levou a doutrina para mais de 50 países e que segue na 
sua tarefa de divulgação.

 O objetivo do  C.E.I. é ter todos os livros da Codificação traduzidos 
para o maior número de línguas possível e, até o ano passado, já 
contávamos com uma edição do L.E. até em árabe! Segundo Charles 
Kempf, atual secretário geral do C.E.I., o plano (em 2016) era realizar a 
tradução do L.E. para o mandarim. Estão apenas à procura de um tradutor!

 Mesmo assim, podemos dizer que os Centros Espíritas ao redor 
do mundo contam na sua maioria com a colaboração de brasileiros 
residentes no exterior, simpatizantes e conhecedores da doutrina, que 
trabalham na sua divulgação em entidades locais. São organizações 
pequenas, que ministram trabalhos na língua local e também em 
português. São geridas muitas vezes por apenas alguns membros, 
mas seguem os princípios de Kardec, através do estudo e da prática da 
caridade moral, espiritual e material conforme as bases da doutrina.

 Não podemos ainda esquecer a facilidade de comunicação 
global dos dias atuais com a internet e as redes sociais, que tem 
colaborado profundamente para a expansão e divulgação do Espiritismo. 

 O caminho é longo, mas aos poucos a mensagem de amor 
e caridade trazida até nós há 160 anos terá a oportunidade de se 
consolidar nos corações de todos que tenham interesse em praticá-la.

por Eliana Galvão Puoli

Caridade – Salvação para quem?
(Inspirado em palestra de “Carlos Campetti – O Diálogo de Jesus”)

 - Continuação da matéria - Continuação da matéria

 Jesus viveu este amor. Ele deu o exemplo e viveu em caridade, 
que era algo muito além das curas que realizou. Jesus viveu em 
caridade. Pensamos, então, que Caridade é a capacidade de tentar 
entender os recursos e as limitações do outro e, mesmo sem entender 
ou aprovar, conseguir respeitar, perdoar. O perdão é o entendimento do 
outro. Não o esquecimento da falta cometida, mas a compreensão. Sem 
perdão, não há meios de se viver em sociedade, nem tão pouco de se 
superar dificuldades. Para se partilhar a vida é preciso perdoar. Sem 
isso, vivemos todos estagnados. O perdão acalma. Aproxima-nos das 
pessoas e nos faz mais verdadeiro.
 A caridade, para o espiritismo é, portanto, conseguir, por 
exemplo, abrir mão de uma necessidade imediata em benefício 
de alguém e se sentir muito feliz por isso. É abandonar a prática do 

julgamento, adotando a indulgência e a tolerância. É ter serenidade no 
coração para viver tranquilo e em paz diante das muitas disparidades do 
nosso dia a dia. Quem perdoa, não antagoniza; distribui amor, tentando 
compreender todos que chegam até nós. Quem perdoa, se liberta para 
viver a harmonia e a plenitude da vida, ficando em sintonia com a Lei 
divina inscrita dentro de nós, que objetiva expandir nosso crescimento e 
felicidade.
 Este é o caminho para a salvação enfatizado por Kardec. 
O caminho para nossa transformação interior que exige coragem, 
determinação e atitude, mas que é o único caminho para o equilíbrio e 
para a totalidade da vida.
 E agora fica a questão – praticar a caridade – quem mais se 
beneficia com isso?

por Eliana Galvão Puoli

por Elaine Cristina e Ricardo A. Terini

"Você conhece o Núcleo de Convivência de Idosos (NCI)?"
 A equipe que desenvolve atualmente o trabalho é composta 
de pessoal administrativo, uma Diretora, uma psicóloga, uma 
assistente social, um agente operacional e oito oficineiros.
 Os idosos do NCI têm também feito apresentações artísticas 
em diferentes espaços: Clínica UNIMED Paulistana (Maracatu), 
Colégio Santo Ivo (Coral), Centro Espírita Irmão Itajubá (Coral), CCA 
Coração Materno (Coral), Núcleo Coração Materno (Festa Junina/
Festa da Pizza/ Mostra Cultural); CCA Vista Alegre (Quadrilha na 
Rua), entre outros.
 As fotos a seguir mostram momentos de algumas oficinas realizadas.

“Quando não conseguir correr através dos anos, trote. 
Quando não conseguir trotar, caminhe.
Quando não conseguir caminhar, use uma bengala.
Mas nunca se detenha". (Madre Teresa de Calcutá)

Por que estar no NCI? (depoimentos)
 “Aqui a gente se sente melhor, convive com pessoas da nossa 
idade, cria um círculo de amizade... me sinto bem feliz. Quando venho pra 
cá, encontro os amigos, passeio e não caio na velhice.”           (C.N., 73 anos)

 “Fiquei mais ativa, mais alegre, me sinto mais jovem. Tudo se 
renovou, mudou para melhor. Sinto o corpo mais à vontade depois dos 
exercícios e da dança, tenho mais disposição...”              (M.Z., 70 anos)
Fonte:
Apresentação da sra. Elaine Cristina, diretora do NCI Coração Materno, feita no C.E.I.I. em 13/0/2017.

 As últimas fotos mostram exemplos de passeios culturais realizados.
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Encerramento do Projeto “Caridade”
Uma Festa de Amor

 No último dia 22 de abril, as crianças, jovens e familiares do 
Setor de Educação da Criança e do Jovem iniciaram o projeto “Caridade”, 
buscando responder a questões fundamentais formuladas sobre o 
assunto. Daí em diante, as aulas e atividades de todas as classes buscaram 
trabalhar o tema.

