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Atributos do Criador
Por Wilson Ortiz

A proposta desta seção é 
falar sobre os 34 pará-
grafos que compõem a 

síntese feita por Kardec acerca 
dos ensinamentos que recebeu 
dos Espíritos Superiores. O 
resumo, que está na seção VI da 
Introdução de O Livro dos Espí-
ritos (LE), começa enumerando 
os atributos do Criador:

“Deus é eterno, imutável, imate-
rial, único, onipotente, soberana-
mente justo e bom.”

Quando não temos acesso sen-
sorial a alguma coisa, é comum 
caracterizá-la a 
partir de suas 
propriedades. 
No caso de 
Deus, procu-
ramos com-
preendê-lo a 
partir de suas 
virtudes. Na 
verdade, não 
há nada propriamente novo 
nessa lista de atributos ditada 
pelos Espíritos. Em geral, as 
religiões monoteístas atribuem 
a Deus essas mesmas virtudes, 
com pequenas variações: sem 
início ou fim; com característi-
cas que foram, são e seguirão 
sendo as mesmas através dos 
tempos; imperceptível aos 
sentidos humanos - invisível, 
inaudível, intangível, inodoro 
e insípido; ímpar; com poderes 
inigualáveis; detentor de justiça 
e bondade inexcedíveis. 

Na abertura da seção de per-
guntas e respostas do LE, 
Kardec pergunta, e os Espíritos 
respondem:

1. Que é Deus?

“Deus é a inteligência suprema, 
causa primária de todas as coisas.”

Novamente temos uma de-
finição a partir de atributos, 
plenamente coerente com a 
lista anterior e, igualmente, 
pouco tangível para o nosso 
senso de materialidade. Na falta 
de predicados concretos para 
Deus, é Jesus quem nos ajuda – 
como sempre – a compreender 

a nossa posi-
ção relativa ao 
Criador. Ensina 
que as Leis da 
Vida podem ser 
assim resumi-
das: “Amarás o 
senhor teu Deus 
com todo o teu 
coração, com 

toda a tua alma, e com toda a 
tua mente; e amarás o teu pró-
ximo como a ti mesmo” (Ma-
teus 22:37-38; Marcos 12:28-34; 
Lucas 10:25-28). Essa passagem, 
transcrita por três evangelistas 
na Boa Nova, repete conceitos 
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que já haviam sido enunciados 
no Velho Testamento. 

O sentido é evidente: distin-
guir claramente entre Criador 
e criaturas. Amar a Deus signi-
fica respeitar – e não temer. O 
conhecimento das Leis Divinas, 
que governam a Vida em to-
dos os recantos do Universo, é 
obrigatório e está ao alcance de 
todas as criaturas. Conhecendo 
a Lei, podemos optar cons-
cientemente por obedecê-la, de 
modo semelhante ao que faze-
mos, como cidadãos de bem, a 
respeito das leis que regulam a 
nossa vida em sociedade. 

Amar o próximo – todos, indis-
tintamente – como a si mesmo, 
é um tema mais complexo. Jesus 
nos ama, indistintamente. Não 
é Criador, é criatura. É nosso 
irmão mais velho, que viveu e 
progrediu ao longo de bilhões 
de anos, tendo conquistado essa 
virtude angelical, que ainda 
nos parece inatingível. Somos 
as ovelhas que o Criador a ele 
confiou. Esse assunto desafia-
dor será revisitado em ocasião 
futura.

No próximo mês vamos conver-
sar sobre a criação do Universo: 
Big Bang e Fiat Lux. 

“Deus é a                   
inteligência supre-
ma, causa primária 
de todas as coisas.”



Coral Affetto completa dois anos e promete 
novidades em 2019

A ideia era promover 
um congraçamento 
espiritual por meio 

da música. Assim nasceu o 
coral da SEOB que, mais tarde, 
ganhou o nome de Affetto, 
palavra usada pelo composi-
tor italiano G. Caccini e ou-
tros compositores do Barroco 
para representar um estado 
de alma e ornamentos vocais 
inspirados nesse sentimento 
de ternura e afeição. Dois anos 
depois, o grupo tem novas 
perspectivas: unir algumas vo-
zes, diferenciar outras e, quiçá, 
levar o resultado a hospitais e 
lares de idosos. 
O cadastro desse novo traba-
lho na casa foi preenchido no 
dia 4 de março de 2017 e as ati-
vidades se iniciaram logo em 
seguida. A proposta de ofere-
cer educação musical e opor-
tunidades de trabalho com 
esse exercício através do canto 
em grupo foi do presidente da 
SEOB, Wilson Ortiz, e imedia-
tamente acolhida por Sérgio 
Cardonha Júnior, o Serginho, 
que na ocasião cursava o ter-
ceiro ano de Licenciatura em 
Música na UFSCar, e se tornou 
o primeiro regente do coral. 
“O diálogo começou com a 
ideia de iniciar um trabalho 
que pudesse unir música e 
Evangelho. E, em seguida, o 
Wilson me disse sobre a pos-
sibilidade de criar dentro da 
casa um grupo permanente 
que pudesse assumir as res-
ponsabilidades do nascente 
‘Acordes para o Evangelho’. 
Gostei tanto da ideia que logo 
me dispus a reger o coral”, 

contou 
Serginho.
O trabalho 
foi iniciado 
com sete 
pessoas 
que se dis-
puseram 
a ensaiar 
todos os sá-
bados para 
o preparo das vozes e para a 
elaboração de um repertório 
que permitisse ao recém-nasci-
do coral fazer algumas apre-
sentações. 

