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APRESENTAÇÃO

A maioria das realizações úteis se consolida no Espírito de equipe.

Foi este conceito que nos orientou para a execução deste livro

que, com o título Os Lírios que Perfumam a Nossa Vida, conta a história

do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz.

Esta é uma comovente história.

É o relato de uma obra planificada no mundo espiritual, e

executada aqui na Terra por uma quantidade imensa de pessoas

comprometidas e integradas com a solidariedade.

Nossa proposição é a de trazer o nosso reconhecimento afetuoso

e sincero a todos esses seres humanos que atuaram, durante esse período,

com seu trabalho caritativo em benefício da Comunidade.

Mas, como poderá ser constatado, poucos foram designados

por seus nomes, pois o histórico do Centro Espírita Nosso Lar Casas André

Luiz é o mesmo de centenas de milhares de homens e mulheres que a ele se

dedicaram, no anonimato, ao longo destes cinquenta anos. Fatalmente seriam

cometidas injustiças.

Entretanto, é absolutamente indispensável citarmos alguns

companheiros que foram importantes na execução deste livro:

Natalino D´Olivo, que aceitou o convite para narrá-la;

Luciano Grisolia Minozzo e Washington Luís Nogueira
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Fernandes, que realizaram um vigoroso trabalho de pesquisa e

que foram os inspiradores deste trabalho;

Ana Gaspar, que, como uma das testemunhas da fundação desta

obra, aceitou o encargo da leitura dos originais e revisão histórica de alguns

pontos importantes para a fidelidade das informações aqui transcritas.

Entregando este livro ao grande público, o objetivo essencial é

o de historiar parte da implantação do Espiritismo no Brasil, e assinalar o que

se pode conquistar com trabalho voluntário potencializado pelo ideal espírita,

sob as benesses dos ensinos de Jesus.

São Paulo, primavera de 1999.

Conselho Doutrinário

Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz
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PREFÁCIO
EM BUSCA DA VERDADE E DA LIBERDADE

Uma reflexão mais profunda sobre a História da Civilização,

desde os seus primórdios, leva-nos a deduzir que a liberdade do homem é o

ponto fundamental em torno do qual giram todos os movimentos de ordem

econômica, filosófica e religiosa. Preservar a natureza humana e a comunidade

parece ser uma preocupação geral.

A Liberdade é um atributo da natureza do ser humano e como

tal deve ser respeitada quando está a serviço do seu desenvolvimento e do

progresso social. Cercear a liberdade quando direcionada para o bem e

manter o cidadão na estagnação, sufocando suas aspirações e desejo de

ascensão, é praticar uma violência e lutar contra o movimento da vida.

O homem, todavia, de um modo geral, não aprendeu devidamente

a disciplina ou a técnica de medi-la no seu convívio social, mesmo nos menores

agrupamentos, quando chamado para o desempenho de algum cargo de

responsabilidade.

A liberdade, no meio em que o indivíduo vive, deve estar limitada

pelos direitos e deveres de cada um. Ela vai até o ponto em que não fira ou

interfira no direito do outro. É aqui que a grande maioria se enrosca, gerando

enormes problemas de ordem individual, com o abuso de sua vida, de ordem

social com a interferência na vida dos outros e a nível nacional e internacional

relativamente ao respeito à ética que se estabelece no intercâmbio.

Mesmo que seja poderoso o dique colocado à corrente da
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liberdade, mais dia menos dia, esse dique será rompido, quando então ninguém

conseguirá reprimir. Pode até reprimir pela força das armas, mas não por

muito tempo. A história nos oferece inúmeros exemplos de movimentos

libertadores.

Citamos alguns para ilustrar o que estamos dizendo. O povo de

Israel, escravo no Egito, preferiu enfrentar as perseguições do faraó, a fome

e a aridez do deserto para retornar à terra prometida, onde pudesse respirar

o ar da liberdade e cultuar a verdade do seu Deus. O Cristianismo, nos seus

primórdios, foi um movimento libertador de consciências. Foi reprimido pelas

forças conservadoras, mas acabou vencendo, graças ao trabalho de Jesus,

dos seus apóstolos e de milhares de criaturas que testemunharam com a vida

o poder do Espírito. O Humanismo, que surgiu no século XIII, trouxe uma

contribuição efetiva, na área da Cultura, das Artes, da Ciência, da Literatura,

cuja influência se estendeu aos séculos seguintes, no preparo das gerações

para a sua liberdade total. A Reforma Protestante foi outro movimento

libertador do século XVI, que tentou transferir a autoridade do homem para

a autoridade da bíblia para que cada um pudesse encontrar, por si mesmo, a

sua liberdade, diretamente em contato com os princípios da Revelação. Era

o livre exame da bíblia. No século XVIII, tivemos o movimento liberal inglês,

que proclamou a liberdade do homem, através da chamada Gloriosa

Revolução da Inglaterra e, finalmente, para coroar o ideal libertário tivemos

o movimento iluminista que culminou com a Revolução Francesa, no século

XVIII, ou mais precisamente, em 1789, através da Declaração dos Direitos

do Homem e do cidadão. Vemos em todos esses movimentos o homem em

busca da verdade e da liberdade.

O Espiritismo, que surgiu no século XIX, com Allan Kardec,

constitui-se no verdadeiro movimento de liberdade porque abrange todos os

aspectos da vida do homem. Partindo do lema: Liberdade, Igualdade e

Fraternidade, Kardec mostra que a nossa evolução material e espiritual se
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processa pela prática desses princípios. Diz ele:

“Três palavras que são por si mesmas o programa de uma ordem

social, que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios

que representam pudessem receber inteira aplicação (1).”

Esta instituição está inserida nesse movimento de libertação,

porque divulga os princípios espíritas por todos os meios que lhe são possíveis,

enfatizando-os na prática, certo de que a genuína liberdade da humanidade

não ocorrerá sem a prática do amor que aquelas três palavras expressam.

Ciente da lei de causa e efeito, sempre adverte sobre a necessidade da

vigilância para não incidirmos nos erros que nos escravizam e limitam nossa

liberdade física e mental no mundo das provas e expiações, não devendo nos

acomodar, mas aprender a lição da dor e a lição do amor que o mundo maior

nos oferece para levantarmos e seguirmos novamente a trilha do caminho

certo. Desta forma, ao lado da ajuda que a instituição propicia para levantar

os caídos, deixa bem visível, para encarnados e desencarnados, a seta

indicadora do Caminho, da Verdade e da Vida. E lembra as palavras de

Jesus: “Conhecereis a Verdade e a Verdade vos tornará livres.”

É muito significativo o lírio branco com a haste da flor voltada

para baixo, para representar o deficiente mental, adotado pela instituição

desde 1960 como logotipo. Alguém poderá achar estranho e até negativo,

mas, na verdade, expressa uma realidade social. A história da humanidade

nos dá muitas informações sobre o preconceito e a discriminação que sempre

existiram com relação ao portador de uma deficiência mental e/ou física.

É lamentável que tudo isto tenha ocorrido nas diferentes épocas

da história, assinalando uma profunda ignorância do problema. Tudo o que

se fazia e se faz agora teve por base o normal. O normal é ter o corpo

perfeito para o desempenho de alguma função. O anormal é aquele que não

possui as mesmas habilidades. Essa discriminação decorreu e decorre ainda
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da filosofia de vida de cada país, de cada povo, de cada cidadão. Se a vida

é matéria, é inútil qualquer tentativa de reverter o quadro.

Esta instituição, partindo de uma filosofia diferente, qual seja a

filosofia espírita, sempre demonstrou em seus trabalhos uma visão biológica,

psíquica, social e espiritual. A visão holística da criança deficiente justifica os

atos de sacrifício e de renúncia de todos os elementos do Grupo que deu

início e persevera até hoje nesse trabalho, que é o de libertar a energia vital

retida no lírio estiolado.

Trabalhar pela criança portadora de deficiência mental é

compreender e acreditar na sua potencialidade; é ver o Espírito como o grande

viajor do infinito, é ter certeza de que os defeitos da matéria não alteram a

integridade do Espírito e de suas grandes aspirações.

Casas André Luiz é para nós uma pousada para reflexão de

milhares de Espíritos equivocados na busca de seus objetivos. E nesse processo

de retificação todos nós aprendemos.

O lírio caído representa a inatividade de seu potencial e a

impossibilidade de demonstrar suas qualidades, mas que poderá voltar a

retornar a sua personalidade integral e ser como qualquer outro Espírito. Na

condição em que se encontra é como um lírio sem expressão, mas que, com

a ajuda e a compreensão de todos, esses lírios serão revitalizados.

Vamos dar vida ao lírio, vamos dar-lhe o adubo de nosso carinho,

a fim de que possa voltar a ser viçoso.

É bom que se diga que a vida é imortal e a dificuldade dos

Espíritos na sua roupagem externa é transitória.

Vamos dar ao lírio, símbolo da pureza e da inocência, a majestade

da sua beleza e função, e estaremos perfumando nossa vida com a Celeste

essência do amor.



OS LÍRIOS QUE PERFUMAM A NOSSA VIDA 11

Os Lírios que Perfumam a Nossa Vida é o nome que veio

inspiradamente, para servir de título a este modesto, mas sincero relato sobre

a história do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, desde a sua

fundação, cuja solenidade comemorativa dos cinquenta anos de existência

ocorreu em 30 de janeiro de 1999, no Palácio das Convenções do Anhembi,

na capital de São Paulo. Foi, sem dúvida, uma festa extraordinária, que

expressou a alegria e o dinamismo de todos quantos integram o Movimento

de Libertação Espiritual no preparo dos pródromos da Nova Era.

São Paulo, 20 de março de 1999.

Natalino D‘Olivo.

(1) KARDEC, Allan, Obras Póstumas – p.194 – 12ª Ed. Lake -1998
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I PARTE

OS PRECURSORES E ORIGEM DO ESPIRITISMO
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1 – OS PRECURSORES DO CRISTIANISMO

“As grandes idéias não aparecem nunca de súbito. As que têm a

verdade por base contam sempre com precursores, que lhes preparam

parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um

homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos

esparsos, com eles formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, tendo

surgido bruscamente, a doutrina encontra, ao aparecer, Espíritos inteiramente

preparados para aceitá-la. Assim aconteceu com as idéias cristãs, pressentidas

muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e das quais foram Sócrates e

Platão os principais predecessores.” (2)

O advento do Cristo contou com precursores em todas as

regiões do globo, séculos antes. Fo-Hi, Lao-Tsé, Confúcio, Mêncio, Viasa,

Gautama, Pitágoras, Sócrates, Platão, Hermes, dentre outros, foram grandes

missionários que reencarnaram em ambientes diferentes e trouxeram a   idéia

de Deus e das leis morais a que todos os homens se devem submeter para a

obtenção de todos os benefícios da evolução espiritual. Afinados com as

características da civilização e dos costumes de cada povo, cada um deles

foi portador de uma doutrina de amor com princípios filosófico e moral em

sintonia com os ensinamentos que mais tarde traria o Cristo para propiciar ao

homem um novo estágio de ascensão espiritual.

Foram, naturalmente, compelidos, em razão do obscurantismo

dos tempos, a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos

símbolos, como os que se conhecem dentro dos rigores iniciáticos.
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O povo de Israel e seus profetas que vaticinaram a vinda do

Cristo, como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Joel, Zacarias e Malaquias,

constantes do Velho Testamento e que viveram, praticamente, em função

dessas profecias, foram precursores da doutrina cristã. Moisés, o grande

líder, ao conceber os Dez Mandamentos, lança as bases da religião monoteísta,

da Justiça e do Direito, apesar de as doutrinas antigas já terem arraigado a

crença de um Deus único, sendo o politeísmo apenas uma questão

simbológica, para satisfazer a mentalidade geral.

“Jeremias toma a defesa dos oprimidos, clama pela paz, prega

contra a tirania, a trapaça, o assassinato, os maus costumes. Deixa ao mundo

uma grande lição e um grande exemplo. Era um homem que chorava, como

choram todos aqueles que percebem as fraquezas do povo, a falência da

humanidade.” (3)

João Batista foi um predecessor direto, ou seja, mais próximo

do Cristo. Proclamou o arrependimento, falou dele e o apresentou ao povo

no momento oportuno. A profecia sobre João como precursor está em

Malaquias, capítulos 3 e 4. A profecia fala do profeta Elias, mas Jesus, no

monte Tabor, confirma ser João Batista o Elias que voltaria. Em outras palavras,

João era a reencarnação de Elias. (4)

Os essênios, antes de Jesus e ao tempo dele, desempenharam

uma tarefa importante no preparo da comunidade palestina. Sustentavam

uma doutrina de amor e fraternidade, levando aos carentes da periferia da

cidade a terapia do passe, através de grupos formados para o desempenho

desta tarefa. Eram os chamados terapeutas. Acreditavam em Deus, na

imortalidade da alma, na reencarnação, no mundo dos Espíritos e praticavam

a mediunidade com disciplina e ordem.

Parece claro que os essênios tenham sido, como os profetas,

precursores do Cristo, pela afinidade de suas idéias com o Cristianismo.
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Parece óbvio também que o Mestre não os citou para não se identificar com

qualquer seita da época. Citou os profetas que inspiravam os essênios e que

eram estudados por eles. A bíblia era a base das instituições religiosas. Mas

eles tinham um comportamento completamente diferente do dos saduceus e

fariseus. E Jesus não podia se identificar com qualquer deles, para não

comprometer a organização dos ensinos cristãos, diante da fúria e ambição

pelo poder dos saduceus e fariseus, que eram, na ocasião, grandes aliciadores

de adeptos. Foi, sem dúvida, um critério prudente de Jesus, e não podia ser

diferente diante da sua missão e da nova doutrina que trazia. Era uma doutrina

de aproximação e fraternidade. Dotada de grande poder

de persuasão, através da palavra e dos atos, manifestar simpatia por uma

seita, no caso a dos essênios, seria provocar uma revolução social.

Allan Kardec cita Sócrates e Platão como os principais

precursores da doutrina cristã e do Espiritismo, visto que ambos, para ele,

pressentiram as idéias cristãs; em sua doutrina, igualmente encontram-se os

princípios fundamentais do Espiritismo. O resumo da doutrina desses dois

filósofos consta da Introdução de O Evangelho Segundo Espiritismo,

mostrando a coincidência doutrinária, principalmente no que diz respeito à

imortalidade da alma, à reencarnação e à moral, não obstante terem vivido

400 anos antes de Cristo.

(1) KARDEC, Allan, O Evangelho segundo o Espiritismo – Introdução.
(2) IMBASSAHY, Carlos – A missão de Allan Kardec, Ed. FEP – 1957.
(4) Mateus 17:1 a 13.
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2 – SÓCRATES E A IMORTALIDADE DA ALMA

Sócrates (469-399 a.C.), natural de Atenas, quis, inicialmente

ser escultor como seu pai. Aconselhado, porém, por um amigo, dedicou-se à

Filosofia, tornando-se um verdadeiro mestre. Nada escreveu. Tudo o que

sabemos a seu respeito e de sua doutrina é através de seus discípulos, Platão

e Xenofonte. Filosofia para ele é pesquisa do saber. Toda a sua vida girou em

torno da busca do conhecimento que está dentro de cada um. Aprendizagem

consiste em despertar os conhecimentos inatos e adormecidos. Daí a famosa

frase que adotou: Conhece-te a ti mesmo. Não se julgava sábio e dizia: Só

sei que nada sei. O aprendiz só chega ao conhecimento de si mesmo, após

ter desprezado os conceitos vagos e vulgares, repetidos pela maioria, sem

reflexão, através do processo de perguntas e respostas e elaborado um

conceito próprio, permanente, de caráter universal, que expresse a verdade.

Conhecer o conceito de cada coisa, na sua essência, é a característica principal

do seu método, a maiêutica (do grego maieutikós, parto) em homenagem à

sua mãe que era parteira. Dizia que, assim como ela ajudava a trazer crianças

ao mundo, ele exercia a arte de trazer à luz as idéias verdadeiras, o Espírito,

a razão, a consciência.

As questões que Sócrates dava preferência são aquelas referentes

à moral. Perguntava aos seus ouvintes em que consiste a coragem, a covardia,

a piedade, a justiça. Ao ouvir as diversas definições, multiplicava as perguntas,

a fim de obter, por indução, dos casos particulares e concretos, um conceito

geral do objetivo em estudo. Sócrates costumava utilizar o termo logos, que

significa razão. Buscar a razão de alguma coisa, é buscar o seu verdadeiro
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conceito.

Ele admite a imortalidade e a espiritualidade da alma e a

reencarnação. Deus é o logos, a razão perfeita, o fim último e a felicidade

suprema do sábio. O homem deve procurar a semelhança com Deus através

da prática da virtude, que é o sinônimo de sabedoria e de ciência. A ciência

só é útil quando torna a alma melhor. Ser sábio é ser bom. Para ele não havia

deuses senão o Deus interior de cada ser humano. E cada qual é o criador de

si mesmo. E cada qual só pode iluminar a si mesmo. Seu pensamento está em

sintonia com o Cristianismo e o Espiritismo. Jesus disse: o reino de Deus

está dentro de vós; Vós sois deuses.

Expunha as suas idéias nas ruas e praças. Não dava importância

à posição social de seus discípulos ou ouvintes. Dialogava com ricos e pobres,

cidadãos ou escravos. Dirigia sua atenção à essência das criaturas, sem fazer

distinção de classe ou posição social. Foi acusado de corromper a mocidade

e ignorar os deuses da cidade, por influência do povo que era politeísta e

fanático pelos deuses humanizados da mitologia e que Sócrates impugnava.

Foi condenado à pena máxima, através da ingestão de cicuta (planta venenosa).

Enquanto os amigos e discípulos e a sua esposa lastimavam a sua próxima

perda, ele recebeu a notícia com muita tranquilidade, dizendo que a morte do

corpo daria muito mais vida às altas verdades de seu pensamento e do seu

exemplo, espalhados por toda a parte, devotadamente. Encarou a morte

como útil às suas lições filosóficas e à causa da humanidade. Enquanto

aguardava a execução da sentença, conversava calmamente com seus

discípulos a respeito da imortalidade da alma. Era portador de um alto grau

de percepção, que lhe dava plena segurança da vida eterna, dizendo aos

seus amigos e discípulos: Quando me descerem à sepultura – creiam que

estão a enterrar-me apenas o corpo e não a alma.

Platão, em seus Diálogos, refere-se ao gênio que orientava seu
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mestre, proporcionando-lhe inspirações sutis e ampliando-lhe a capacidade

perceptiva. Era coadjuvado por Espíritos de alta hierarquia, sendo ele próprio

um deles. Viveu de acordo com sua consciência e desencarnou sem renunciar

aos seus mais caros valores. Em O Livro dos Espíritos, podemos encontrar

o seu nome subscrito como participante da falange do Espírito da Verdade.
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3 – PLATÃO E O MUNDO DAS IDÉIAS

Platão (427-347a.C.) – Nasceu em Atenas, filho de família

aristocrática e abastada. Seu nome verdadeiro era Aristocles. Devido à sua

constituição física, recebeu o apelido de Platão, que, em grego, significa

ombros largos. Na juventude, entregou-se ao estudo das Ciências sob o

magistério de Cratilo, discípulo de Heráclito. Mais tarde passou para a escola

de Sócrates de quem foi discípulo por quase dez anos. Por ocasião da morte

do mestre, retirou-se para Megara, donde empreendeu uma série de viagens

ao Egito, à Itália e à Sicília. De volta à Grécia, estabeleceu-se definitivamente

em Atenas, abrindo sua escola, com o nome de Academia. De então até a

morte, ocorrida em 347, ocupou-se exclusivamente em ensinar e escrever.

Platão é o primeiro filósofo antigo de quem possuímos as obras

completas. Porém, dos 35 Diálogos que correm sob o seu nome, muitos são

apócrifos, outros de autenticidade duvidosa. A forma dos escritos platônicos

é o diálogo, transição espontânea de Sócrates e o método estritamente didático

de Aristóteles. No fundador da Academia, o mito e a poesia confundem-se

muitas vezes, com os elementos puramente racionais do sistema. Seus diálogos

mais importantes são: Apologia a Sócrates, Críton, Fédon, O Banquete,

Eutífron, Górgias, Parmênides e o Estadista, A República, Protágoras, Timeu,

Teateto, e As Leis.

Um dos aspectos mais importantes da filosofia de Platão é sua

teoria das idéias, através da qual procura explicar como se desenvolve o

conhecimento humano. Segundo ele, o processo de conhecimento se
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desenvolve por meio da passagem progressiva do mundo sensível dos

fenômenos, para o mundo inteligível, das idéias e essências. A primeira etapa

do processo é dominada pelas impressões ou sensações advindas dos

sentidos. Essas impressões sensíveis são responsáveis pela opinião que temos

da realidade. A opinião (doxa, em grego) representa o saber que temos sem

tê-lo procurado metodicamente. O conhecimento, entretanto, para ser

autêntico, deveria ultrapassar a esfera das impressões sensoriais, o plano da

opinião, e penetrar na esfera racional do mundo das idéias.

Para se atingir o conhecimento autêntico (episteme), Platão

propõe o método dialético, que consiste na contraposição de uma opinião

através da discussão, até escoimá-la de erros e equívocos. A opinião pessoal

pode estar errada. Isto porque as coisas particulares têm suas características

opostas, como belo e feio, justo e injusto e o conhecimento sensível das

coisas pode ter um caráter contraditório, como o ser e o não ser, mais

relacionado com a opinião e não ao conhecimento propriamente dito. Somente

quando saímos do mundo sensível e atingimos o mundo racional das idéias,

alcançamos também o domínio do ser absoluto, eterno e imutável. Nesse

mundo das idéias, só podemos entrar através do conhecimento racional,

científico ou filosófico.

A opinião se forma pelo conhecimento parcial das coisas, através

dos sentidos. O mundo sensível é um mundo de seres incompletos e

imperfeitos. No mundo das idéias moram os seres totais e perfeitos: a justiça,

a bondade, a coragem, a sabedoria, etc. O mundo das idéias é o verdadeiro.

Quando nascemos, trazemos as idéias perfeitas e, por isto, precisamos nos

esforçar por recordá-las. “Recordar é viver”. Para a pessoa sair da ilusão

para a realidade, para a luz, ele criou uma alegoria, conhecida como alegoria

da caverna que explica a evolução do processo do conhecimento; para ele,

a maioria dos seres humanos se encontra nos fundos de uma caverna, de

frente para a parede e de costas para a abertura luminosa. A luz que entra na
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caverna projeta na parede as sombras dos seres que estão fora, na claridade.

O prisioneiro contempla as projeções e, acostumado com elas, assume a

ilusão do que vê, como se fosse a realidade. Para se libertar da ilusão, teria

que habituar os olhos à visão do real. Esta alegoria não podia ser melhor para

mostrar a situação da maioria, voltada, exclusivamente, para o mundo dos

sentidos, de costas para o mundo do real que está dentro de si e no mundo

dos Espíritos, de onde viemos e para onde voltaremos.

As idéias de Platão são claras e profundas. Em seus livros

encontramos textos que o identificam como um homem de grande percepção

espiritual, razão pela qual Kardec o considerou, juntamente com Sócrates,

como precursor do Cristianismo e do Espiritismo.
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4 – APÓSTOLO PAULO – O GRANDE
MISSIONÁRIO (5)

Paulo de Tarso, doutor da lei, fariseu por nascimento, cidadão

de Roma, conhecido posteriormente como o Apóstolo dos Gentios, coloca-

se, por suas ações, como o valoroso divulgador e perpetuador dos ensinos

de Jesus. Sua conversão ao Cristianismo, sinalizada na estrada para Damasco,

significa hoje um dos paradigmas deste milênio, pois evoca a mudança

estrutural de pensamento e comportamento individuais, em prol de uma causa

nobre.

O seu encontro pessoal com Jesus o categoriza entre os médiuns

mais lúcidos daqueles tempos, e o coloca como o “vaso escolhido” pelo

Mestre, conforme relatos de Emmanuel, para levar à cristandade ainda

incipiente, o seu exemplo de coragem e bom-senso diante das tentativas de

sincretismo já fortemente atuantes à sua época.

São famosas as suas Epístolas, nas quais tece orientações às

inúmeras igrejas cristãs que fundara no Ocidente e Oriente, nas quais pode-

se encontrar sinais inequívocos de um conhecimento cognitivo previamente

desenvolvido, e solidificado nas lutas pelas implantação da 2ª Revelação entre

os homens.

Reportamo-nos à obra mediúnica notável que Francisco Cândido

Xavier nos legou, seguindo as orientações dos Espíritos Superiores, para

encontrar em uma delas, Paulo e Estêvão, os rastros do sacrifício pessoal,

intransferível, deixados por Paulo em sua missão árdua e regeneradora.  Aliado
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aos apóstolos de Cristo, nem por isso deixou de salvaguardar a pureza dos

ensinos éticos e morais de Jesus, alicerçando-os na sua conduta reta de “bom

combatente”, conforme sua própria expressão. Tendo Estêvão como seu

Espírito orientador, o missionário dos primeiros tempos do Cristianismo ainda

da permanece, nos dias de hoje, como aquele que foi forte na fé, nas obras e

no amor a Deus, a Jesus e aos homens.

(5) Texto de autoria de Sonia Theodoro da Silva, a pedido do narrador Natalino
D’Olivo.
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5 – SWEDENBORG – O GRANDE MÉDIUM

Emmanuel Swedenborg (1688-1772) – Allan Kardec incluiu o

nome desse grande médium e notável escritor sueco dentre os signatários

das instruções contidas nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos.

Era grande autoridade em física e em Astronomia e autor de

importantes trabalhos sobre marés e sobre a determinação das latitudes. Era

também zoologista e anatomista; financista e político, tendo antecipado as

conclusões de Adam Smith. Exercia a profissão de engenheiro militar de minas

e trabalhava par a casa real. Seu desenvolvimento psíquico e mediúnico ocorreu

aos 25 anos e não interferiu na divulgação de seus livros científicos, publicados

após essa data. Conan Dolye o considera um grande sábio e portador de

uma lúcida mediunidade.

Foi bastante expressiva a sua atuação no fim do século XVII e

inícios do século XVIII, com a publicação de 30 livros sobre teologia e ciência,

que se expandiu por toda a Europa, criando uma atmosfera propícia ao

aparecimento de inúmeros pesquisadores dos fenômenos psíquicos. Sir Arthur

Conan Doyle, que inicia o seu livro (6) com o estudo da vida e obra de

Swedenborg, exalta, com muita propriedade, as qualidades desse médium

que, desde menino possuía potencial mediúnico a manifestar-se através da

clarividência.

Era um estudioso da bíblia e teólogo. Reformulou a teologia

católica, provocando celeuma e descontentamento nos meios religiosos e

ataques de inimigos acomodados na fé cega e nos dogmas da ciência oficial.
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É óbvio que, na época, oitenta anos antes de Kardec, ocorressem essas

reações. Quase cem anos depois, o Codificador sofreu a mesma reação por

parte dos cientistas e do clero. Falando de sua  doutrina, o historiador do

Espiritismo declara:

“Verificou que o outro mundo, para onde vamos após a morte,

consiste de várias esferas, representando outros tantos graus de luminosidade

e de felicidade; cada um de nós irá para aquele a que se adapta a   nossa

condição espiritual. Somos julgados automaticamente, por uma lei espiritual

das similitudes; o resultado é determinado pelo resultado global de nossa

vida, de modo que a absolvição ou o arrependimento no leito de morte tem

pouco proveito. Nessas esferas verificou que o cenário e as condições deste

mundo eram reproduzidas fielmente, do mesmo modo do que a estrutura da

sociedade. Viu casas onde viviam famílias, templos onde praticavam o culto,

auditórios onde se reuniam para fins sociais, palácios onde deviam morar os

chefes.

A morte era suave, dada a presença de seres celestiais que

ajudavam os recém-chegados na sua nova existência. Esses recém-vindos

passavam imediatamente por um período de absoluto repouso.

Reconquistavam a consciência em poucos dias, segundo a nossa contagem.

O homem nada perde pela morte: sob todos os pontos de vista

há ainda um ser, conquanto mais perfeito do que quando na matéria. Levou

consigo não só as suas forças, mas os seus hábitos mentais adquiridos, as

suas preocupações, os seus preconceitos”.

Há muitos outros pontos da doutrina de Swedenborg que são

análogos aos da Doutrina Espírita.

Em virtude de Emmanuel Swedenborg ter apresentado algumas

discrepâncias doutrinárias no aspecto teológico, tornou inviável a divulgação

de sua doutrina. Divulgá-la seria divulgar a verdade e o erro juntos e causaria
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muitas dúvidas e confusões no Espírito do leitor ou do adepto. Talvez seja

por esta razão que Allan Kardec tenha dito: é preferível rejeitar noventa e

nove verdades a aceitar uma só mentira. Mas não podemos negar a sua

grande contribuição como preparo para o surgimento do Espiritismo oitenta

anos depois.

A diferença entre Swedenborg e Kardec está no fato de o

primeiro ter unido a sua revelação à teologia, apresentando alguns pontos

contraditórios e inaceitáveis, sem qualquer base na ciência e o segundo ter

ligado a revelação dada pelos Espíritos à ciência. Essa é a diferença essencial.

Tudo em Kardec passou pelo bom-senso e foi analisado à luz

dos fatos. A verdade científica é progressiva, perfectível, aprimorando-se ao

longo do tempo, visto que é da sua natureza submeter-se à crítica e ser

reformulada quando necessário.

(6) DOYLE, Arthur Conan, História do Espiritismo – Tradução de Júlio Abreu Filho –
Ed. Pensamento – São Paulo – SP.
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6 – MESMER E O FLUIDO MAGNÉTICO

Franz Anton Mesmer (1734-1815), médico alemão, nasceu em

Iznang, aldeia próxima ao lago de Constança, na Alemanha, e faleceu em

Meersburg, Alemanha. Estudou Filosofia, Teologia e finalmente Medicina em

Viena e pretendia haver descoberto nas propriedades do ímã um remédio

para todas as doenças. Realizou inúmeras experiências e, em menos de um

ano, chegou à conclusão de que não era o ímã que atuava, mas o seu próprio

magnetismo. O magneto não era o mago da saúde, mas o magnetizador.

Libertou-se dos ímãs artificiais de qualquer espécie e limitou-se a massagens

aplicadas nas regiões afetadas. Era a aplicação do fluido magnético animal. É

o autor da teoria denominada mesmerismo, ou magnetismo curativo, segundo

a qual todo ser vivo seria dotado de um fluido magnético capaz de se transmitir

a outros indivíduos, estabelecendo-se assim influências psicossomáticas,

recíprocas, inclusive com fins terapêuticos.

Em Paris, onde o mesmerismo se popularizou, em decorrência

das curas realizadas, Mesmer, diante dos preconceitos das academias que

recusavam examinar judiciosamente seu método publicou, em 1779, um

trabalho com o título Dissertação Sobre a Descoberta do Magnetismo

Animal. Nesse trabalho, ele afirma que o Magnetismo é uma ciência, com

princípios e regras, ainda desconhecida.