 E em 27 de maio, aconteceram as atividades de Encerramento 
do projeto, desta vez nas instalações do Núcleo Coração Materno. Desde 
as 13:30 h. começaram os preparativos. Na abertura da festa, após a 
prece, a Diretora-Presidente do Núcleo Coração Materno, a sra. Marilda T. 
Prioli Rodrigues, comentou sobre o início da instituição e sua parceria com 
o C.E. Irmão Itajubá, desde as primeiras iniciativas do projeto. A seguir, foi 
a vez do arquiteto dos prédios, o sr. Mario Orlandi Filho, saudar o evento e 
a parceria. 

 Em seguida, formaram-se 7 grupos com fitas de cores diferentes 
que, então, espalharam-se pelas estações organizadas pelas turmas do 
SECJ e começaram a vivenciar cada atividade. A cada 10 min., um aviso 
soava e os grupos faziam um rodízio para começar nova atividade. E assim 
por diante até que os grupos participaram de todas as vivências. 

 Da base da Turma A, surgiram inúmeras bonecas Rosalinda, 
feitas com carinho e trocadas depois entre todos os presentes no final da 
festa; na mesa da Turma B, os visitantes tomavam um gostoso chá com 

biscoitos preparados pelas crianças e educadores curtiam um gostoso 
papo, prática tão necessária; a Turma C apresentou para cada grupo um 
teatro baseado na Parábola do Bom Samaritano, mas incluindo, entre 
outros personagens, um motorista, e um motoqueiro que ajuda um morador 
de rua; entrando na sala da Turma D, o visitante era tomado por sentida 
emoção, e elaborava uma prece sincera em favor de alguém necessitado; 
a Juv. AB apresentou aos visitantes as formas de caridade escolhidas 
pelos jovens: caridade do livro espírita, com a Natureza (plantações), 
com moradores de rua e na troca de post-its com desejos positivos; 
a Juv. C homenageou os idosos, convidando os visitantes a dançar e a 
aprender jogos que eles conheciam há tempo, como dominó, pedrinhas 
e xadrez, e depois para conhecer as atividades realizadas pelos idosos 
que frequentam o NCI Coração Materno. A Sala da Família dedicou-se, 
durante a semana, a arrecadar fraldas geriátricas para os idosos do NCI; 
no sábado, sua base transformou-se em posto de divulgação da Doação 
de Sangue, em prol do ITACI (Instituto de Tratamento do Câncer Infantil). 

 Como não poderia deixar de ser, o encerramento do projeto 
terminou num gostoso lanche coletivo. 

 Foi verdadeiramente uma FESTA DE AMOR, sentida e vivenciada 
por todos.

por Ricardo A. Terini

“E a caridade 
é esta: 

que andemos 
segundo os seus 
mandamentos”

(II João, 1:6)
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Espíritos, foi publicada na 
França em 1857. 

          Os fenômenos espíri-
tas ocorreram desde 
sempre em diferentes 
partes do globo e foram 

quase sempre interpretados com descrença e/ou misticismo. Foi 
apenas com o trabalho cuidadoso e empírico de Allan Kardec, que 
estes fenômenos foram cientificamente estruturados dando origem à 
Doutrina Espírita.

 Nesta mesma época, tivemos o caso das irmãs Fox, ocorrido 
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Colômbia (37), Argentina (72), Espanha (41), França (60) e Japão (18).

 Foi por volta da década de 1960 que o espiritismo se fortaleceu 
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caridade moral, espiritual e material conforme as bases da doutrina.

 Não podemos ainda esquecer a facilidade de comunicação 
global dos dias atuais com a internet e as redes sociais, que tem 
colaborado profundamente para a expansão e divulgação do Espiritismo. 

 O caminho é longo, mas aos poucos a mensagem de amor 
e caridade trazida até nós há 160 anos terá a oportunidade de se 
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que era algo muito além das curas que realizou. Jesus viveu em 
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entender os recursos e as limitações do outro e, mesmo sem entender 
ou aprovar, conseguir respeitar, perdoar. O perdão é o entendimento do 
outro. Não o esquecimento da falta cometida, mas a compreensão. Sem 
perdão, não há meios de se viver em sociedade, nem tão pouco de se 
superar dificuldades. Para se partilhar a vida é preciso perdoar. Sem 
isso, vivemos todos estagnados. O perdão acalma. Aproxima-nos das 
pessoas e nos faz mais verdadeiro.
 A caridade, para o espiritismo é, portanto, conseguir, por 
exemplo, abrir mão de uma necessidade imediata em benefício 
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coração para viver tranquilo e em paz diante das muitas disparidades do 
nosso dia a dia. Quem perdoa, não antagoniza; distribui amor, tentando 
compreender todos que chegam até nós. Quem perdoa, se liberta para 
viver a harmonia e a plenitude da vida, ficando em sintonia com a Lei 
divina inscrita dentro de nós, que objetiva expandir nosso crescimento e 
felicidade.
 Este é o caminho para a salvação enfatizado por Kardec. 
O caminho para nossa transformação interior que exige coragem, 
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"Você conhece o Núcleo de Convivência de Idosos (NCI)?"
 A equipe que desenvolve atualmente o trabalho é composta 
de pessoal administrativo, uma Diretora, uma psicóloga, uma 
assistente social, um agente operacional e oito oficineiros.
 Os idosos do NCI têm também feito apresentações artísticas 
em diferentes espaços: Clínica UNIMED Paulistana (Maracatu), 
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Coração Materno (Coral), Núcleo Coração Materno (Festa Junina/
Festa da Pizza/ Mostra Cultural); CCA Vista Alegre (Quadrilha na 
Rua), entre outros.
 As fotos a seguir mostram momentos de algumas oficinas realizadas.

