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ANO V

Lembranças e reencontros após a desencarnação

Na edição passada desta 
coluna tratamos de qua-
lidades e deficiências da 

alma. Sendo a alma um Espírito 
encarnado, todas as suas ca-
racterísticas são as do próprio 
Espírito. Prosseguindo em seu 
resumo, Kardec informa:
“Na sua volta ao mundo dos Espí-
ritos, encontra ela (a alma) todos 
aqueles que conhecera na Terra, e 
todas as suas existências anteriores 
se lhe desenham na memória, com 
a lembrança de todo bem e de todo 
mal que fez.”
Cabe aqui uma importante 
observação: provavelmente 
procurando evitar que o resumo 
ficasse demasiadamente longo – 
até porque a Introdução apenas 
prenunciava a obra completa 
– essa passagem pode deixar a 
falsa impressão de que, com a 
desencarnação, nos lembramos 
de imediato de tudo quanto fo-
mos e fizemos em nossas existên-
cias anteriores. Além disso, pode 
também parecer que há um re-
encontro súbito – e generalizado 
– com todos os que conhecemos 
em vida e que nos precederam 
no retorno à pátria espiritual. 
Entretanto, o estudo sistemático 
da Doutrina Espírita nos ajuda 
a compreender que o processo 

de desencarnação impõe ao 
Espírito uma certa desordem 
temporária em suas faculdades, 
que Kardec denominou Pertur-
bação Espírita. As Questões 163 
a 165 de O Livro dos Espíritos, 
bem como os comentários do 
próprio Kardec que a elas se 
seguem, tratam com clareza 
dessa perturbação. Lá os Espí-

ritos afirmam que, com a morte 
do corpo, a alma não recobra 
imediatamente a consciência, 
passando por um estado de 
perturbação, que varia em grau 
e duração de acordo com a ele-
vação do desencarnante. Dizem 
também que o conhecimento 
prévio do Espiritismo nos ajuda 
a abreviar esse período de con-
fusão mental, mas que “a práti-
ca do bem e a pureza de consci-
ência” auxiliam mais e melhor 
na superação desse estágio. 
Kardec escreve que “no momen-
to da morte tudo, a princípio, é 
confuso”. É como se, ao desper-
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tar de um sono profundo, esti-
véssemos procurando compre-
ender a situação. Essa confusão 
pode durar desde algumas horas 
até muitos anos ou várias déca-
das, dependendo das convicções 
do Espírito quanto à continuida-
de da vida após a morte do cor-
po físico, da sua ligação com o 
mundo terreno e até mesmo das 
circunstâncias da desencarnação.
Já o reencontro com Espíritos que 
conhecemos – sejam eles paren-
tes, amigos ou inimigos – é tema 
das Questões 286 a 290. De sua 
leitura depreendemos que, em ge-
ral, a alma que se separa do corpo 
não vê imediatamente parentes 
e amigos desencarnados, e que o 
tipo de acolhida com que é recebi-
da no mundo espiritual depende 
de seu estágio evolutivo.
Recordando que a vida reflete, 
em todos os aspectos, a vontade 
do Pai Celestial, que a tudo deu 
função construtiva e destinação 
útil, a lembrança pormenori-
zada do passado – remoto ou 
imediato – e o reencontro com 
todos os Espíritos com os quais 
já convivemos, só farão sentido 
quando desses eventos puder-
mos tirar algum proveito. Até 
lá, prosseguimos com as lições 
que a vida, sabiamente, nos 
oferece de gota em gota.
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“Com a morte do corpo, a 
alma passa por um estado 
de perturbação, que varia 
de acordo com a elevação 

do desencarnante.”