Demonstrou, ainda no século XVIII, que os sintomas anormais

podiam ser produzidos por outra pessoa, iniciando uma nova era na

psicopatologia. Quando aplicava o fluido magnético, geralmente os enfermos
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entravam em crises e convulsões, que ele chamava de terapêuticas. O conde

Puységur seu discípulo, desenvolveu o sonambulismo artificial, a sugestão

mental e a transmissão do pensamento,e ainda a clarividência associada

a ele, que se desenvolve durante o transe magnético.

“Em cada povoação, em cada cidade da França, Europa e

América aparecem, desde 1820, em salões regurgitando de público,

magnetizadores profanos que produzem os mais extraordinário efeitos e já

não há alguma pessoa medianamente ilustrada que tente negá-los. Mas a

academia de Paris, a mesma que repeliu o pára-raios de Franklin e a vacina

de Jenner, e qualificou de utopia o barco de Fulton, encerrada em seu orgulho

néscio, volve a cabeça sustentando que nada vê, nem nada viu.” (7)

No século XIX, o mesmerismo, rebatizado como hipnotismo

pelo inglês James Braid (1841), voltou a ser matéria de estudo dos psicólogos

clínicos, como histeria, crises nervosas, sono, paralisia, catalepsia, etc.

Allan Kardec identificou as duas ciências: Magnetismo e

Espiritismo, porque ambas se baseiam na manifestação da alma e no estudo

dos fluidos. Disse o seguinte:

“O magnetismo preparou o caminho do Espiritismo, e os rápidos

progressos desta última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização

das idéias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e

do êxtase às manifestações espíritas, há apenas um passo; sua conexão é tal

que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar de outro. Se tivermos

que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e

poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de

falar da luz. Contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais

justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado

com superioridade de talento e de experiências. A ele não nos referiremos,

pois, senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações
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íntimas das duas ciências que, na verdade, não passam de uma.”(8)

Hoje, existem estudos amplos e aprofundados sobre o

Magnetismo e há várias maneiras de pesquisá-lo: magnetismo biológico,

terrestre, animal, pessoal e magnetismo espiritual. O magnetismo espiritual é

o fluido quintessenciado espargido pelos Espíritos sobre o médium curador

que o utiliza para magnetizar e curar os doentes.

O fluido tem várias demonstrações; além de magnetismo animal,

como: od, eletricidade animal, força néurica, magnetismo vital, força vital,

etc. servindo esta nomenclatura para designar um agente. (9)

Foi Mesmer quem levou o Magnetismo Animal e o Mesmerismo

para as Academias. Da sua teoria e prática surgiram polêmicas que levaram,

mais tarde, os cientistas ao reexame da teoria, aceitando-a como útil e

proveitosa para a humanidade.

A teoria dos fluidos, tão ferozmente criticada como heresia

científica proveniente das hipóteses ingênuas do século XIX, está hoje sendo

readmitida pela Física embora com outros nomes e outras modalidades

descritivas. Na essência, porém, é a mesma teoria do fluido universal e do

fluido vital que tem sido sustentado pela ciência espírita.

(7) ZWEIG, Stefan - A Cura pelo Espírito, pág. 73, Ed. Guanabara Waissman Koogan
Ltda – Rio de Janeiro – RJ.
(8) KARDEC, Allan – Revista Espírita, março/1858 – Edicel.
(9) PAULA, João Teixeira – Dicionário Enciclopédico Ilustrado, 3ª.ed. Edit. Bels S/A,
1976.
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7 – DAVIS E A NOVA REVELAÇÃO

Andrew Jackson Davis (1826-1910) – Nasceu no dia 11 de

agosto de 1826 e faleceu aos 13 de janeiro de 1910, com a idade de 84

anos, em sua residência de Waterton, no Estado de Massachusetts, EUA,

legando à humanidade o exemplo de sua frutuosa existência. Publicou 40

livros. É considerado o Allan Kardec norte-americano, pelo seu trabalho e

dedicação, como aconteceu no Brasil com Bezerra de Menezes, que recebeu

o honroso título de Kardec brasileiro.

Nascido em família humilde e inculta, num distrito rural de Nova

York (E.U.A.), ele mesmo, quando menino, não fazia crer, a quem o visse,

que viria ser a exponencial figura de autor mediúnico, que assinaria tantos

livros de real valor, no campo da reflexão filosófica.

Diz Conan Doyle que jamais houve um rapaz com menos

disposições favoráveis do que Davis. Entretanto, naquela criatura mirrada

dormitavam forças espirituais. Antes dos vinte anos já tinha escrito um dos

livros de reflexões mais profundos e originais da época. Poderia haver mais

clara prova de que nada tinha vindo dele mesmo e de que não passava de um

conduto, através do qual fluía o conhecimento daquele vasto reservatório

que dispõe de tão incompreensíveis dispositivos? O valor de uma Jeanne

D´Arc, a santidade de uma Teresa D´Ávila, a sabedoria de Jackson Davis,

os poderes supranormais de um Daniel Home, tudo flui da mesma fonte.

Ele contava com apenas 18 anos, quando, em Espírito, teve a

revelação de sua tarefa. Sentiu-se transportado da pequena localidade onde
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morava, Poughkeepsie, nas montanhas de Catskill, quarenta milhas distante.

Nas montanhas, falou com dois anciãos, que lhe revelaram ser seus mentores,

mais tarde identificados como Galeno e Swedenborg. Fora seu primeiro

contato com os mortos.

Com o tempo, sua mediunidade ganhou novos rumos. Quando

em transe, falava várias línguas, inclusive o hebraico, todas dele desconhecidas,

expondo – apesar de nada conhecer de gramática ou de regras de linguagem

e sem quaisquer estudos literários ou científicos – admiráveis conhecimentos

de Geologia e discutindo, com rara habilidade, intrincadas questões de

arqueologia histórica e bíblica, mitologia, bem como temas linguísticos e sociais.

De tal modo eram as respostas, que “fariam honra – segundo o Dr. George

Bush, professor de Hebraico na Universidade de Nova York – a qualquer

estudante daquela idade, mesmo que, para as fornecer, tivesse consultado

todas as bibliotecas da Cristandade.”

Sua pessoa chamou logo a atenção do Dr. Lyon, do Rev. William

Fishbough e de muitos homens sérios e cultos, entre os quais sobressai o

nome de Edgar Allan Poe.

Durante dois anos Davis ditou, em transe inconsciente, um livro

sobre os segredos da Natureza, dado a público, em 1847, sob o título Os

Princípios da Natureza. A ele Conan Doyle se referiu, dizendo ser “um dos

livros mais profundos e originais de filosofia de sua época.”

Semelhante fato mais tarde se passaria, aqui no Brasil, com o

médium Francisco Cândido Xavier, o qual, nascido em meio igualmente pobre

e inculto, e sem conhecimentos à altura, psicografou, aos vinte anos, a notável

e originalíssima obra poética – Parnaso de Além-Túmulo.

Como este médium, Davis também recebeu muitos outros livros,

em parte editados com o título geral de Filosofia Harmônica, a ele

transmitidos pela entidade espiritual Swedenborg. Dezenas de edições foram
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publicadas nos Estados Unidos, o que bem mostra o interesse que suas

doutrinas reveladoras despertaram, conquistando milhares de prosélitos.

Davis não era um místico nem um religioso, no sentido vulgar, e

nem aceitava a revelação bíblica na sua interpretação literal. Todavia, era

honrado, sério, incorruptível, amante da Verdade e sinceramente compenetrado

de sua responsabilidade. Na sua pobreza material, jamais esqueceu a justiça

e a caridade para com todos.

Suas faculdades medianímicas chegaram a uma maior plenitude,

depois dos 21 anos de idade, e ele pode então observar mais claramente o

processo desencarnatório de várias pessoas, narrando-o em todas as suas

minúcias. Suas descrições estão concordes com inúmeras outras feitas por

médiuns de diferentes países, adquirindo na obra mediúnica de Francisco

Cândido Xavier complementação assaz relevante.

Antes de 1856, Jackson Davis profetizou o aparecimento dos

automóveis e dos veículos aéreos movidos por uma força motriz de natureza

explosiva, como também as máquinas de escrever e, ao que tudo indica as

locomotivas com motores de combustão interna descritas em sua obra

Penetralia, hoje centenária.

Afora isso, ele também predisse, em 1847, a manifestação

ostensiva dos Espíritos com as criaturas humanas, frisando que não levaria

muito tempo para que essa verdade se revelasse numa exuberante

demonstração.

Sua obra inicial, de grande importância, foi uma preparação para

o aparecimento do Espiritismo, e numa de suas notas, datada de 31 de março

de 1848, lê-se este significativo trecho:

“Esta madrugada um sopro quente passou pelo meu rosto, e

ouvi uma voz, suave e firme, dizer-me: ‘Irmão, foi dado início a um bom
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trabalho; contempla a demonstração viva que surge’. Pus-me a cismar no

significado de tal mensagem.”

Muito longe estava ele de supor que, justamente na noite do

citado dia, as irmãs Fox, em Hydesville, conversariam, por meio de batidas,

com o Espírito de um morto, inaugurando o grandioso movimento espiritista

mundial.

Por causa desse fato, Jackson Davis passou a ser citado por

alguns escritores espíritas como “o profeta da Nova Revelação.”

À série de livros sob o título geral de Filosofia Harmônica,

livros de alto nível moral e intelectual, seguiram-se as Revelações Divinas

da Natureza, cuja recepção absorveu os anos seguintes de sua vida.

Mediante suas visões espirituais do Além, deste apresentou

descrição bem aproximada de que os Espíritos forneceriam em diversos países,

inclusive no Brasil, aqui pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos

livros do Espírito André Luiz.

Davis viu por lá uma vida semelhante à da Terra, vida a que se

poderia chamar semimaterial, com gostos e objetivos adaptados às nossas

naturezas, que a morte não modifica. Viu que, nesse vasto Além, o trabalho

científico, o artístico, o literário e o humanitário não cessam. Viu as várias

fases e graus do progresso espiritual, referindo-se às causas que retardam a

evolução humana.

A bem da verdade, diga-se que os seus numerosos livros diferem,

em vários pontos, dos ensinos kardequianos, sem contudo estar com eles em

contradição.

Jackson Davis avançou mais do que Swedenborg no

levantamento dos véus que encobrem os mistérios da Vida, mas o emérito

pedagogo Allan Kardec, missionário posterior, trouxe á lume as razões e
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explicações necessárias à fenomenologia abundamente da época.

Esta justa, mas não depreciativa ressalva, não empana e nem

desmerece a real importância dos ensinos legados pelo grande médium norte-

americano, a respeito dos quais o notável crítico E. Wake Cook teceu

louvores.

Nas viagens que, desprendido do corpo, fez ao mundo dos

Espíritos, Davis presenciou, num lugar a que chamou “Summerland”, a

educação harmoniosa das crianças desencarnadas, reunidas por grupos, em

grandes e belos edifícios, nos quais se lhes administrava instrução e cuidados

especiais, conforme a faixa etária e a capacidade de assimilação.

Davis ficou tão maravilhado com o sistema ali adotado e sua

engenhosa organização, que buscou concretizá-lo no plano terrestre. Daí

nasceu o primeiro Liceu Espiritista, por ele fundado em 25 de janeiro de

1863, em Dodsworth Hall, Broadway, Nova York. Esse movimento liceano

ramificou-se nos Estados Unidos e propagou-se à Inglaterra, ao Canadá, à

Austrália, etc..

O célebre vidente americano sofreu acusações caluniosas e

críticas acerbas, contra ele assacadas pelos eternos malversadores da Verdade.

Homem superior, a tudo se sobrepunha com tolerância evangélica e larga

compreensão. (10)

Nos últimos anos de vida, Andrew Jackson Davis dirigiu uma

pequena livraria em Boston.

Foi o organizador do primeiro movimento de mocidades espíritas

no mundo.

(10) DOYLE, Arthur Conan – História do Espiritismo – Cap.III, pg. 59.
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8 –  IRMÃS FOX –FENÔMENOS DE HYDESVILLE

Irmãs Fox – 1847 – Arthur Conan Doyle, cujo nome dispensa

apresentação, traz no seu livro História do Espiritismo (11), um trabalho de

síntese dos acontecimentos de Hydesville, que representa marco significativo

na história do espiritualismo, que culminaria com a codificação espírita.

A fenomenologia que ocorreu em Hydesville, foi tomada,

historicamente, como marco inicial do Espiritismo, embora se saiba que

fenômenos sempre ocorreram no mundo, em todas as épocas. As batidas, a

movimentação de objetos, a comunicação posterior com o Espírito Charles

Rosma atestaram a possibilidade de comunicação entre dois planos

existenciais, trazendo a certeza patente de que a morte nada mais significa do

que o traslado desta dimensão, para uma outra, onde a matéria vige em

concentrações mais sutis.

As manifestações de Espíritos ainda ocorrem no mundo atual

através de fenômenos, alguns classificados como poltergeist, outros através

da combustão espontânea de objetos e corpos humanos, ainda outros pela

comunicação ostensiva em médiuns desprovidos de treinamento e educação

mediúnica. Prossegue o interesse das multidões nessas manifestações, que

nada mais atestam do que a existência do Espírito imortal, em qualquer situação

evolutiva na qual se encontre.

Allan Kardec metodizou em O Livro dos Médiuns, a diretriz

segura para o conhecimento e o trato com as manifestações do mundo invisível,

afirmando que médiuns somos todos os que, através dos sentimentos e das
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ações, nos tornamos agentes do mundo espiritual ao qual pertencemos, neste

que é o mundo das manifestações das formas materiais.

(11) DOYLE, Arthur Conan, M.D., LLD,  The History of Spiritualism. (Nota da Rev.)
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9 – ALLAN KARDEC – O CODIFICADOR

Hippolyte Léon Denizard Rivail, nasceu em Lyon, França, aos 03 de

outubro de 1804 e faleceu aos 65 anos, em 31 de março de 1869, em

Paris. Foram seus pais,

Jean Baptiste Antoine

Rivail, magistrado e juiz, e

Jeanne Louise Duhamel

Rivail, domiciliados nessa

cidade, à Rua Sala 76.

Estudou na Suíça, na

cidade de Yverdon, na

célebre escola de

Pestalozzi. Formou-se em

Humanidades e tornou-se

um grande educador e

entusiasta do ensino.

Em 1826, o

Prof. Rivail funda o Instituto

Técnico Rivail, aos moldes do recém-extinto Instituto de Yverdon, de

Pestalozzi, na Rua Sévres, 35, que funcionou até 1835. Nesse mesmo ano,

porém, sofrendo alguns abalos em sua vida econômica, é obrigado a fechar a

escola e trabalhar arduamente para recuperar-se, o que consegue ao cabo

de alguns meses.

Em 1832 casou-se com a Professora Amélie Gabrielle Boudet,
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sua eficiente colaboradora. Após o falecimento de Kardec, ela assumiu, aos

setenta e quatro anos de idade, os compromissos do marido, principalmente

os pertinentes às atividades de divulgação do Espiritismo.

O Prof. Rivail era versado em outras matérias, como física,

química, astronomia e anatomia comparada, sobre as quais organizou cursos

e lecionou, em sua casa, gratuitamente. Foi professor na Escola Pestalozzi,

no Liceu Polimático e no Liceu Politécnico, e diretor do Instituto da Academia

de Paris. Suas obras foram adotadas pela Universidade da França. Traduzia

livros ingleses e alemães. Foi estudioso do mesmerismo e do magnetismo. A

seguir algumas de suas obras:

Curso de Desempenho Linear – 1822; Curso prático e Teórico

de Aritmética Segundo o Método de Pestalozzi – 1824; Plano para melhoria

da Educação – 1828; Gramática Francesa Clássica – 1831; Gramática normal

dos Exames; Curso de Cálculo Mental; Tratado de Aritmética (3.000

exercícios e problemas graduados); Questionário Gramatical, Literal e

Filosófico (em colaboração com Lévy-Alvarès); Manual dos exames para

os Certificados de Habilitação; Catecismo Gramatical da Língua Francesa;

Soluções racionais das perguntas e dos problemas de Aritmética e de

Geometria usual; Solução dos exercícios e dos problemas do Tratado

Completo de Aritmética; Ditados normais dos exames do Hotel de Ville e da

Sorbonne; Ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas; Programa

de Estudos conformes ao Plano de Instrução; Projetos de Reformas – 1838.

Denizard era um grande pedagogo e um escritor didático,

possuidor de muita cultura. Possuía títulos ou diplomas que lhe foram conferidos

por diversos Institutos e Sociedades, oficiais e particulares, de caráter cultural

e social que tinham por objetivo o desenvolvimento das nacionalidades às

quais estava ligado pelos trabalhos que desenvolvia. Entre onze títulos

conquistados, destaca-se a medalha de ouro (1º prêmio) conferida pela
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Academia Real d´Arras em concurso realizado em 1831, com a apresentação

do Livro: Qual o sistema de estudo mais em harmonia com necessidade

da época?

Seu trabalho na área da Educação abrange um período de 30

anos (de 1824 a 1854) e suas obras didáticas contribuíram enormemente

para o desenvolvimento educacional à época.

No ano de 1854, o Prof. Rivail, já com 50 anos, ouvira falar em

mesas girantes ou falantes, e dos fenômenos mediúnicos. Fortier, magnetizador,

lhe disse certo dia, que acabara de descobrir no magnetismo uma propriedade,

que era a de fazer girar as mesas à vontade. Mais tarde revela a ele: as mesas

falam; pergunta-se elas respondem. Mas Rivail, que já vinha, por algum

tempo se dedicando ao estudo do magnetismo, do hipnotismo e do

sonambulismo, não aceitou, a menos que “lhe provassem que elas têm cérebro

e nervos para sentir e que se podem tornar sonâmbula. Até então, permita

que considere isto uma fabulosa história”, segundo suas próprias palavras.

Mais tarde, seu amigo Carlotti lhe falou da comunicação de Espíritos. E as

suas dúvidas aumentaram ainda mais. Por fim, acabou indo à casa da Sra.

Plainemaison e viu as “mesas falarem”, através de sinais convencionais. Mesas

que giravam, saltavam e andavam, em condições tais que não deixaram lugar

a qualquer dúvida. Posteriormente, passou a frequentar assiduamente as

sessões semanais dirigidas pelo Sr. Baudin, tendo como médiuns Julie e

Caroline, duas meninas de 14 e 16 anos, respectivamente, onde viu a escrita

por intermédio da cesta. Ficou impressionado com os casos de escrita

mediúnica. Reuniu grande número de mensagens, tidas como dos próprios

Espíritos através dos médiuns e observou a concordância por meio de rigorosa

análise comparativa, concluindo por sua veracidade. Foi nessas sessões que

iniciou seus estudos sérios, não tanto pelas revelações, mas pelas observações

dos fatos que analisou com critério científico.
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Graças ao seu Espírito de investigação, que sempre lhe fora

peculiar, não elabora qualquer teoria pré-concebida, mas insiste na descoberta

das causas. Aplicou no estudo dos fenômenos o método experimental, com

o qual já estava familiarizado na função de educador. E partindo dos efeitos,

remonta às causas e reconhece a autenticidade daqueles fenômenos.

Convenceu-se da existência dos Espíritos e de sua comunicação com os

homens.

Allan Kardec – Grande transformação se opera na vida do

Prof.  Rivail; convencido de sua condição de Espírito encarnado, adota um

nome já usado em existência anterior no tempo dos druidas, nas Gálias, na

condição de sacerdote, fato este que fora revelado por Espíritos amigos no

decorrer de suas pesquisas. Como druída, levava o nome de Allan Kardec.

E resolve assumir esse mesmo nome como pseudônimo, para caracterizar a

nova fase de sua vida, como codificador do Espiritismo.

De 1855 a 1869, consagrando sua existência Espiritismo, sob a

assistência dos Espíritos Superiores, representados pelo Espírito da Verdade,

estabelece as bases da Codificação Espírita, em seu tríplice aspecto  filosófico,

científico e religioso.

Além das Obras básicas, O Livro dos Espíritos (18 de abril de

1857); O Livro dos Médiuns (janeiro de 1861); O Evangelho Segundo o

Espiritismo (abril de 1864); O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina

Segundo o Espiritismo (agosto de 1865); A Gênese, os Milagres e as

Predições Segundo o Espiritismo (janeiro de 1868), contribuiu com livros

próprios para a iniciação doutrinária, como: O que é o Espiritismo, O

Principiante Espírita, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, O

Espiritismo na Sua Simples Expressão, Instruções Práticas sobre as

Manifestações Espíritas. Estes livros, hoje, estão reunidos com o título de

Iniciação Espírita. Obras Póstumas é outro livro de grande importância
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editado após o seu desencarne, que reúne os estudos do Codificador e os

bastidores da fundação do Espiritismo. Em 1º de janeiro de 1858 fundou a

Revista Espírita – Jornal de estudos psicológicos, e que esteve sob sua

direção por 12 anos. A Revista Espírita, como a conhecemos publicada no

Brasil, compõe-se de 12 volumes, abrangendo os anos de 1858 e 1869. É

também de sua iniciativa a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos

Espíritas – primeira instituição regularmente constituída com o objetivo de

promover estudos que favorecessem o progresso do Espiritismo.

Allan Kardec visitou inúmeras cidades da França e alguns países

da Europa, para a divulgação do Espiritismo. As suas viagens ligadas à

divulgação doutrinária estão relatadas na obra Viagem Espírita em 1862.

Como se vê, o Espiritismo surgiu pela ação dos Espíritos

Superiores, apoiados na maturidade e cultura de Allan Kardec, no papel de

codificador.

Com a máxima Fora da Caridade não há salvação, procura

ressaltar a igualdade entre os homens perante Deus, através da tolerância, da

liberdade de consciência e da benevolência mútua.

A este princípio cabe juntar outro: Fé inabalável é aquela que

pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.

Esclarece Allan Kardec: “A Fé raciocinada que se apoia nos fatos e na lógica,

não deixa qualquer obscuridade: crê-se, porque se tem certeza e só se está

certo, quando se compreendeu.”

Foi denominado “o bom senso encarnado” pelo célebre

astrônomo Camille Flammarion em seu discurso por ocasião do falecimento

de Allan Kardec aos 65 anos, a 31 de março de 1869. Faleceu como viveu:

trabalhando. Em seu túmulo, no cemitério Père Lachaise, Paris, uma inscrição

sintetiza a concepção evolutiva da Doutrina Espírita: Nascer, viver, renascer

ainda e progredir sempre, tal é a Lei.
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J. Herculano Pires ao traçar o perfil de Kardec considera:

“Allan Kardec surgiu como cientista, cuidadoso pesquisador do

Espírito. Ainda será reconhecido pela Ciência como vanguardeiro das

pesquisas do homem imortal. Foi tudo isso e muito mais. Não se descuidando

da fé, da moral, do respeito a Deus – até nesse campo pediu para que se

usasse o raciocínio e foi contrário à fé cega. Crer, sim, todavia, raciocinar

para crer.” (12)

Falando do Codificador, Carlos Imbassahy afirma:

“Filósofo, benfeitor, idealista, dado às idéias sociais, possuía,

ainda um coração digno do seu caráter e do valor intelectual. Estava sempre

disposto ao socorro, ao amparo, sem que a mão esquerda soubesse o que

fazia a direita. A caridade para ele era mero princípio; ele não a praticava

com a frieza do sectário, nem mesmo por simples dever, mas pelo profundo

amor que dedicava ao semelhante. Em se tratando, porém, de observar e

experimentar, era o pesquisador meticuloso, onde o sentimento não intervinha,

a quem o calor das paixões não turbava. Voltava a ser o sábio frio que sondava

imperturbável os segredos da criatura e da criação. É que aí se reclamava a

sua sensatez, possuindo um critério que faria inveja aos mais ponderados;

percebeu a sua imensa responsabilidade nas teorias que iria espalhar, e

procurou, então, guiar-se pelas luzes da Razão, pelos preceitos da Ciência,

dentro da maior imparcialidade, tendo como escopo, acima de tudo, o que

parecia a verdade.” (13)

(12) KARDEC, Allan – O Evangelho segundo o Espíritismo, p.13 – 1ª edição Edicel.
(Comentários de Herculano Pires)
(13)  IMBASSAHY, Carlos – A Missão de Allan Kardec – p.69 Ed. FEP- Curitiba – 1957.
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10 – FILOSOFIA ESPÍRITA – PRINCÍPIOS

Allan Kardec conceitua: O Espiritismo é simultaneamente uma

ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste

nas relações que se podem estabelecer com os Espíritos; como filosofia,

compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. E

assim o define: é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos

Espíritos e de suas relações com o mundo corpóreo. (14)

O conceito e a definição de Kardec justificam o seu critério de

entrelaçar os diferentes aspectos, sem confundi-los, como estrutura monolítica

que sustenta o edifício da nova revelação, não permitindo qualquer brecha

ou discrepância que permita uma interpretação dúbia ou o ataque dos

adversários.

No frontispício do primeiro livro, que inicia  a série da

Codificação, vemos o exemplo do seu critério ao colocar Filosofia

Espiritualista, contendo princípios da Doutrina Espírita sobre a imortalidade

da alma, a natureza dos Espíritos e suas relações com os homens, as leis

morais, a vida futura e o porvir da Humanidade segundo o ensinamento dos

Espíritos Superiores através de diversos médiuns – recebidos e coordenados

por Allan Kardec. Isto parece conflitar com a definição de que o Espiritismo

é uma ciência de observação. Parece, mas não conflita, porque afirmou também

que é, simultaneamente, uma filosofia.

Na Idade Média a classificação do conhecimento era
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fragmentada em teologia, filosofia e ciência. Partia-se da revelação como

interpretação teológica a priori, aceitando-se em segundo lugar uma filosofia

considerada como conhecimento humano à luz da razão para justificar a

primeira, portanto, apresentando falhas no conhecimento das coisas, visto

que, quando a premissa é errada, a conclusão, na sequência, será errada. A

ciência em terceiro lugar, não tinha grande expressão e os cientistas eram

perseguidos com rigor. Havia um conflito entre os conceitos teológicos e os

fatos naturais.

No século XIX, o sistema ficou invertido. Em primeiro lugar a

ciência, em segundo a filosofia e em terceiro a religião. Mas essa posição não

diminui o valor de cada uma, quando o homem busca a verdade sem

preconceito. E o conhecimento adquire mais força, mais poder, mais

expressão, mais equilíbrio. O que Deus revela na ciência sustenta o edifício

filosófico da religião ou da revelação. No Espiritismo, não poderia ser

diferente. Fala-se em filosofia, mas as colunas estão firmes no terreno da

ciência.

O Codificador não é sistemático e se serve da ciência com bom

senso e o consenso da argumentação e sustentação dos princípios espirituais,

dizendo que a revelação é contínua, permanente e que todas as ciências são

processos de revelação dos segredos da Natureza.

José Herculano Pires diz que o Espiritismo se insere nesse

processo proporcionando uma contribuição tanto mais valiosa, quando o seu

objeto não havia sido tratado por nenhuma outra ciência. Todas as ciências

conhecidas até então se aplicavam a pesquisas materiais. O problema espiritual

ficara a cargo das religiões, que falharam totalmente nesse sentido, nada

acrescentando ao conhecimento real. A Ciência Espírita veio suprir essa grave

deficiência cultural, mostrando a possibilidade da investigação científica do

plano espiritual.(15)
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Allan Kardec exalta o papel da ciência nas suas descobertas e

afirma que elas somente destroem o que os homens construíram sobre as

idéias falsas que fizeram de Deus; que “o Espiritismo, caminhando com o

progresso, jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe

mostrassem que está errado em algum ponto, ele se modificará nesse ponto.

E se uma nova verdade for revelada, ele a aceitará”. (16)

Os princípios fundamentais da filosofia espírita são os seguintes,

dentre os citados no item VI da Introdução de O Livro dos Espíritos:

• Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente,

soberanamente justo e bom.

• Criou o Universo, que abrange todos os seres

animados e inanimados, materiais e imateriais.

• Os seres materiais constituem o mundo visível ou

corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, dos

Espíritos.

• O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno,

preexistente e sobrevivente a tudo.

• Os Espíritos revestem temporariamente um invólucro

material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade.

• A alma é um Espírito encarnado, sendo o corpo

apenas o seu envoltório.

• Há no homem três coisas: 1º) o corpo ou ser material

análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital; 2º) a alma

ou ser imaterial, Espírito encarnado no corpo; 3º) o laço que prende a

alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o Espírito.

• O laço ou perispírito, que prende ao corpo o

Espírito, é uma espécie de envoltório semi-material. A morte é a destruição

do invólucro mais grosseiro. O Espírito conserva o segundo, que lhe

constitui um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado norma, porém
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que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede

no fenômeno das aparições.

• Os Espíritos pertencem a diferentes classes e não

são iguais, nem em poder, nem em inteligência, saber, ou moralidade.

• Os Espíritos não pertencem eternamente à mesma

categoria. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia

espiritual.

• Tendo o Espírito que passar por muitas encarnações,

segue-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda

outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros

mundos.

• A encarnação dos Espíritos ocorre sempre na espécie

humana.

• A alma tinha a sua individualidade antes de encarnar;

conserva-a depois de se haver separado do corpo.

• Na sua volta ao mundo dos Espíritos, encontra ela

todos aqueles que conhecera na Terra, e todas as suas existências

anteriores se lhe delineiam na memória, com a lembrança de todo o bem

e de todo o mal que tenha feito.

• Os Espíritos encarnados habitam os diferentes globos

do Universo.

• Os não encarnados ou errantes não ocupam nenhuma

região determinada e circunscrita; estão por toda parte, no espaço e ao

nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma

população invisível, a mover-se ao nosso redor.

• Os Espíritos exercem incessante ação sobre o mundo

moral e mesmo sobre o mundo físico.

• As relações dos Espíritos com os homens são

constantes.
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• Os Espíritos se manifestam espontaneamente ou pela

evocação.

• Essa concepção da condição humana estipula,

portanto, que cada indivíduo é responsável, diante de sua consciência,

pelo rumo que imprime aos seus destinos futuros. O ciclo evolutivo permite

acesso a um grau de aperfeiçoamento tal, que torna desnecessária a re-

encarnação, facultando à alma a bem-aventurança.

Quem observa esses princípios sem qualquer reflexão, pensa

logo tratar-se de algo místico ou de uma crença sem qualquer prova.

Lembramos que o Codificador analisa cada princípio com muita seriedade e

profundidade à luz dos fatos e da ciência. Quando não usa a lógica filosófica,

usa o argumento dos fatos e da experiência, conforme sua formação

humanística. O trecho que extraímos de A Gênese e que transcrevemos a

seguir, mostra a forma como ele trata do problema. Parte sempre dos efeitos

para conhecer a causa. Efeitos inteligentes, só podem partir ou proceder de

causas inteligentes. É a indução. É o procedimento científico, sem desprezar

naturalmente outros recursos de análise conforme a necessidade.