“Quando não conseguir correr através dos anos, trote. 
Quando não conseguir trotar, caminhe.
Quando não conseguir caminhar, use uma bengala.
Mas nunca se detenha". (Madre Teresa de Calcutá)

Por que estar no NCI? (depoimentos)
 “Aqui a gente se sente melhor, convive com pessoas da nossa 
idade, cria um círculo de amizade... me sinto bem feliz. Quando venho pra 
cá, encontro os amigos, passeio e não caio na velhice.”           (C.N., 73 anos)

 “Fiquei mais ativa, mais alegre, me sinto mais jovem. Tudo se 
renovou, mudou para melhor. Sinto o corpo mais à vontade depois dos 
exercícios e da dança, tenho mais disposição...”              (M.Z., 70 anos)
Fonte:
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 As últimas fotos mostram exemplos de passeios culturais realizados.



  

EXPEDIENTE
IAK é uma publicação do Centro Espírita Irmão Itajubá.
R. Vespasiano, 992 - Vl. Romana - CEP 05044-050
Tel: 3672.0866

DIRETORIA

Presidente: Pedro Carvalho Buso;  
Vice-presidente: Maria Luzineide de Sá; 
1º Tesoureiro: Mario Carrito Evangelista;  
2º Tesoureiro: Sandra Lia Albieri;  
1º Secretário: José Carlos Rizzo;  
2º Secretário: Ricardo Andrade Terini;  
Depto. de Assistência Espiritual: Ronaldo Ribeiro;  
Depto. de Educação e Cultura: Ordália Regina da S. Buso;  
Depto. de Assistência Social: Francisco Emmanuel Santini;  
Suplentes: Arnaldo Paulo Lagetto, Elvio Freixeda  e Mario 
Orlandi Filho.

COMISSÃO DE REDAÇÃO
O. Regina S. Buso Maria Rita A. Machado 
Ricardo Andrade Terini  Mayara Martines 

COLABORADORES

Pablo E. Diego  Eliana G. Puoli
  

DIAGRAMAÇÃO E EDITORAÇÃO

ArtData Comunicação & Marketing

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!”

Palavra dos EspíritosPalavra dos EspíritosFilosofia EspíritaFilosofia Espírita
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Querido amigo(a)

 Um dos problemas mais graves da 
sociedade humana, na atualidade, é o consumo 
indiscriminado e, cada vez mais crescente, 
das drogas por parte não só dos adultos, mas, 
também, dos jovens e lamentavelmente até 
das crianças, principalmente nos centros 
urbanos das grandes cidades.

	 Diante	de	 tal	flagelo	e	de	suas	 terríveis	
consequências, não poderia o Espiritismo, 
Doutrina comprometida com o crescimento 
integral da criatura humana na sua dimensão 
espírito	matéria,	deixar	de	se	associar	àqueles	
segmentos da sociedade que trabalham 
pela preservação da vida e dos seus ideais 
superiores.

  Em instantes tão preocupantes da 
caminhada evolutiva do ser humano em nosso 
planeta,	 cabe	 a	 nós	 espíritas,	 não	 só	 difundir	
as	informações	antidrogas	que	nos	chegam	ao	
conhecimento, mas, acima de tudo orientar no 
combate a elas, quer no seu aspecto preventivo 
como para ajudar aqueles que penam e patinam 
no	limbo	do	vício,	visando	em	particular	a	suas	
famílias.

 E cumpre reconhecer que o estudo do 
Espiritismo,	por	oxigenar	as	idéias	e	emoções,	
contribui poderosamente para essa prevenção.       

 Espero que todos tenham uma boa leitura.

 Um abraço,
   

Pedro Carvalho Buso
Presidente do Centro Espírita Irmão Itajubá

E quem é responsavel pela evolução da coletividade?
  Transcrição de mensagem transmitida por Psicofonia no CEII em 12.12.2016, 

com referência ao cap. XVII d’O Evangelho seg. o Espiritismo.