“As músi-
cas eram es-
colhidas de 
modo que 
trouxes-
sem uma 
mensagem 
edifican-
te, sendo 
algumas 
divididas 

em vozes (soprano, contralto, 
tenor e baixo), e outras com 
divisões mais simples, a duas 
vozes, por exemplo”, explicou 
Serginho.

Benefícios
Para o presidente da SEOB 
e diretor geral do coral, as 
artes, devidamente dire-
cionadas, são como que a 
materialização de valores 
que promovem o desenvol-
vimento da sensibilidade e 
concorrem para a elevação 
do Espírito.
A coralista Andreza Micelli 
integra o grupo desde a 
sua formação. Para ela, os 
benefícios vão para mui-
to além do aprendizado 
musical. “Somos um gru-
po pequenino, mas que 
quando nos juntamos para 
levar alguma mensagem, 
geralmente aos domingos, 
nos tornamos gigantes. E 
a cada apresentação sinto 

muita emoção ao perceber 
a reação das pessoas. Sem 
contar esse convívio com 
o grupo, que é muito gos-
toso, muito gratificante”, 
destacou. 
O regente concorda. Ele se 
afastou do grupo durante 
dois meses, para finalizar 
seu trabalho de conclusão 
de curso da graduação, mas 
já está de volta. “De início 
o que mais me motivou foi 
poder colocar em prática o 
conteúdo que eu aprendia 
na universidade. Depois, 
percebi que uma das coisas 
mais bonitas desse trabalho 
eram as relações que se for-
maram a partir da música”, 
finalizou Serginho.

MÚSICA

ENSAIOS
O coral Affetto está com inscrições abertas. Para partici-
par, basta se inscrever pelo e-mail wortiz@df.ufscar.br. Os 
ensaios ocorrem aos sábados, das 8h às 10h30.



ENTREVISTA

Decisões tomadas nos ‘bastidores’ norteiam 
atividades da SEOB

Comprometimento. Essa é 
a principal característica 
que devem ter os mem-

bros da diretoria de uma casa 
espírita. Sim, porque são muitos 
os desafios que exigem dedica-
ção, constância e entrosamento 
para que sejam superados. Nesta 
entrevista com Sérgio Murilo de 
Oliveira Benedicto, que ocupa 
o cargo de 1º secretário na atual 
diretoria da SEOB, você vai ficar 
sabendo um pouco mais sobre os 
bastidores dos 
trabalhos reali-
zados na casa.

Como ocorre a 
divisão de tarefas 
entre os membros 
da diretoria?
Esse grupo está 
junto há quatro 
mandatos (dois 
com a presi-
dência do Adriano e indo para 
o segundo com a presidência do 
Wilson). Basicamente as ativida-
des administrativas da diretoria 
são divididas em funções de se-
cretaria, tesouraria e manutenção 
geral para conservação do patri-
mônio. No início, a divisão de 
tarefas ocorreu de forma natural, 
com cada membro procurando 
ajudar da melhor maneira possí-
vel. Com o tempo, a equipe foi se 
conhecendo melhor e a relação 
de confiança aumentando, o que 
permitiu que algumas tarefas 
e trabalhos pudessem ser com-
partilhados com os que tinham 
maior disponibilidade. Os proble-
mas mais simples são resolvidos 
na medida em que ocorrem, já os 
mais complicados são discutidos 
e resolvidos em conjunto. Nas 
reuniões mensais, os responsá-
veis pelas várias tarefas prestam 
contas aos demais e cabe ao pre-
sidente e ao vice supervisionarem 

todo o processo e também defini-
rem as diretrizes de trabalho em 
função das demandas que vão 
surgindo.

Você poderia citar uma mudança im-
portante já realizada a partir dessas 
reuniões?
Uma das mudanças importantes 
realizadas pela Diretoria de Pa-
trimônio foi a reforma da secreta-
ria e abertura da biblioteca. Isso 
permitiu que a nossa biblioteca, 

que estava “es-
condida”, ficasse 
exposta a todos 
os frequenta-
dores da casa; a 
fase seguinte foi 
homenagear três 
grandes traba-
lhadores da casa, 
renomeando-a 
para Biblioteca 
Espírita José An-

tônio Castilho e criando o espaço 
Cultural Neyde e Apolo Oliva.