“O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos

espirituais e sua ação sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito,

de que se desconfiava desde a Antiguidade, e que foi designado por São

Paulo com o nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma, após

a destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável

da alma. É um dos elementos constitutivos do ser humano; é o veículo da

transmissão do pensamento e, durante a vida corporal, serve de laço entre o

Espírito e a matéria. O perispírito desempenha importantíssimo papel no

organismo e num sem-número de afecções, que se relacionam tanto à Fisiologia

como à Psicologia.

O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais
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e dos atributos fisiológicos da alma, abre à Ciência novos horizontes e fornece

a chave de interpretação de uma infinidade de fenômenos, até então

incompreendidos por não ser conhecida a lei que os rege. Fenômenos negados

pelo materialismo, por se relacionarem com a espiritualidade, e qualificados

como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre outros, os

fenômenos de dupla vista, da visão á distância, do sonambulismo natural e

artificial, dos efeitos psíquicos, da catalepsia e da letargia, da presciência,

dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do

pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões, das

possessões, etc. Demonstrando que esses fenômenos repousam em leis tão

naturais, como as dos fenômenos elétricos, e demonstrando as condições

normais em que eles se podem produzir, o Espiritismo fez derrocar o domínio

do maravilhoso e do sobrenatural e, por conseguinte, a fonte da maior parte

das superstições. Se faz crer na possibilidade de certos fatos encarados por

alguns como quiméricos, impede de se crer em muitos outros, cuja

impossibilidade e insensatez ele demonstra.

O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao

contrário, confirmar, explicar e desenvolver, através das leis naturais que revela,

tudo o que disse e fez o Cristo. Traz a luz para os pontos obscuros de seus

ensinamentos, de tal sorte que, aqueles para quem certas passagens do

Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, as compreendem

sem esforço com o auxílio do Espiritismo, e as aceitam; compreendem melhor

o seu alcance, distinguindo a realidade da alegoria. O Cristo parece-lhes

maior: não é mais simplesmente um filósofo, é um Messias divino.” (17)

(14) KARDEC, Allan – O Que é o Espiritismo – Ed. Pensamento – São Paulo – SP.
(15) KARDEC, Allan – A Gênese – p.13 – Trad. Sylvia Mele Pereira da Silva – Ed. LAKE
– SP – 1979.
(16) Ibid., p.54(17) Ibid., cap.I itens 39 e 40.
(17) Ibid., cap.I itens 39 e 40.
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11 – O ESPIRITISMO NO BRASIL – PIONEIROS

O período que antecedeu ao surgimento do Espiritismo foi

dominado pelo neo-espiritualismo vindo da Europa, introduzido pelo noticiário

da imprensa e por imigrantes, encontrando no Brasil um meio favorável ao

seu desenvolvimento, graças à natureza de seu povo e suas tendências

religiosas.

Em 1840 chegaram ao Brasil dois médicos homeopatas: Bento

Mure (francês) e João Vicente Martins (português, naturalizado brasileiro).

Eram médiuns. O primeiro era clarividente e o segundo psicógrafo.

Conhecedores do mesmerismo, receitavam, orientavam e aplicavam passes

de energização. Era o período de expansão do magnetismo. Foram discípulos

de Hahnemann e os pioneiros da homeopatia no Brasil, considerados médicos

dos pobres em nosso país, pela caridade que praticavam. Vicente Martins

introduziu no Brasil as irmãs de caridade e os princípios vicentinos. Contra

eles havia perseguições, ataques e ofensas morais, mas não revidavam. Tinham

por divisa: Deus, Cristo e Caridade. Como Jesus recomendou, retribuíam o

mal com o bem. Bento Mure deixou o Brasil em 1848 e João Vicente Martins

assumiu sozinho a direção dos trabalhos atraindo grande número de adeptos

para a homeopatia, dentre eles, duas personalidades que se tornaram notáveis

como pioneiros do Espiritismo: Melo Morais e Castro Lopes.(18)

O grupo espiritualista mais antigo que teria surgido no Rio de

Janeiro, é o grupo de Melo Morais, homeopata e notável historiador, em

1853, antes, portanto, de Allan Kardec apresentar a Codificação. Foi grande
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a influência de Bento Mure e João Vicente Martins e posteriormente de Melo

Morais, no período inicial do neo-espiritualismo.

“As mesas dançantes ou girantes provocaram no Brasil a mesma

onda de curiosidade e entusiasmo verificada nos Estados Unidos e na Europa.

Desde 1853, quando chegaram aqui as primeiras notícias dos incríveis

fenômenos, não cessou de se propagar a moda das mesas giratórias e de

várias outras experimentações espíritas.” (19)

Ao contrário do que aconteceu na Europa, o movimento espírita

brasileiro apresentou, desde o início, tendências a desenvolver, sobretudo

quanto às consequências religiosas e morais da doutrina codificada por Kardec

(20). Basta lembrar a enfatização do aspecto religioso nos títulos das

sociedades e nos seus programas de ação, como se observa nas primeiras

instituições que surgiram como Grupo Santa Tereza de Jesus e Sociedade de

Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade (bandeira que herdou do extinto

Grupo Confúcio), na Bahia e no Rio de Janeiro, respectivamente.

Mas não se pode negar, por outro lado, o trabalho de grandes

intelectuais e pesquisadores que deram uma interpretação científica aos

fenômenos observados.

(18) ABREU, Canuto – Adolpho Bezerra de Menezes – 1ª Ed. FEESP – 1950 , São Paulo
– SP.
(19) As Grandes Religiões – 5º Vol., Abril Cultural – 1973.
  (20) Ibid.
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A história registra, também, José Bonifácio de Andrada e Silva

como integrante do movimento homeopático e do grupo dos primeiros

experimentadores das mesas girantes e manifestações espíritas.

Quando a obra O Livro dos Espíritos chegou ao Brasil, em

edição francesa, já encontrou um ambiente propício à sua divulgação. Além

de comentários na imprensa, principalmente no Jornal do Comércio, o mais

prestigioso órgão da época, começaram a circular folhetos sobre a doutrina.

Em 1860 apareceu o primeiro livro em português: O Espiritismo na sua

Expressão Mais Simples, de Allan Kardec.

“A intensa propaganda espírita que logo alcançou várias áreas

do país, assumia nítidas características de um movimento religioso proselitista,

tendo suscitado acirradas polêmicas com representantes da hierarquia católica,

que passaram a condenar como heréticas e pecaminosas as suas práticas.

Pela racionalidade de seus métodos e sua intencional coerência com o

pensamento científico, a doutrina codificada por Kardec passou a configurar-

se como ideologia alternativa à apresentada pela Igreja Católica, conseguindo

ganhar o prestígio entre minorias intelectuais sobretudo nos pequenos centros

urbanos.”(21)

O Dr. Luiz Olímpio Teles de Menezes, pioneiro do Espiritismo

no Brasil, que nasceu em Salvador-Bahia, no mês de julho de 1825, foi o

primeiro a colocar a imprensa a serviço do Espiritismo.

“Foi em 8 de março de 1869 que ele reuniu seus companheiros

no Grêmio de Estudos Espíriticos da Bahia, e em longo e emocionante

discurso exaltou o papel regenerador do Espiritismo no mundo, confiante de

que mais tarde com o favor de Deus, as idéias espiríticas imprimiriam novo

impulso ao elemento de civilização e perfectibilidade da sociedade humana.”

Cerca de quatro meses depois, em julho de 1869, nascia então

na cidade de Salvador, a imprensa espírita brasileira. O jornal Eco d´Além
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Túmulo circulava na Bahia, em outras partes do Brasil e em várias cidades

do exterior, como Londres, Paris, Lyon, Barcelona, Sevilha, Nova Iorque,

Catânia, Bolonha, etc. A esse jornal pioneiro, seguiram-se em todo o país

centenas de outros arautos do Espiritismo, cabendo honroso lugar à Revista

Espírita, fundada na Corte, em janeiro de 1875, pelo republicano histórico

Dr. Antonio da Silva Neto. Foram eles verdadeiros marcos da evolução por

que passou a nossa imprensa espírita, quer do ângulo da apresentação gráfica

e da técnica redacional, quer do ponto de vista do tratamento dado aos

assuntos.(22)

Dr. Luiz Olímpio Teles de Menezes, José Álvares de Amaral e

Joaquim Carneiro de Campos, como espíritas convictos, tiveram um papel

importante na defesa e divulgação do Espiritismo na Bahia, cujo trabalho

mereceu destaque e comentário de Kardec na Revista Espírita, volume 8,

página 334, fato este que marcou o início de uma nova era, aparecendo, a

partir dessa época, os primeiros Centros Espíritas organizados como

preconizou o codificador, quer na Bahia, quer no Rio de Janeiro, em Sergipe

e outros estados.

Com o falecimento do Codificador, porém, em 31 de março de

1869, o Espiritismo mundial entra numa nova etapa. Não havia no Brasil

senão grupos particulares, mas era grande o número de adeptos, dentre os

quais médicos, engenheiros, advogados, militares, professores e artistas. Diante

da nova situação, muitos pretendentes ao cargo apareceram em todos os

pontos do País. Quem seria o chefe? Como orientar os Centros Espíritas?

Como conduzir as diretrizes da doutrina no mundo, relativamente aos ataques,

às divergências de opinião? Um homem? Um médium? Um Grupo Espírita?

Todos queriam ser esse centro diretor. Os adeptos começaram a se dispersar.

O clima era propício ao aparecimento de pessoas e de grupos, que se julgavam

portadoras dos requisitos próprios ao desempenho da missão.
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Diante da proliferação de centros e grupos espíritas, do

surgimento de inúmeros jornais e revistas espíritas, do ecletismo filosófico,

das polêmicas inúteis, das investidas do materialismo e do catolicismo,

resolveu-se fundar uma instituição centralizadora, no Rio de Janeiro, formado

por delegados de todos os grupos, com o objetivo de evitar a desagregação

doutrinária, estabelecer um programa equilibrado e misto, propiciando

condições de união, aos espíritas do Brasil, para a defesa e a divulgação do

Espiritismo.

Com esse propósito foi fundado, em 02 de agosto de 1873, o

Grupo Confúcio, que tinha como bandeira: Deus, Cristo e Caridade. Não foi

avante. As dissensões o levaram à cisão e, consequentemente, à extinção ao

fim de três anos.

Extinguiu-se o grupo, mas permaneceram o ideal e o dinamismo

dos espíritas. No dia 1º de janeiro de 1884, Augusto Elias da Silva reuniu

seus amigos, em sua residência, à rua da Carioca, 120, ocasião em que

fundaram uma sociedade para o estudo científico do Espiritismo. Fundada a

sociedade, no dia seguinte – dia 2 – reuniram-se no mesmo local e constituíram

a primeira diretoria sendo presidente o Marechal Francisco Raimundo Ewerton

Quadros, e os demais diretores: Manoel Fernandes Figueira, Silveira Pinto,

Xavier Pinheiro e Augusto Elias da Silva. Essa entidade se transformou em

Federação Espírita Brasileira e que funcionou no mesmo endereço por quatro

anos.

A Revista O Reformador, fundada em 21 de janeiro de 1883

por Elias, passou  a ser o órgão de divulgação.

No dia 15 de fevereiro de 1885, o presidente Ewerton Quadros

programou a primeira série de conferências públicas com o objetivo de  atrair

novos elementos. Primeiramente numa sala e depois num salão da Guarda

Velha à Rua Senador Dantas que comportava duas mil pessoas, e ficava
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lotado, causando grande repercussão na sociedade carioca. Grandes oradores

ocuparam a tribuna da FEB, arrastando enorme assistência, entre eles Dias

da Cruz, Dr. Castro Lopes e Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. A FEB cresceu

em adesões e o Espiritismo tornou-se conhecido no Brasil.

No dia 31 de janeiro de 1888 foi a FEB instalada no sobrado

da Rua do Clube Ginástico, depois Rua Silva Jardim, 17. Os diretores da

sociedade eram obrigados a fazer rateios mensais para o pagamento do aluguel

da sede e para impressão do órgão O Reformador, cuja composição era

feita na própria sede social.

“O Espiritismo deve a Ewerton Quadros inestimáveis serviços,

pois além de ter sido o primeiro presidente da Casa de Ismael, é autor de

vários livros, entre eles a História dos Povos da Antiguidade sob o ponto

de vista espírita, O Espiritismo (Conferência) e Os Astros e Sentimentos

Religiosos Através dos Tempos. Traduziu entre outras as obras Fenômeno

Espírita de Gabriel Delanne, Bases Científicas do Espiritismo, de Epes

Sargent”. (23)

Não obstante o sucesso como consequência ou resultado das

palestras, a Federação continuou a enfrentar os problemas internos e nos

grupos existentes, com relação à interpretação da doutrina. Algumas facções

que surgiram entre os seus membros prejudicaram enormemente o seu

desenvolvimento, até que chegou o momento em que ela optou pelo Espiritismo

em si, codificado por Allan Kardec, sem qualquer outra denominação adjetiva

para evitar polêmicas e dissidências. E quando se fala em Espiritismo em si,

entende-se o seu tríplice aspecto, ou seja, filosófico, científico e religioso. O

Espiritismo não se define por um aspecto, mas por todos.

“Em 1887, Bezerra de Menezes, com o pseudônimo de Max,

responsabilizou-se por uma coluna espírita intitulada “Espiritismo – Estudos

Filosóficos”, veiculada no jornal “O País”, periódico editado no Rio de Janeiro,
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sob a direção de Quintino Bocaiúva. De 1887 a 1894, através dessa seção

não só se divulgavam amplamente os princípios doutrinários espíritas, como

também procurava lançar as bases de um plano, cujo objetivo era unir as

sociedades espíritas espalhadas pelo território brasileiro – para, através dessa

união, criar condições para a defesa dos princípios espíritas e dar sustentação

à sua propagação.

Em 1889, quando assumiu a

presidência da Federação

Espírita Brasileira, somente 5

anos após sua fundação,

Bezerra de Menezes de

imediato convidou as

sociedades espíritas então

existentes, para um Congresso

Espírita, que se realizou no dia

31 de março de 1889, no Rio

de Janeiro, capital do Império;

trinta e quatro delegações

participaram desse conclave

e, dentre várias resoluções

importantes, aprovou-se o regime federativo, como lei orgânica do Espiritismo

no Brasil.”(24)

Em 1895, Bezerra de Menezes foi sucedido na presidência por

Júlio César Leal, mas este, depois de alguns meses, renunciou, voltando

Bezerra para uma nova gestão: de três de agosto de 1895 a 1900, quando

então desencarnou.

Adolpho Bezerra de Menezes nasceu no dia 29 de agosto de

Dr. Bezerra de Menezes
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1831, na Freguesia do Riacho do Sangue, província do Ceará e desencarnou

no dia onze de abril de 1900. Foi vereador, deputado e médico.

Diante do profícuo trabalho realizado, tornou-se o líder do

movimento espírita brasileiro, estruturando e consolidando as suas bases. Na

qualidade de médico, desempenhou uma tarefa inigualável junto à população

carente que passou a chamá-lo de o médico dos pobres. E na área doutrinária,

os espíritas o chamaram de Kardec Brasileiro. Realizou trabalho pioneiro

em torno da união dos Centros Espíritas e dos espíritas, tornando-se bastante

popular. Nele se inspiraram muitos líderes, razão pela qual muitas instituições

e obras sociais ostentam o seu nome. Escreveu os seguintes livros: A Casa

Mal Assombrada, Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica, A Loucura

sob novo prisma e Lázaro, o  Leproso.

Apesar de se ter firmado basicamente como religião, o Espiritismo

não se afastou dos fundamentos lançados por Allan Kardec, cujas teorias

continuam sendo a base doutrinária e fonte de inspiração para as obras dos

grandes líderes do movimento no Brasil. A sua rápida propagação levou-o,

desde cedo, a um esforço de institucionalização, visando a enfrentar problemas

teóricos e práticos, já previstos em Obras Póstumas de Allan Kardec. Como

Kardec estudou o Velho e o Novo Testamento, para dar-lhes uma

interpretação à luz do Espiritismo, muitos o confundiram com hinduísmo,

budismo, esoterismo e com as práticas da Umbanda. Daí o fato da tendência

ao ecletismo. E não havendo ministério hierárquico para definir com autoridade

os limites da ortodoxia e da práxis, coube à Federação Brasileira e às

federações estaduais espíritas, o trabalho de disciplinar e unificar doutrina e

prática com base nas obras fundamentais de Allan Kardec – O Livro dos

Espíritos, o Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, A Gênese,

complementando-se com interpretações do Novo Testamento, através de O

Evangelho Segundo o Espiritismo.
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“No estado de São Paulo, pioneiros espíritas da estirpe de

Batuíra, Anália Franco e Cairbar Schutel já no início do presente século

atuavam no campo da divulgação doutrinária. Eurípedes Barsanulfo, em Minas

Gerais; José Petitinga, na Bahia; e o major Vianna de Carvalho, percorrendo

vários estados brasileiros, fundando federações e centros espíritas,

representavam um grandioso esforço para que a doutrina dos Espíritos se

consolidasse de forma definitiva, sem enumerar outros tantos valorosos

seareiros que surgiam simultaneamente em todos os quadrantes do Brasil.”(25)

“A situação do Espiritismo em São Paulo, antes do aparecimento

da União Social Espírita, se bem que em escala reduzida e atenuada, refletia

o que se passava em todo o país. E foi analisando esses aspectos e meditando

sobre suas ruinosas consequências que se resolveu, sem mais delongas, iniciar

o urgente trabalho da unificação.”(26)

No Estado de São Paulo a iniciativa unificacionista nasceu de

uma reunião conjunta entre as diretorias da Federação Espírita do Estado de

São Paulo, Liga Espírita do Estado de São Paulo, União Federativa Paulista

e Sinagoga Nova Jerusalém, além de outras entidades interessadas, realizada

em 20 de dezembro de 1945. Nessa reunião lançou-se a semente do

Movimento de Unificação Espírita Paulista passando a 20 de março de 1946,

a chamar-se União Social Espírita (USE), posteriormente passou a se

denominar União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.

A fundação dessa entidade ocorreu no dia cinco de junho 1947,

no 1º Congresso Espírita do Estado, convocado, quando, dentre 25 teses

apresentadas e analisadas, foi escolhida uma de autoria de Edgard Armond,

que melhor expressava as providências necessárias para atender à realidade

da época, no que diz respeito à união dos espíritas.

A Federação Espírita do Estado de São Paulo, por outro lado,

tornou-se pioneira na implantação de cursos formando centenas de novos
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trabalhadores, que se espalharam pela capital e interior e fundaram centros

espíritas com novas diretrizes.

Três meios de comunicação que permitiram a divulgação do

Espiritismo no Brasil são: oratória, imprensa e rádio. Grande número de

espíritas convictos, uns médiuns, com capacidade oratória, outros intelectuais

e retóricos, passaram a divulgar nos centros espíritas, através de programas

bem preparados de palestras, conferências e debates. Os que não tinham

vocação para falar, escreviam, razão pela qual muitos jornais e revistas

surgiram, sendo espalhados no Brasil interior.

Depois do lançamento do Eco d´Além-Túmulo, por Luiz Olímpio

Teles de Menezes, na Bahia, em 1869, com grande repercussão no Brasil e

em vários países do exterior, seguiram-se em todo o país, centenas de outros

jornais do Espiritismo, como O Clarim (15/08/1905) e a Revista

Internacional do Espiritismo (15/02/1925), ambos fundados pelo grande

jornalista e polemista espírita, carioca que viveu em Matão, São Paulo, Cairbar

de Souza Schutel (1868/1938). Cairbar fazia também suas conferências

radiofônicas semanais pela Rádio Cultura de Araraquara, PRD-4 (1936/37).

Com referência às atividades do centro espírita no Brasil, de um

modo geral, está aparelhado para atender crianças, jovens e adultos, quer na

parte doutrinária, quer na parte social ou espiritual. Os programas são

elaborados visando à evangelização da criança, o estudo e o trabalho das

mocidades, a educação através do estudo metódico do Espiritismo por meio

de cursos diversos e também de formação de médiuns conscientes, o

atendimento da população carente e o preparo de dirigentes e trabalhadores.

O espírita consciente do seu papel não descuida do seu

aprimoramento moral e intelectual, visto saber que a sua colaboração é

importante na reconstrução do mundo e no preparo da nova era. Ninguém
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pode alegar ignorância hoje, porque temos uma imprensa substanciosa e uma

ampla literatura. Não é só. Há conferências, semanas espíritas, simpósios,

debates, congressos, programas de rádio e televisão, alguns com debates de

temas direcionados a médicos, professores, evangelizadores, pesquisadores

e a todos aqueles que se interessam em aprofundar os seus conhecimentos à

luz da ciência e da filosofia espíritas. Foi e continua sendo eficaz o movimento

de jovens. Por outro lado, convivem conosco, médiuns dedicados dentro da

casa espírita, trazendo mensagens para o nosso conforto, incentivo e instruções.

A mediunidade evoluiu em seus diversos aspectos, de forma tal que tornou-

se um elemento integrante da nossa cultura. Tivemos no Brasil grandes médiuns

de efeitos físicos na área da saúde, que suscitaram a curiosidade e o interesse

de pesquisadores nacionais e estrangeiros, com reportagens nos jornais e

debates na televisão.

Destacamos Francisco Cândido Xavier – médium psicógrafo,

com centenas de livros publicados e um forte exemplo de fraternidade e

amor na assistência social e espiritual que realizava, em Uberaba. Memorável

foi a sua participação, no ano de 1971, quando da realização de um pinga-

fogo, no antigo canal 4 – TV Tupi, movimentando a opinião pública sobre o

Espiritismo.

Ainda o respeitado médium Divaldo Pereira Franco que, além

do trabalho de divulgação do Espiritismo no Brasil e exterior, em mais de

cinquenta países, psicografa obras sobre os mais diversos assuntos sob a

ótica espírita, com mais de cento e cinquenta livros publicados.

Por tudo isso, podemos reafirmar a nossa convicção nas palavras

do Espírito Humberto de Campos no livro “Brasil – Coração do Mundo,

Pátria do Evangelho”:E com esse sentimento que agasalhamos em nosso
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coração, abaixamos a cabeça e dizemos, humildemente, num ato de

gratidão: OBRIGADO SENHOR!

 (21) As Grandes Religiões – 5º. Vol., Abril Cultural -1973.
(22) CANSADO, Zair – artigo sobre Imprensa Espírita no Brasil e no Mundo- inserto na
Revista André Luiz, ano III – n. 7-8 de 1972.
(23) Jornal UNIFICAÇÃO , no 77 – agosto de 1959 – USE.
(24) Jornal UNIFICAÇÃO, ano XXV- no 295 – 1978 – USE.
 (25) ABREU, Canuto – Bezerra de Menezes – 4ª Ed. FEESP -1991- Prefácio de Paulo Alves
Godoy.

(26) ANAIS DO 1º Congresso Espírita do Estado de São Paulo –USE - !947 – SP.
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12 – O ESPÍRITO ANDRÉ LUIZ E SUAS OBRAS

André Luiz

fora médico na Terra.

Casado, três filhos, bem

posicionado socialmente.

Mas, se aparentava ser um

homem de bem, o mesmo

não se daria na

espiritualidade. Apegado à

matéria, indiferente a

princípios  religiosos e ao

preceito do amor ao

próximo, fora arrebatado

pela morte e achou-se em

dimensão espiritual compatível à sua postura e ações na Terra, lá

permanecendo durante oito anos seguidos. Como consequência de seu apego,

sentia todas as necessidades fisiológicas de forma contundente, o que lhe

fazia sofrer, em virtude da ausência absoluta dos meios pelos quais buscava

saciar-se. Achando-se só e ao abandono, ouvia vozes que o acusavam de

haver cometido suicídio, além de outras ações condenáveis. O isolamento, o

desespero, a mudança de ambiente para quem estava habituado ao verniz

social, feriam a sua sensibilidade e faziam-no sofrer ao extremo.

Francisco Cândido Xavier
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Sua permanência nessa situação, entretanto, não significava que

André Luiz era um Espírito desprovido de conquistas, pois já portava imensa

bagagem adquirida no transcorrer de suas inúmeras vivências. Nesse sentido,

André assemelha-se a Paulo de Tarso, equivocado na perseguição aos

cristãos. Tal como este, o médico sofredor teve igualmente o seu momento

na estrada de Damasco das autodescobertas. O sofrimento o forjou e

temperou sua alma para o grande trabalho que viria a realizar. Deus não

cerceou os seus anseios de superação. A libertação que não logrou conseguir

na Terra obteve-a no mundo espiritual, desvendando-o a todos aqueles que

pregam a eternidade das penas e a impossibilidade de progresso após a

morte. Esta serviu-lhe como o grande aprendizado de que necessitava para o

caminho de sua própria redenção, como inegavelmente deve servir a milhares

de criaturas. Melhor se tal ocorresse antes dela sobrevir, mesmo que

parcialmente. Entretanto, a misericórdia divina manifesta-se sempre, através

das inúmeras oportunidades que surgem a casa passo.

Após oito anos findos, durante os quais não conseguira debelar

os próprios sofrimentos, resolve colocar de lado os títulos e honrarias que

recebera na Terra, e rogar aos céus misericórdia para o seu Espírito sofrido.

Ora ardentemente a Deus, suplicando-lhe esclarecimento, e libertação do

deserto existencial em que vivia. Surge-lhe, então, um Espírito de maneiras

serenas e jeito bondoso, que o consola e acolhe. O diálogo confortador se

estabelece e André Luiz, resgatado por sua própria fé, é encaminhado para

atendimento médico, de imediato. Aporta na colônia espiritual denominada

Nosso Lar, destinada ao atendimento de criaturas em franco reconhecimento

dos valores conscienciais. Suas lesões morais, desapercebidas na Terra, lá

definem a sua real situação. Nada pode fazer a não ser reconhecer-se um

enfermo da alma. Recebe tratamento prolongado e cuidadoso.

Após recuperar-se, consegue trabalho como enfermeiro,

entendendo que, apesar de ser um profissional da medicina, faltava-lhe a
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condição principal: elevar o seu profissionalismo à categoria do amor ao

próximo, despojado de interesses pessoais.

Com o passar do tempo, vai tomando conhecimento das diversas

atividades da colônia e a sua abrangência, quer seja nas tarefas específicas

ao local, ou na atuação junto aos encarnados. Pouco a pouco, desprende-se

dos hábitos e afeições terrenas, entendendo a finalidade da vida na Terra.

Ingressa numa falange de colaboradores e passa a atuar de forma ampla,

principalmente quando se une à encarnação missionária de Francisco Cândido

Xavier, passando-lhe relatos do mundo espiritual, que o médium tão fielmente

registrou à posteridade.

São de sua autoria as obras ditadas a Chico Xavier: Nosso Lar,

Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo

Maior, Agenda Cristã, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios

da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos,

Mecanismos da Mediunidade, Conduta Espírita, Sexo e Destino,

Desobsessão, E a vida continua..., Sinal Verde, Respostas da Vida,

Endereços da Paz, dentre outras.

Em parceira com Emmanuel: Opinião Espírita, Estude e Viva,

Busca e Acharás, dentre várias.

Além dessas obras, verdadeiro manancial de ensinamentos e

consolações, seu nome é respeitado pelas obras sociais que realizou, inspirando

a juventude e a todos nós, em todos os campos de nossas ações, uma conduta

que nos conduzirá ao Cristo.

As obras assistenciais realizadas em seu nome são inúmeras em

nosso tempo. Quem não conhece hoje as Casas André Luiz, erguidas em sua

homenagem? É uma instituição fundada para abrigar crianças consideradas

fisicamente irrecuperáveis. São Espíritos endividados que renascem na Terra

– são “filhos do coração”, no dizer de Bezerra de Menezes, assistidos pelo
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amor de Jesus.

Muito teríamos que dizer dos trabalhadores abnegados que se

dedicam à instituição. A partir de sua fundação, encontram uma história

comovente que nos contagia. Verdadeira obra de misericórdia de seus

fundadores e colaboradores. Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz,

que cresceu e cresce dia-a-dia, material e espiritualmente, cujos dirigentes e

colaboradores estão sintonizados com a Espiritualidade Superior, é a prova

de sua grandeza. Esta obra e tantas outras que existem no Brasil, fundadas

em sua homenagem, como também suas obras doutrinárias, constituem a sua

identidade. Este é o André Luiz que conhecemos – diante dos seus relatos, é

evidente uma renovação espiritual que no aguarda, motivo pelo qual a morte

do corpo físico não obstacula o nosso melhoramento.
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II PARTE

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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1 – DO EVANGELHO NO LAR À FUNDAÇÃO DO
CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR CASAS ANDRÉ

LUIZ

Trata-se de uma reunião produtiva, atrativa e de muito conforto.

Em muitos grupos, permitia-se a manifestação do Espírito protetor do médium,

e também o diálogo com cada um dos presentes, o que lhes despertava

maior interesse. O desejo de desfrutar um ambiente diferente, de entender o

Evangelho e de ouvir uma mensagem de consolo, era e é ainda, uma

característica principal desses grupos.

Nos dias atuais, o Evangelho no Lar tomou outro significado: o

de unir as pessoas, proporcionando-lhes uma convivência de paz e

tranquilidade. Ao mesmo tempo em que se estuda os ensinos morais de Jesus

sob a ótica espírita, o lar é fortalecido através dos princípios de oração e

vigilância praticados por seus participantes. Todas as casas espíritas têm

incentivado o cultivo do Evangelho no Lar, através do roteiro básico de prece

inicial, leitura em sequência de um trecho de O Evangelho Segundo o

Espiritismo, seguido de comentários, vibrações (emissão de sentimentos e

pensamentos de amor, paz, harmonia) e prece final. Sem qualquer conotação

ritualística, o Evangelho no Lar enriquece as relações familiares, garantindo

aqueles que o praticam, o amparo e a sustentação do Alto, pois estão, eles

próprios, familiares, em união com planos mais evoluídos de existência.

A manifestação mediúnica não deve acontecer nesse encontro

familiar, pois destina-se apenas a trabalhos nos centros espíritas, melhor

aparelhados para tal cometimento.
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O Centro Espírita Nosso Lar surgiu de um grupo familiar,

constituído de pessoas interessadas no aprendizado da Doutrina Espírita,

sem qualquer discrepância, tanto na parte doutrinária quanto na prática

mediúnica. Este grupo familiar, núcleo formador do Centro, estava devidamente

preparado não só pela leitura como também pela orientação do Espírito

orientador. Em outras palavras, faziam reuniões sérias e instrutivas, permitindo-

se que cada um levasse consigo, ensinamentos para reflexão. Essa interação,

dentro de um clima de fraternidade e amor, só podia resultar num trabalho

maior e mais abrangente, capaz de proporcionar a todos a oportunidade de

um engajamento num compromisso de ordem social e humana voltado para

o resgate da cidadania por parte dos chamados excluídos do mundo, em

decorrência da miséria e, principalmente, de sua impossibilidade de mostrar

quem são e como são e o que aspiram realizar na vida. É possível, e

acreditamos nisso, que a espiritualidade maior, vendo a firmeza do grupo e a

sua perseverança no ideal, tenha atraído num mesmo ponto de convergência

criaturas com essa estrutura mental e afinidade, para o desempenho de tão

grande e importante tarefa – a de colaborar e se empenhar na redenção de

milhares de criaturas, até então consideradas marginalizadas da sociedade.