por Maria Rita Andreazzi Machado

 Em “A Gênese” (1), cap. XVIII, “Sinais dos tempos”, somos informados de que o progresso 
intelectual marca a primeira fase da humanidade, mas só o progresso moral pode assegurar a verdadeira 
felicidade humana. Já em “O Livro dos Espíritos”(2), questão 780, consta que este é consequência daquele 
pela compreensão do Bem e do Mal, mas nem sempre o acompanha imediatamente. Além disso, nas 
perguntas 790 e 791 afirma-se que, na falta do progresso moral, há somente uma civilização incompleta, 
com homens apenas esclarecidos.
 A Terra está em fase de transição. O Espiritismo oferece uma PROPOSTA de vida. Mas por que 
uma proposta? Porque, embora o codificador estivesse totalmente convencido das qualidades das ideias 
espíritas como elementos transformadores da sociedade, nem ele, muito menos os Mentores, imaginaram 
o Espiritismo como único a prevalecer no mundo, seja no aspecto filosófico, científico ou religioso, mas tão-
somente como código moral.
 Em “O Livro dos Espíritos”, na questão 798, os Espíritos dizem que “o Espiritismo se tornará uma crença 
comum”, “porque pertence à Natureza”. Note-se que não se utiliza de adjetivos como universal, único, etc.
 A alteridade é o cultivo do respeito incondicional ao outro, à sua pessoa, modo de pensar, sentir e 
agir no mundo, sem mantê-lo à distância, na indiferença em atitude excludente. O processo de alteridade 
prevê o estabelecimento do diálogo e a busca de aprender com o outro. Ouvir, respeitar, entender, sem 
necessariamente aceitar tudo. É saber conviver com a diversidade sem querer impor a nossa opinião. 
Ainda citando a obra basilar do Espiritismo, na q. 768, constatamos a necessidade da vida em sociedade, 
quando os Espíritos dizem que o homem não progride só “porque não possui todas as faculdades” e 
“precisa do contato dos outros homens”.
 Voltando à Gênese(1), cap. XVIII, item 25, somos esclarecidos que não é o Espiritismo que 
cria a renovação social, é a maturidade da humanidade que faz de tal renovação uma necessidade. A 
popularização da Doutrina, de que fala Kardec, é justamente a abertura de seu movimento para o social. 
É o oferecimento de sua PROPOSTA de vida, sem imposição ou pretensões de dona da verdade, mas sem 
receios e preconceitos infundados no trato de sua divulgação.
 A PROPOSTA DE VIDA que o Espiritismo oferece tem por base o esclarecimento e a lei de amor, 
justiça e caridade. Passa pela divulgação da doutrina através da mídia eletrônica, pelas atividades das 
instituições espiritas, campanhas de orientação em escolas e universidades, pela ação corajosa no meio 
social em que esteja inserido e passa necessariamente pela EDUCAÇÃO e pelo exemplo. Ela atende a 
exortação do Cristo do “Ide e Pregai” e a de Erasto (ESE, 3) 4, cap. XX quando diz: 

“Ide	e	pregai	a	palavra	divina.	Vós	todos,	homens	de	boa	fé,	que	tendes	consciência	
de	vossa	inferioridade,	ao	contemplar	no	infinito	os	mundos	espaciais,	

parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Parti, pois cheios de coragem, para remover 
essas	montanhas	de	iniquidades	que	as	gerações	futuras	não	devem	conhecer”.

 A educação implícita na PROPOSTA DE VIDA do Espiritismo (LE, q.917) não é a “que tende a fazer 
homens instruídos, mas homens de bem”; (q.685-a) é “a arte de formar caracteres” pelo conjunto de 
hábitos adquiridos.
 A PROPOSTA DE VIDA do Espiritismo, se aceita, atacará as causas dos males, no seu nascedouro 
e não apenas os efeitos. Violência, falência familiar, enfermidades, injustiças sociais, corrupção, drogas, 
para serem combatidos precisam mais do que bons governos, investimentos em segurança pública, novas 
tecnologias e medicamentos ou esforços isolados para atenuar a miséria e a exclusão social. Há que 
se desmontar o império do egoísmo, do orgulho e da ignorância, as grandes chagas da humanidade. O 
trabalho de formiguinha é válido, mas insuficiente num mundo de rápidas e estonteantes transformações. 
Para se erguer o grande edifício da felicidade já não basta somar o grão de areia individual, mas unir nosso 
tijolo pela argamassa da fraternidade.
 A PROPOSTA DE VIDA do Espiritismo flui para a sociedade através daqueles que já o conhecem 
e adotam. Estendem a PROPOSTA que já aceitaram para si mesmos. Cumprem sua missão de espíritas 
que é, portanto, tornarem-se... Espíritas, verdadeiros, cristãos, capazes de serem reconhecidos por 
muito se amarem, como afirmou Jesus, ou pelo combate determinado, permanente, às suas más 
tendências em busca da sua reforma moral, como disse Kardec(3). 
 Homens fraternos, homens de bem, capazes de exemplificar a valorização superior do “ser” 
moral, espiritual, divino do homem renovado, ao invés do “ter” material, iludido e egoísta do homem velho.
Homens capazes de vencerem a si mesmos para vencerem “no” mundo e melhorar “o” mundo. A ideia 
espírita estrutura-se na fraternidade e visa à humanidade.

O Espiritismo como uma proposta de vida

 Queridos companheiros de jornada, boa noite a todos. Que o amor 
de Deus e do nosso Divino Mestre Jesus se faça presente entre nós. 
 Amigos, devemos nos perguntar o que cada um de nós está 
realizando com as oportunidades que Deus nos concede, seres que somos 
criados por Deus. Cada um de nós tem uma meta a ser atingida. Queremos 
que a felicidade se faça presente em nós, mas qual a contrapartida que 
desempenhamos de nossa parte para que ela esteja presente? Se é certo que 
Deus determina que sejamos felizes, é certo também que, para isso, cada um 
de nós assuma as suas responsabilidades. 

