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Editorial
O Verbo e a Carne

“O verbo se fez carne e habitou entre nós...”
João, 1:14

No seu leito de libertação, pouco antes de abandonar o casulo do 
corpo e voar para o Além, Júlio Abreu Filho conversava comigo e Jorge 
Rizzini sobre questões doutrinárias. Surgindo o problema do Roustain-
guismo, lembrei o seu trabalho a respeito e a necessidade de reeditá-lo. 
Júlio entusiasmou-se com a ideia e incumbiu-me de tratar do assunto. 
Estava presente uma de suas filhas, Ceres Nogueira Abreu Sacchetta, 
esposa de meu amigo e colega de imprensa Hermínio Sacchetta.

Falei a Júlio da necessidade de uma revisão do texto e acréscimo 
de notas explicativas. Ele me autorizou a fazer o que fosse necessário, 
pois compreendia a exigência de atualização. 

Mas, ao reler o trabalho de Júlio, vi que era necessário fazer um 
pouco mais. Esse trabalho é polêmico e seguiu os rumos determinados 
pelas circunstâncias. Embora muito valioso, particularmente pelos da-
dos que o informam, devia ser amparado por um esforço de análise me-
tódica. Pensei numa introdução, mas o assunto exigiu mais do que eu 
pensava. Fui levado a escrever um pequeno livro, que é uma introdução 
analítica ao livro de Júlio. Assim, achei melhor que ambos figurassem 
num volume único, sob um título geral.

A escolha do título “O Verbo e a Carne” foi determinada pelo pro-
fundo significado do versículo 14, capítulo I do Evangelho de João: “O 
Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e 
vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai”. 

Na polêmica entre kardecistas e roustainguis-tas, esse versículo é 
pacífico, pois o Roustainguismo também aceita a encarnação do Verbo, 
embora condicionando-a ao dogma da encarnação fluídica. Assim, o 
título evangélico não implicava nenhuma afirmação a priori, nenhuma 
antecipação de conclusões.

Por outro lado, a relação entre o Verbo e a Carne envolve questões 
fundamentais do Cristianismo, amplamente desenvolvidas pelo Espiri-
tismo. Este volume não trata especificamente dessas questões, mas 
são elas, sem dúvida, o ponto central dos dois trabalhos, o meu e o 
de Júlio. Nenhum título os unificaria melhor. Muita gente pensa que a 
questão do Roustainguismo deve ser posta de lado. 

Esta é uma atitude cômoda, mas não corresponde às exigências da 
boa compreensão doutrinária. Espero que o nosso trabalho – o meu e o 
de Júlio Abreu Filho – concorra para melhor entendimento do problema

José Herculano Pires e Julio Abreu Filho  
Livro “Duas Análises do Roustanguismo”
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E com a Palavra
Histórias de Spartaco Ghilardi

Há poucos anos, o amigo e escritor espírita Geraldo Ribeiro da Silva, 
dirigente do Grupo Espírita Batuíra, trouxe a público o seu livro “Sparta-
co: Histórias de um Médium”, no qual relata diversas passagens da vida 
do estimado médium Spartaco Ghilardi, fundador do GEB.

Uma dessas histórias tem como personagem o neto do médium, 
Luciano Ghilardi Nacco, na época com 21 anos de idade. “Meu neto”, 
conta Spartaco, “é um exímio nadador. Moço forte, alto e simpático. 
O hobby dele é surfar, ir à praia de Maresias, em São Sebastião (SP) e 
desfrutar das ondas do mar”.

“Certo dia, minha filha e meu genro trouxeram meu neto em casa, 
preocupados com seu estado emocional,, pois não dormia, estava des-
ligado e completamente desnorteado.

Nesse ínterim, um espírito amigo apresentou-se a nós, dizendo: “ele 
desrespeitou os trabalhos daqueles nossos irmãos que ainda praticam 
o culto exterior. Passando por um daqueles trabalhos, chutou-o des-
manchou-o, falou alguns impropérios e agora aqueles Espíritos estão 
cobrando dele aquela atitude...e a cobrança é muito alta. Então peça a 
seu neto para que, durante seis meses, não vá à praia, nem tome banho 
em piscina”.

“Por que? Perguntei à entidade.
“Porque se ele agir contra essas recomendações, poderá se afogar 

e vir a desencarnar”.
“Por último, o Espírito amigo pediu-me que eu não contasse os mo-

tivos da proibição para nenhum membro da família”.
“Após ouvir a recomendação da entidade, pedimos ao jovem, na 

presença de seus familiares, que não fosse nadar durante seis meses, 
que fizesse um tratamento espiritual e pedisse perdão àqueles a quem 
ofendera. Meu neto ficou muito triste com a proibição, porque para ele 
nadar e surfar era tudo o que ele mais gostava na vida. Mas, mesmo 
assim, obedeceu-nos e seguiu as recomendações.

“Passados os seis meses, chamamos os três em casa e lhes dis-
semos que o jovem poderia retornar à praia e surfar... estava liberado! 
Transcorridos mais uns meses, eles quiseram saber o porquê da restri-
ção. Foi então que nós lhes contamos toda a história, e ele confirmou: 
“Vô, eu fiz isso e não sabia”.