Não há exagero nestas considerações para quem conhece a história humana,

sob o ponto de vista social, desde a antiguidade até os nossos dias.
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2 – VIDA E SONHO DE UM JOVEM ESPÍRITA

A história inicial do grupo que fundou o Centro Espírita Nosso

Lar Casas André Luiz, gira em torno da personalidade de João Castardelli,

que viveu apenas 23 anos (1920-1943). Nasceu em 28 de janeiro de 1920

à Rua Ezequiel Freire, altura do número 200, no bairro de Santana, capital

de São Paulo e

desencarnou no

mesmo endereço, no

nº 732, em

decorrência de uma

doença pulmonar. Era

filho de um casal

descendente de

imigrantes italianos –

José e Júlia

Castardelli –

p r o v e n i e n t e s ,

respectivamente, de

Veneza e Nápoles, que se dedicava ao estudo e prática do Espiritismo, através

das reuniões de estudo do Evangelho no Lar. O casal teve quatro filhos, mas

sobreviveram três: João, Paulo e Irene, tendo passado a eles o exemplo e a

idéias espíritas. O outro desencarnou em tenra idade.

João – o primogênito – teve, como os demais, uma infância

saudável e uma mocidade de conduta exemplar. Aos 12 anos já escrevia

José e Julia Castardelli
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páginas espiritualistas que

eram comentadas nas

reuniões do Círculo

Esotérico da Comunhão

do Pensamento, onde,

inicialmente, os pais

frequentavam. Mais tarde,

passou a fazer

comentários de O

Evangelho Segundo o

Espiritismo nas reuniões

da família, o que constituía

para o jovem um incentivo

que reforçava nele o

desejo de conhecer em

mais profundidade a

doutrina e a idéia de

realizar uma obra social.

Os familiares

informaram que o jovem gostava de cantar músicas românticas. Era comum

as moças e rapazes da vizinhança se reunirem, aos domingos, em sua casa,

para cantar e tocar violão em reuniões alegres e fraternas. E que suas flores

prediletas eram os lírios brancos. Entre os íntimos, externava elevados

propósitos de trabalho, com vistas a promover a criação de um

estabelecimento de assistência social. Não especificava a natureza das

realizações a que se propunha, mas cuidou, com entusiasmo, esquecido dos

próprios males, da preparação de companheiros, notadamente entre familiares.

Isto porque sentiu que o seu desencarne estava próximo em virtude da

enfermidade que contraíra e que, não obstante os tratamentos e a luta para

João Castardelli



OS LÍRIOS QUE PERFUMAM A NOSSA VIDA 70

debelar a doença, o seu estado ia se agravando cada vez mais, tornando-o

fisicamente debilitado. Mesmo assim, conseguia dirigir a reunião evangélica

em sua casa, sentado numa poltrona, apoiado por travesseiros. Sua mãe,

dona Júlia, não saía de seu lado, atendendo-o em todas as suas necessidades.

A casa, antes alegre e movimentada, dia a dia se tornava triste e

a família cada vez mais sensibilizada por ver aquele belo rapaz, inteligente e

bondoso, ir aos poucos despedindo-se da vida.

O jovem tinha apenas formação primária e um curso incompleto

de contabilidade, mas era um autodidata; gostava de boas leituras. Era, sem

dúvida, portador de uma grande bagagem doutrinária e cheio de sonhos e

ideais. Sofreu sua prova sem qualquer reclamação.

Nessa ocasião, a família já residia na Rua Ezequiel Freire, 732,

Santana, Capital, onde as reuniões espirituais tiveram prosseguimento, com

ensinamentos cada vez mais profundos. Passaram a realizar duas reuniões

por semana. No dia 7 de outubro de 1943, às nove horas, João fez sua

passagem para o mundo dos Espíritos. O Espírito estava lúcido, pois logo no

velório apresentou-se ao irmão mais novo, Paulo, médium, na época com 17

anos, ocasião em que fez recomendações a todos os membros da família,

para tomarem conta da progenitora, que estava doente e necessitando de

ajuda. Seu corpo foi enterrado no cemitério do Chora Menino, em Santana,

capital, numa cerimônia simples, a seu pedido. E pedira também que não

usassem luto, cujo costume, na época, era tradicional. Seus restos mortais

estão no ossuário desse mesmo cemitério.

Mais ou menos um ano após seu desencarne, João Castardelli

começou a se manifestar nessas reuniões, esporadicamente, transmitindo suas

orientações espirituais aos necessitados, e sempre dizendo ao grupo presente,

que eles haviam se agregado àquele local, não por acaso, mas para que num

futuro próximo desempenhassem uma grande missão no campo da assistência
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social. De fato, com o passar do tempo, o número de participantes aumentou

e a reunião, com a característica de Evangelho no Lar, passou a ser uma

reunião pública, com estudos, passes e orientações espirituais, atraindo muitas

pessoas. A residência do casal José e Júlia Castardelli não comportava maior

número de interessados, razão pela qual tornou-se necessário providenciar

outro local, em melhores acomodações.

O Sr. Pedro Bacchi, um dos fundadores, primo de João

Castardelli, contou-nos como eram realizadas essas reuniões iniciais:

“Na época eu tinha vinte e dois anos. Minha mãe sempre me

acompanhava. Depois de um certo tempo, algumas outras pessoas começaram

a frequentar a casa; meus tios perceberam que a sala da casa não estava mais

comportando tanta gente. Então, comprou cadeiras portáteis, para arrumar a

sala para os frequentadores. Terminada a reunião, fechávamos todas as

cadeiras e as guardávamos. Meus tios, vejam vocês que criaturas maravilhosas,

foram cedendo a própria casa para que se iniciasse uma grande tarefa cristã.

Eles derrubaram a parede da sala e construíram um grande arco, para que

tivéssemos mais espaço, entretanto, a frequência era cada vez maior, chegando

a ponto de não existir possibilidade de todos os interessados assistirem à

reunião.”

A família conseguiu, então, gratuitamente, um grande porão na

Rua Aviador Gil Guilherme, em Santana. Enquanto as reuniões prosseguiam

normalmente, o Sr. José Castardelli, também grande idealista, mandou construir,

às suas expensas, um salão amplo e confortável, sobre a sua residência, com

entrada independente, para onde os trabalhos do Grupo foram transferidos,

tornando-se a sede social do Centro Espírita Nosso Lar e que abrangeu um

período de 36 anos, até a aquisição de um terreno e construção da nova

sede, à Rua Duarte de Azevedo, 691, em Santana, São Paulo.

João Castardelli tornou-se o orientador espiritual do grupo. O
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Centro Espírita

Nosso Lar fez-se

realidade e a obra

social dos seus

sonhos, como

veremos páginas

adiante, foi

concretizada. A

fundação ocorreu no

dia 28 de janeiro de

1949, com a

presença de grande

número de pessoas,

todas espíritas,

reunidas em

Assembléia Geral, à Rua Ezequiel Freire, 732, em Santana, Capital, ocasião

em que foi eleita a primeira diretoria e aprovados os estatutos. A primeira

diretoria ficou assim constituída: Paulo Castardelli – presidente; José Castardelli

– vice; Ezequiel S.Paiva – 1º secretário; José Rossato – 2º secretário; Pedro

Bachi – 1º tesoureiro; Irene Castardelli – 2º tesoureiro; Julia Marino –

bibliotecária. Membros da Comissão Fiscal – Maria Dirce Muzilli, Agda

Carletto Gallo e Leopoldina Pizzardi Megliar.

Paulo, médium e trabalhador dedicado, ao lado de seus

companheiros de diretoria, da comissão e de todos os colaboradores,

arregaçou as mangas e colocou mãos à obra, com a maior boa vontade do

mundo, para concretizar o ideal do irmão, já na pátria espiritual, e que se

tornara um compromisso de todos.

 Os ensinamentos de André Luiz eram, desde o início, os mais

apreciados pelo grupo, tendo Allan Kardec como base. Daí a homenagem

Casa da R. Ezequiel Freire
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que se lhe presta colocando-se o nome da instituição de Nosso Lar – nome

de um livro seu psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e André

Luiz – pseudônimo desse Espírito que trouxe e continua trazendo uma

contribuição marcante pelos livros que já enviou e pela inspiração de inúmeras

obras sociais. Nosso

Lar é o nome também

da colônia espiritual

para onde foi

encaminhado. Depois

que se recuperou voltou

para relatar as suas

experiências.

J o ã o

Castardelli foi, portanto,

na condição de Espírito

encarnado e

desencarnado, o

idealizar e o principal

impulsionador desta

obra, com o

assessoramento de

Espíritos superiores. À

medida que ela crescia,

ia aumentando o número de seus colaboradores na Vida Maior, que, ainda

hoje, ao seu lado, nos penhoram e felicitam pela ininterrupta assistência que

continuam nos propiciando. Pobres e inábeis cooperadores da Terra, é de

justiça reconhecermos que sem essa generosa assistência, o Centro Espírita

Nosso Lar Casas André Luiz não passaria de um lindo sonho irrealizado.

Ata da Fundação
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3 – MENSAGEM DECISIVA

Chegou o momento de tornar realidade a obra idealizada pelo

jovem Castardelli que já vinha, em suas comunicações como Espírito,

alertando para esse compromisso. A obra social é tida como uma necessidade

prática, decorrente da filosofia espírita. Por isso, consta em estatuto de

instituições espíritas. É uma proposta de Jesus expressa no amor ao próximo.

E Allan Kardec a exalta quando a coloca como lema: Fora da Caridade

não há salvação, interpretando salvação como uma forma de elevação

espiritual. Por outro lado, lembra o apóstolo Tiago (2:17): A fé sem obras é

morta.

Partindo desta premissa, os companheiros que integravam o

Centro Espírita Nosso Lar criaram o Departamento de Assistência Social,

em reunião de diretoria, por sugestão do orientador espiritual, em 5 de agosto

de 1953. A partir dos primeiros meses de vida, cuidou-se de atender às

necessidades materiais de irmãos carentes. E ainda no primeiro ano, o Centro

iniciou a série de suas memoráveis campanhas de Natal. Nessa época, a

instituição era procurada por centenas de famílias necessitadas que deixavam

seus nomes e endereços para uma sindicância. Um grupo de senhoras visitava

a periferia da Zona Norte, principalmente o distrito de Tucuruvi e o município

de Guarulhos que, naquela ocasião, não contavam com a estrutura da

urbanização adequada. A topografia da região não oferecia fácil acesso. Mas

o ideal permitia superar qualquer dificuldade. No dia da distribuição do Natal,

filas imensas formavam-se no espaço de um quarteirão ou mais da Rua Ezequiel

Freire. O clima era de festa e alegria, ao som de músicas natalinas.



OS LÍRIOS QUE PERFUMAM A NOSSA VIDA 75

Desde então, jamais cessaram as atividades da administração a

fim de manter um serviço permanente de auxílio à pobreza, com os recursos

possíveis angariados entre os associados e simpatizantes. De tal modo esse

movimento se ampliou, que dirigentes e colaboradores (uma dezena ou mais)

permaneceram no trabalho ativo para consegui auxílio popular em favor de

mais de 80 famílias cadastradas e que se encontravam em difíceis condições

sociais.

Em fins de 1954, o Centro, fundado havia cinco anos, além dos

vários trabalhos de ordem doutrinária e espiritual, na área social angariava

alimentos, roupas, agasalhos e outros artigos de uso pessoal ou doméstico,

para as famílias pobres devidamente cadastras para esse fim. A rotina de tais

encargos só era quebrada pelo Natal, época em que, após campanha financeira

levada a termo com esse exato propósito, fazia-se a distribuição festiva de

recursos mais diversificados, a um número bem maior de necessitados,

obedecendo-se, também, a um registro previamente elaborado, com vistas

ao atendimento prioritário dos mais carecidos de auxílio.

Muitos companheiros e companheiras que colocaram o seu

coração, o seu amor nesse trabalho, já partiram para o mundo espiritual.

Mas temos alguns veteranos, que ainda estão no Centro, uns no desempenho

das mesmas tarefas, mas com outro critério; outros ocupando cargos

administrativos e outros ainda integrando o Conselho de Orientação

Doutrinária da instituição, mas todos empenhados no mesmo trabalho:

divulgação da doutrina espírita e a prática do amor ao próximo. E dentre

esses, citamos Pedro Bachi, Jandyra Delgado Tidon e Ana Gaspar, que

participaram das atividades iniciais do Centro e sempre se reportam com

emoção sobre o desenvolvimento dos trabalhos e o processo de atendimento,

bem como sobre o otimismo com que o grupo enfrentou todas as dificuldades,

quando se referem àquela época.
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Hoje, naturalmente, a instituição já conta com outro esquema de

atendimento, considerado mais adequado e eficiente, de conformidade com

a evolução natural da sociedade.

Apesar de apreciável resultado, ainda havia, por toda a parte,

crianças subnutridas, idosos carentes de alimentação, lares em desunião, viúvas

em situação difícil, mães solitárias com filhos nos braços e tantos outros

aspectos da trágica situação sócio-econômica de todas as épocas. O centro

impunha-se o dever de dar de tudo; todo o tempo disponível, dedicação e

muito trabalho.

Entretanto, nos planos superiores, já eram, provavelmente,

conhecidas a natureza e a magnitude da obra a ser construída por aquele

núcleo, em futuro mais ou menos próximo.

O Sr. Pedro Bachi, integrante da primeira diretoria, citava um

sonho de sua tia Júlia Castardelli acerca da necessidade de trabalhar com

crianças. Após esse evento, numa reunião, João manifesta-se através da

mediunidade de Paulo Castardelli, e confirma o sonho de sua mãe.

O núcleo foi inesperadamente distinguido com um convite,

convocando-os à construção de um abrigo para crianças órfãs e abandonadas.

Não havia nela menção alguma às crianças, à época, chamadas especiais. O

comunicado era explícito e objetivo, sem margem a dúvidas. Recomendava

a construção de um estabelecimento destinado ao amparo de crianças órfãs

ou abandonadas.

Não obstante a clareza e objetividade, os circunstantes foram

tomados de incredulidade. Pensavam que aquilo não seria possível, pois eram

pobres, todos eles, sem recursos pecuniários, desprovidos das qualidades

indispensáveis a tal cometimento.

Olhavam-se interrogativos e céticos, mas ninguém fazia objeção.
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Percebendo o clima de dúvida no grupo, o Espírito João Castardelli não

tardou a comunicar-se, pela mediunidade de seu irmão Paulo:

“Meus irmãos, tenham bom ânimo. Não subestimem o próprio

valor, nem duvidem dos resultados do esforço honestamente dirigido. Como

principiantes nas obras do bem, vocês têm dado provas de interesse e boa

vontade. Está na hora de ensaiar o avanço em trabalhos de maior

responsabilidade. Grandes dívidas, quais as que nos dificultam o próprio

aperfeiçoamento, não se liquidam satisfatoriamente usando simples moedas

de cobre; elas exigem o concurso de valores mais altos, o ouro puro da

renúncia e do sacrifício, as jóias refulgentes do suor e das lágrimas. Mãos à

obra, e nada temam! Ela não é de vocês e não é nossa. É de Jesus, o Arquiteto

arquipotente que executou o plano divino, estruturando a Terra e criando a

vida planetária. Quem dentre vocês duvidará de seu poder para erguer com

o sacrifício da caridade nestas plagas do mundo, um trabalho destinado a

agasalhar alguns dos pequeninos que ele tanto nos recomendou proteger e

guiar?

Em frente, pois! Não estaremos sós. O Senhor estará conosco!

Ninguém pode descrer da vitória em tão boa companha. Sabemos que lhes

falecem recursos para o empreendimento. Mas caso o tivessem, o mérito de

vocês perderia muito sua expressão. O merecimento está, precisamente, nas

dificuldades do labor, nos percalços da luta, no sangrar dos pés sobre os

cascalhos dos caminhos. A porta é estreita, mas, uma vez transposta, não há

palavras com que dizer do júbilo daquele que lutou, ferindo o coração de

encontro à dureza de outros corações.

Armem-se de humildade e confiem! Cristo venceu o mundo!

Vocês são cristãos! Sigam-lhe o exemplo. Ao estenderem a mão, sorriam.

Atendidos ou não, sorriam sempre. Quem nega, às vezes, não tem mãos, não

tem saúde, não tem entendimento, que é a visão das almas: são cegos. Privados
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de discernimento são surdos. Vocês têm tudo e têm, ademais, a honrosa

condição de servos de Jesus! Haverá maior título de glória?”

Ao findar a mensagem de apelo do Espírito, ouvido em

compenetrado recolhimento, estavam todos comovidos. Com entusiasmo

revigorado, logo se movimentaram para levantar recursos, através de bazares,

para inaugurar a inicialmente chamada Casa da Criança André Luiz, conforme

inspiração superior.
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4 – TRABALHO E SOLIDARIEDADE

          A criação do Departamento de Assistência Social, as

campanhas de Natal e a seguir a efetivação do atendimento frequente às

famílias carentes, constituíram um incentivo muito grande aos colaboradores,

cujo número foi crescendo. As campanhas foram ampliadas, desta vez para a

construção de um prédio para abrigar crianças órfãs e abandonadas. O Centro

conseguiu sensibilizar a população paulista de forma tal que as contribuições

em dinheiro, em espécie, em material de construção, chegavam para alegria e

entusiasmo de todos.

Ao receber a orientação espiritual sobre a obra a realizar, o

Centro Espírita Nosso Lar não dispunha de reservas para comprar o terreno

destinado à construção de um abrigo para crianças. A próxima providência a

tomar seria, portanto, conseguir os meios necessários a essa compra.

Uma das preocupações iniciais era procurar um bairro onde

existisse realmente pessoas carentes, onde o terreno fosse relativamente

barato. Foi com auxílio do companheiro Viriato Fernandes da Silva que o

Centro Espírita Nosso Lar localizou o local ideal, no bairro de Vila Galvão,

município de Guarulhos.

Gentilmente, o Sr. José Castardelli emprestou a quantia que

permitiu ao Centro Espírita Nosso Lar pagar a primeira parcela do lote de

terreno, com dez metros de largura por quarenta de comprimento, à Rua da

Estação, 349, com quatrocentos metros quadrados de área útil; o terreno

era pequeno e, além de tudo, um lodaçal! As circunstâncias, porém,

aconselhavam a realização do negócio e a transação foi concluída.
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Posteriormente, cada colaborador doou o quanto podia,

permitindo que o grupo pudesse ressarcir ao Sr. Castardelli o valor despendido.

Embora pago com muito sacrifício, tornava-se necessária a

arrecadação de uma quantia maior, para a compra definitiva do terreno. Além

disso, todos sabiam que seria preciso comprar lotes vizinhos para a construção

adequada da Casa que abrigaria as crianças. As arrecadações continuaram

entre os frequentadores do Centro, e logo, comprou-se outro terreno vizinho

nas mesmas dimensões.

A próxima etapa a superar dizia respeito à planta do

estabelecimento. Para isso, seria necessário contratar um engenheiro e a

escolha recaiu no Dr. João Pereira de Castro, que prestou valorosos serviços

como profissional zeloso e competente, em caráter absolutamente gratuito,

inclusive com gastos pessoais apreciáveis para a fiscalização das obras tão

distantes. Apraz-nos reafirmar, aqui, ao Dr. João Pereira de Castro, nossos

inalteráveis sentimentos de gratidão.

No dia 28 de agosto de 1955, celebrou-se o lançamento da

pedra fundamental da então chamada Casa da Criança André Luiz, com

grande comemoração. Posteriormente, com alguns recursos angariados entre

os frequentadores do Centro, iniciou-se a construção da primeira laje, em

1955. Deve-se a Humberto Benacchio, industrial conceituado e próspero, o

gesto de raro interesse humano, doando à entidade todo o custoso material e

a mão-de-obra destinados ao estaqueamento dos três andares que constituem

a denominada Casa 1. Uma atitude, sem dúvida, de nobreza e de inegável

liberalidade, e considerada da mais alta expressão, é a invariável delicadeza

com que atendeu, do princípio ao fim e com total desinteresse, ao andamento

do serviço de sua especialização, secundado sempre por seu sócio e mais

próximo auxiliar, o saudoso Oswaldo Beldramini. O nome de ambos está,

para sempre, gravado no Livro de Ouro desta instituição perpetuando a
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gratidão de milhares de

pequenos desvalidos, pelo

inapreciável concurso que

ambos deram a esta Casa,

presentemente uma das mais

notáveis organizações de

assistência social em nosso

país. Oswaldo Beldramini se

despediria do mundo pouco

tempo depois, mas ainda

esteve presente às

comemorações, que também

distinguida pelo

comparecimento de um

representante do Governo de

Estado. Ao lado dos

diretores, era grande o

número de colaboradores e

convidados especiais. É importante destacar a pessoa do Sr. Lino Lencioni,

mestre de obras e carpinteiro, que muito colaborou para a construção da

Casa nº 1, pois no início firmou residência junto à obra, lá permanecendo de

1955 a 1959. Com relação às várias instalações da obra, não se pode deixar

de mencionar o Sr. Orestes Marsili, na parte elétrica, e o Sr. Oscar Marsili,

na parte hidráulica, respectivamente pai e irmão do Sr. Osmar Marsili, um

dos dirigentes da Casa.

João Castardelli (Espírito), através da mediunidade de Paulo,

no dia em que foi batida a primeira estaca, transmitiu uma mensagem que

constituiu mais um grande incentivo ao grupo:

“Meus amigos, o terreno que estamos pisando, neste momento,

Paulo Castardelli
cerimônia da pedra fundamental
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ainda é inabitável. Afianço-lhes, contudo, que, brevemente, teremos a alegria

de ouvir o chilrear tagarela de avezinhas humanas, expulsas do ninho familiar

pelo vendaval da miséria e que terão sido abrigadas, graças à casa abençoada

que vocês estão principiando a construir, e a fim de serem preparadas para a

plenitude de uma vida consagrada à edificação do bem.

Nós, os Espíritos, guardamos a certeza de que a construção

será rapidamente terminada, porque sabemos que a obra é de Deus, que tem

Jesus por fiel Executor de seus desígnios.

Lembrem-se de que, para a grandiosa tarefa de anunciar a Boa

Nova, há dois mil anos, o Emissário Divino escolheu doze apóstolos e que

estes, convertidos ao ideal do Serviço, perpetuaram a fé entre os homens e

alteraram o curso da história. Hoje, o Mestre insigne escolheu vocês para

apostolado novo de restauração da Verdade, através de realizações iguais a

esta, que hão de tornar possível, amanhã, a implantação definitiva, neste planeta,

do reino de seu Pai. A tarefa, está claro, exige de todos a humildade dos

verdadeiros escolhidos. Cada um, esquecido de si mesmo e dos próprios

interesses, se dedicará, abnegadamente, para maior glória da causa que

servimos. Confiamos que assim será.”
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5 – TESTEMUNHO DE AMOR E TOLERÂNCIA

Os dirigentes do Centro Espírita Nosso Lar reconheceram ser

indispensável uma ação mais ativa e constante junto à população. Tiveram a

idéia de empreender uma campanha de rua, para que pudesse ter início o

trabalho de edificação do prédio destinado às crianças.

Vários grupos se formaram e enfrentaram o trabalho de pedir

pessoalmente, nas filas de ônibus, nos escritórios e nas residências.

Francisco Juliano (1926-1995) nos relatou sua experiência à

época:

“Como sempre, fazíamos trabalhos de assistência espiritual, ou

seja, trabalhos mediúnicos de socorro, para pessoas doentes e necessitadas.

Telefonei para alguns companheiros naquele dia, dizendo que os encontraria

em frente ao Teatro Municipal, para fazermos um trabalho espiritual. Quando

ali nos encontramos, expliquei aos amigos o que realmente iríamos realizar:

vamos todos pedir donativos para a construção da Casa, da escolinha para

crianças. Todos ficaram surpresos e temerosos. Então, lhes disse: vamos em

frente! Reunimo-nos em frente à fila do lotação Pinheiros, na Rua Xavier de

Toledo, sendo este o primeiro local onde começamos a pedir. Posteriormente,

nos dirigimos à Praça do Correio, onde se encontravam os ônibus que se

destinavam ao bairro de Vila Galvão, em Guarulhos. Queríamos experimentar

a reação das pessoas, que residiam naquela cidade, local onde havíamos

pensado em construir a Casa.

Depois de terminado o trabalho, por volta de 20 horas, íamos
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para a sede do Centro Espírita Nosso Lar, na Rua Ezequiel Freire. Fiz uma

proposta de nos apresentarmos tristonhos. Ao chegarmos, todos estavam

aguardando notícias da experiência. Sentamo-nos à mesa de reuniões, e

começamos a puxar o dinheiro dos bolsos e colocá-lo sobre a mesa.

Conseguimos uma quantia considerada fabulosa para a época, e isto foi uma

festa! Oramos, agradecemos, e pedimos desculpas pelo gesto. Daí em diante,

fiquei encarregado de coordenar este trabalho cujas equipes saíam à noite

para pedir no Vale do Anhangabaú, praça do Patriarca e todas as outras

praças adjacentes. Noutra vez, fomos em quarenta pessoas...”

O objetivo era nobilitante e a caridade do povo fazia-se

necessária. As Casas André Luiz precisavam ser edificadas para acolher, no

futuro, centenas de crianças sem recursos.

O Sr. Milton José Theodoro (1923-1981) assim se manifestou

sobre a fase:

“Como um dos que laboraram naqueles árduos tempos, sinto-

me realizado, pois o trabalho não foi em vão. A abordagem de pessoas das

mais diversas classes sociais, ensinou-me a divina ciência da compreensão.

Todos são úteis de alguma forma, mesmo as criaturas menos evangelizadas.

O povo de São Paulo não se furtou em atender aos nossos apelos e graças

aos bons Espíritos, cada vez que estendíamos as mãos para solicitar ajuda,

eles também estavam ao nosso lado. Sua presença luminosa infundia-nos

celeste alegria e a vitória estava sempre perto, simbolizada na caridade

recebida. Sem dúvida, batalhar pela causa do Bem na Terra é uma grande

honra para qualquer  pessoa. Preciso dizer mais sobre a felicidade que inunda

minha alma?” (27)

Carmem Camacho Vieira (1925-1993) também se pronunciou

a respeito:

“Quando solicitava donativos, no início da tarefa, eu ficava um
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pouco nervosa; mas, a certeza do auxílio espiritual ao nosso lado e a

generosidade do povo brasileiro nos acalmava. Com o passar do tempo,

sentíamos grande alegria, e mesmo felicidade, quando chegava o fim-de-

semana; iríamos correr nas filas de ônibus e bater de porta em porta, e este

contato com irmãos das mais diferentes concepções religiosas foi-nos de

grande proveito, pois aprendemos muito.”

Jandyra Delgado Tidon, também se pronuncia, com referência

às atividades as quais se dedicava com seu marido, Raphael Tidon (1924-

1993):

“Nas diversas campanhas de que participávamos, apesar de

olhadas com desconfiança, tivemos muitas compensações que nos motivaram

na continuidade do trabalho. Em certa ocasião, ao tocar a campainha de uma

casa (a campanha era para angariarmos doações e colaboradores mensais)

uma senhora apareceu no fundo do quintal, gritando que não tinha tempo

para atender. Avisei que estava colocando no registro da água um folheto –

era a mensagem “Calma”, de André Luiz, e continuei no trabalho. Após uns

15 minutos, essa senhora veio apressada ao meu encontro, pedindo desculpas

pela sua agressividade, perguntando de que forma poderia colaborar conosco.

Mais uma vez tivemos a certeza de que não estávamos sós.”

O Sr. Viriato Fernandes da Silva (1896-1982), natural do Rio

de Janeiro, formado em Filosofia pela Universidade de Coimbra, foi um

grande colaborador da Casa, inclusive na Rádio Clube de Sorocaba, autor

do livro intitulado Espiritismo, Renovador de Esperanças, editado em 1980

pela própria Casa, assim se expressou:

“Para nós foi uma verdade surpreendente e agradável verificar

de perto a generosidade do povo paulista. Nunca antes imagináramos possível

a existência de pessoas que, vivendo sempre a correr, no afã diário de negócios,

consentissem em parar para atender a um pedinte de rua, como éramos àquela
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época, ao simples enunciado de uma súplica em favor de pequeninos

desvalidos. A maneira risonha e prestimosa com que nosso grupo era

habitualmente atendido, com exceções, espantava-nos sobremodo. Mas

acabamos acostumando-nos, pela compreensão de que o Espírito de serviço,

fruto de mentes arejadas coadunasse, perfeitamente, com a generosidade

dos corações sensíveis.” (28)

Lino Lencioni foi o companheiro incumbido de ser o mestre de

obras das Casas André Luiz, trabalhando de sol a sol, e que, cheio de fé na

palavra dos mentores espirituais, inspecionou, vigorosamente, as construções

que ficaram sob sua direta responsabilidade.

Lino Lencioni (1921-1992), que foi também presidente do

Centro, relatou sobre os áridos caminhos dos petitórios iniciais:

“Tudo era difícil no começo: às vezes ficávamos inibidos pelas

negativas. Logo adiante, porém, nas filas de ônibus ou na via pública, mãos

caridosas vasculhavam os bolsos; as moedas de 500 réis surgiam como por

encanto, e a inibição inicial era superada pela coragem de prosseguimento no

pede-pede de todos os sábados, domingos e feriados.

Diversas vezes, fomos tratados como pessoas mal-intencionadas;

noutras ocasiões, chegavam elogios, durante a campanha de fundos para

erguermos as Casas André Luiz. É isto mesmo, elogios, em comparação a

outras ofensas escutadas. Mas, a nossa fé era maior, as mensagens ditadas

pelos orientadores espirituais, que orientavam os trabalhos no Centro, eram

para nós um renovado alento...”(29)

Hoje em dia, ninguém poderia imaginar que alguns destes

companheiros foram detidos e levados para as delegacias, respondendo a

verdadeiros questionários, sobre a vida pessoal e familiar. Mas é isto que nos

relata Osmar Marsili:
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“ A respeito das filas de ônibus, nós podemos contar algumas

coisas muito engraçadas e outras tristes. Quando pedíamos de gravata, bem

vestidos, as pessoas estranhavam. Porque quando são mendigos mal trajados,

as pessoas não consideram, mas quando estão bem vestidas, tem uma reação

diferente.

Certa vez, aproximei-me da fila, avistei uma pessoa lendo jornal

e cheguei ao seu lado direito; ela olhou e eu disse: - Com licença, a pessoa

respondeu bruscamente: - O que você quer? Tentei explicar; mas ela virou-

se de costas. Então fui pelo lado esquerdo, mas a pessoa tornou a me ignorar.