 A felicidade de cada um está diretamente vinculada ao dever que cada 
um também deve ter. No nosso egoísmo, no nosso orgulho, ficamos esperando 
sempre que o outro faça alguma coisa em nosso benefício e nós mesmos, 
às vezes, nada fazemos, ou pouco fazemos. O capítulo da noite nos chama a 
atenção para o progresso que cada um de nós deve se esforçar em atingir. 
 Se queremos que as distorções da humanidade deixem de 

existir, é necessário que cada um de nós cumpra o seu dever. É certo que 
a evolução de cada indivíduo é de sua responsabilidade, mas também é de 
sua responsabilidade a evolução da coletividade, a evolução do povo, a evolução 
do planeta, porque cada um de nós é parte do organismo desse todo. Uma praia 
se forma com pequenos grãos de areia, um rio se forma com pequenas gotas de 
chuva; assim também a coletividade, a humanidade, a sociedade deste planeta se 
forma através de cada um de nós. 
 E o que estamos fazendo para que o mundo seja melhor, para que 
deixem de existir as distorções onde, em algum canto da Terra, uns passam 
fome, outros desperdiçam alimento? O que podemos fazer para que deixem 
de existir os preconceitos religiosos, os preconceitos raciais? Devemos ficar 
sentados, esperando que algum outro faça tudo por nós? E a nossa parte, 
onde está?
 É a hora, companheiros, de termos consciência do nosso papel a ser 
cumprido. É certo que cada um tem as suas limitações, e isto é parte do bom 
senso e da lógica, mas isso não é empecilho para que cada um consiga fazer 
o seu melhor, e é isso que temos que ter em mente: fazer o nosso melhor. Se 
todos se propuserem a isto, com certeza, estaremos colaborando com um 
mundo onde todas as distorções, hoje presentes ainda, em breve deixem de 
existir, e a felicidade estará mais próxima de nós, como desejamos. 
 Meditem sobre estas coisas, companheiros: o nosso papel na sociedade, 
na coletividade, o nosso dever... Se queremos ter a felicidade, se queremos 
minimizar a dor no nosso dia a dia, devemos ter isto em mente. 

 Que a paz de Jesus nos acompanhe no dia a dia. Que assim seja.  

 01. Com quantos anos o compositor italiano 
Giuseppe VERDI (1813-1901) compôs as óperas 
“Aída” e “Otelo” ?

 02. A partir de que idade Allan KARDEC 
(1804 - 1869) escreveu obras espíritas?

  03. O médium brasileiro CHICO XAVIER (1913 - 2002) 
psicografou os últimos 300 livros  a partir de que idade?

  04. Dos 60 anos até morrer, o arquiteto 
brasileiro Oscar NIEMEYER (1907 - 2012) projetou 
e inaugurou quantas obras?

 05. Com que idade Nelson MANDELA 
(1918–2013) ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Com 
quantos anos foi eleito o primeiro presidente negro 
da África do Sul?

 06. A poetisa brasileira Cora CORALINA 
(1889–1985) escreveu Poemas dos Becos de Goiás
e estórias mais, seu 1º livro, com quantos anos?

 07. O educador brasileiro Paulo FREIRE 
(1921–1997) é considerado o Patrono da Educação 
Brasileira. Escreveu os livros Pedagogia da Esperança 
e Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar,  
com mais ou com menos de 60 anos?

  08. O compositor brasileiro Heitor 
VILLA-LOBOS (1887–1959) é autor de muitas 
obras musicais. Com que idade compôs A 
Floresta do Amazonas?

 09. O espanhol Pablo PICASSO (1881 -
1973) foi pintor, escultor, ceramista, cenógrafo, 
poeta e dramaturgo. Com quantos anos teve suas
 obras expostas no Museu do Louvre, em Paris?

  10. O físico alemão Albert EINSTEIN (1879 
–1955), autor da Teoria da Relatividade, entre outras 
contribuições importantes, publicou o livro O Mundo 
como eu o vejo. Que idade tinha nessa época?

 11. O Núcleo de Convivência 
de Idosos (NCI) CORAÇÃO MATERNO 
atende cerca de 200 idosos da região 
da Brasilândia, em São Paulo. Quais 
atividades você acha que eles realizam 
durante a semana?  Yoga? Dança folclórica e de salão? Teatro? Canto coral? 
Artesanato? Ginástica? Capoeira? Passeios culturais? Apresentações 
artísticas?   Ou todas elas? ...

“Se realmente a idade madura é menos primaveril que a 
adolescência;	se	as	flores	decaíram	do	seu	colorido	e	perfume,	
os	frutos	igualando-se	aos	frutos	de	uma	árvore	começam	a	
aparecer	na	extremidade	da	alma	pois	é	a	idade	madura,	por	

excelência,	o	período	da	plenitude;	é	o	rio	que	corre	a	toda	força	e	
espalha	pela	campina	a	riqueza	e	a	fecundidade.”

(Leon Denis, O Grande Enigma) 

Quizz: Idade Mais Produtiva
Responda rápido: Qual a fase mais produtiva de um indivíduo encarnado? 

Em que fase da vida você acha que esses personagens fizeram isso?... por Ricardo A. Terini 
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O Espiritismo e os Centros Espíritas no Mundo
(Dados obtidos em palestra de Charles Kempf no 8º. Congresso Espírita Mundial – Outubro/2016)

  O Espiritismo surgiu 
no século XIX com Allan 
Kardec e a primeira obra 
da Codificação, O Livro dos 
Espíritos, foi publicada na 
França em 1857. 

          Os fenômenos espíri-
tas ocorreram desde 
sempre em diferentes 
partes do globo e foram 

quase sempre interpretados com descrença e/ou misticismo. Foi 
apenas com o trabalho cuidadoso e empírico de Allan Kardec, que 
estes fenômenos foram cientificamente estruturados dando origem à 
Doutrina Espírita.