Geraldo Ribeiro da Silva, 
“Spartaco: história de um médium”-  

Casas Fraternais “O Nazareno” Editora
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Notícias da USE Lapa
DEPARTAMENTO DE MOCIDADE DA USE LAPA 

Este ano conseguimos implantar o DM - Departamento de Moci-

dade na USE Distrital Lapa graças ao engajamento de todas as casas 

espíritas de nossa região que possuem este departamento atuante. 

Estão à frente com muito empenho na coordenação os jovens:  

Simone, Marli, Carlos e Paula da Sociedade de Estudos Espiritas 3 de 

outubro, Betty, Silvia e Suelda do Nucleo Kardecista Antonio Pereira de 

Souza, Daniel do Grupo Espirita Batuira, Janaína, Nathalia e Isabela da 

Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina, André, Gislene, Erika e 

Bia da Organização Religiosa e Beneficente Karitas. Como primeiro tra-

balho organizaram o evento “Relação jovem, família e espiritualidade”, 

com a presença do psiquiatra Dr. Alejandro Victor Daniel Vera, com a 

participação aberta para todos os jovens das casas espíritas da região.

CAPACITAÇÃO PARA EDUCADORES E EVANGELIZADO-
RES ESPÍRITAS 

Teve início em 9 de Abril, a “Capacitação para Educadores e Evan-

gelizadores Espíritas do Estado de São Paulo”.

A iniciativa foi do Departamento de Infância da USE-SP, é fruto do 

trabalho coletivo de meses, de dirigentes e evangelizadores de todo o 

Estado de São Paulo.
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A capacitação se constitui em 11 encontros, tendo como temas 

geradores:

- Pilares da Ação Evangelizadora

- Conhecendo a criança

- Propostas para Educação Espírita

- Família e o Evangelizador

Os encontros estão a cargo de cerca de 25 educadores de todo 

o Estado de São Paulo, compartilhando conhecimentos, enfatizando 

a coerência doutrinária com muita sensibilidade. Estão participando 

virtualmente em torno de 400 companheiros de ideal, mas durante 

a semana, tem havido mais de mil visualizações em cada módulo da 

capacitação. 

Para quem não puder assistir ao vivo, todos os encontros ficarão 

disponíveis pelo Youtube, no canal da USE SP.

Nós, do Departamento de Infância da USE LAPA, estamos contri-

buindo efetivamente para construção do curso e incentivando a parti-

cipação de nossos queridos educadores/evangelizadores. 

Estamos felizes com mais esta oportunidade de aprendizado e 

crescimento. “Amai-vos e instrui-vos.” Jesus
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1) CENTRO ESPÍRITA CAMINHO DE DAMASCO 
Informações atualizadas através do site www.caminhodedamasco.org.br
Canal no Youtube https://www.youtube.com/channel/
UCSNtaNFXMzgQEf0zzAP_yFA
No Facebook https://www.facebook.com/caminhodedamascolapasp

2) CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ITAJUBÁ 
www.centroespíritaitajuba.com.br

Apresentações à distância via 
rede sociais

http://www.caminhodedamasco.org.br
https://www.youtube.com/channel/UCSNtaNFXMzgQEf0zzAP_yFA
https://www.youtube.com/channel/UCSNtaNFXMzgQEf0zzAP_yFA
https://www.facebook.com/caminhodedamascolapasp
http://www.centroespíritaitajuba.com.br
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3) CENTRO ESPÍRITA VICENTE RODRIGUES VIEIRA 
www.vicenterodrigues.org.br
Evangelho virtual todas as quartas feiras, 20h através da página do Centro 
Espírita Vicente Rodrigues Vieira no Facebook

4) CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ALLAN KARDEC 
www.facebook.com.ceeaklapa / ceeaksaopaulo@gmail.com
Todas as terças-feiras, às 20:15h, apresentamos uma “live” sobre o Evangelho. 
São temas diversos e as “lives” podem ser assistidas pelo endereço do 
CEEAK no Facebook. 
Também às quartas-feiras, 15h, e às quintas-feiras, 21h, temos reuniões de 
vibração à distância. 
Maiores informações acesse: facebook.com/ceeaklapa.

5) GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA - 
Informações atualizadas através do site www.geb.org.br
Palestra Espírita on-line: às quartas-feiras, às 20h e aos domingos, às 10h. 
Acessar o Canal do YouTube do GEB- Grupo Espírita Batuíra. 
https://www.youtube.com/channel/UCarTetS00u-Cj4MI2jNp1uA

MAIO

Data Tema Expositor

02 Domingo- 10h A nova geração Robson Ferreira

05 4ª feira- 20h Lei do Trabalho Gilmar Trivelato

09 Domingo- 10h "Deixai vir a mim os pequeninos" Marcos Longarço

12 4ª feira- 20h A admirável mediunidade de 
Spartaco Ghilardi

Geraldo Ribeiro

16 Domingo- 10h O desafio de mudar Marco Antonio 
Santos

19 4ª feira- 20h Fé, esperança e caridade Marília Macorin

23 Domingo- 10h O orgulho e a humildade Simone Queiroz

26 4ª feira- 20h Os desafios da convivência Saulo Cesar Ribeiro 
da Silva

30 Domingo- 10h Parábola dos Talentos Antonio Carlos 
Costa

JUNHO

Data Tema Expositor

02 4ª feira- 20h Os caminhos para a paz Almir Polycarpo

06 Domingo- 10h Peixotinho, o grande médium de efeitos 
físicos

Elias Souza Neto

09 4ª feira- 20h Reconciliar-se com os adversários Sonia Fontes

13 Domingo- 10h “Adorar a Deus em Espírito e Verdade” Rosely Marotta

16 4ª feira- 20h O que aprendemos com os Espíritos? Silvio Gonzales

20 Domingo- 10h Dependência química à luz do 
Espiritismo

Ricardo Pastori

23 4ª feira- 20h O desafio de amar os inimigos Duílio Mandetta

27 Domingo- 10h Morte, fim ou passagem? Orson Peter Carrara

30 4ª feira- 20h Chico Xavier: o homem e a obra Denisarth Steagall

http://www.vicenterodrigues.org.br
http://www.facebook.com.ceeaklapa
mailto:ceeaksaopaulo@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCarTetS00u-Cj4MI2jNp1uA
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JULHO

Data Tema Expositor

04 Domingo- 10h A regra de ouro Maria Eugênia 
Fuseiro

07 4ª feira- 20h Por que sofremos? Simone Queiroz

11 Domingo- 10h Livro: Renúncia Gilmar Trivelato

14 4ª feira- 20h A extraordinária vida de Jésus 
Gonçalves

Geraldo Ribeiro

18 Domingo- 10h Fazer o bem sem ostentação Sílvio Gonzales

21 4ª feira- 20h Intervenção dos Espíritos no mundo 
corpóreo

Robson Ferreira

25 Domingo- 10h Parábola do mau rico Gabriel Branchini

28 4ª feira- 20h Tema e orador a definir

6) NÚCLEO KARDECISTA ANTONIO PEREIRA DE SOUZA 
Informações atualizadas através do site www.nkaps.org.br

7) ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA BENEFICENTE KÁRITAS 
Informações atualizadas através do site www.karitas.org.br

8) SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS IRMÃ CATARINA 
Informações atualizadas através do site www.seeic.org.br

9) SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DA LAPA 
Evangelho às quartas feiras – 20h 
Pedido para inclusão no evangelho pode ser feito através do email  
seel@usesp.org.br ou pelo whatsapp (11) 99287-0271

Sugestões para acesso para programas espíritas: 
• Canal da USE Distrital Lapa
https://www.youtube.com/channel/UCaFDpJDhyJhtkBl3god9xQQ

• TV CETE
https://www.youtube.com/watch?v=dKe9TjurFE4 
Familia web rádio
https://www.radios.com.br/aovivo/familia-web-radio/105994 

• RAE TV – Rede amigo espírita
https://www.youtube.com/user/ze40

• WEB Radio Fraternidade
https://www.radiofraternidade.com.br/ 

10) SEETO - SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS 3 DE 
OUTUBRO
www.3deoutubro.org.br

Plantões para recebimento de doações:
2ª feira a 6ª feira das 9h00 às 16h00
Rua Clélia, 669 – Lapa 
Rua Aurélia, 665 – Lapa

http://www.karitas.org.br
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Bazares
Bazar da Clélia - roupas, calçados e utensílios domésticos
Rua Clélia, 669 - Lapa
De segunda a sexta das 9h00 às 15h30

Bazar da Aurélia – venda de móveis 
Rua Aurélia, 665 – Lapa
De segunda a sexta das 10h00 às 15h45

Departamento de Assistência Social:
Aos sábados pela manhã estão sendo distribuídos kit café da manhã e marmi-
tex de refeição para as pessoas em situação de rua, além das cestas básicas 
para as famílias cadastradas. 

Departamento Doutrinário:
•  Reapresentação de palestras gravadas, com o objetivo da divulgação do 

Evangelho, através do canal da TV3 no Youtube
•  Conversa Fraterna: explanação do Evangelho às quartas-feiras às 20h00 

no canal da TV3 no Youtube.
•  Vibração a distância: LIVE - 5ª feira às 20h00, na página do facebook.
•  Atendimento Fraterno: orientação e auxilio fraterno, agendamento através 

do e-mail: linhadireta@3deoutubro.org.br

11) SPEE – SOCIEDADE PAULISTA DE ESTUDOS ESPÍRITAS 
www.centrospee.com.br

A Casa mantém grupos de estudos e tratamento através de salas virtuais. 
Mantém também plantão para atendimento fraterno virtual ou presencial, se 
necessário for. 
Estudos e tratamento às terças, quartas e quintas feiras às 20 horas.
O acesso pode ser feito via site www.centrospee.com.br
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