Esta seção trata, de modo 
sequencial, dos temas contidos 
na síntese da Doutrina Espírita 
que se encontra na seção VI 
da Introdução de O Livro dos 
Espíritos.
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Feira do Livro Espírita chega à 43ª edição
NOTÍCIAS

Quem já leu um livro 
espírita, seja uma obra 
básica ou um roman-

ce, sabe o quanto de conforto 
e reflexão ele proporciona. Às 
vezes, é justamente o impulso 
necessário para que mudemos 
nossas atitudes.
Na Feira do Livro Espírita de 
São Carlos haverá inúmeras 
possibilidades para ter acesso 
a uma obra nova. A 43ª edição, 
que será realizada de 4 a 18 de 
abril, terá cerca de mil títulos 
expostos, totalizando aproxima-
damente 8 mil exemplares.
Segundo a coordenadora da 
Feira, Maria Aparecida Mazzo, 
a Cidinha, serão disponibili-
zados desde livros filosóficos, 
romances e doutrinários, até 
livros de assuntos específicos 
como Mediunidade e Evange-
lização. Enfim, haverá opções 
para todos os gostos.
Em geral, os livros mais procura-
dos durante a Feira são as obras 
básicas da Doutrina Espírita, em 
especial, O Evangelho Segundo 
o Espiritismo. “Além desses, 
vendemos bastante “Nosso Lar”, 

de Chico Xavier e André Luiz, 
“Paulo e Estêvão”, de Chico 
Xavier e Emmanuel, e os livros 
da série psicológica de Divaldo 
Franco. As séries de bolso tam-
bém são bastante procuradas 
para presentear”, relata Cidinha.
Ainda segundo ela, o maior de-
safio da Feira é encontrar volun-
tários para trabalhar. Isso porque 
muitos se propõem, mas poucos 
se dispõem efetivamente a ajudar. 
“Por fim, a Espiritualidade sem-
pre dá um jeito e a gente conse-
gue realizar a feira, mas todo 
ano é um sufoco”, desabafa.

ANOTE

A 43ª Feira do Livro Espírita 
será realizada de 4 a 18 de abril, 
das 8h30 às 22h, na Praça XV. 
Quem puder trabalhar em al-
gum dos dias, deve preencher as 
fichas para voluntários, disponí-
veis na SEOB e na USE (União 
das Sociedades Espíritas), esta 
última localizada na Rua Padre 
Teixeira, 1.806, esquina com a 
Rua Nove de Julho.

Coral Affetto abre inscrições para novos cantores

Estão abertas até dia 27 de 
março as inscrições para 
as atividades de Canto 

Coral na SEOB. Para participar, 
não é necessário ter conheci-
mento sobre música. Com quase 

PARA PARTICIPAR

Neste ano, o coral passou a 
ensaiar em novo horário: às sex-
tas-feiras, das 19h30 às 21h30, 
no salão da SEOB. Para partici-
par, basta comparecer ao local.

três anos de atuação, o grupo 
tem em seu repertório músicas 
espíritas, sacras e populares. 
Para 2020 promete repertório 
renovado, com bis das canções 
que mais tiveram aceitação no 

ano pas-
sado. A 
primeira 
apresen-
tação do 
ano deve 
ocorrer na 
Feira do 
Livro, no 

dia 17 de abril. O grupo tam-
bém cantará no Acordes para o 
Evangelho de maio, que ocorre-
rá no dia 17, às 10h.
Atualmente, o Coral Affetto 
conta com 12 integrantes, dos 
quais 2 também são instru-
mentistas.



ENTREVISTA

A Feira do Livro e a integração de São Carlos 
no Movimento Espírita nacional

Na última edição do 
Correio do Bem (nº 
50), publicamos a 

primeira parte da entrevista 
com José Antônio Castilho, 
realizada por Stela Martins e 
Rodrigo Cabrera em 2009. 
Castilho mudou-se para São 
Carlos em 1978; já tinha então 
grande conhecimento da 
Doutrina Espírita. Engajado, 
ajudou a inserir o nosso mu-
nicípio no Movimento Espí-
rita nacional, sendo um dos 
trabalhadores da Feira do Livro 
Espírita e do Clube do Livro.
Desencarnou aos 76 anos, poucos 
meses depois de conceder a entre-
vista em sua casa. A gravação foi 
publicada originalmente no canal 
da USE São Carlos e pode ser 
vista, na íntegra, na playlist “Do-
cumentação Espiritismo em São 
Carlos”. Confira abaixo a segunda 
parte dessa história. 