 Nesta mesma época, tivemos o caso das irmãs Fox, ocorrido 
nos EUA, em 1848, contribuindo também para a divulgação das teorias 
da doutrina lançada alguns anos depois por Kardec.

 No entanto, naquela época, o Espiritismo não se destacou 
em nenhum outro país além da França, tendo sido muito perseguido 
e combatido na Europa no final do século XIX e princípio do século XX. 
Praticamente desapareceu ali enquanto movimento organizado. 

 Em contrapartida, no Brasil, o movimento ganhou simpatizantes 
desde o período pré-abolição entre os intelectuais da época que tinham 
acesso às tendências internacionais da época. Tivemos desde então 
vultos espíritas de grande importância na divulgação e consolidação da 
doutrina no Brasil a ponto de termos a sensação de que somos o único 
país espírita no mundo!

 Isso não é verdade. Hoje, o Brasil é, sim, o maior país espírita 
do mundo, contando com mais de 14.000 
Centros/Grupos Espíritas, conforme dados 
do C.E.I. (Conselho Espírita Internacional) de 
2013, mas sua difusão é cada vez maior.  

 O C.E.I. (http://cei.spirite.org/), é uma entidade 
sem fins lucrativos que foi fundada em 1992, 
em Madrid, com o objetivo de promover a união 
solidária e fraterna das instituições espíritas 

de todos os países, e que tem promovido o espiritismo através de ações 

bastante organizadas e grupos profundamente interligados na divulgação, 
estudo e prática da doutrina em quase todos os cantos do mundo. Atua 
através de coordenadorias regionais que têm como objetivo trabalhar em 
conjunto com os representantes de cada país.

 A ONU reconhece 193 países no mundo onde o espiritismo 
está presente, mas, de acordo com o relatório de 2013 do C.E.I., temos 
apenas 44 países com entidades que se reportam ao C.E.I..

 O país com maior número de espíritas, depois do Brasil, é Cuba, 
com 515 grupos espíritas. Portugal aparece em 3º. lugar com 109. Outros 
países se destacam nesta lista: Guatemala (100), Estados Unidos (79), 
Colômbia (37), Argentina (72), Espanha (41), França (60) e Japão (18).

 Foi por volta da década de 1960 que o espiritismo se fortaleceu 
novamente em outros países, graças a brasileiros como Chico Xavier, o 
maior divulgador e a maior expressão do espiritismo até hoje e Divaldo 
Franco, que já levou a doutrina para mais de 50 países e que segue na 
sua tarefa de divulgação.

 O objetivo do  C.E.I. é ter todos os livros da Codificação traduzidos 
para o maior número de línguas possível e, até o ano passado, já 
contávamos com uma edição do L.E. até em árabe! Segundo Charles 
Kempf, atual secretário geral do C.E.I., o plano (em 2016) era realizar a 
tradução do L.E. para o mandarim. Estão apenas à procura de um tradutor!

 Mesmo assim, podemos dizer que os Centros Espíritas ao redor 
do mundo contam na sua maioria com a colaboração de brasileiros 
residentes no exterior, simpatizantes e conhecedores da doutrina, que 
trabalham na sua divulgação em entidades locais. São organizações 
pequenas, que ministram trabalhos na língua local e também em 
português. São geridas muitas vezes por apenas alguns membros, 
mas seguem os princípios de Kardec, através do estudo e da prática da 
caridade moral, espiritual e material conforme as bases da doutrina.

 Não podemos ainda esquecer a facilidade de comunicação 
global dos dias atuais com a internet e as redes sociais, que tem 
colaborado profundamente para a expansão e divulgação do Espiritismo. 

 O caminho é longo, mas aos poucos a mensagem de amor 
e caridade trazida até nós há 160 anos terá a oportunidade de se 
consolidar nos corações de todos que tenham interesse em praticá-la.

por Eliana Galvão Puoli

Caridade – Salvação para quem?
(Inspirado em palestra de “Carlos Campetti – O Diálogo de Jesus”)

 - Continuação da matéria - Continuação da matéria

 Jesus viveu este amor. Ele deu o exemplo e viveu em caridade, 
que era algo muito além das curas que realizou. Jesus viveu em 
caridade. Pensamos, então, que Caridade é a capacidade de tentar 
entender os recursos e as limitações do outro e, mesmo sem entender 
ou aprovar, conseguir respeitar, perdoar. O perdão é o entendimento do 
outro. Não o esquecimento da falta cometida, mas a compreensão. Sem 
perdão, não há meios de se viver em sociedade, nem tão pouco de se 
superar dificuldades. Para se partilhar a vida é preciso perdoar. Sem 
isso, vivemos todos estagnados. O perdão acalma. Aproxima-nos das 
pessoas e nos faz mais verdadeiro.
 A caridade, para o espiritismo é, portanto, conseguir, por 
exemplo, abrir mão de uma necessidade imediata em benefício 
de alguém e se sentir muito feliz por isso. É abandonar a prática do 

julgamento, adotando a indulgência e a tolerância. É ter serenidade no 
coração para viver tranquilo e em paz diante das muitas disparidades do 
nosso dia a dia. Quem perdoa, não antagoniza; distribui amor, tentando 
compreender todos que chegam até nós. Quem perdoa, se liberta para 
viver a harmonia e a plenitude da vida, ficando em sintonia com a Lei 
divina inscrita dentro de nós, que objetiva expandir nosso crescimento e 
felicidade.
 Este é o caminho para a salvação enfatizado por Kardec. 
O caminho para nossa transformação interior que exige coragem, 
determinação e atitude, mas que é o único caminho para o equilíbrio e 
para a totalidade da vida.
 E agora fica a questão – praticar a caridade – quem mais se 
beneficia com isso?