Quando eu ameacei fazer nova tentativa pelo lado direito, a pessoa foi embora,

muito ofendida; os outros olharam, sem entender essa atitude.

Outro caso interessante foi com o cidadão que esbravejou: -

Vocês são espíritas e não prestam! São todos malandros! Essa arrecadação

é para vocês mesmos! Um dos nossos companheiros que estava comigo,

disse: Meu senhor, nós somos tudo isso, o senhor tem razão; agora o senhor

poderia dar o donativo, por favor? E a pessoa acabou por fazer a sua doação.

Em outra ocasião, o indivíduo que estava na fila era investigador

de polícia (ou delegado) e resolveu nos prender, levando-nos para a central

de polícia. Fomos detidos várias vezes, ficando junto aos outros encarcerados,

até que o delegado nos liberasse.

Em outra oportunidade, nos reunimos na Praça da Sé, para pedir.

Comigo estavam Inês, Jandyra, Therezinha, Mercedes e mais seis senhoras;

naquela manhã de domingo, eu era o coordenador, e um investigador resolveu

prender a todos. Eu disse a ele: - O senhor não vai prender as moças, pois eu

sou o representante da Casa, e quem tem que ir preso sou eu! Libere as

moças e dê-me o dinheiro que elas arrecadaram; nesse momento, ao pegar

as pastas, a quantia arrecadada caiu ao chão. Ele achou que eu o estava

ofendendo, e então me prendeu! Novamente fui para a Central, esperando o
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delegado entrevistar-me, e dar-me uma bronca, mas não me importava, estava

tudo bem.”

Emílio Alonzo Ramires (1924-1990) foi o companheiro

encarregado, por muitos anos, de pedir tijolos, areia e todo o tipo de material

para construção. Desta maneira, as Casas André Luiz, por muito tempo, não

precisaram comprar esse material:

“Foram muitos os donativos valiosos que conseguimos. Certa

vez, saímos com o caminhão. A tarefa era conseguir canos. Chegando ao

depósito de materiais, o proprietário recebeu-nos com palavras de baixo

calão. Eu orava, suplicando ajuda do Alto. Esgotado o repertório, ele mandou-

me entrar com o caminhão no pátio. E deu ordens expressas para que

enchessem o caminhão com centenas de canos novinhos em folha...” (30)

Vicente Melro nasceu em São Paulo, capital, no dia 03 de maio

de 1920, à rua Eduardo Chaves, Ponte Pequena. Filho de Antonio Melro e

Elisa de Jesus Melro, teve 10 irmãos. Casou com Ana Nascimento de Oliveira,

tendo dois filhos. No dia 15 de junho de 1977, foi agraciado com a Medalha

de Valor Cívico, instituída pelo governador Paulo Egydio Martins, pelos longos

anos de trabalho em prol dos menores favorecidos. No dia 30 de outubro de

1978, o companheiro Vicente partiu para o mundo espiritual. Dele são as

seguintes palavras: “nada resolverão o poder, o dinheiro, a estabilidade social

e a cultura, ou mesmo a arte, sem a dinâmica do evangelho, pois não obteremos

a conquista da paz interna que traz a verdadeira felicidade, que sempre e

sempre independerá das situações ou condições exteriores do indivíduo.

Por outro lado, no começo da espiritualização da criatura, o

processo transformista interior provoca uma série de ocorrências estranhas

que muito a incomoda. São as artimanhas e os gritos estentóricos do “homem

velho” que esbraveja e se defende no intuito satânico de impedir o

aparecimento do ‘homem novo’. A batalha psíquica então se inicia formidanda.
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Embora muitas e muitas vezes o jovem visitante venha a cair por terra, batido

pela experiência do morador antigo, aquele termina por derrotar

fragorosamente este último.

Depois da vitória do homem novo, uma original existência começa

para a criatura intimamente reformada. Os hábitos mudam: a ponderação

substitui os atos irrefletidos, a sobriedade afasta o excesso, a acalma sucede

ao desespero e a paz afugenta a guerra.

E neste maravilhoso clima do reino de Deus no íntimo, o homem

compreende que precisa amar o próximo para ser completamente feliz. A

dor alheia impressiona-lhe e ele não mais consegue furtar-se à emoção da

piedade e do amor!...” (Revista André Luiz, Ano VIII, n. 9-10,1977, quarta

capa, verso).

Outra campanha com ótimos resultados foi a Campanha do selo, que

mostrava uma criança abandonada,

e o desenho do prédio que seria

construído. A estratégia era vendê-

los diretamente à população, ou via

escolas e colégios, solicitando a

colaboração de diretores,

professores e alunos. Nesta

oportunidade, exaltamos a índole

acolhedora e generosa da

população de São Paulo, sempre

disposta ao atendimento dos menos

felizes. Não negamos que o povo

brasileiro, independentemente da
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latitude, é sempre prestativo e inclinado a dar o seu concurso às obras sociais

que lhe batam à porta. O povo paulista revela uma espontaneidade quase

inacreditável no prazer de ajudar quantos lhe estendam as mãos. Temos

verificado que as exceções, tão raras, é que justificam nossa crença de que,

o milagre do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, naquela época,

seria impraticável em qualquer outra capital do País

(29) Ibid.
(30) Revista André Luiz, ano VI, 1-2 pág13.
(27) Revista André Luiz, ano VI, 1-2, pág. 12
(28) Revista André Luiz, ano V, 9-10, pág.10
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6 – DO SONHO À REALIDADE

Enquanto decorria a fase final da construção que dependia

exclusivamente da ajuda pública, os mentores espirituais aconselharam a

diretoria a visitar escolas e abrigos existentes; após muitas visitas e pesquisas,

foi realizada a sua última incursão à Casa de Triagem do SSM – Serviço

Social de Menores, localizada na  Av. Celso Garcia, no Tatuapé. O Sr. Valério

Giuli (1911-1989), diretor daquele Serviço se manifestou, mais tarde, a

respeito dessa visita:

“Um dia surgiu no Serviço Social do Menor um ex-aluno meu,

Paulo Castardelli, acompanhado de um grupo espírita. Dizia-me, esse ex-

aluno, que o Centro Espírita Nosso Lar estava disposto a colaborar em favor

dos menores abandonados. Pedi-lhe que fosse visitar os internados. Disse-

lhe que eu tinha um grande problema mais grave e sem solução: a dos menores

abandonados e portadores de paralisia cerebral.” (31)

Lá foram mostradas à equipe, quinze crianças portadoras de

deficiências múltiplas que, embora atendidas, não estavam recebendo

tratamentos nem cuidados de acordo com a especificidade dos seus casos.

As visitas e pesquisas mostraram que as crianças ditas normais,

embora órfãs, ou extremamente pobres, já vinham sendo atendidas, em parte,

pelos poderes públicos e organizações particulares.

Por outro lado, considerou-se que essas crianças, à época, eram

(31) Jornal Diário da Noite -28/02/1961.
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 encaminhadas ao Juqueri, hospital de tratamento de transtornos mentais,

totalmente inadequado, portanto, para o atendimento ao portador de

deficiência mental.

Depois das visitas e da orientação espiritual, no dia 27 de julho

de 1957, o Serviço de Menores, pelo seu diretor, responde ao presidente do

Centro Espírita Nosso Lar, a uma consulta a respeito da instalação e

funcionamento de um abrigo para crianças excepcionais, nos seguintes termos:

“Em atenção à sua carta de 6 do corrente a respeito da próxima

instalação e funcionamento de um abrigo para crianças retardadas, cumpre-

me informar V.Sa. que o Serviço Social de Menores está vivamente interessado

no assunto, pois é grande a sua dificuldade nesse setor.

Com efeito, somos obrigados a ter este tipo de crianças no Abrigo

e Triagem até que se possam instalar abrigos para elas. Quando a iniciativa

particular se prontifica a vir em nosso auxílio em problema tão difícil, só nos

resta aplaudir e agradecer.

Conhecemos bem as boas intenções que norteiam o Centro Espírita

Nosso Lar, cujo trabalho examinamos.

Resta-nos somente, agora, aguardar o funcionamento e abrigo

em apreço para enviar as crianças necessitadas, conforme convênio que

firmaremos.

Valemo-nos da oportunidade para apresentar a V.Sa. nossos

protestos de estima e consideração.” (ass. Valério Giuli – Diretor).

No final do ano de 1957, o Centro Espírita obteve o registro

oficial da Casa, de número 834. Isto possibilitou que, dois anos depois,

obtivessem autorização do Serviço Social do Estado para angariar donativos,

públicos e particulares. Cada vez mais experientes, agora tinham autorização

oficial para pedir.
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A solenidade de inauguração da Casa André Luiz nº 1, ocorreu

no dia 26 de janeiro de 1958. A Casa André Luiz n.º 1 foi erguida entre três

andares e quatro pavimentos, com 1850 m² de área e construída num terreno

de 2000m², à então rua da Estação, 349, atualmente rua Vicente Melro.

Muitos dos que assistiram à inauguração, dela se lembram ainda, com a

saudade dos que viveram aqueles instantes inesquecíveis em que ficava

provado que tudo pode o esforço honesto, quando apoiado por um povo

compreensivo e bom. À ocasião estiveram presentes os diretores, convidados

e o público em geral. Antes de serem percorridos os vários alojamentos da

instituição pelos presentes, o Sr. Viriato F.Silva, fez uso da palavra no salão

do terceiro pavimento, destacando a finalidade da obra.

Como convidado especial, o prof. Valério Giuli, diretor do

Serviço Social de Menores para o discurso oficial de inauguração. Suas

palavras traduziram a emoção de todos aqueles que viam realizado um ideal

que também era o seu. Disse ele:

“O que está acontecendo, hoje, aqui em Vila Galvão, não é coisa

rotineira e nem obedece a rituais comuns. Não houve o corte programático

de uma fita simbólica, mas veremos, dentro de poucos instantes, agasalhados

em seus berços, quinze pequeninos tragicamente privados de entendimento.

Devo dizer-lhes que eles não nos pedem piedade, mas esperam

de nós interesses ativos por seu futuro; são delicadas casquinhas de nozes,

sacudidas pelos temporais do mundo, que acabam de aportar à enseada

bendita da caridade legítima, onde passarão a viver na segurança e na paz de

um lar cristão, agora o Lar de todos eles.”

Depois de algumas considerações sobre o problema da pessoa

portadora de deficiência mental, reportou-se à sua experiência, lembrando

diversos casos de crianças nessas circunstâncias, e carentes de recursos.

Enfatizou a importância da Casa da Criança André Luiz e frisou que não se
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deveria ter piedade, mas, sim, dar-lhes compreensão e amor.

Aquelas quinze crianças constituíram o grupo das primeiras

hóspedes, permanentes, daquela casa de Jesus. A terapêutica do amor e do

conforto material operava milagres nos pequeninos. Chegaram à Casa em

tamanha miserabilidade orgânica e espiritual, que chocavam a alma mais

endurecida.  Após os tratamentos médicos adequados, a alimentação

necessária com base na orientação nutricional e a fluidoterapia espírita, os

pequeninos, como que tocados miraculosamente por divinas entidades, em

breve espaço de tempo adquiriam saudável expressão fisionômica.

De início, contava-se apenas com trabalho voluntário. Porém,

crianças portadoras de deficiência mental severa e profunda, além de outras

múltiplas deficiências, necessitavam de cuidados especiais, durante vinte e

quatro horas do dia. A maioria dos voluntários só dispunha de alguns horários,

sendo os demais preenchidos por poucos, que ficavam sobrecarregados. A

Sra. Júlia Castardelli dedicava-se dia e noite, revezando-se com os

colaboradores. O número de assistidos aumentava ininterruptamente e, além

disso, percebeu-se a necessidade de tratamento médico adequado. Procedeu-

se, então, às pagens, para os cuidados diretos à criança, como troca de

fraldas, banho, alimentação, etc., além de uma equipe médica especializada.

A esta altura, a instituição já contava com estatutos reformados,

definidas a estrutura e os  objetivos, inclusive o nome: Centro Espírita Nosso

Lar Casas André Luiz.

O Governo do Estado, através do Sr. Valério Giuli, fez um

convênio com a instituição, e enviava todos os meses novas crianças. Com

isto, a capacidade máxima de 212 crianças atingiu o limite rapidamente,

chegando-se a ter três mil pedidos na fila de espera para internação. Diante

de tais fatos, quando todos pensavam que a missão do Centro Espírita havia

chegado ao fim, o coração de todos os colaboradores do Centro começa a
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bater mais forte, chegando à unânime conclusão de que deveriam procurar

um novo terreno para atender a enorme quantidade de crianças enviadas à

instituição.

Nessa época contava-se com mil sócios contribuintes, a 10 até

20 cruzeiros (moeda antiga) e a arrecadação não cobria as despesas com o

atendimento, também a dezenas de familiares carentes, aumentando-se a

responsabilidade e daí a luta mais intensa, numa segunda etapa, para conseguir

fundos. E as campanhas continuavam.

Para esse trabalho junto ao público, foi concedida uma

autorização pela diretoria do Serviço Social do Estado, da Secretaria de

Saúde Pública e de Assistência Social, em São Paulo, pelo atestado nº 321/

59.

Enquanto as crianças eram

atendidas, realizavam-se, no terceiro

andar, reuniões públicas, as segundas

e sextas-feiras, sábados à tarde e

domingos pela manhã.

Assim, na pessoa de João

Castardelli, o amigo de sempre e irmão

devotado, rendemos o tributo de nossa

sentida gratidão a todas as Entidades

Espirituais que têm, desde o início,

posto o seu saber e a sua bondade a

serviço do Centro Espírita Nosso Lar

Casas André Luiz e ao amparo dos

irmãos menores ainda sujeitos à

pressão remissora da carne, na honrosa condição de aprendizes do bem,

sob as suas ordens.
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7 – O TRABALHO CONTINUA

Com o principal objetivo de praticar a caridade, tanto espiritual,

como material, sem qualquer distinção, a obra sentiu novo impulso, e a Casa

I, em pouco tempo, ultrapassou o seu limite de internação, com 212 crianças

abrigadas de ambos os sexos, portadoras de deficiências múltiplas. Contudo,

muitos pequeninos, do lado de fora, esperavam por melhor sorte. O apelo

das mães, parentes e amigos, para abrigarem seus tutelados, era realmente

pungente.  A visão deste quadro envolveu a todos que labutavam nesta obra

de caridade e o novo ideal aflorou. Devido à enorme procura, tornava-se

necessária a construção de uma casa maior.

Novamente, Viriato Fernandes da Silva foi o colaborador do

Centro que encontrou um novo local, um terreno com 70.046 m², tamanho

ideal para as novas instalações, localizado também na cidade de Guarulhos,

bairro de Picanço, à Rua Eduardo Riedel, 723, cujo nome foi alterado para

Av. André Luiz, em 1974.

Transcorria o ano de 1959 quando foi adquirida essa área. Era

um amplo sítio repleto de vegetações variadas. Não obstante os sacrifícios

imensos, lutas ásperas, cansativas e até extenuantes de homens, mulheres e

jovens cristãos, todos estavam com a mente direcionada para um só objetivo:

socorrer a criança.

A história se repetia, pois o terreno foi pago em parcelas, e o

Centro Espírita necessitava de mais verbas para a construção das unidades

de atendimento às crianças. Com o mesmo entusiasmo e dedicação os

militantes, de outrora e de hoje, saíram às ruas, pedindo a colaboração do
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povo. Desta vez, entretanto, as pessoas já conheciam o trabalho das Casas

André Luiz, e a tarefa de pedir ajuda, apesar de difícil, não seria tão penosa

quanto antes.

Nessa ocasião, foi divulgado um folder que trazia informações

sobre o trabalho que já se realizava com a criança portadora de deficiência

mental, em Vila Galvão, a Casa de nº 1, ao mesmo tempo em que convidava

a população para o comparecimento à solenidade de lançamento da pedra

fundamental da segunda Casa, marcada para o dia 13 de setembro de 1959,

às 16 horas, no sítio Bom Jardim, bairro do Picanço, município de Guarulhos.

Os convidados visitaram as crianças internadas e depois foram

assistir à solenidade.

Uma das campanhas de muito sucesso foi a Campanha do Tudo

Serve. A Sra. Catharina Toderon Marsili, mãe do Sr. Osmar Marsili, conta-

nos um pouco sobre estes dias:

“Uma perua nos levava e um caminhão nos acompanhava. Em

Campanha Vale Tudo
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cada casa dizíamos: Tudo serve! Tudo o que você tem serve! Muitos

aproveitando até para limpar os quintais, tiravam garrafas, jornais e tudo o

que se pode imaginar e nos entregavam. Muitas pessoas ofereciam coisas

boas, outros davam qualquer coisa, que estava estragando no quintal. Mas

não podíamos reclamar porque era a Campanha do Tudo Serve e, por isso,

aceitávamos e agradecíamos.”

Havia também a campanha do CEASA, aonde voluntários iam

à busca de doações de gêneros alimentícios, para abastecer a casa. Esse

grupo era muito bem recebido naquele local. Cada voluntário ia à determinado

doador que já o conhecia, e logo iniciaram a tarefa de carregar o caminhão

com as doações.

O Sr. Nicolau Casemiro Scalione, funcionário da Unidade

Assistencial, no setor gráfico, comentou a respeito: “Era uma limpeza na casa

das pessoas, pois recebíamos vidros, ferro, garrafas nos fundos dos quintais:

às vezes, doavam coisas boas, colchões, móveis usados, berços, camas...”

Muitas voluntárias participavam da Campanha da Costura. A

perua passava para entregar os tecidos e depois, através de um contato

telefônico, voltava para recolher as peças costuradas: lençóis, fronhas, fraldas,

pijamas, etc.

Não obstante todo o empenho do Centro, a jornada era muito

longa. Valiosa foi a colaboração de uma nova aliada da instituição, a antiga

TV Excelsior que, através de sua potente antena, inseriu nas suas

programações as propaganda das Casas André Luiz, solicitando o

comparecimento da população a um determinado local, onde lá estariam

colaboradores com faixas, devidamente identificados, para realizar a

Campanha do Pedágio. Nesta campanha, cada um, se o desejasse, colaboraria

com quanto pudesse, em favor das crianças necessitadas.

O Sr. Aníbal de Jesus Campolargo (1934-1998), ex-presidente
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do Centro, e que esteve presente nestes dias, assim relatou:

“O canal 9, Excelsior, nos ajudou muito nesta campanha, pois

convidava as pessoas a passarem em determinado lugar, para ajudarem.

Compareciam também muitos artistas conhecidos para ajudar a pedir. Isto

se fazia todos os dias e, no final da campanha, nos reuníamos no saguão do

próprio canal 9, com todos os artistas da TV Excelsior, como também outros

convidados da emissora.”

Outras rádios e artistas estenderam as mãos ao Centro Espírita

Nosso Lar Casas André Luiz, conforme relata-nos Osmar Marsili:

“Duas emissoras na época, a Rádio Nacional e a Rádio Record,

faziam show dominical, com grande disputa de audiência. Estes shows eram

realizados nos cinemas de bairros e, periodicamente, participávamos pedindo

donativos na fila. A Record tinha uma dupla de palhaços: o Arrelia e seu

sobrinho Pimentinha; a Nacional tinha outra dupla de palhaços: Torresminho

e Fuzarca. Quando se tratava de Casas André Luiz, estas duplas deixavam a

competição, a rivalidade, em favor das campanhas. Na Rádio Bandeirantes,

os radialistas José Paulo de Andrade, o Salomão Ésper e o Vicente Leporace

colaboraram muito; na TV Record, Blota Júnior e sua esposa, Sônia Ribeiro.

Registramos aqui, também, a importante participação de Randal Juliano, em

seu programa Ronda dos Bairros, que oferecia a oportunidade de vender

decalques. Alguns anos depois, começamos a fazer shows dominicais no

Cine São Francisco, município de Guarulhos, no tempo áureo da Jovem

Guarda. Quem fez inúmeros shows em benefício da construção da Casa 2, a

partir de 1966, foram Roberto Carlos, Wilson Simonal, Wanderléia, Agnaldo

Rayol, Sérgio Reis, os Vips, Os Incríveis. A mídia participou ativamente das

campanhas realizadas pelo Centro. A todos aqueles que se dispuseram a

ajudar esta causa nobre, recebam os agradecimentos das crianças de ontem

e de hoje do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, e que Deus os

abençoe.”
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Antes ainda de dar início à construção da Casa nº 2, Picanço, o

Centro adquiriu em Vila Galvão, município de Guarulhos, à Rua 13 de Maio,

314, em 1959, um sobrado, que foi adaptado para atividades doutrinárias e

atendimento de famílias externas. No andar de cima, o salão com 260 cadeiras

para conferências, cursos e trabalhos espirituais e no térreo, o Ambulatório

gratuito José Orelli. Esta sede foi inaugurada em 1972 com uma solenidade,

quando esteve presente o médium orador Divaldo Pereira Franco,

posteriormente sediando o “Bazar 12”, destinado à venda de roupas, calçados,

eletrodomésticos, brinquedos e miudezas em geral, recebidos de doações

em bom estado, cuja renda reverte a favor dos assistidos da instituição.
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8 – EDUCAR, ASSISTIR, CONSOLAR

Se observarmos a vida pública de Jesus, constante de o Novo

Testamento, notamos três aspectos fundamentais que caracterizam a sua

gloriosa missão: educação, assistência e consolação.

O Mestre, sempre acompanhado de grande multidão, não perdia

o seu precioso tempo; distribuía a todos, com sua paciência invulgar, o pão

para o corpo e o pão para o Espírito. Restabelecia os corpos tombados pela

fome e pelas moléstias e libertava os Espíritos presos a terríveis obsessões,

dando-lhes preciosas lições. Várias vezes, o Mestre Jesus após erguer o

corpo enfermo, dizia: Vai, e não peques mais.

Pelos ensinos de Jesus verificamos a profunda relação existente

entre corpo e Espírito, entre a enfermidade e o erro. Não obstante, há quem

pense que a enfermidade se origina do meio ambiente, do clima. Outros há

que pensam que é um castigo de Deus, ou um meio pelo qual Deus manifesta

a sua glória. A Doutrina Espírita, entretanto, perfeitamente de acordo com os

ensinos de Jesus, nos assegura de que há uma relação muito grande entre o

moral e a enfermidade e que grande parte das doenças é de origem psíquica.

Quantos milhares de criaturas que portam enfermidades morais,

necessitam de assistência espiritual e educacional. Quantos que transitam pelas

ruas, carregam o germe da loucura e da demência.

O Espiritismo, interpretando fielmente os Evangelhos relaciona

Espírito e matéria, enfermidade e erros, efeito e causa, de forma que ao

pesquisar os efeitos procura, como Jesus, eliminar a causa ou as causas que
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lhe deram origem. Sua estrutura científica, filosófica e religiosa, oferece um

programa para a educação espiritual integral. Quando essa educação se realiza,

acaba o sofrimento, porque termina a causa que lhe dá origem.

O Espiritismo educa, assiste e consola. Este é e deve ser sempre

o programa dos Centros e Escolas Espíritas.

As obras de educação e assistência que os espíritas realizam,

estão aí a demonstrar aos céticos o que é o poder do ideal iluminado pelo

Evangelho Segundo o Espiritismo. Não podemos querer um mundo melhor

sem construir a sua base. E a base é a Educação. E a educação da criança é

a chave para alcançar aquele objetivo. Isto não se faz somente com palavras.

É necessário trabalho, perseverança; dedicação, sacrifício, amor, renúncia e

fé. E não obstante os obstáculos com que lutam os espíritas, observemos que

as instituições e casas espíritas e crescem a cada dia, testemunhando, no

âmbito social, essa maravilhosa doutrina que é o Espiritismo.

O que nos compete como cidadão espírita, na sociedade, é lutar

para que cada indivíduo realize a sua educação para melhor servir e que a

sociedade seja dirigida por princípios legitimamente cristãos para que, num

clima de justiça e paz, todos possam alcançar seus objetivos como filhos de

Deus. Não precisamos, portanto, lutar contra quem quer que seja, porque,

quando a obra procede de Deus, continuará existindo e progredindo, apesar

da adversidade humana, como tem acontecido.

Em nossos trabalhos não devemos fugir da rota que é Jesus e

Kardec, sem descuidar de nosso aprimoramento moral e sem nos esquecer

de que a nossa tarefa é educar, assistir e consolar. E temos certeza de que,

nessa rota, obstáculo algum nos impedirá, e toda fagulha espiritual que

despontar em nossas mentes para o bem, tornar-se-à, sem dúvida, numa

grande chama que nunca se extinguirá, porque o combustível que a sustenta

é a fé racionada, alicerçada no conhecimento da verdade.
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III PARTE

O TRABALHO DA INSTITUIÇÃO
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1–  A CONSTRUÇÃO DA CASA II EM PICANÇO

Em 1960 foi iniciada a construção de um conjunto de quatro

pavilhões com o objetivo de recolher o maior número de crianças portadoras

de múltiplas deficiências, oriundas de famílias desprovidas de recursos, as

quais, também passaram a receber tratamento médico gratuito.

O primeiro pavilhão foi inaugurado em 13 de maio de 1962,

recebendo o nome da benemérita Sra. Maria Isabel Monteiro, esposa de

Edmundo Monteiro, ex-diretor dos Jornais Diários Associados, responsável

pela divulgação das campanhas naquela emissora.

O segundo pavilhão foi inaugurado em 20 de dezembro de 1964,

recebendo o nome da Sra. Jandira Scanavini, esposa do primeiro dentista da

Casa, Dr. Miguel Scanavini.

Vista aérea da U.L.P.
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O terceiro pavilhão foi inaugurado no dia 1º de setembro de

1968, recebendo o nome do Sr. Luiz Maria Campos, um dos fundadores da

Casa, industrial do ramo metalúrgico, e doador de materiais para a construção

da obra. Finalmente, o quarto pavilhão foi inaugurado em 10 de março de

1974, recebendo o nome do Sr. Fidelis Giamarusti, abnegado servidor da

causa espírita, através do amparo das crianças abrigadas.

Paralelamente, foram construídos os edifícios da administração,

cozinha, refeitório, armazenagem, lavandeira, garagem e escola, todos

equipados. Todo esse conjunto monumental cobre uma área de 35.000 m².

Pouco tempo depois da inauguração do 3º pavilhão, as Casas

já contavam com 1.600 internos, exigindo uma estrutura representada por

vários serviços de rotina especializada nas diversas áreas.

No dia 15 de setembro de 1973 foi inaugurado o Auditório Lísias,

com 270 lugares e toda a instalação adequada para cursos, conferências e

apresentações musicais, em homenagem a Lísias, profissional de enfermagem

nos serviços de saúde na Colônia Espiritual Nosso Lar.

Início das obras das Unidades da U.L.P.
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2 – A  AMPLIAÇÃO DA OBRA SOCIAL

A denominada Casa II, hoje ULP - Unidade de Longa

Permanência, construída numa área de 70.046 m2, em Picanço, município

de Guarulhos, comporta:

Quatro pavilhões com vários compartimentos: sala de recepção

e espera, dormitórios, banheiros, copas, salas de terapia, armazenagem,

enfermarias, sala de raios-X, almoxarifado central, bazar, salão para educação

física, Departamento de Atividades Interdisciplinares, Departamento de Ensino

e Pesquisa, Serviço de Documentação Científica, Biblioteca, atendimento

médico-odontológico para pacientes e funcionários, berçário, Serviço Social

do Funcionário, Farmácia, Ambulatório Médico.

Edifícios da Administração, Manutenção, Gráfica, Lavanderia,

Costura e Rouparia, Serviço de Nutrição e Dietética, refeitório, Departamento

Pessoal, Departamento de Recrutamento, Seleção e Treinamento, Necrotério,

Contabilidade e Tesouraria, Comunicações, Informática, Anfiteatro, escritórios

e estúdios da Rádio Boa Nova; e ainda: área para shows, play-grounds,

piscina, quadras de esporte, garagens e estacionamento.

Em 19 de julho de 1995, foi inaugurada a Creche Carmem

Camacho Vieira, cujo nome homenageia uma das fundadoras da instituição.

Seu objetivo é proporcionar aos filhos dos funcionários, de 0 a 5 anos e seus

meses, assistência completa e proposta pedagógica construtivista e

interacionista, tendo como meta a observação piagetiana das diferenças

individuais. A Creche formou a sua primeira turma em dezembro de 1997;
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foram 24 alunos que saíram para cursar a pré-escola. Sua capacidade é de

174 crianças, sendo que em 1998 foram atendidas 162 crianças divididas

por módulos de atendimento, conforme a faixa etária.

FOTOS COMO NA EDIÇÃO ANTERIOR

Para manter todo este abrangente trabalho, a Casa mantém uma

importante estrutura organizacional, que compreende:

1) Atividades Administrativo-Financeiras: Almoxarifado,

Assessoria de Comunicação Social, Centro de Informática, Contabilidade-

Tesouraria, Departamento de Compras, Departamento Jurídico,

Secretaria, Setor de Manutenção, Setor Gráfico e Transportes;

2) Captação de Recursos: Sócios Contribuintes, Contato

Empresarial, Sistemas de Mercatudos, Campanhas por sistema

telemarketing e subvenções governamentais;

3) Divisão de Recursos Humanos: Departamento

Pessoal, Comunicações, Segurança do Trabalho e Patrimonial, Serviço

Social do Funcionário, Serviço de Recrutamento e Seleção, Treinamento;

Para o atendimento à criança portadora de deficiência mental, é

mantido um quadro de médicos clínicos e especialistas em diversas áreas,

além de fisioterapeutas, educadoras, nutricionistas, pajens e pessoal

administrativo.

A pessoa portadora de deficiência mental e/ou física associada,

requer cuidados diários especiais, no trato da higiene, da alimentação, do

controle das funções fisiológicas, da estimulação através de folguedos ao ar

livre, banhos de sol e exercícios. Este labor cabe às pagens, encarregadas e

supervisoras do Trabalho Maternal, que realizam esta que é uma das mais

importantes tarefas, num ambiente de fraternidade e carinho, necessários ao

assistido nessas condições.
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Na comemoração de seu jubileu de ouro, o Centro Espírita

Nosso Lar Casas André Luiz lançou o Programa do Voluntariado, visando

dar oportunidade às pessoas que, por motivos pessoais de caráter religioso,

cultural, filosófico, político, profissional ou afetivo, buscam solidarizar-se à

causa da criança portadora de deficiência múltipla. Do Programa, destacam-

se o Amigo Terapêutico, coordenado por psiquiatras, que visa reunir

profissionais da área clínica ou estudantes, apoiando o deficiente em suas

condutas pessoais, patológicas ou não, e Cooperativa de Lazer, coordenado

por psicólogos, dentre outros. Os interessados são submetidos a treinamento

adequado que inclui experiência supervisionada, experiência terapêutica e

discussão de comportamento.