Garantir a possibilidade de instru-
ção e aprendizado sobre a doutrina 
espírita é um ponto primordial entre 
as ações da casa?
Sim. A Associação Espírita Obrei-
ros do Bem sempre foi reconhe-
cida pela qualidade dos seus 
grupos de trabalho e pela impor-
tância dada ao estudo da Dou-
trina Espírita. Como trata-se de 
uma “casa grande” onde muitos 
trabalhos são realizados, várias 
foram as ações internas para que 
caminhássemos com maior uni-
formidade das ações, em direção 
às diretrizes doutrinárias de 
Allan Kardec. A realização perió-
dica do Encontro de Coordenado-
res foi um importante passo para 
isso, permitindo que se conhe-
cessem melhor, soubessem sobre 
o andamento dos demais grupos 
e trocassem experiências. Para a 

diretoria foi uma oportunidade 
importante para compartilhar 
as ações administrativas, ouvir 
críticas e receber sugestões. Como 
resultado, houve a mudança do 
encontro periódico para Encontro 
de Trabalhadores; os grupos de 
Atendimento Espiritual come-
çaram a se integrar mais de tal 
forma a unificarem as ações e 
orientações. Também começou a 
haver maior integração entre os 
grupos mediúnicos e o COEM; o 
Departamento de Assistência So-
cial passou a receber mais colabo-
radores, ampliando as oportuni-
dades de trabalho; foram criados 
novos grupos de trabalhos como 
a Oficina Repensando a Vida, o 
Curso de Iniciação à Doutrina Es-
pírita, a Evangelização de bebês 
e a Avogelização. Foi criado o Li-
vreto com as Atividades abertas 
ao Público, o site foi reorganizado 
e as mídias sociais atualizadas. 
Hoje, quem chega à nossa casa 
Espírita ou faz a consulta pela 
internet, tem acesso a todas as 
informações necessárias para 
se integrar aos vários trabalhos 
“abertos ao público” existentes. 
Acho que estamos indo na dire-
ção correta para garantir que os 
trabalhadores e frequentadores 
recebam as instruções doutriná-
rias de acordo com as orientações 
de Allan Kardec.

“A Associação Espíri-
ta Obreiros do Bem 

sempre foi reconheci-
da pela qualidade dos 

seus grupos de tra-
balho...”



AÇÃO SOCIAL

Mais três famílias recebem 
assistência do DAS

AGENDA

O  Departamento de Ação 
Social (DAS) passou 
a prestar assistência 

a três novas famílias no mês 
passado, somando 17 no total. 
A decisão foi tomada após 
visitas às residências e identi-
ficação da realidade de cada 
uma delas. Com a inclusão no 
programa, as famílias passam 
a receber uma cesta básica 
mensal e as crianças da casa 
unem-se às demais para par-
ticipar da Evangelização da 
SEOB.
As cestas são montadas com 
alimentos doados pela comu-
nidade. “Algumas vezes con-
seguimos completá-las, graças 
a essas doações. Mas, muitas 
vezes, faltam mantimentos 
para inteirar todos os itens”, 
afirmou a coordenadora do 
DAS, Lúcia Cunha Ortiz.
Cada cesta inclui arroz, fei-
jão, açúcar, óleo, farinha, sal, 

gelatina, pó para pudim, fubá, 
massa para bolo, leite integral 
longa vida ou em pó, sardinha, 
biscoito, fermento, macarrão, 
molho pronto, achocolatado, 
papel higiênico, sabonete, 
pasta de dentes, desodorante 
e absorvente. Os produtos po-
dem ser entregues diretamente 
na SEOB.
Alternativamente, a contribui-
ção pode ser feita em dinheiro 
ou cheque, que deve ser colo-
cado diretamente em um dos 
envelopes marcados com a 
inscrição “DAS”, disponibili-
zados no balcão da secretaria. 
As cestas são distribuídas no 
último sábado de cada mês.
“Gostaríamos de reforçar nossa 
gratidão a todas as pessoas 
que têm nos ajudado a compor 
essas cestas. Sem a contribuição 
de cada um, não seria possível 
prestar esse auxílio a tantas 
famílias”, finalizou Lúcia.

EVANGELIZAÇÃO
Sábados, 18h às 20h
• Bebês 

Gestantes e bebês até 2 anos;
• Evangelização infantil 

Crianças de 3 a 14 anos
• Mocidade: 

15 anos em diante
• Avogelização: 

Acima de 50 anos
• Grupo de pais

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

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

NEPE
• Terças-feiras, 20h10 às 21h40  

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

Estudo do Evangelho

ACORDES PARA O EVANGELHO

Domingo, 17 de março às 10h
Apresentação do Affetto           
Cameratta e Coral e palestra com 
Glaucius Oliva.

CONVERSA COM OS JOVENS

Sábado, 30 de março às 18h30
Tema: Preconceito
Mediador: Pedro Duarte de Souza

VOCÊ SABIA?

É possível tornar-se um associado da SEOB. Para tanto, você pode 
estipular um valor para fazer uma contribuição mensal. Além disso 
a SEOB aceita doações em dinheiro ou cheque. E também há outras 
formas de contribuir.