por Eliana Galvão Puoli

por Elaine Cristina e Ricardo A. Terini

"Você conhece o Núcleo de Convivência de Idosos (NCI)?"
 A equipe que desenvolve atualmente o trabalho é composta 
de pessoal administrativo, uma Diretora, uma psicóloga, uma 
assistente social, um agente operacional e oito oficineiros.
 Os idosos do NCI têm também feito apresentações artísticas 
em diferentes espaços: Clínica UNIMED Paulistana (Maracatu), 
Colégio Santo Ivo (Coral), Centro Espírita Irmão Itajubá (Coral), CCA 
Coração Materno (Coral), Núcleo Coração Materno (Festa Junina/
Festa da Pizza/ Mostra Cultural); CCA Vista Alegre (Quadrilha na 
Rua), entre outros.
 As fotos a seguir mostram momentos de algumas oficinas realizadas.

“Quando não conseguir correr através dos anos, trote. 
Quando não conseguir trotar, caminhe.
Quando não conseguir caminhar, use uma bengala.
Mas nunca se detenha". (Madre Teresa de Calcutá)

Por que estar no NCI? (depoimentos)
 “Aqui a gente se sente melhor, convive com pessoas da nossa 
idade, cria um círculo de amizade... me sinto bem feliz. Quando venho pra 
cá, encontro os amigos, passeio e não caio na velhice.”           (C.N., 73 anos)

 “Fiquei mais ativa, mais alegre, me sinto mais jovem. Tudo se 
renovou, mudou para melhor. Sinto o corpo mais à vontade depois dos 
exercícios e da dança, tenho mais disposição...”              (M.Z., 70 anos)
Fonte:
Apresentação da sra. Elaine Cristina, diretora do NCI Coração Materno, feita no C.E.I.I. em 13/0/2017.

 As últimas fotos mostram exemplos de passeios culturais realizados.



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

2a feira
19:15h Encaminhamento e orientação e 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

15h Educação de Crianças e Jovens – Juv. AB 
(13 a 16) e Juv. C (17 em diante)

15:30h Encaminhamento e orientação
16:30h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual

17:30h
Educação de Crianças e Jovens
Turmas A (4 a 6,5), B (6,5 a 8), C (9 e 10), 
D (11 e 12) e Sala da Família

Caridade – Salvação para quem?
(Inspirado em palestra de “Carlos Campetti – O Diálogo de Jesus”)

 No final de abril, as crianças, jovens 
e familiares do Setor de Educação 
da Criança e do Jovem iniciaram o 
projeto “Caridade”, que toca na 
nossa sensibilidade à condição 
humana. Daí em diante, as aulas 

e atividades de todas as classes buscaram 
trabalhar o tema e responder perguntas, como “Qual o verdadeiro sentido 
da caridade na visão de Jesus?”, “O que o Espiritismo acrescentou nessa 
idéia?”, “Qual a diferença entre caridade e assistencialismo?”, “Existe 
uma caridade melhor que a outra?”, “Fora da caridade não há salvação; 
a caridade salva do quê?”, “A caridade que serve para um, serve para 
todos?”, “Posso fazer caridade pelo pensamento?”... 

 O Centro começou a fervilhar, vários cartazes nas paredes, 
entrevistas, etc... Contamos com a participação das companheiras: (i) 
Elaine (v. fig.), diretora do Núcleo de Convivência de Idosos Coração 
Materno (NCI, http://nucleocoracaomaterno.org.br/Programas/nci/), 
que, em aula da Juv. C, comentou sobre o trabalho lindo feito no NCI com 
os idosos da região da Brasilândia, em São Paulo; e (ii) Darcy Carvalho, 
da Ação Solidária Contra o Câncer Infantil (ASCCI) e co-fundadora do ITACI 
(Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, http://www.itaci.org.br/), 
que cuida de pacientes 
jovens oncológicos. O 
encerramento do projeto 
ocorreu no dia 27.05 
no espaço do Núcleo 
Coração Materno, onde 
cada grupo representou 
o enfoque que escolheu 
trabalhar, em rodízio, 
para todos os visitantes 
e participantes.

 Já foram definidos os temas para as pesquisas referentes ao 
Encontro de Cultura Espírita de 2017, dos cursos de Espiritismo para 
adultos (Básico, Educação Mediúnica e Aprendizes do Evangelho). 
 O tema geral é a Reencarnação, base fundamental da 
Filosofia espírita. Cada classe deverá focar um dos seguintes aspectos: 
Planejamento Reencarnatório / Esquecimento do Passado (Básico I); 
Comprovação científica da reencarnação (Básico II); A Reencarnação 
vista por outras religiões no processo histórico (Aprendizes do Evangelho 
I e II); Reencarnação, sofrer para evoluir? Existe o Karma? (Educação 
Mediúnica I);  Como a mídia retrata a Reencarnação – Análise de 
filmes e peças (Educação Mediúnica II). E os alunos já começaram as 
pesquisas... Vamos aguardar o que virá...