A partir de 04 de novembro de 1991, o Ambulatório de

Deficiência Mental do Centro, que atendia provisoriamente na sede Social

em Santana, passou a funcionar em suas novas instalações, à Rua Vicente

Melro, 349, em Vila Galvão, Guarulhos. O tratamento ambulatorial tem o

objetivo de atender a comunidade. Desta forma, proporciona, além do trabalho

multiprofissional, atenção e apoio à família, tratando da melhoria do estado

biopsicossocial desta população. Após a triagem e seleção dos pacientes, o

encaminhamento é feito aos diversos setores do ambulatório: Fisioterapia,

Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Serviço Social da Pessoa Portadora

de Deficiência Mental, Psiquiatria, Educação Física, Neurologia, Odontologia,

Psicologia e Clínica Geral. O trabalho terapêutico integrado (Fono, Fisio,

Terapia Ocupacional e Psico) foi escolhido como atividade primordial e lúdica,

visando o desenvolvimento da criança, em nível mental e físico. A meta é

ampliar a capacidade de atendimento para um número maior de pacientes.

Desde o início, já passaram pelo ambulatório mais de 1500 crianças e jovens.
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3 – PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

O Departamento de Atividades Interdisciplinares está dividido

em várias áreas de atuação:

Setor Médico

Equipe de médicos atuantes nas especialidades pertinentes aos

tratamentos clínicos ou específicos, aplicados aos portadores de deficiência

mental em suas diversas manifestações. São as seguintes: Clínica Geral,

Fisiatria, Neurologia, Pediatria, Psiquiatria, Gastroenterologia, Dermatologia,

Ginecologia, Pneumologia e Urologia. Contam ainda com serviço de apoio

especializado de enfermagem.

Setor Técnico

O Setor Técnico abrange: Odontologia, Educação Física,

Farmácia, Laboratório de Farmácia e Manipulação, Fisioterapia Neuromota

e Cardiorrespiratória, Fonoaudiologia, Serviço de Nutrição e Dietética

(abrangendo refeições aos internos e funcionários), Pedagogia, Psicologia,

Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Odontologia

O serviço odontológico teve seu início na década de 60 e, nos

anos 70 representou a instituição em congressos internacionais, em Amsterdã

(Holanda) e Estocolmo (Suécia), na pessoa de seu pesquisador e diretor, Dr.

Danilo Falsi, como paradigma de atendimento à pessoa portadora de

deficiência mental. Atualmente, participa de eventos e congressos na área,
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tendo o seu trabalho reconhecido pelo ineditismo e pelo alcance junto à

população carente.

Atua preventivamente, contando com profissionais qualificados

que realizam consultas padronizadas, por intermédio de avaliações diárias,

semanais, quinzenais ou mensais. Participam das reuniões de equipe médica

para discussão da problemática da área, e reuniões multidisciplinares para

estudo de casos.

Educação Física

O primeiro professor de Educação Física da Unidade de Longa

Permanência (Casa 2), foi contratado em 1971. A Educação Física visa

estimular, desenvolver, fixar e aperfeiçoar habilidades motoras e perceptivo-

motoras, fortalecendo as funções orgânicas, dentro do quadro de saúde geral,

compatível com as necessidades do deficiente mental e físico. A Casa conta

com vários profissionais.

Atividades: estimulação precoce; educação física adaptada;

educação física especial; manutenção (física) para portadores de deficiência

mental e física em cadeiras de rodas; manutenção ortopédica; manutenção

em deficiente mental e visual, manutenção em adultos portadores de paralisia

cerebral, recreação geral, atividades rítmicas e coreográficas; atividade em

piscina, através de um excelente conjunto hidrofisioterápico, em funcionamento

desde 1994.

Desde 1992, um grupo de internos é reunido com a finalidade

de expressar movimentos e emoções, a partir da audição de música e de

sons da Natureza. Os resultados têm sido surpreendentes. A utilização da

dança foi a alternativa encontrada para os portadores de deficiência que

estavam impedidos à prática de atividades específicas, como os esportes.

Pela total liberdade de movimentos, o exercício dá ao aluno maior

autoconfiança, a partir de descobertas do próprio corpo, fazendo-o aceitar
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as próprias limitações. O sucesso da terapia resultou na criação de um corpo

de dança, a Companhia Renascer, formada por pessoas institucionalizadas,

portadoras de deficiência múltiplas e usuárias de cadeiras de rodas. Fruto de

um trabalho árduo, a hoje denominada Companhia de Dança André Luiz,

tem sido convidada a participar de eventos em todo o país, apresentando-se

com coreografias de diversos estilos. Essa conquista tem sido reconhecida

também por profissionais da área da dança, como os bailarinos do Ballet

Kirov dentre outros brasileiros e internacionais.

Farmácia

Em funcionamento contínuo, abastece as necessidades dos

internos, funcionários, creche, Ambulatórios, Unidade Doutrinária (gestantes

carentes) e comunidade externa, gratuitamente.

Laboratório de Farmácia de Manipulação

Para produção de medicamentos e produtos de higiene,

regulamentado por lei.

Fisioterapia

O Serviço de Fisioterapia na Unidade Assistencial iniciou-se em

1971 e, no decorrer dos anos, especializou-se cada vez mais, no tratamento

do deficiente mental; atualmente, abrange: fisioterapia neuromotora, e

fisioterapia cardiorrespiratória.

Na primeira, o atendimento visa a reabilitação de atividades

motoras globais, com atendimentos individuais. Na fisioterapia

cardiorrespiratória, o objetivo é prevenir problemas respiratórios e melhora

da ventilação abdominal, além de reabilitar pacientes portadores de problemas

cardiopulmonares. Ambas contam com técnicas fisioterápicas para prevenção,

cura e manutenção, com trabalho no leito ou em espaço adequado, conforme

o caso.
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Fonoaudiologia

Trabalho iniciado em 1974, a Fonoaudiologia visa a construção

da linguagem funcional, criando condições de comunicação apropriada ao

contexto social e às condições pessoais do paciente.

Objetiva também oferecer a independência nos hábitos

alimentares, estimulando os órgãos fonoarticulatórios e exercitando-os para

o desenvolvimento das atividades linguísticas, bem como para a reabilitação

das funções neurovegetativas.

Atividades: a) Sistema sensório-motor-oral; tonicidade da região

orofacial; adequação e/ou melhora da mastigação, deglutição e respiração;

reabilitação do paciente com uso crônico de sonda nasogástrica; b) adequação

da consistência das dietas alimentares às necessidades dos pacientes: c)

supervisão e treino na alimentação; d) atividades linguísticas; linguagem verbal

e comunicação; terapia fonoaudiológica individualizada, voltada para o

atendimento de deficientes auditivos, PC, etc.; e) orientação e treinamento

de estagiários/pajens e auxiliares da área; f) atuação em equipe multidisciplinar

(diagnóstico e reabilitação).

Serviço de Nutrição e Dietética

Este trabalho reveste-se de grande importância, na medida em

que atua em parceria com os setores médico e odontológico, elaborando

dietas específicas, sob estrita orientação destes últimos. Visa a educação

alimentar do paciente, além de efetuar pesquisas no setor de nutrição, para

melhor capacitar seus profissionais, no atendimento aos internos. Também

atua na orientação e supervisão de estagiários, estudantes de Universidades,

como os demais setores.

É responsável pela elaboração de cardápio para o refeitório de

funcionários.
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Pedagogia

Em 1974, foi contratado o primeiro pedagogo. Este trabalho

visa o desenvolvimento do interno de forma a capacitá-lo à independência na

maioria das situações de sua vida diária, tornando-o socialmente integrado

ao meio; ressaltam-se suas capacidades, em detrimento de suas limitações.

Atividades: estimulação global, prontidão, alfabetização,

acompanhamento escolar, recreação, grupo de expressão, criando e recriando

e atendimento com método Bliss.

O método Bliss, originário do Canadá, utiliza uma prancha de

símbolos, onde o profissional, através de olhares e gestos adequados,

comunica-se com o paciente para que este possa expressar-se, indicando a

sua vontade. Desta maneira, é estabelecida uma forma de conversação.

Psicologia

Serviço iniciado em 1971 visa à estabilidade emocional e o

equilíbrio biopsicossocial dos internos, bem como melhorar a sua integração

e relacionamento com o grupo que o cerca.

Atividades: psicodiagnósticos, estimulação precoce, atividade

lúdica, recreação, psicomotricidade, preparo para reingresso social. Presta

ainda atendimento individual e manutenção de conduta, orientação        familiar,

a pajens e programação de atividades externas.

As psicoterapias são voltadas para aqueles pacientes portadores

de deficiência mental educáveis e treináveis (ver capítulo 5). Na psicoterapia

grupal, o profissional trabalha em nível corporal, com atividades de argila;

grupos de estimulação, para quem não está desenvolvendo habilidades, pois

a faixa etária já é um pouco elevada; trabalha-se no sentido de manter as

aquisições conquistadas. A estimulação ocorre nos primeiros anos de vida,

mas a nossa população já tem uma maior faixa etária. Há um grupo voltado



OS LÍRIOS QUE PERFUMAM A NOSSA VIDA 114

para a orientação sexual de adolescentes, que trabalha estas limitações, por

estarem institucionalizados. A atuação visa buscar o equilíbrio emocional destes

pacientes, para que tenham uma convivência adequada com todos, e

participem das outras terapias, tendo uma vida mais digna. O trabalho conta

com equipe de profissionais abalizados.

Serviço Social

Com início na década de 60 atua junto aos familiares dos internos,

conscientizando-os da natureza e extensão de seus problemas, em suas

relações familiares e sociais.

Atividades: atendimento individual; atendimento ao casal;

atendimento ao grupo familiar; grupo de pais.

Quando a ausência é muito longa, fazem-se visitas domiciliares

e trabalha-se com os pais, no sentido de trazê-los para a instituição, mostrando

a importância da visita; grande número de famílias reside fora de Guarulhos,

no interior de São Paulo, e até em outros Estados; mantém-se contato

telefônico, ou por telegrama, acompanhando a dinâmica da família, no sentido

de manter-se um cadastro atualizado de endereço e outros dados familiares

importantes, para o assistido internado.

A presença da família na recuperação e/ou no acompanhamento

dos assistidos, é indispensável para o bem-estar psicológico e emocional

destes que representam os “filhos do coração” para o Centro Espírita Nosso

Lar Casas André Luiz.

Tendo como objetivo esse bem-estar, em julho de 1994 foi

lançado o Programa de Apadrinhamento.

A idéia era buscar pessoas, preferencialmente casais, que

pudessem criar vínculos afetivos com um grupo inicial de 63 internos, em

situação de orfandade e provenientes de famílias desconhecidas. O feedback
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foi altamente positivo. À medida que o apadrinhamento foi sendo efetivado,

os assistidos mudaram seus comportamentos, tornando-se mais receptivos à

manifestação afetiva. Os jovens e adultos, recebem a visita e o carinho de

seus padrinhos. Muitos mais necessitam deste mesmo procedimento, e

permanecem na expectativa de um dia poderem, também, serem agraciados

com a atenção e o afeto de que precisam.

Terapia Ocupacional

Serviço iniciado em 1974 visa desenvolver terapêuticas, com o

objetivo de estabelecer uma dinâmica na relação paciente-atividade. A T.O.

também visa melhorar a qualidade de vida, em nível físico, mental, emocional

e social, através da ação humana e das relações interpessoais.

Atividades: reciclagem de papel; cooperativa de brinquedos;

estimulação primária; atividades culinárias; grupos expressivos; confecção

de sabonetes de glicerina; confecção de embalagens para presente; artigos

confeccionados em marcenaria; a T.O. desenvolve ainda movimentação

passiva, e confecção de Splints e adaptações, também chamados órteses,

indicados para portadores de disfunções neurológicas ou motoras; são

recursos que proporcionam à criança melhor desempenho na Terapia

Ocupacional.

O trabalho aplicado na Casa tem, basicamente, duas etapas

diferentes: a primeira, está voltada para as oficinas de trabalho, onde se objetiva

a socialização. Cada um participa com aquilo que consegue fazer. Por exemplo,

na atividade com papel reciclado, há aquele que apenas consegue rasgar o

papel, pois tem dificuldade motora; outro, que tem uma condição motora

melhor, completa o trabalho. A Terapia Ocupacional preocupa-se, também,

em não estressar o interno com o desempenho de uma só atividade. A segunda

etapa desta tarefa de oficina seria a profissionalização.

Há internos que trabalham na padaria da Instituição, na
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manutenção, no almoxarifado; eles já passaram por esse processo de oficina,

e hoje estão trabalhando com o objetivo de sentirem-se úteis e posicionarem-

se de uma forma melhor com relação à vida. Muitos demonstram alegria

pelas suas conquistas e a Equipe também muito se regozija com isto. O trabalho

da T.O. integra-se à Fisioterapia, à Psicologia, à Educação Física, à Equipe

Médica. Existem vários casos que não incluem só a profissionalização. Há

aqueles que não se comunicam e não sorriem para o mundo; mas quando

estimulados, surpreendem, de repente, com um sorriso, o que já é uma

conquista fantástica.

O Serviço de Apoio vigente na Instituição, abrange: Serviço de

Lavanderia e Costura para atendimento às necessidades pavilionárias; Padaria,

com produção diversificada de pães para atendimento interno e às gestantes

carentes e a Fábrica e Sabão, que produz material de limpeza dentro das

normas técnicas para consumo interno e comercialização a baixo custo.

A instituição conta com o Serviço de Documentação Científica,

como setor responsável pela emissão, controle e arquivos de documentos,

relatórios, exames, censos, gráficos, estatísticas diversas, relativos aos

pacientes, além de controlar as internações, desinternações, transferências,

remanejamentos e óbitos. Em 2009, o percentual por deficiência estava assim

relacionada: 43,59% portadores de deficiência mental profunda, 39,43% com

deficiência mental grave, 13,81% com deficiência mental moderada e 1,83%.

O Departamento de Ensino e Pesquisa objetiva estruturas

atividades científicas, propondo o estabelecimento de vínculos oficiais com

centros de pesquisas e universidades, reconhecidas pela comunidade científica,

assim como a formação de pessoal através de estágios, cursos, etc., para os

profissionais da Instituição e comunidade externa, tendo como tema central a

deficiência mental e/ou múltiplas, visando a prevenção, habilitação e integração

social.
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O departamento envia projetos de pesquisa científica para a

Comissão Científica do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz que,

após análise, os envia para aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa. Ao

término, os relatórios são arquivados na Biblioteca para consulta.

A instituição tem sido representada oficialmente, em diversos

Congressos, Simpósios, Seminários, Fóruns de Debates, Exposições,

Encontros, Feiras, etc., nacionais e internacionais, sobre a ampla gama de

assuntos que envolve o seu trabalho: desde a pessoa portadora de deficiência

mental associada a outras deficiências, em suas diversas abordagens, a temas

de cunho doutrinário-espírita e de divulgação do Espiritismo, inclusive via

radiodifusão e televisão, por meio da TV Mundo Maior.
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4 – A DEFICIÊNCIA MENTAL NA HISTÓRIA

Desde a mais alta antiguidade, os deficientes físicos, mentais e

sensoriais foram estigmatizados, tornando-se vítimas do preconceito. A prática

do infanticídio, entre os povos primitivos, era particularmente usual e prevalente

entre os povos nômades.

Entre os gregos, seguidores dos ideais de simetria e da perfeição

individual, os deficientes eram considerados raça subumana, o que implicava

a sua eliminação, abandono, ou mesmo oferecimento como iscas aos animais

selvagens. Filósofos como Platão e Aristóteles não escaparam aos ditames

conceituais de sua época, e eram partícipes da opinião de que os disformes

eram passíveis de eliminação.

Em Roma, na obra De Legibus, do grande orador e escritor

romano Cícero (Marcus Tulius Cícero, 106-43 a.C.), há citações das Leis

das Doze Tábuas, cujos artigos permitiram ao pai o direito da eliminação do

filho portador de deficiências.

Entre os hebreus, as deficiências ou deformações dos indivíduos

eram creditadas ao pecado pela desobediência à Lei (Deuteronômio, 28:

28-29), sendo os portadores de deficiências colocados à parte da comunhão

com Deus (Levítico, 21: 17-24).

Entretanto, foi Sêneca, filósofo latino (4-65 d.C.), quem analisou

o problema, reconceituando a deficiência mental. Em sua Lettres a  Lucilius,

ele assim se refere ao deficiente físico e mental: Um grande homem pode

sair de um lar pequeno e uma grande alma pode ser encontrada num
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corpo pequeno e disforme; o que me faz crer que a Natureza produz

essas pessoas a fim de que se perceba que a virtude pode nascer em

qualquer lugar...

Com o Cristianismo teve início a humanização para com o

portador de qualquer alteração física ou mental. Os conceitos morais ensinados

por Jesus reforçaram a idéia de que também o portador de deficiência mental

tem uma alma, e que todo e qualquer ato discriminatório e anti-caridoso seria

considerado contrário às leis de Deus. Na Idade Média, atitudes contraditórias

se desenvolveram diante do deficiente mental: seria ele um eleito de Deus,

uma espécie de expiador de culpas alheias ou um aplacador da cólera divina,

a receber uma vingança celeste? Tem uma alma mas não tem virtudes; como

pode ser salvo do inferno? Se deficiente mentalmente, está livre do pecado?

Qual a culpa pela deficiência e a quem atribuí-la? Ele é mesmo um cristão?

Muitos admitiam que o portador de deficiência era possuído

pelo demônio, o que tornava aconselhável o exorcismo com flagelações, para

expulsá-lo. Para uma parte da organização sócio-cultural da época, atenuou-

se o castigo, transformando-o em internação, e, de tal modo, que segregar

era exercer a caridade, pois o asilo garantia teto e alimentação, embora o

deficiente convivesse com o desconforto, a promiscuidade e o confinamento

sob algemas.

A literatura universal imortalizou, na figura de Quasímodo,

personagem da obra-prima de Victor Hugo, O Corcunda de Notre Dame, a

humanidade do personagem disforme e portador de múltiplas deficiências,

que, contudo, não perdera a sua sensibilidade e a capacidade de amar.

No âmbito da medicina, foi o filósofo e médico iraniano do

primeiro século, Abu Ali al-Husayn ibn Sina, conhecido pelo pseudônimo de

Avicena, um dos primeiros a reconhecer o retardo mental como passível de

prevenção na infância. O médico e filósofo suíço Paracelsus (1943-1541),
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observou que o cretinismo estava associado ao retardo mental. Em 1573, o

médico e cirurgião francês Ambroise Paré (1510-1590) publicou a sua   obra

Monstres et Prodiges, onde relaciona treze possíveis causas para vários

tipos de anormalidades físicas e fetais. Félix Plater (1536-1614), físico suíço,

foi um dos primeiros a oferecer uma ampla descrição do retardo mental,

notando também a existência do então denominado cretinismo endêmico.

Os trabalhos de Paracelsus, Plater e Paré ilustram que o retardo

mental foi bem reconhecido pelos médicos durante esta época, mas foram

considerados incorrigíveis, devido à variedade de causas, desde físicas até

astrológicas. A hereditariedade era admitida, porém não estudada.

No começo do século XIX, iniciou-se o atendimento educacional

aos deficientes mentais. Pode-se afirmar que o médico francês Jean Marc

Gaspard Itard (1774-1838), foi um dos pioneiros nesta tarefa. Graças ao

seu prestígio profissional como reeducador de surdos-mudos, recebeu a tarefa

de tentar educar o selvagem de Aveyron, nome com o qual ficou conhecido

Victor, criança de doze anos capturada na floresta de Averyon, no sul da

França, por volta de 1800, e que era portadora de retardo mental profundo.

Após cinco anos trabalhando com Victor, Itard demonstrou a educabilidade

de alguém que era considerado deficiente mental, conseguindo que Victor

controlasse as suas ações e lesse algumas palavras. Itard registrou seus estudos

em duas obras, as primeiras sobre o processo educacional com pessoas

portadoras de retardo mental: A Educação de um Homem Selvagem e

Memória sobre os primeiros progressos de Victor de Averyon. Seu discípulo

e seguidor, Edouard Seguin (1812-1880) tornou-se o primeiro especialista

em deficiência mental e em ensino para deficientes mentais. A estes, seguiram-

se Johann Jakob Guggenbuhl (1816-1863), médico suíço, criador da primeira

instalação residencial reconhecida para retardados mentais, associando o

tratamento médico ao educacional; John Langdon Haydon Down (1826-

1896), químico e médico inglês, elaborou a primeira classificação étnica do
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retardo mental; Maria Montessori (1870-1956), educadora e médica italiana,

que, aprimorando os processos de Itard e Seguin, desenvolveu um programa

de treinamento para crianças portadoras de deficiência mental, em Roma,

fundou o Instituto Ortofrênico, de natureza médico-pedagógica.

No Brasil, duas instituições para deficientes mentais, em 1874,

junto ao Hospital Juliano Moreira em Salvador (BA), e a Escola México, em

1887, no Rio de Janeiro, desenvolveram trabalhos com o portador de

deficiência mental. Em 1900, surge a primeira monografia nacional sobre o

Tratamento dos Idiotas, apresentada por Carlos Eira, no 4º Congresso de

Medicina e Cirurgia, no Rio de Janeiro, e em 1913, com Basílio de Magalhães,

com o Tratamento e Educação das Crianças Anormais de Inteligência. Em

1958, aparece a Introdução ao Estudo da Deficiência Mental, de Clóvis

Faria Alvim.

A partir de meados do século XX, vemos o crescente interesse

por especialistas, nas áreas médica e pedagógica, na problemática do portador

de deficiência mental. Crescem as instituições no Brasil, principalmente as

administradas por espíritas, que, hoje, tratam da educação, do treinamento,

da reabilitação, da assistência médica e educacional de crianças e adultos

portadores de deficiência mental, em qualquer idade ou sexo.

Este crescente progresso no entendimento das anomalias mentais,

não bastou, porém, para explicar as causas da deficiência mental. Estava

reservado ao Espiritismo, codificado pelo pedagogo Denizard Hyppolite Léon

Rivail, que, adotando o pseudônimo de Allan Kardec, descerrou as portas

do conhecimento espiritual, das origens do Espírito humano, casual no mundo

das formas, herdeiro de si mesmo, portador do livre-arbítrio. É através do

Espiritismo que entendemos as verdadeiras causas, inseridas no contexto

orgânico da criatura que lesou-se a si própria, no desentendimento das leis

divinas e de suas manifestações. Mundo material e mundo espiritual, duas

dimensões que se mesclam, causa e efeito simultâneos, gerando felicidade ou
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sofrimento, alegria ou tristeza, paz ou desequilíbrio. E é a reencarnação que

atuará como um cadinho, no processo de refazimento das energias

desgovernadas, colocando o Espírito de volta ao processo  evolutivo da

harmonia e do equilíbrio.

Neste processo de rearmonização, necessário ao Espírito

equivocado das leis de Deus, a oportunidade da reencarnação surge como

luz no fim do túnel. Amparado pelos mentores espirituais, o Espírito recambiado

às lutas da vida, tem a oportunidade de renovar conceitos, refletir em outro

nível, absorvendo vibrações amorosas e desembaraçando-se das energias

destruidoras que acumulou por atos ou pensamentos praticados.

Desta forma, criar obstáculos à vinda de um Espírito nestas

condições, como preceitua o movimento eugênico no Brasil e no mundo, é

ampliar os processos de patologias mentais e físicas, gerando, para os

responsáveis, outras tantas fases de refazimento dolorosas, além de perpetuar

conceitos ambíguos de higiene racial e arianismo, que preceitua a existência

de um pretenso grupo étnico homogêneo e superior a todas as outras raças.

Nesta atual conjuntura, o movimento médico-espírita, as

instituições e grupos espíritas têm uma missão a cumprir: o de zelar pelo

direito do nascituro e de sua integridade como portador de qualquer

deficiência, além de elucidar, ao profissional médico, aos pais e pessoas

envolvidas, a existência do mecanismo das leis divinas, a funcionar como

processo educativo e não punitivo. Trabalhar a rejeição, profundamente

arraigada no psiquismo humano conforme determinaram, equivocadamente,

as religiões e os movimentos sociais, convertendo-a em aceitação e

acatamento, cultivando um profundo respeito por aquele que nasce nas

condições de um Espírito em prova, resgate ou expiação, criando-lhe as

condições necessárias ao seu refazimento espiritual e material.
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5 – VISÃO ESPÍRITA DO PROBLEMA

Muitas pessoas têm dificuldade de entender o fator causal do

nascimento de uma criança deficiente. A medicina procura descrever seus

efeitos e, por vezes, alcança algumas de suas causas, mas ainda permanecem

várias incógnitas. O Espiritismo, no século 19, pode explicar e descrever,

através da reencarnação, porque um Espírito retorna à vida física num corpo

com alterações somáticas ou psíquicas. A Doutrina Espírita ensina que Deus

é a Inteligência Suprema do universo, Causa Primária de todas as coisas,

sendo Ele eterno, único, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom,

perfeito em todas as coisas. Aliás, em sua essência, as religiões comungam

destas mesmas convicções. Mas então surge a pergunta: como um Deus

soberanamente justo e bom poderia permitir que um bebê inocente pudesse

nascer com tantas anormalidades, impedindo-o de ter uma vida normal? O

Espiritismo explica que todo este sofrimento da criança deve ter uma causa

e, como Deus é justo, esta causa só pode ser justa. Por outro lado, se não

encontramos a causa deste sofrimento na vida atual, devemos nos reportar

às vidas pretéritas. Como compreender a causa deste sofrimento, se não for

admitida à reencarnação, isto é, as várias vidas que o Espírito já viveu? Admitir

a unicidade da existência, ou seja, a criação da alma juntamente com o corpo,

seria o mesmo que duvidar da justiça que permitiria que seus filhos sofressem

sem culpa. Em virtude do axioma que estabelece que todo efeito deve ter

uma causa, a explicação para isto se encontra na Lei de Causa e Efeito.

Aplicada esta Lei em nossa vida, sendo as nossas atitudes a causa ou a ação,

estas atitudes terão os seus respectivos efeitos. Assim, praticando o mal,
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conheceremos as suas amargas consequências, respondendo por nossa

indisciplina, e por nossa transgressão à Lei de Deus, que é a Lei do Amor.

Entenda-se bem não se tratar aqui de um mecanismo punitivo, mas sim

educativo, como ocorre com um estudante que é levado a repetir o ano

letivo, para o qual não se aplicou devidamente, nem aprendeu o que deveria

e, por isso, refazer o curso, é a lei natural educativa, apesar de que, para ele,

isto será recebido como uma penalidade. Assim, quando a palavra punição

aparecer em algumas citações abaixo, deve, portanto, ser compreendida como

sendo o estado mental daquele que a sofre. Da mesma forma, quando aparecer

a expressão imposição, não significa um castigo mas, simplesmente, que todos

estão inseridos no funcionamento das Leis de Deus, histórico escolar-educativo

para o Espírito. Retornando ao exemplo do estudante que repetiu de ano em

verdade, não seria muito próprio dizer que haveria uma imposição para que

ele refizesse o estágio no qual fracassou mas, sim, que existe um método

próprio que rege o aprendizado, as normas da vida, as quais determinam a

cada um segundo as suas obras, e que só avançamos quando reunimos os

requisitos para tanto, isto é, o conhecimento necessário para alcançar outro

estágio.

Os Espíritos Superiores esclarecem o problema da deficiência,

nas respostas dadas a quatro perguntas formuladas por Allan Kardec, sobre

idiotismo e loucura, quando do retorno do Espírito à vida corporal, constante

de O Livro dos Espíritos:

          371. A opinião de que os cretinos e os idiotas (32) teriam

uma alma de natureza inferior tem fundamento?

- Não, Ele tem uma alma humana, frequentemente mais

bem dotada do que se pode julgar num primeiro momento, e que sofre

com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o

mudo sofre por não poder falar.

372. Qual é o objetivo da Providência, ao criar seres
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desventurados como os cretinos e os idiotas?

- São Espíritos em punição que vivem em corpos de

idiotas. Esses Espíritos sofrem o constrangimento a que estão submetidos

e pela impossibilidade de manifestação, devido aos órgãos não

desenvolvidos ou imperfeitos.

373. Qual o mérito da existência para seres que, como idiotas e

os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir?

- É uma expiação, imposta ao abuso que tenham feito

de certas faculdades; é um período de suspensão.

373-a. Um corpo de idiota pode então encerrar um Espírito que

teria animado um homem de gênio numa existência precedente?

- Sim, a genialidade torna-se às vezes uma desgraça,

quando dela se abusa.

Nota: A superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual,
e os maiores gênios podem ter muito a expiar, resultando que, frequentemente, têm
de cumprir uma existência inferior às que já tenham vivido, sendo-lhes causa de
sofrimentos. Os entraves que o Espírito prova em suas manifestações são como as
cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer
que os cretinos e os idiotas são os mutilados do cérebro, como o coxo o é das

pernas e o cego dos olhos.

(32)  À época da Codificação a nomenclatura oficial designava os portadores de deficiência
intelectual como cretinos e idiotas. Durante os séculos XVIII e XIX, a Medicina acreditava que
o cretinismo fosse causado pelo bócio, muito frequente em determinadas regiões da Europa. O
cretinismo seria a forma mais grave de deficiência mental, sendo a idiotia, a imbecilidade e a
debilidade mental, a nomenclatura utilizada para as formas mais leves do cretinismo.
Também Philipe Pinel (1745-1826), no início do século XIX, acreditava que idiotia,
imbecilidade e deficiência mental seriam sintomas de degeneração do sistema nervoso central,
de origem hereditária. Até então, demência (doença mental) e amência (deficiência mental)
eram tratados da mesma forma. A deficiência mental pode ser definida como funcionamento
intelectual abaixo da media, originado durante o período de desenvolvimento e associado a
distúrbios nos campos de maturação e adaptação social. Nas questões 371 a 374, os Espíritos
explicam as causas espirituais para as deficiências mentais.  Também André Luiz (“Evolução
em Dois Mundos”) e Jorge Andréa dos Santos (“Psicologia Espírita”), abordam a temática
sob o enfoque espírita. (Nota de Sonia Theodoro da Silva)
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          No livro O Céu e o Inferno (33), Allan Kardec inseriu uma mensagem

muito significativa sobre os deficientes, transmitida pelo Espírito Pierre Jouty, através

do médium Charles de Saint-G, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas:

“Os idiotas são os seres castigados pelo mau uso de poderosas

faculdades; almas encarceradas em corpos cujos órgãos impotentes não

podem exprimir os próprios pensamentos.

        Esse mutismo moral e físico constitui uma das mais cruéis

punições terrenas, muitas vezes escolhidas por Espíritos arrependidos e

desejosos de resgatar as suas falhas. A provação nem por isso é improfícua,

porque o Espírito não fica estacionário na prisão carnal; esses olhos

atoleimados vêem, esses cérebros deprimidos concebem, conquanto nada

possam traduzir pela palavra e pelo olhar.