Quais eram as atividades sociais mais 
importantes promovidas pela SEOB 
no fim da década de 1970 e início dos 
anos 1980?

O trabalho social mais relevante 
era o livro, o melhor caminho para 
ajudar alguém; ouvir a pessoa tam-
bém é fundamental. Eu não dou 
muito valor ao passe, mas sim, ao 
estudo e à atenção ao ser humano. 
Depois de uma sessão mediúni-
ca, às vezes, ficávamos até as 23h 
ouvindo alguém que precisava de-
sabafar, em seguida dávamos dez 
minutos de orientação. É que a pes-
soa quando está mal ou obsidiada, 
fica chata, ninguém dá ouvidos a 
ela, então ouvi-la é fundamental. 
E o livro é uma ação importante 
porque você pode consultá-lo 
quantas vezes precisar. Nós nem 
sempre estamos à disposição do 
outro, mas o livro está.

E como era o trabalho de incentivo à 
leitura Espírita na cidade? 

Durante muitos anos, o Cintra 
[José Carlos Angelo Cintra], a Ci-
dinha [Maria Aparecida Mazzo], 
a Cláudia [Cláudia Regina Man-
frin] e eu assumimos o Clube do 
Livro; de 50 sócios, conseguimos 
conquistar 2 mil, porque as duas 
são trabalhadoras dedicadas e esse 
mérito é delas. Já a Feira do Livro 
Espírita em praça pública foi um 
ato de coragem, muitos tinham 
medo. No início, era feita com 
base na confiança, a pessoa levava 
o livro em consignação, olhava e 
depois devolvia aqueles que não 
queria. Depois instituí os sistemas 
de papeleta e de ordem de assun-
to, que é muito melhor do que por 
ordem alfabética, que não tem 
sentido nenhum. 
Que importância o senhor atribui à 
Feira do Livro Espírita para o desen-
volvimento do Espiritismo na cidade?

Eu considero que foi a coisa mais 
importante, porque o COEM 
atinge aquele que já frequenta 
o Centro Espírita, já a Feira do 
Livro era feita em praça pública. 
E não colocávamos a feira em 
barraca, justamente para atrair a 
pessoa que não era espírita; quan-
do ela se aproximava, via que o 
Espiritismo não era uma doutrina 
qualquer, porque já tinha uma 

grande quantidade de livros 
editados. E a ideia da Feiri-
nha – que era a Feira do Li-
vro Espírita Infantil – veio de 
Sertãozinho. Quando trouxe-
mos para cá, eles não que-
riam levar a Feirinha para a 
Praça XV, mas aí eu dei uma 
de ditador e resolvi levá-la, 
porque a praça é plana e eu 
falei: se não der certo, volta; 
mas deu e foi um sucesso.
A Feira do Livro Espírita no 
Brasil se deve basicamente a 

duas pessoas: Ailton Baleeiro, de 
Sertãozinho, e eu, Castilho, de São 
Carlos. E São Carlos está na frente 
de todas as cidades do Brasil em 
Movimento do Livro: temos feira, 
clube, banca, livraria e biblioteca. 
Realizamos encontros em várias 
cidades, fazíamos fechamento dos 
boletins em muitas delas. Na épo-
ca, tinha 40 feiras registradas; dali 
a um ano tinha mais de 500, por 
causa dos boletins. Então, aquele 
que não mostra, não vende. 
O senhor comentou que houve resistência 
em montar a Feira na Praça XV, por que?

O Almeida [Antonio de Almeida 
Silva Filho] é o espírita que mais 
conhece o movimento espírita na 
cidade e falou sobre esse medo 
das pessoas. Na época até disse 
que eu tinha muita coragem para 
isso (risos). Na verdade, eu não 
achava que precisava coragem.
O que o motivou a escrever?