Pesquisas para o Encontro de 2017

 Em 07 de maio passado, aconteceu o nosso tradicional Bazar 
beneficente das Mães, fruto da amizade e da dedicação dos Grupos de 
Pintura, Costura, Patchwork e Lanchonete do Centro. 
 Eram lindas produções artesanais – toalhas, cachecóis, 
almofadas, toalhas de mesa, roupas de bebê, entre outras – oferecidas 
por muitas das próprias autoras dos trabalhos, que atendiam 
alegremente o público visitante. A lanchonete do Bazar, em paralelo, 
oferecia seus deliciosos salgados e doces para aqueles que buscavam 
desde um almoço até um cafezinho nas mesas, tudo acompanhado de 
um gostoso bate-papo. 
 Foi um prazeroso dia de confraternização. Toda a renda obtida 
contribui para a manutenção do Centro. Agradecemos a presença e a 
participação de todos. 

Bazar das Mães

“A caridade é uma 
corrente onde o elo 
é o coração, queira 

você ou não.”

"Você conhece o Núcleo de Convivência de Idosos (NCI)?"

 Quando passamos a frequentar um Centro Espírita ou 
decidimos nos dedicar ao estudo da Doutrina, a primeira coisa com que 
nos deparamos é sobre a importância da Caridade. Quem nunca ouviu 
a famosa frase de Kardec, que foi muito objetivo ao afirmar – FORA DA 
CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO ?
 Moisés, quando nos trouxe os 10 mandamentos, falou de 
cumprimento de leis que correspondiam a uma demanda da época, 
elaborando regras e obrigações a serem seguidas e, em contrapartida, 
condutas a serem terminantemente evitadas.
 Jesus, por sua vez, quando esteve entre nós, trouxe a mensagem do 
amor e do perdão. Deveríamos amar o nosso próximo e não deveríamos fazer 
aos outros aquilo que não queríamos que fizessem conosco. A lei do amor.
 Kardec resgata a moral do Cristo sob a luz da Ciência, rejeitando 
tudo que não pudesse ser provado cientificamente. Mas foi definitivo e 
disse, textualmente, que não teríamos salvação fora da caridade; não 

teríamos outra escapatória. A nossa única possibilidade de crescimento e 
transformação seria através da sua prática.
 Desde então, temos nos esforçado em ser melhores e nos forçado 
muitas vezes a exercer atitudes benevolentes e assistenciais, que nos 
darão a garantia da tarefa executada e do dever cumprido. Uma doação 
material, um auxílio fraterno, ações que nos acalmem o coração e façam-
nos sentirmos cristãos. Tudo muito bem-vindo e muito apropriado, mas, 
caridade é isso? Estamos nós realmente em condições de entender o que 
é o verdadeiro sentido da caridade, descrito por Jesus e confirmado por 
Kardec? Teríamos nós entendido até hoje o que é realmente o exercício da 
caridade e para quem podemos referir o seu verdadeiro e maior benefício?
 Kardec falou em praticar a caridade, chamando a atenção para a 
nossa capacidade de perdoar e amar em plenitude, como Jesus havia nos 
demonstrado enquanto esteve entre nós. 

continua na pág. 03

continua na pág. 06

 O Núcleo de Convivência de Idosos Coração Materno iniciou 
suas atividades em junho de 2008 no Bairro Jardim Princesa, no Distrito 
de Brasilândia. O NCI Coração Materno com quase 10 anos de atuação 
e existência, é um trabalho consolidado e conveniado com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo. 

Caracterização do serviço e do Público Alvo
 O objetivo do trabalho é contribuir para o envelhecimento ativo, 
saudável e autônomo, possibilitando ao usuário acesso a Benefícios e 
Programas de Transferência de Renda, Benefício de Prestação Continuada 
e inserção na Rede de Proteção Social, além de fortalecer os vínculos 
familiares e comunitários dos idosos.
 “O NCI é um serviço de proteção básica social, para promover a 
convivência e fortalecimento de vínculos aos idosos com idade igual ou 
superior a 60 anos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. 
Oferece atividades socioeducativas e oficinas planejadas, baseadas 
nas necessidades, interesses e motivações dos idosos, conduzindo à 
construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e 
coletivas, na família e no território.”
 O Núcleo de Convivência atende idosos de ambos os sexos, 
com 100% de gratuidade. Atualmente, 189 idosos frequentam 
diariamente o Núcleo em dias alternados, conforme desejo e aptidão nas 

atividades oferecidas, e 63 são atendidos nos lares pelo PDU-Plano de 
Desenvolvimento do Usuário. 
 O trabalho social do NCI prevê o acolhimento dos idosos e seus 
familiares, por meio de: escuta; registro das necessidades pessoais e 
sociais; orientação e encaminhamentos para a rede de atendimento 
público local; estar pautado na necessidade, expectativas e desejos dos 
usuários, assegurando o desenvolvimento de um projeto afinado com as 
características do território em que está inserido.

Atividades desenvolvidas e Equipe de trabalho
 As atividades desenvolvidas no NCI Coração Materno incluem: 

• Oficinas (dança de salão e folclórica, yoga, teatro e musicalidade, 
canto coral, artesanato, capoeira e ginástica),

• Atividades socioeducativas (sociabilidade, convivência, 
atividades lúdicas),

• Passeios culturais e de lazer (Teatro Municipal; Memorial da 
América Latina; Museu do Imigrante; Museu do Futebol; Museu 
Afro; Museu da Língua Portuguesa; Pátio do Colégio/Solar 
da Marquesa/Museu Anchieta; Memorial da América Latina; 
Pinacoteca, entre outros)

• Encontros e eventos com a família e a comunidade.
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