Mas seja como for, aos parentes se oferece ocasião de exercerem

a caridade, tanto mais meritória quanto mais pesado lhes seja esse encargo,

de nenhuma compensação material. Há maior mérito na cuidadosa assistência

de um filho desventurado do que na de um filho cujas qualidades ofereçam

qualquer compensação material. Sendo a caridade desinteressada uma das

virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre a sua bênção aqueles que a

praticam. Esse sentimento inato e espontâneo vale por esta prece: Obrigado,

meu Deus, por nos terdes dado um ser fraco a sustentar, um aflito a consolar.”

No livro O Evangelho Segundo o Espiritismo (34), o

Codificador faz as seguintes considerações, a respeito dos problemáticos

mentais:

“Os que nascem nessas condições, nada fizeram, seguramente,

nesta vida, para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de

compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-

las e ficando a mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão

desventurados? Enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família,
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outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Ora, a causa sendo

sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que

pertence a uma existência precedente. Por outro lado Deus, não podendo

punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é

que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em

outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar, e na qual a lógica

nos diz de que lado está a justiça de Deus.”

           O Espírito André Luiz, abordando o assunto do ponto de

vista científico, em seu livro Evolução em Dois Mundos (35), diz o seguinte:

 “A recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas

que jazem recalcadas no Espírito, sem que o desabafo e a corrigenda

funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria

na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona de remorso,

em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se

em circuito fechado sobre si mesmo, com reflexo permanente na parte do

veículo fisiopsicossomático ligado à lembrança das pessoas e circunstâncias

associadas ao erro de nossa autoria.

Estabelecida a idéia fixa sobre esse nódulo de forças mentais

desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparados se nos

contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados

desse ou daquele fardo íntimo, ou exatamente redimidos perante a Lei.

Essas enquistações de energias no imo de nossa alma,

expressando as chamadas dívidas cármicas, por se filiarem as causas infelizes

que nós mesmos plasmamos na senda do destino, são perfeitamente

transferíveis de uma existência para outra. Isso porque, se nos comprometemos

diante da Lei Divina em qualquer idade de nossa vida responsável, é lógico

venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das

mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros.
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É assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas

forças recônditas, desarticulando as energias do corpo espiritual, criando

predisposição mórbidas para essa ou aquela enfermidade, entendendo-se,

ainda, que essas desarmonias são, algumas vezes, singularmente agravadas

pelo assédio vindicativo dos seres a quem ferimos, quando imantados a nós

em processo de obsessão. Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados

pelas vítimas de nossa insânia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa,

qual depósito de lodo no fundo de calma piscina, e que, um dia, virão à tona

de nossa existência para a necessária expunção, à medida que se nos acentue

o devotamento à higiene moral.

Não será lícito esquecer que, mesmo conturbada, a consciência

está presente nos débeis mentais ou nos doentes nervosos de toda espécie,

presidindo, ainda que de modo impreciso e imperfeito, o automatismo dos

processos orgânicos”.

Desta forma, o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz,

simultaneamente ao atendimento à criança portadora de deficiência mental e

ao assistencialismo social à gestante carente, busca, por todos os meios ao

seu alcance, intensificar a difusão da Doutrina Espírita, por entender que

somente os princípios bem compreendidos e aplicados sanearão a atmosfera

de egoísmo e orgulho – grandes males da alma humana segundo os Espíritos

Superiores – que ainda predomina na Terra, e que geram consequências de

grande sofrimento e dor.

(33) KARDEC, Allan, O Céu e o Inferno, 2ª parte – Cap.VIII – Ed. FEB – Rio de Janeiro,
RJ.
(34) KARDEC, Allan, O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. V. item 6. Tradução de
J.H. Pires, 1ª Ed. Edicel.
(35) LUIZ, André (Espírito); XAVIER, Francisco Cândido – Evolução em Dois Mundos,

2ª Parte, cap.XIX, 15ª. Ed. FEB – Rio de Janeiro- RJ.
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6 – LEI DE CAUSA E EFEITO

As malformações do feto estão ligadas às provas e expiações

pelas quais o Espírito tem que passar como consequência de débitos

adquiridos em experiências transatas. Esse ressarcimento se processa através

da reencarnação. Caso fosse legalizado o aborto eugênico, o resgate não

seria eliminado, como muitos poderiam pensar. As Leis de Deus são soberanas

e contam com infinitos recursos para a aplicação da Justiça Divina.

Nada melhor para elucidar o problema do que lembrar o caso

da Talidomida, que causou grande polêmica e que levou milhares de pessoas

aos tribunais, pelo fato de o referido medicamente ter provocado malformações

fetais. Isto não quer dizer, todavia, que todas as malformações decorram da

Talidomida, que não é mais fabricada. Há outras perturbações humanas que

estão trazendo distorções psíquicas de consequências desastrosas para o

metabolismo orgânico.

A propósito da Talidomida, que é exemplo marcante, lembramos

o documentário que o Espírito Irmão X viu em tela cinematográfica, no plano

espiritual, em torno do qual houve amplos debates e que se encontra registrado

no livro Contos Desta e Doutra Vida, transmitido através da mediunidade

psicográfica de Francisco Cândido Xavier.

O documentário relata o diabólico plano levado a efeito nos

anos 1939-1943, durante a 2ª Guerra Mundial, por grupos constituídos de

policiais e civis, à margem da lei, no silêncio da noite e da madrugada, contra

populoso e operoso bairro de ascendência judaica.
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Conta-nos o Irmão X:

“Mãos que retivessem anéis, pulsos que ostentassem adornos,

orelhas ornamentadas de brincos e bustos revestidos de jóia sofriam golpes

rápidos, muitos deles tombando decepados em torrentes sanguíneas. Alguém

que aparecesse com bastante coragem de investir contra os malfeitores (...)

caía de pernas mutiladas para que não avançasse em socorro das vítimas. E

os quadros vivos se repetiam em outros lugares e em outras noites, com

personagens diversos, nos mesmos delírios.”

Esses atos de violência tiveram suas consequências no espaço e

na Terra. A tela – informa o Irmão X – mostrou, no período de 1949-1953,

escuro vale onde milhares de seres humanos, em condições deploráveis,

arrastavam-se em desgoverno. Uns chorando a ausência de braços e outros

a perda dos pés. Muitos deles foram identificados como sendo aqueles infelizes

que, nos anos de 1939-1943 participaram das empresas de furto e de morte

à margem da guerra. Desencarnados, supliciavam-se no remorso e

observavam em si mesmos, no corpo espiritual, as deformidades que causaram

aos irmãos israelitas.

Não obstante o consolo que receberam, foram preparados para

ressarcirem o débito em próxima reencarnação. E assim aconteceu. A maioria

dos implicados renasceu no país em que se verificou o assombroso delito e

muitos deles em vários pontos do mundo, ressurgiram acolhidos por famílias

hospitaleiras ou endividadas, que os aconchegaram para a benemerência do

reajuste.

O instrutor comentou que nem todos os casos de malformação

podem ser debitados à influência da Talidomida sobre a vida fetal, pois, em

todos os tempos, consoantes os princípios de causa e efeito, muitas crianças

nasceram desfiguradas. Mas o estudo realizado esclarece, com segurança, o

fenômeno das ocorrências de malformação que apareceu em massa, entre os
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homens, nos últimos tempos. A Talidomida foi aplicada de  acordo com a lei

de reencarnação. Ela e a provação funcionaram em obediência à Justiça,

mas não devemos os esquecer de que o lar e a Ciência vigilante dos homens

também funcionaram em obediência à Misericórdia Divina, que tudo previu,

a fim de que a administração daquele medicamento não ultrapassasse os

limites justos.
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IV PARTE

CULTURA, COMUNICAÇÃO E DOUTRINA
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1 – O RÁDIO A SERVIÇO DO ESPIRITISMO

Em março de 1963, o

Centro Espírita Nosso Lar Casas

André   Luiz adquiriu a Rádio Clube

de Sorocaba.

O objetivo desta aquisição era a divulgação do Espiritismo. À

época, o rádio era o principal instrumento da mídia. A primeira grade de

programas enfatizava a novela radiofonizada, largamente difundida naquele

momento, cujos textos eram extraídos das obras mediúnicas de Francisco

Cândido Xavier, Yvonne Pereira e outros. Os programas de maior sucesso à

época, foram Espiritismo em Marcha, Momento da Prece, Devassando o

Invisível, Contos que a Vida Escreve e Voz Amiga Dentro da Noite.

Na área artística, a programação transmitia todos os gêneros

musicais, evitando-se, contudo, as apelativas, que induzissem ao desequilíbrio.

Os princípios que norteavam e norteiam a programação, enfatizam a não

divulgação de propagandas de cigarros e de bebidas alcoólicas, evitando a

propagação destes males que afetam milhares de homens e mulheres em

todo o mundo.

O ativo trabalho da Rádio Clube de Sorocaba, sem dúvida, muito

tem colaborado para a difusão espírita na cidade e na região. Prova disso foi

a inauguração, em 1º de abril de 1979, na Praça Largo dos Bandeirantes,

dessa cidade, do busto de Allan Kardec, pelo artista Oswaldo Sayane, sob a

promoção da União Espírita de Sorocaba, com a presença do Prefeito, dos
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diretores da rádio e vários convidados e confrades espíritas.

Em 1964, os Espíritos orientaram novamente quanto à

importância da aquisição de outra emissora. Os diretores do Centro

encontraram à venda, na cidade de Guarulhos, a Rádio Difusora Hora Certa.

Funcionando desde 1956, com 100 W de potência, era a primeira rádio da

cidade, de propriedade do Grupo das Emissoras Unidas de São Paulo, que

detinha mais de 20 emissoras, de propriedade do Dr. Paulo Machado de

Carvalho. Após as negociações, em maio de 1964, a Rádio passava

definitivamente às mãos dos espíritas, sendo o seu primeiro endereço à av.

D.Pedro II, 148, no centro da cidade.

A programação da Rádio Difusora Hora Certa seguiu o mesmo

planejamento da Rádio Clube de Sorocaba, no tocante aos métodos e

objetivos.

Em 1975, a então Rádio Difusora Hora Certa passou a

denominar-se Rádio Boa Nova, e passou a funcionar com 5 mil Watts,

abrangendo um raio de 40 quilômetros, potência insuficiente para atender a

comunidade espírita de São Paulo.

Em Brasília, nos dias 1 a 5 de outubro de 1989, foi realizado o

Congresso Internacional de Espiritismo, quando a Instituição se fez representar

através dos painéis: Desenvolvimento da Idéia Espírita e seu

Direcionamento; Usos dos Meios de Comunicação do Espiritismo e

Radiofonia.

A instituição foi apresentada à comunidade espírita nacional e

internacional, através de exposição permanente durante o evento, organizada

pela Assessoria de Comunicação do Centro Espírita Nosso Lar – Casas

André Luiz, daquele ano.

No dia 12 de dezembro de 1995, à Av. André Luiz, 723, os
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novos equipamentos, que potencializariam a emissora para 10 mil watts, foram

inaugurados, permitindo que a programação espírita alcançasse recantos mais

distantes. Em 20 anos, de 1975 a 1995, a Rádio Boa Nova de Guarulhos

aumentou sua potência de transmissão em 90%. Durante esse período,

felizmente, as rádios têm podido aumentar a porcentagem de programação

exclusivamente espírita.

No dia da inauguração, ressaltada a importância dessa iniciativa

para a divulgação dos ideais espíritas, em termos de solidariedade e

fraternidade para com uma parcela da Humanidade, talvez uma das mais

marginalizadas em todos os cantos do planeta: os portadores de deficiência

mental. Faz-se necessária a divulgação das Verdades Maiores da Vida,

coadjuvada pelo Espiritismo, e de maneira atuante, não só nas consequências,

mas também nas causas. Esse é o ideal que sempre motivou e envolveu o

grupo fundador, além do trabalho assistencial desenvolvido.(36)

(36) Em 17/01/2000 foi inaugurada oficialmente a Rede Boa Nova de Rádio.
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2 – REVISTA ANDRÉ LUIZ E REVISTA
PROBLEMAS ATUAIS

Merece destaque a

Revista André Luiz que,

por 17 anos, teve

existência fecunda. A

primeira edição surgiu no

mês de outubro de 1969

e a última ocorreu no mês

de dezembro de 1986,

quando foi substituída

pelo periódico Problemas

Atuais, que circulou até

outubro de 1992.

O primeiro responsável da Revista André Luiz foi Paulo

Castaldelli, tendo como redator Augusto de Oliveira Santos; de 1970 a 1972

Francisco Juliano passou a ser diretor responsável; em março de 1972 Moacyr

Eleutério assumiu as funções até 1984, quando então Augusto de Oliveira

Santos acumulou as mesmas funções. Em junho de 1978, Lino Lencioni deu

continuidade e, finalmente, a partir de novembro de 1980, Natalino D’Olivo

assumiria a direção e redação da Revista, até 1986.

A Revista foi impressa bimestralmente durante 17 anos, e a

tiragem dos primeiros anos chegou a 130.000 exemplares, distribuídos

gratuitamente para a população. Em pouco tempo, havia assinantes de todo
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o Brasil e em vários países como Argentina, Uruguai, Venezuela, Cuba, EUA,

México, bem como na Europa, em Portugal, Espanha, Itália, França,

Inglaterra, alcançando plagas mais distantes, como Moscou, na Rússia.

Centenas de cartas eram recebidas desses países, atestando a importância

da divulgação espírita, além da defesa dos direitos da criança portadora de

deficiência mental.

Com o decorrer do tempo e para fazer frente às despesas diante

das mudanças economicas do país, criou-se o sistema de assinatura anual.

A Revista André Luiz contou com a colaboração de dezenas de

articulistas, que, hoje, em sua grande maioria, escrevem para os diversos

jornais e revistas espíritas do Brasil. Em 17 anos de existência, a Revista

ganhou notoriedade pela abordagem doutrinária, além da qualificação gráfica.

O periódico Problemas Atuais, por sua vez, seguiu a mesma

linha didático-espírita, desta vez acrescida dos enfoques médico-social-

jurídico, tendo como pauta temas como aborto, drogas e alcoolismo.

Em 1989, foi lançada a primeira Revista Comemorativa, abrangendo os 40

anos de

atividades

institucionais.

Simultaneamente

às edições das

revistas, foi editado,

de 1988 a 1991, o

I n f o r m a t i v o

Institucional, com

circulação canalizada aos

trabalhadores, funcionários e

colaboradores.
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Em 1998, foi lançado o Boletim Informativo da Fundação

Espírita André Luiz, com a finalidade de abordar tópicos de assuntos

pertinentes às atividades institucionais, divulgar a grade de programação das

emissoras de rádio e entrevistas, abrindo um espaço de diálogo com o ouvinte-

leitor, proporcionando-lhe sugestões de leitura, informações sobre promoções

e eventos do movimento espírita.

Em 1999, quando do cinquentenário da Instituição, foi editada

uma Revista Comemorativa ao evento.
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3 - FUNDAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ

Em 21 de dezembro de

1990, foi instituída a Fundação Espírita

André Luiz, com a finalidade de

incentivar a formação cívica, moral,

cultural, educativa e religiosa do

público, através da divulgação escrita, falada e televisada, utilizando-se, para

tanto, de serviços de radiodifusão sonora de quaisquer modalidades,

radiodifusão de sons e imagens (TV), e de serviços de repetição e

retransmissão de TV em caráter educativo e/ou comercial, em quaisquer

localidades do país. Para tanto, pode instalar e manter emissoras, jornais,

revistas, produtoras de programas radiofônicos, e mídias diversas.

A Fundação é administrada por um conselho diretor, eleito pelo

Conselho Deliberativo, órgão dirigente da instituição.

Segundo as leis do país, o único tipo de entidade autorizada a

possuir prefixos de radiodifusão, é uma Fundação. Desta forma, a Fundação

Espírita André Luiz assumiu o controle das duas emissoras de rádio, a Rádio

Boa Nova, em Guarulhos, e a Rádio Clube, em Sorocaba. Esse processo de

absorção iniciou-se em 1990 e foi concluído em 1997, quando a Fundação

recebeu definitivamente a outorga dos prefixos e assumiu literalmente o

patrimônio das emissoras.

No hiato compreendido entre sua instituição e a homologação

dos prefixos, a Fundação teve como principal atividade a divulgação doutrinária

espírita, trabalhando na modificação da programação das emissoras,
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transformando-as no modelo atual, bem como divulgando o Espiritismo através

de suas livrarias, bancas de livros, feiras culturais e de livros, exposições,

etc..

Sob o regime jurídico de fundação, além de perpetuar o seu

caráter espírita, não permitindo que nada ou ninguém interfira em sua filosofia,

ter-se-á facilitada a gestão das emissoras, inclusive no trato com as autoridades

governamentais.

A Fundação não pára nos seus ideais de ampliar horizontes,

tendo firmado contrato com a Embratel, com vistas a transmitir para a Rádio

Clube, em Sorocaba, e para todo o Brasil, via satélite, toda a sua programação,

permitindo-se adotar uma grade única de programação para ambas emissoras,

abrindo a possibilidade para qualquer outra emissora no interior do Brasil de

captar o seu sinal por antena parabólica e retransmiti-lo em sua cidade.

A comunidade espírita brasileira está compromissada com a

divulgação dos princípios espíritas, dentro da mesma ética que caracterizou a

postura de Kardec e seus seguidores. E nos dias de hoje, permanece este

compromisso de levar aos mais distantes lugares, o sinal radiofônico que

permitirá que o Espiritismo seja conhecido e estudado com acerto e precisão.

As emissoras constam do portal da Fundação Espírita André

Luiz, na internet, nas modalidades on-line e off-line. O internauta poderá

acessar o seu site e navegar diretamente pela programação da rede.

Atualmente os meios que a mídia oferece para a divulgação dos

conhecimentos espíritas constituem elementos indispensáveis para se alcançar

um segmento maior da população.

Os espíritas têm avançado consideravelmente no ramo editorial,

seja por intermédio da imprensa espírita, com jornais e revistas os mais

variados, seja, principalmente, pela literatura livreira, onde os títulos já
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alcançaram a casa dos milhares. Por outro lado, a tecnologia, que começou

com o rádio, prosseguiu com a televisão e avança hoje com satélites e a

internet, nos impõem o dever de estar irradiando esses tesouros através desses

meios. Todo esse complexo de comunicação enriquece as criaturas humanas,

pois inúmeros são os resultados obtidos da leitura dessas obras, bem como

do usufruto das facilidades que esse progresso nos proporciona, para a nossa

renovação interior.

Foi certamente com essa visão de futuro, que os dirigentes

espirituais da instituidora Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz,

recomendaram aos então dirigentes encarnados, a aquisição de uma emissora

de rádio e, logo após, mais outra, surgindo assim a Rádio Clube de Sorocaba

e a Rádio Boa Nova. As ponderações dos Espíritos amigos eram no sentido

de fazer chegar, por cima dos telhados (alusão essa às ondas radiofônicas), a

mensagem do Evangelho e o conhecimento de novas técnicas para se melhorar

o padrão de vida mental e moral dos ouvintes.

No dia cinco de julho de 1980, em reunião com Francisco

Cândido Xavier, no Grupo Espírita da Prece, os então diretores das emissoras

Rádio Boa Nova, em Guarulhos e Rádio Clube, em Sorocaba, Osmar Marsili,

Gastão de Lima Neto e Lino Lencioni, receberam o seguinte parecer do

médium brasileiro:

“Gostaríamos de exprimir o nosso agradecimento pela visita e

também endereçar uma palavra de estímulo aos companheiros que se

empenham e se empenharam com tanto amor nessa obra, o Centro Espírita

Nosso Lar Casas André Luiz, com tanto trabalho realizado e por realizar –

porque nós consideramos a instituição como uma das mais dignas e das mais

eficientes do nosso país, não só a benefício da criança portadora de deficiência

mental, mas em auxílio a nós todos, que nos valemos do seu amparo, para as

nossas diretrizes nos caminhos da vida.
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Se a Casa atende a milhares de crianças necessitadas que para

cá vieram em regime excepcional, também nós outros, os que estamos cá

fora, que somos ouvintes das emissoras de Guarulhos e de Sorocaba, também

necessitamos buscar um caminho de paz, de luz, de valorização da Vida, a

fim de nos harmonizarmos com este mundo de lutas, de provas redentoras,

mas também mundo-escola, muitas vezes áspera, conquanto sublime, para

cada um de nós.

Então, diríamos aos companheiros, se é prestada assistência à

criança, que, igualmente, não deixem nunca de alimentar-nos pelos ouvidos,

porque nós precisamos de quem nos fale a boa palavra.”

“Peço a Deus que conserve a obra engrandecida sempre, com

essas emissoras crescendo cada vez mais, pois estamos precisando de

espiritualidade e de quem nos fale com espiritualidade no coração. E ambas

as emissoras são corações da cultura brasileira.”

Seguindo este mesmo diapasão, a Mundo Maior Editora, com

projeto editorial inédito das cinco obras da Codificação, além de outros

lançamentos pertinentes, vem fortalecer a necessidade de levar, a um número

cada vez maior de pessoas a mensagem espírita, semeando idéias edificantes

e renovadoras. A Livraria Mundo Maior, vende através do seu site na internet,

por via telefônica e pela Distribuidora (venda por atacado), da mesma forma

o segmento de CDs e DVDs.

O nome da Editora da Fundação não poderia deixar de

acompanhar a obra daquele que é o Espírito que inspirou o trabalho da

instituidora Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. E a escolha recaiu

no título do livro de sua autoria e psicografia de Francisco Cândido Xavier,

Mundo Maior. A sua logomarca é uma concepção gráfica inspirada no símbolo

do lírio declinado, mas como um novo broto que nasce do mesmo caule,

desta vez em condições diferentes, agora voltado para cima, para que possa
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dar sustentação adequada àquela frágil flor.

E essa é atualmente a missão da Fundação Espírita André Luiz,

concretizando de um projeto corajoso e persistente de difusão da Doutrina

Espírita através de todos os meios de comunicação ao alcance do homem,

impulsionando-lhe ao progresso espiritual e contribuindo, dessa forma, para

a melhoria do planeta.

TV MUNDO MAIOR e
MUNDO MAIOR

FILMES.

Visando levar o conhecimento da

doutrina dos Espíritos para um maior número de corações, a Fundação Espírita

André Luiz trabalha ativamente para a divulgação do  Espiritismo por todos

os meios possíveis e, dentre estes, a TV e o cinema.

      A TV Mundo Maior - no ar desde o dia 1° de janeiro de 2006,

leva através do principal satélite brasileiro, o Brasilsat C2, uma programação

diária de 24 horas de transmissão. Além do satélite, a programação é

transmitida ao vivo por internet através do site www.tvmundomaior.com.br,

onde os programas também são postados off-line para consulta gratuita a

qualquer tempo, tornando a emissora uma das maiores fontes de pesquisas

espíritas audiovisuais.

Os programas da emissora são produzidos com fundamentação

na tríade ciência, filosofia e religião, que, no dizer do Espírito Emmanuel

simboliza um triângulo de forças com base no Conhecimento gerado pela

Doutrina Espírita, e que vai além das percepções sensoriais. Uma programação
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diversificada que preza a qualidade técnica e artística e destinada a Espíritos

(encarnados e desencarnados) espíritas, ou adeptos de outras denominações

religiosas ou doutrinárias. Ciência, Filosofia, Religião, Ecumenismo, Meio-

Ambiente, Jornalismo, entrevistas e entretenimento para todas as idades e

com a preocupação focada na qualidade técnica e artística de seus programas

formam a grade da emissora.

A TV Mundo Maior tem o compromisso de educar, consolar, entreter,

divulgando o Espiritismo e também as atividades do Centro Espírita Nosso

Lar Casas André Luiz no Brasil e no exterior. A Mundo Maior Filmes -

Produtora Cinematográfica,  tem o objetivo de produzir filmes de curta, média

e longa metragem, nos campos da ficção, documentários, programas especiais

em audiovisual com a melhor qualidade técnica e artística na apresentação

do conteúdo de suas produções. Lançada no final do ano de 2008, a Mundo

Maior Filmes desenvolve o “Projeto Mundo Maior de Cinema” que pretende

oferecer a jovens estudantes, novos profissionais ou amantes da

sétima arte a oportunidade de produzirem filmes de ficção em curta-metragem

e que contenham em suas tramas a ciência, a filosofia e o sentido de

religiosidade desenvolvidos pelo Espiritismo.
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4 – CONSELHO DOUTRINÁRIO

O Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz tem por objetivo

o estudo, a prática e a difusão da Doutrina Espírita codificada por Allan

Kardec, bem como a prática da caridade moral, espiritual e material, através

da assistência social e médico-social, sem discriminação de crença, raça ou

nacionalidade, cor e sexo.

Acompanhamos esta instituição desde a sua fundação e

observamos que ela vem, ao longo dos anos, sofrendo constantes

modificações e reformas, quer nas suas estruturas, quer nas diretrizes

administrativas, por força das necessidades internas que vão surgindo e da

tecnologia moderna que impõe mudanças para melhor agilizar os diversos

setores de trabalho, sob pena, caso não seja feita essa mudança, de tornar-

se uma organização superada e obsoleta, com apresentação de inúmeros

problemas.

A partir da década de 70, o Conselho Doutrinário, melhor

estruturado, procurando aperfeiçoar o processo das reuniões e atendimento

ao público, realizou vários cursos de atualização de formação para

expositores, dirigentes de reuniões, de plantonistas e passistas, com o objetivo

de aumentar o quadro de trabalhadores.

Não há dúvida de que muitos problemas foram sanados e as

reuniões foram aprimoradas, mas não se considera ter chegado ao término.

Nunca se pode dizer que chegamos à perfeição. O trabalho continua, visto

que as atividades de uma Casa Espírita são constantes, exigindo de cada

colaborador atenção permanente para que as dificuldades administrativas e
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organizacionais sejam minimizadas. A evolução nas pesquisas ou mesmo nas

modernas técnicas administrativas é constante também no meio espírita. Aliado

a este processo, o desenvolvimento das relações humanas dão o enfoque

preciso e conclusivo ao bom desenvolvimento das atividades. Sem dúvida

que há muita coisa a ser feita, mas o Conselho Doutrinário permanece atento

às mudanças necessárias ao seu bom desempenho.

O Conselho está organizado da seguinte maneira: Divisão de

Cultura Espírita; Divisão de Assistencialismo Social, Divisão de Assistência

Espiritual e Divisão de Trabalhos Externos.
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5 – DIVISÃO DE CULTURA ESPÍRITA

Desde 1949, o Centro Espírita Nosso Lar, que em 1958

incorporou a denominação Casas André Luiz, tem implantado diversas

atividades doutrinárias e sociais, abrangendo igualmente os funcionários

contratados pela instituição. A Divisão de Cultura Espírita, como o próprio

nome indica, realiza atividades voltadas à formação do conhecimento espírita,

e o desenvolvimento do senso crítico baseado nesse conhecimento.

Departamento de Ensino

Inicialmente, não havia no Centro um curso para a educação da

mediunidade e para o estudo da Doutrina Espírita. O Sr. Paulo Castaldelli

(1826-1991) e o Sr. Milton José Theodoro (1923-1981) entre outros, eram

os responsáveis pela orientação de todos que procuravam o Centro para

conhecer algo sobre a prática mediúnica. Com o número crescente de

frequentadores, não havia possibilidade de cuidar em particular das dúvidas

de centenas de pessoas, nem reuni-las de uma só vez, em uma sala. Tornava-

se necessário dividir as tarefas e preparar trabalhadores que pudessem atender

a todos. Como a Federação Espírita do Estado de São Paulo foi a pioneira

na criação de Cursos de Doutrina Espírita, os diretores do Centro Espírita

Nosso Lar Casas André Luiz, seguindo suas diretrizes criaram, no ano de

1976, a Escola de Médiuns, inicialmente com quatro anos de duração.

Já com certa experiência pedagógica, no ano de 1985, a equipe

formada por Anabela F. Stival, Marisa Alem e Sonia Theodoro da Silva

procedeu à mudança pedagógica necessária, a partir da grade curricular do
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curso que passou a chamar-se Curso de Doutrina Espírita. O estudo direto

nas obras da codificação e dos pioneiros do Espiritismo por parte dos     alunos,

com vias ao aperfeiçoamento também dos expositores envolvidos, objetivava

uma metodologia mais condizente com o desenvolvimento cognitivo do

estudante do Espiritismo.

Como parte do novo projeto, em 1986 foi implantado o 1º Curso

de Preparação para Expositores de Doutrina Espírita, cuja grade curricular

abrangia o estudo aprofundado da codificação, acrescida das obras de Léon

Denis, Gabriel Delanne, Camille Flamamarion, Espíritos Emmanuel e André

Luiz, José Herculano Pires (Educação Espírita e Filosofia Espírita), e outros

autores significativos para o desenvolvimento do trabalho do educador espírita.

Esta iniciativa, bem como a implantação da Biblioteca circulante, diversos

cursos de aperfeiçoamento e atualização formativos em módulos temáticos,

teve como autora e responsável Sonia Theodoro da Silva, com a participação

de expositores e divulgadores da instituição e do movimento espírita nacional,

integrando, desta forma, várias casas espíritas pela mesma Causa.

O objetivo geral do Curso de Doutrina Espírita é o de oferecer

aos alunos, através do estudo sistematizado do Espiritismo, subsídios

consistentes e claros, para que direcionem e conduzam suas vidas dentro de

uma faixa satisfatória de equilíbrio, nas suas relações consigo mesmo, com o

próximo, com a própria espiritualidade, com Jesus e com Deus, auxiliando-

os, portanto, nos seus processos de crescimento e aperfeiçoamento moral,

tornando-os agentes transformadores do meio em que vivem e atuam.

Com isto, espera-se que os alunos saibam sobre a importância

da renovação moral, e que tomem consciência de que são os agentes dessa

renovação; que entendam o que é o Espiritismo nos seus principais

fundamentos; que tenham conhecimento consciente e sem misticismo sobre

mediunidade; os que têm sensibilidade mediúnica adquiram conhecimentos
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necessários para a prática mediúnica com segurança e responsabilidade; que

saibam distinguir perfeitamente o que não é Espiritismo e que se interessem

em participar das atividades na casa que frequentam, ou que, e mais

importante, sejam os agentes catalisadores do Bem na sociedade.

Estudo Continuado do Espiritismo

Iniciado na década de 70 com o nome de Aprendizes do

Evangelho, em 1995 o Curso de Estudos Espíritas sofreu mudanças estruturais

que o capacitavam a ampliar e aprofundar temas de grande interesse sob a

ótica espírita. O Estudo Continuado do Espiritismo sob a coordenação de

Sonia Theodoro da Silva, sofreu as adequações necessárias ao aprimoramento

do conhecimento espírita, com abordagens de cunho filosófico, científico e

ético-moral. O projeto desenvolveu palestras, espaços interativos entre

educadores convidados e participantes, registros em mídia (página na internet

e DVDs), seminários e debates e permanece cumprindo os seus objetivos

gerais de aperfeiçoamento dos conhecimentos de trabalhadores e alunos.