Eu queria mostrar como fazer a 
feira, o clube e a banca. Mas antes, 
introduzi a chegada do Espiritismo 
na Terra, pondo em ordem abso-
lutamente cronológica, acho que 
porque fui bancário, tinha mania 
de colocar ordem nas coisas. Ele foi 
usado como um manual de Feira 
do Livro. E pode ser usado como 
um manual de clube e de 
banca. 



FAMÍLIA

Evangelização aborda desafios 
da vida com temas do cotidiano

AGENDA - MARÇO

O cronograma de 2020 da 
Evangelização incluirá 
temas sobre a vida em 

família e fatos cotidianos. Inicial-
mente, porém, serão estudados os 
pontos básicos da Doutrina Espí-
rita. A proposta é que os assuntos 
sejam tratados simultaneamente 
em todas as turmas, de modo que 
pais e filhos possam conversar 
sobre o conteúdo abordado.
As turmas de Evangelização na 
SEOB são divididas por faixa 
etária, o que permite uma abor-
dagem mais adequada de acor-
do com a idade dos integrantes, 
facilitando o entendimento das 
temáticas. 
O cronograma definido após 
reuniões entre os trabalhadores 
está dividido da seguinte forma:
• Março e Abril – Doutrina Espí-

rita (pontos básicos)
• Maio – Vida em família
• Junho – Estudo da paz
• Agosto – Felicidade
• Setembro – Drogas, aborto e 

eutanásia
• Outubro – Suicídio 

• Novembro – Doenças como 
câncer de mama e de próstata

Embora cada aula tenha um 
tema específico, durante o 
trabalho desenvolvido ao lon-
go do ano, os evangelizadores 
procuram reforçar valores como 
o amor ao próximo e o respeito 
pelo próximo e por si mesmo.
Diferentemente do ano passado, 
em 2020 a Evangelização não 
seguirá nenhum livro de forma 
especial. Para embasar os estu-
dos serão utilizados o Livro dos 
Espíritos, O Evangelho Segundo 
o Espiritismo e o livro Ação e 
Reação, de André Luiz.
E devido à boa aceitação da con-
clusão do ano letivo com apre-
sentação de teatro, o grupo já se 
organiza para produzir e ensaiar 
nova peça para este ano. 

 1 EDUCAÇÃO CONTINUADA
Domingo, 8h30 - 11h
Grupo de Estudos sobre o 
Atendimento Fraterno

15 ACORDES PARA O EVANGELHO
Domingo, 10h
Palestra musicada com
Beto Bittencourt, Júnior
Bittencourt e Alex Oliveira

29 TREINAMENTO PARA A               
FEIRA DO LIVRO
Domingo, 14h - 17h

EVANGELIZAÇÃO
Sábados, 18h15 - 20h
• Bebês 

Gestantes e bebês até 2 anos;
• Evangelização infantil 

Crianças de 3 a 14 anos
• Mocidade 

15 anos em diante
• Grupo de Pais

GRUPO DE ESTUDO DAS OBRAS BÁSICAS
Segundas-feiras, 19h30

REPENSANDO A VIDA 
Segundas-feiras, 20h - 21h30

COEM (tarde ou noite)
• Terças-feiras, início às 14h
• Quintas-feiras, início às 20h

NEPE
• Terças-feiras, 20h10 - 21h40  

Estudo das Cartas de Paulo
• Quartas-feiras, 20h - 21h30 

Estudo do Evangelho

GRUPO IRMÃOS DE MARIA (GIM)
Apoio fraterno a pessoas com 
câncer e familiares
Quintas-feiras, 20h - 21h30

VOCÊ SABIA?

Para tornar-se um associado da SEOB, você pode fazer uma contri-
buição mensal ou realizar doações esporádicas em dinheiro ou cheque. 
E há outras formas de contribuir, como doando alimentos, produtos de 
higiene e até roupas.

A participação na Evangeliza-
ção é aberta ao público e não há 
necessidade de inscrição. Os es-
tudos ocorrem todos os sábados, 
das 18h15 às 20h, na SEOB.