Departamento Infanto-Juvenil

Evangelização: nossos filhos são Espíritos reencarnantes,

portadores de bagagem de conhecimentos, experiências e tendências,

provenientes de vidas pretéritas. A educação espírita visa, portanto,

proporcionar a este Espírito, a condição de poder expressar-se na vida com

base na ética cristã e espírita. O papel dos pais nesse momento, é de vital

importância para solidificar o aprendizado em bases seguras, sob o ponto de

vista emocional e psicológico. O Centro Espírita Nosso Lar Casas André

Luiz criou o Curso de Evangelização em 1976, e desde esta data, adota

critérios pedagógicos de forma a que o orientador atue como facilitador no
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processo educacional da criança.

 Mocidade Espírita: aos sábados e domingos, jovens na faixa

etária de 15 a 18 anos se reúnem em Santana e também em Vila Galvão,

Guarulhos. A abordagem pedagógica deste trabalho procura direcionar a

Doutrina Espírita para a problemática existencial do jovem e a sua busca de

orientação para a vida. Como tarefas, o adolescente poderá integrar-se às

atividades voluntárias do Centro e da Unidade de Longa Permanência, após

habilitado.

Em 1982, a Mocidade criou o jornal A Razão, que mudou seu

título e abordagem, em 1996, tomando o nome de Jornal da Mocidade,

passando a desenvolver um  Informativo.

Coral

O coral institucional iniciou as suas atividades em 1989, sob a

regência do maestro Francisco Gabriel, inclui a sua unidade infantil, a cargo

de crianças da Evangelização, e participa de encontros de Corais, como os

da Universidade Livre de Música, além de outras apresentações em eventos

musicais. O coral adulto também se apresenta em creches e casas de repouso

para idosos.

Encontro com a Cultura Espírita

Desde 1985, o Encontro com a Cultura Espírita, como parte da

reformulação da Divisão de Cultura Espírita e Departamento de Ensino

mencionada, constitui-se o evento público de maior afluxo de interessados,

pela abordagem e enfoque de seus conferencistas. Convidados do movimento

espírita nacional discutem os mais diversos temas sob a ótica espírita, no

formato de conferência, mesa-redonda, noite de autógrafos com lançamentos

de livros dos autores, apresentações de Cameratas sinfônicas e apresentações



OS LÍRIOS QUE PERFUMAM A NOSSA VIDA 151

de conferencistas espíritas provenientes do exterior.

                   Biblioteca

Em apoio a todas as essas atividades culturais e de estudo espírita,

hoje existem várias bibliotecas na instituição para atender aos anseios de

conhecimentos de seus frequentadores.

A Biblioteca Circulante Viriato Fernandes da Silva abriu suas

portas em outubro de 1990, na Sede Espiritual João Castardelli, em Santana,

e possui grande acervo de livros, CDs e DVDs espíritas. Em primeiro de

agosto de 1993, inaugurou-se outra Biblioteca, com o nome de Emmanuel,

no Centro Espírita de Vila Galvão. Em primeiro de julho de 1997, foi

inaugurada, na Unidade de Longa Permanência, em Picanço, a Biblioteca

Meimei. Atualmente, todas as bibliotecas adotam o nome de Viriato Fernandes

da Silva, excetuando a de Vila Galvão, que segue com o nome Emmanuel.
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6 – DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Esta área tem por missão desenvolver e acompanhar as atividades

relacionadas com a assistência social, a saber:

Nos Centros Espíritas, direcionada às gestantes carentes; no

apoio aos funcionários da instituição; na participação e auxílio junto à

comunidade em geral e às instituições carentes.

Em 1976, foi criado o Departamento de Gestantes Carentes e

Filhos, para dar-lhes assistência, realizado por grupos de voluntários até os

dias atuais. Em 1985, quando foi inaugurada a nova sede social do Centro

Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, o Departamento de Gestantes transferiu-

se para a Rua Duarte de Azevedo, 691, onde continua com suas atividades,

atendendo em média cerca de cem pessoas, nas unidades de Santana e Vila

Galvão, em Guarulhos.

O atendimento consiste em assistência espiritual, médico-

odontológico, psicológico e doutrinário, bem como orientação em higiene e

puericultura, além de orientação profissionalizante em trabalhos manuais,

propiciando melhores condições de vida para a gestante, a criança e para a

família como um todo, atuando como um agente preventivo de possíveis

carências. Também é oferecida uma cesta básica com alimentos, além de

medicamentos, roupas, calçados, cobertores, brinquedos e, ao final da

gestação, um enxoval para o bebê. As funcionárias gestantes que desejarem

fazer o mesmo curso participam semanalmente de um programa estruturado

em moldes iguais.
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A assistência espiritual consiste na realização de palestras para

as mães e Evangelização para as crianças, baseadas no Evangelho à luz da

Doutrina Espírita.

Dentro do mesmo espírito de solidariedade, é prestado ainda

auxílio material a pessoas e entidades comprovadamente carentes, através

de gêneros considerados excedentes à instituição, bem como empréstimo

temporário de cadeiras de rodas, muletas, camas hospitalares, etc. O

atendimento alcança dezenas de instituições e centenas de pessoas.
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7 – DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL

Plantão de Atendimento Fraterno

O plantão de Atendimento Fraterno consiste em recepcionar a

todos aqueles que chegam aos três Centros, em busca de orientação dentro

dos moldes espíritas. As entrevistas são feitas por equipes dividas em horários

de Reunião Pública e atualmente, também em horários abertos no período

vespertino. O contato inicial visa detectar a necessidade do entrevistado,

seja de ordem emocional ou espiritual e encaminhá-lo à fluidoterapia, quando

for o caso. Os plantonistas indicados para a tarefa, recebem orientação

metodológica e abrangente, tendo o cuidado de preservar a discrição e a

ética necessárias a um bom atendimento. Em média recebem atendimento

mais de 1000 pessoas/mês.

Reuniões Públicas

Desde a sua fundação, o Centro Espírita Nosso Lar Casas André

Luiz vem divulgando o Espiritismo, oferecendo aos seus frequentadores o

ensinamento da Doutrina Espírita através de reuniões públicas. No salão de

reuniões, o frequentador já se beneficia da atmosfera fluídica ambiente criada

pelos Espíritos protetores. Após a reunião, a assistência espiritual através da

fluidoterapia é ministrada às pessoas orientadas e encaminhadas pelo plantão

de atendimento fraterno. O frequentador verifica que ali não se realizará nenhum

tipo de ritual, sendo este um dos primeiros ensinamentos que ele recebe.

São abordados, na sequência, itens de O Evangelho Segundo

o Espiritismo e questões de O Livro dos Espíritos, além de outras obras,
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permitindo, desta maneira, que a assiduidade lhe conceda um estudo metódico

dos livros da Codificação e outros livros subsidiários e doutrinários.

O público presente à reunião, que na sede da Rua Duarte de

Azevedo ultrapassa a 450 pessoas, tem ainda a oportunidade de elaborar

questões ao orador, após este ter concluído a sua exposição.

Este método dialético foi muito bem aceito pelos frequentadores,

pois soluciona ou minimiza as dúvidas que tenham ficado acerca das

explicações.

Terapia do Passe

A terapia do passe ou fluidoterapia é a transmissão de energias

vitais do médium ao receptor através da imposição das mãos de forma simples,

como Jesus nos ensinou.

A boa vontade do médium permite a aproximação das equipes

espirituais que associam suas energias às do médium favorecendo, dessa

forma, ao receptor, que deve colocar-se em prece para receber o benefício

das dádivas divinas.

Orientação aos Espíritos

Allan Kardec, o Codificador do Espiritismo, para estudar e

conhecer o mundo espiritual, entrou em contato com uma grande quantidade

de Espíritos, para melhor conhecer-lhes o pensamento e a situação, nos

legando grandes ensinamentos no livro O Céu e o Inferno, onde explica que,

cada alma, ao partir para a pátria espiritual, leva consigo as experiências e o

aprendizado que tenha adquirido quando encarnada, encontrando-se em boas

ou más condições, conforme o bem ou o mal praticado na Terra.

Os colaboradores destas sessões – médiuns e orientadores –

são trabalhadores provenientes do Curso de Doutrina Espírita. Ao término

do curso, aqueles que demonstram as condições necessárias e desejam atuar
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nesta área, realizam estágio nos grupos para adaptação. Esse trabalho é

realizado no  Centro em vários dias da semana, à tarde e à noite.

Energização para os Internos da U.L.P.

Essa tarefa espiritual objetiva levar energias saudáveis e amorosas

aos pacientes internos portadores de deficiência mental, visando a sua

harmonização interior. Desta forma, terão uma melhor qualidade de vida atual

e a possibilidade de alcançarem um maior equilíbrio espiritual, visando futuras

reencarnações.

Estudo do Relacionamento Familiar

Acontece uma vez por ano e reúne casais que tenham interesse

ou necessidade de discutir e trocar experiências familiares a respeito da relação

conjugal, filial e familiar.
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8 – DIVISÃO DE TRABALHOS EXTERNOS

Esta divisão organiza e acompanha as atividades relacionadas

com a assistência espiritual e doutrinária em reuniões externas, tais como: aos

portadores de deficiência mental, evangelização, passes e vibrações; palestras

doutrinárias aos funcionários da instituição, como apoio ao trabalho

desenvolvido ao deficiente mental, realizadas palestras com base em temas

extraídos de O Evangelho Segundo o Espiritismo e aplicação de passes;

grupos de Samaritanos: voluntários das unidades dos centros realizam visitas,

quando solicitadas por familiares de pessoas enfermas e impossibilitadas de

locomoção. É feita a leitura de O Evangelho Segundo o Espiritismo,

vibrações e aplicações de passes; evangelho no lar: pessoas que, ao passarem

pelo plantão de atendimento fraterno, solicitam a presença de um grupo para

que sejam orientadas, em seus próprios lares, acerca desta reunião de estudos.

Presídios e Febem: desde 1986, são realizadas palestras

doutrinárias, aplicação de passes e distribuição de livros doutrinários em várias

instituições prisionais como:  Presídio Militar Romão Gomes, Presídio da

Polícia Civil. A assistência alcança também  unidades da Fundação C.A.S.A.

Assistência à Casa de David: assistência espiritual (passes e

vibrações) aos portadores de deficiência mental internados naquela instituição.

Através do plantão de atendimento fraterno, são doados livros

espíritas para os assistidos desses setores.

Todos esses trabalhos externos contam atualmente com grande

número de voluntários.
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U.D. Vila Gustavo

U.D. Santana

U.D. Vila Galvão

U.D. Santos

C.E.P.E.

U.D. João Evangelista
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V PARTE

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
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1 – CONSELHO DELIBERATIVO

Conforme preceituam os Estatutos do Centro Espírita Nosso

Lar Casas André Luiz, existem dois quadros de pessoas que se distinguem

por categorias: os conselheiros do Centro Deliberativo e os sócios

contribuintes. Os primeiros formados por pessoas comprovadamente espíritas

e que aceitem assumir obrigações, bem como usufruir dos direitos desta

categoria estabelecidos pela Regulamentação Complementar; os segundos

constituídos por pessoas que, independentemente de idade, capacidade, raça

ou credo religioso, desejam auxiliar regularmente a instituição, porém sem

assumir responsabilidades ou obrigações.

O Conselho Deliberativo é o órgão que tem competência para

resolver todos os assuntos pertinentes às finalidades institucionais, fixando a

sua política, determinando as metas de curto, médio e longo prazo, programas

e projetos específicos a serem desenvolvidos e executados pelos órgãos

subordinados e estabelecidos pela regulamentação estatutária, supervisionando

a execução e desenvolvimento dos mesmos.
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2 – CONSELHO DIRETOR

É o órgão administrativo a quem cabe dirigir as atividades da instituição

como representante do Conselho Deliberativo, coordenando as  suas

atividades, planejando e colocando em ação o cumprimento dos objetivos

da plataforma eleitoral determinada pelo Conselho Deliberativo, conforme

as suas próprias diretrizes e metas, programas e projetos específicos,

procurando aproveitar ao máximo os recursos disponíveis.
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3 – CONSELHO FISCAL

É o órgão que tem a responsabilidade de fiscalizar todas as

atividades institucionais, de ordem espiritual e material, inclusive a execução

e desenvolvimento dos programas, dando ciência e emitindo pareceres à

consideração do Conselho Deliberativo.
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4 – CONSELHOS CONSULTIVOS

Além dos órgãos de direção estabelecidos pelo Estatuto, o

Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz criou Conselhos Consultivos,

compostos por pessoas e profissionais conceituados em diversas áreas.
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5 – PRÊMIO BEM EFICIENTE 1998

Criado em 1997 por iniciativa da Kanitz & Associados, dirigida

pelo empresário e professor titular da Faculdade de Economia, Administração

e Contabilidade da Universidade de São Paulo, Stephen Kanitz, o Prêmio

Bem Eficiente visa prestar um junto reconhecimento às instituições sérias no

Brasil, que têm demonstrado bom desempenho em suas áreas de atuação,

dentro de uma estrutura profissional e competente, com transparência e

supervisão externa. Administrado por um Conselho Supervisor formado por

profissionais de larga experiência e conhecimento das questões sociais, e

patrocinado por conceituadas empresas, o Prêmio Bem Eficiente de 1998

foi outorgado ao Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, pelos relevantes

serviços prestados à sociedade brasileira, no campo da assistência e serviço

social.

Em cerimônia realizada em maio de 1998, a instituição recebeu

das mãos do Sr. Kanitz, o Prêmio símbolo do reconhecimento público de um

trabalho bem feito dentro dos critérios que regem a concessão de tal incentivo.

Segundo as palavras de seu criador, a sociedade brasileira

resgatou uma dívida para com as entidades sem fins lucrativos deste país. O

Prêmio Bem Eficiente é um marco na história da filantropia brasileira.

Importante é a percepção de que os próprios agentes econômicos não se

rendem mais ao apelo fácil da doação “caridosa”. Empresários e pessoas

físicas querem contribuir, sim, mas exigem que os recursos sejam bem

aplicados. Essa determinação cria um círculo virtuoso positivo: o doador
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cobra a melhor destinação possível para cada centavo aplicado, as entidades

são induzidas a operar com crescente eficiência os recursos confiados, e os

problemas e dificuldades da coletividade tendem a diminuir.

Selecionada também pelo impacto social que seu trabalho exerce,

a instituição foi analisada dentre outras 800 entidades indicadas, em 42

aspectos distintos de sua organização, que podem ser divididos em sete

grandes categorias: repasse de recursos, transparência, validação de terceiros,

organização profissional, boa gestão financeira, cumprimento dos requisitos

legais e eficiência.

Com base neste rol de informações, o Conselho Supervisor

selecionou as cinquenta entidades que cumpriram com o Espírito do Prêmio,

e que representam adequadamente entidades eficientes na sua estrutura

organizacional.

A Instituição foi agraciada com o mesmo prêmio nos anos

subsequentes de 2001, 2005 e 2006.

Mais do que o reconhecimento público, fica registrado o trabalho

das centenas de pessoas que contribuíram para que o Centro Espírita Nosso

Lar Casas André Luiz crescesse e ampliasse o seu atendimento. Fruto do

ideal de um adolescente, que se transformou em realidade, palpável, a

instituição é hoje, o que foi planejado no mundo das realidades existenciais –

o mundo espiritual, hoje comprovadamente sendo pesquisado e descoberto

pela ciência.

Segundo Kardec, por melhor que seja uma instituição social,

se os homens forem maus, hão de falsificá-la e desnaturá-la para que a

explorem em seu particular proveito. Quando os homens forem bons,

farão boas instituições que serão duráveis, porque todos têm interesse

em sua conservação.(37)
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Estamos todos a caminho da realização desta premissa do

Codificador. Primar pela excelência no atendimento, em todos os setores

institucionais, é a grande meta a alcançar. E para tanto, o trabalho da grande

equipe de trabalhadores que ora se agrega sob o ideal perseverante do jovem

espírita, que um dia almejou estender as mãos aos desvalidos da misericórdia

humana, prossegue e prosseguirá sempre, porque a sua causa é motivo de

orgulho para todos.

(37) KARDEC, Allan – Obras Póstumas, segunda parte – Preâmbulo.
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6 – INAUGURAÇÃO DE NOVAS SEDES

Unidade Doutrinária de

Santana.

A nova sede

espiritual, construída na Rua

Duarte de Azevedo, 691, em

Santana, foi inaugurada no

dia 04 de maio de 1985, com

a presença de grande público

e  representação de várias entidades espíritas da capital.

A mesa diretora do evento foi formada pelo presidente do

Conselho Diretor, pelo coordenador e membros do conselho doutrinário,

pelo coordenador do Conselho Fiscal, pelo secretário efetivo do Conselho

Deliberativo e pelo orador convidado Divaldo Pereira Franco e seu assessor

Miguel de Jesus Sardano.

Após a palavra de saudação do presidente e da exposição de

motivos dos membros do Conselho, ouviu-se a palavra do orador convidado,

que discorreu sobre a reencarnação, do ponto de vista histórico, filosófico,

evangélico e científico. Citou casos colhidos na literatura, como também de

experiência própria, no trabalho que realiza na Mansão do Caminho, em

Salvador – Bahia, arrolando fortes argumentos e fatos que comprovam a

reencarnação.

A nova sede foi projetada e supervisionada pelo engenheiro Ciro Pirondi,
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Trata-se de uma obra que permitiu o desenvolvimento e expansão da

divulgação espírita de forma efetiva e concreta. Deve-se à expansão doutrinária

a urgência da construção da nova sede, com três unidades: Unidade Pública,

Unidade Assistencial e Unidade de Estudos.

                O trabalho junto às gestantes que se realizava na rua Dr. César em

Santana, passou a ser feito na nova sede. Toda a atividade foi canalizada

para a nova unidade do Centro, possibilitando melhor integração dos

colaboradores e mais rápida solução dos problemas que surgem.

A antiga sede, localizada na Rua Ezequiel Freire, 732/6, também

em Santana, não comportava mais a grande demanda de seus trabalhos de

assistência espiritual e dos cursos ali ministrados.

Atualmente, ela sedia departamentos e atividades ligadas ao

Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz e da Fundação Espírita André

Luiz.

Sede Social de Vila Galvão

A nova unidade

espiritual do Centro Espírita

Nosso Lar Casas André Luiz,

em Vila Galvão, à Rua Vicente

Melro, 349, antiga casa 1, foi

inaugurada no dia 11 de maio

de 1989, com a presença de

grande número de pessoas, em

sua maioria frequentadores da

Casa.

A reunião inaugural foi coordenada pela direção do Conselho

Doutrinário que enfatizou a importância dos trabalhos de Assistência     Social

e da divulgação do Espiritismo através de reuniões doutrinárias. A Parábola
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dos Talentos foi lembrada e comentada pelo expositor, como base do

desenvolvimento e aprimoramento da obra social. A inauguração dessa

unidade espiritual significava a multiplicação dos talentos para se colher, no

futuro, os sazonados frutos da paz e da alegria de Espírito; ninguém deveria

perder, portanto, a oportunidade de usufruir dos benefícios que trazem, quando

empreendidos com amor e desprendimento. Não multiplicar o talento em seu

próprio benefício na ajuda ao próximo, seria o mesmo que adotar o

procedimento daquele que o enterrou com medo de perdê-lo. Esse Centro

Espírita seria, como de fato é, uma forma de movimentar os nossos talentos

para a nossa felicidade na Seara do Mestre. Ao final, ouviu-se uma mensagem

espiritual oportuna e incentivadora aos trabalhos que, à época, vinham se

realizando.

A inauguração dessa nova filial espiritual representou ampliação

dos trabalhos em benefício de todos, visto que conta com amplas instalações

modernas de forma a atender todas as necessidades.

Unidade de Vila Gustavo

Outra unidade foi inaugurada à Rua

José Oswaldo, 515, Vila Gustavo, desta capital,

no dia dezoito de dezembro de 1990, em

atenção ao apelo do Guia Espiritual da Casa,

com o objetivo de atender à grande demanda

de Espíritos carentes, encarnados e

desencarnados.

Nessa ocasião, o presidente do

Conselho Diretor discorreu sobre o Evangelho

e a importância de sua divulgação através dos

trabalhos realizados pelo Centro Espírita,

abrangendo várias atividades, tendo em vista o

atendimento à criatura necessitada.
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A coordenadora do Conselho Doutrinário disse da importância

do evento para a divulgação da Doutrina Espírita, principalmente numa área

tão carente. Depois de sua palavra o Espírito João Castardelli transmitiu

significativa mensagem.

Pela sua eloquência, notou-se o quanto foi importante a

inauguração do novo Centro, que movimentaria, assim, mais trabalhadores

na Seara do Mestre. E pelo que foi captado, velhas lideranças do passado e

inúmeros Espíritos interessados no empreendimento André Luiz, ali estavam

presentes e jubilosos por encontrarem, nos seareiros, boa vontade, ânimo e

disposição no desempenho de tarefas tão nobilitantes.

Unidade Santos

Em julho de 2003 foi

inaugurada a unidade do Centro

Espírita Nosso Lar Casas André Luiz

localizada no município de Santos, à

Rua Pércio de Queiroz Filho, 83,

Santos.  Esta unidade engloba

atividades de assistência espiritual e de

ensino/aprendizado de Doutrina Espírita.

Unidade João Evangelista

Em 14 de junho de 2004,

inaugurou-se mais uma atividade de

assistência espiritual com palestras aos

assistidos pelo Hospital Psiquiátrico

Espírita João Evangelista e seus

familiares, bem como também ao público em geral,  na própria unidade

hospitalar.
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7 – COMEMORAÇÕES

Quadragésimo Aniversário

No dia 06 de maio de 1989 ocorreu, no Auditório Palácio das

Convenções do Anhembi, a comemoração do quadragésimo aniversário do

Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Nesse ano, foi programada

uma série de eventos comemorativos com o objetivo de unir os colaboradores

e simpatizantes da instituição em torno do ideal espírita, sustentado com fé e

perseverança, que permitiu a concretização de uma obra considerada pioneira

numa época em que o preconceito contra a pessoa portadora de deficiência

mental era bastante acentuado.

A importância do Espiritismo se torna cada vez maior quando

consegue mudar o comportamento das pessoas e levá-las à prática do Bem

e ao Amor ao próximo, rompendo as barreiras do orgulho, dos preconceitos

e da discriminação. Foi o que aconteceu com o grupo pioneiro que deu início,

com passos firmes e decisivos, à realização desse ideal.

Nessa histórica ocasião, foi elaborada e distribuída uma edição

especial comemorativa e histórica dos 40 anos.

Para a concretização do evento, foram mobilizados os recursos

indispensáveis à sua realização: pessoal técnico, voluntários, equipamentos,

transmitindo ao vivo pela rádio Boa Nova.

A mesa diretora do Encontro foi formada pelo presidente do

Conselho Diretor, pelo coordenador doutrinário e por representantes de
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instituições convidadas, além do orador Divaldo Pereira Franco. Após a

apresentação do Coral Carlos Gomes, da Federação Espírita do Estado de

São Paulo, ouviu-se o histórico da instituição, a palavra do presidente do

Conselho Diretor, tecendo preciosas considerações sobre os Atos dos

Apóstolos, enfatizando a ressurreição e a imortalidade da alma. Divaldo

Pereira Franco, o orador oficial, discorreu sobre o tema: O Ideal, citando e

comentando o livro O Estrangeiro, de Albert Camus.

O orador fez uma incursão pelo pensamento filosófico dos

séculos XIX e XX, lembrando a tese da angústia humana, do teólogo e

pensador dinamarquês Soren Kierkegaard, e a aventura do pensamento como

forma de se libertar da ansiedade – característica de uma sociedade em

transformação. Falou do esforço e do fracasso da ciência em conhecer a

realidade profunda do homem; das consequências das I e II Guerras Mundiais

e da Revolução Francesa. Desenvolveu o pensamento de um escritor e um

filósofo modernos: Kafka e Nietzsche. E por fim, discorreu sobre a contri-

buição de Gabriel Delanne e de Allan Kardec, afirmando ser o Espiritismo a

melhor psicologia aplicada, pois projetou o homem na direção da vida integral,

da eternidade do ser indestrutível, enriquecendo-nos o ideal. O ideal espírita

reviveu o Cristo e o identificou na Terra através do amor ao próximo.

Com relação aos trabalhos do Centro Espírita Nosso Lar Casas

André Luiz, disse:

“O que acabamos de ouvir aqui, foi o ideal de um grupo de

pessoas de bem, que não se acreditavam heróis, mas que, todavia o foram.

Recebendo o estímulo do ideal, aventuraram-se na mais extraordinária

renovação de valores no banco da vida, para, em 40 anos, se tornarem fatores

causais, agora de novecentas crianças, vidas estioladas, mas vidas que vão

viver outras vidas.”



OS LÍRIOS QUE PERFUMAM A NOSSA VIDA 173

Quinquagésimo aniversário

No dia 31 de janeiro de 1999, o Centro Espírita Nosso Lar

Casas André Luiz desenvolveu mais um intenso programa de atividades

doutrinárias para comemorar o quinquagésimo aniversário da instituição.

Trabalho e dinamismo eram a tônica dos trabalhadores e

colaboradores no afã de propiciar à Comunidade Espírita e à população

paulistana momentos de alegria e paz, frutos de um esforço na concretização

de uma meta que é a união de todos na sustentação do Ideal Espírita e da

Bandeira da Fraternidade.

A solenidade, como doutras vezes, ocorreu no Grande Auditório

do Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo, com a presença de

grande público e representantes de instituições espíritas da capital e interior.

A mesa diretora foi composta do presidente do Conselho Diretor,

dos membros do Conselho Doutrinário e de representantes do Governo

Estadual, da Federação Espírita do Estado de São Paulo e União das

Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, além do orador convidado

Divaldo Pereira Franco. Após a apresentação do Coral e Orquestra da

FEESP, ouviu-se a palavra dos dirigentes do Conselho Doutrinário e dos

representantes das instituições convidadas, seguindo-se a conferência do

médium Divaldo Pereira Franco, após a exibição do vídeo institucional. Na

oportunidade, foi feita uma ampla distribuição de uma Revista Comemorativa

dos 50 anos, elaborada pela Fundação Espírita André Luiz.

No domingo posterior ao evento ao público, o orador baiano

compareceu às dependências da Unidade de Santana do Centro Espírita

Nosso Lar Casas André Luiz, numa fraterna reunião com seus trabalhadores,

quando teve ocasião de responder a questões relativas ao tema Mediunidade.

Posteriormente, a Editora Mundo Maior editou um livro, sob o título

“Mediunidade – Encontro com Divaldo”, com várias edições.
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Em todas as inaugurações e comemorações, desfrutamos

momentos inesquecíveis de fraternidade e de intensa alegria e paz.

Sexagésimo aniversário.

Em 31 de janeiro de 2009, comemorou-se o aniversário de 60

anos de atividades do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Mais

uma vez, o público abrilhanta a festa comemorativa, com a presença do orador

Divaldo Pereira Franco.

O evento contou com a apresentação da Sinfônica Heliópolis

do Instituto Bacarelli,  no Expo Center Norte, com Feira Institucional.

O presente livro encerra o ano comemorativo, trazendo ao

conhecimento do leitor a história da instituição desde a sua fundação.

Esperamos que ela continue no mesmo ritmo de trabalho e progresso e que

todos possam preservá-la sempre como fonte de informações positivas

àqueles que a buscam com o desejo de encontrar a VERDADE.
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8 – A SEARA E OS TRABALHADORES

Vários volumes teriam que ser escritos se tivéssemos que relatar

toda a história que envolve a fundação e desenvolvimento da instituição, em

seus mínimos detalhes.

É grande o número de pessoas que contribuíram para a

construção e manutenção das Casas ao longo de seus 50 anos de existência.

Contribuições em dinheiro, em espécie, em promoções, em anúncios, em

reportagens, em propaganda, em publicidade e marketing, em trabalho, enfim.

As doações são as mais amplas e diversas.

É notável o trabalho da Mocidade Espírita, em suas promoções

artísticas, nos chás beneficentes, em suas campanhas para arrecadação de

artigos de consumo em prol das crianças. É tocante saber do trabalho de

voluntários e profissionais, num desejo incontido de expandir o seu amor em

benefício das crianças impedidas da liberdade de manifestar plenamente os

dons da vida: andar, falar, ouvir, pensar, raciocinar e amar.

Caravanas chegam da capital e do interior em ônibus fretados,

para conhecer o trabalho que se faz para o portador de deficiência mental.

Campanhas beneficentes as mais diversas são encetadas pela população

brasileira, comovida diante da importância deste trabalho.

Procura-se, de alguma forma, participar deste que é o labor de

todos nós: o exercício da fraternidade.

Esta instituição, portanto, não pertence a um indivíduo e nem a
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um grupo, mas a todos, pois caracteriza, no plano espiritual, o planejamento

superior para o resgate de vidas acrisoladas na dor. É uma seara bendita

atraindo os seareiros para o bom combate.
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9 – MINIBIOGRAFIA DOS PRESIDENTES

1.  Paulo Castaldelli (1949-1970). Nasceu em São Paulo-SP,

em 25 de Janeiro de 1926, filho de José Castardelli e Júlia Castardelli.

2.  Francisco Juliano (1970-1972 e 1982-1988). Nasceu em

São Paulo-SP, em 24 de março de 1926, filho de Thomas Juliano e Júlia

Buscarini.

3.  Moacyr Eleutério (1972-1974). Natural de São José do Rio

Preto-SP, onde nasceu em 1º de setembro de 1929, filho de José Eleutério e

Idalina Gomes.

4.  Aníbal de Jesus Campolargo (1974-1975). Natural de

Coimbra, Portugal, onde nasceu em 22 de novembro de 1934, vindo para o

Brasil na década de 50.

5.  Mário Cecchi de Matheus (1975-1977). Nasceu em São

Paulo-SP, em 26 de setembro de 1930, filho de Alexandre de Matheus e

Maria Cecchi de Matheus.

6.  Vicente Melro (1977-1978). Nasceu em São Paulo-SP, em

3 de maio de 1920, filho de Antonio Melro de Oliveira e Elisa de Jesus

Melro.

7.  Lino Lencioni (1978-1982): Natural de São Paulo-SP, onde

nasceu em 07 de maio de 1921, filho de Eugênio Lencioni e Argentina Lencioni.
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8.  Manoel Gonçalves Bolonha (1994-1997, 2002-2005 e 2005-

2008): Nasceu em Guaxupé-MG, em 28 de janeiro de 1946, filho de João

Gonçalves Bolonha e Catarina dos Santos Bolonha.

9.  Onofre Astínfero Baptista (período de 1988-1994 e 1997-

2002). Nasceu em Campo Grande –MS em 8 de agosto de 1939, filho de

João Baptista da Silva e Maria Martins da Silva.

10. Armando Marcos Scarpino (2009-2011). Natural de São

Paulo – SP, onde nasceu em 01 de janeiro de 1963, filho de Maria de Lourdes

Scarpino e Armando Pierino Scarpino.


