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Maria,
Maria,

Sensibilizados pelo Dia das Mães, que ocorre no segundo domingo de maio próximo, consta à pagina 3, a
nossa homenagem a todas as mães do Mundo, com o
foco na figura de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. É uma
narrativa que reflete o nosso o reconhecimento Àquela
que, com a Sua grandeza moral e espiritual, assumiu a
maternidade de Jesus, missionário celeste que marcou
a História da Civilização, separando-a em antes e depois
de Sua vinda ao nosso Planeta.
Na página 4, inserimos no espaço destinado ao Recorte Doutrinário, uma mensagem de Emmanuel referente à atualidade de Jesus – uma visão clara e alicerçada
em sólidos argumentos – que demonstram o pensamento vivo e atuante de Jesus, no presente momento, pelo
qual passa a humanidade.
Recentemente, a Diretoria de nossa Casa, depois
de muitas reflexões, decidiu pelo retorno das atividades
presenciais e também pela permanência de algumas
atividades no formato virtual, considerando a excelente
resposta obtida, durante a fase mais intensa da Pandemia.
Assim, foram liberadas as palestras presenciais, durante a semana e aos domingos, seguidas de passes. Veja
às páginas 17 a 21.
Em Curiosidades históricas, focalizamos a SPES – Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de Paris, fundada
por Allan Kardec, em 1858. Um breve histórico sobre as
circunstâncias em que foi fundada e a importância dessa
iniciativa para a consolidação e expansão do Espiritismo.
Informamos que, por conta do retorno do Tratamento Espiritual ao formato presencial, às 6as feiras à
noite, as palestras virtuais serão mantidas até o dia 13
de maio e posteriormente substituídas pelo formato presencial.
Continuamos com a nossa tarefa de informar e estimular os leitores e companheiros no trabalho, que a
Seara de Jesus nos convida, atentos à advertência do
Apóstolo Tiago: “Assim também a fé, se não se traduzir em
obras, é morta em si mesma”. (Tiago 2:17)
Pense nisso. Pense agora.

aa mãe
mãededeJesus
Jesus
Página 3

Página 3

Recorte
Doutrinário:

Jesus e Atualidade
Pag.4

Notícias
Curtas e
Oportunas

Biografia

André Luiz
(Espírito)

Pags 5 a 8

Pag.16

Palestras
e Passes
Presenciais
Pags. 17 a 21

e-mail:
contato@centroespiritameimei.com
site:
www.centroespiritameimei.com
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente:
Sônia Beatriz Bonardi
1ª Vice-Presidência: César Benedito Borges
2ª Vice-Presidência: Maria Ap. de Oliveira Francisco
1º Suplente VP:
Merhy Seba
2º Suplente VP:
Carmem Diana Rodrigues Daré
Secretária:
Maria Lina Cunha
Tesoureiro:
João Batista Catalani Neto
Patrimônio:
Francisco Carlos H. de Oliveira
EQUIPE
Diretor e Editor:
Merhy Seba
Núcleo de Redação: Maria Claudete de Souza
Maria Lina Cunha

Diagramação:
Kenned Marques Cardoso
Revisão:
Oneida Lúcia de G. Strazeio
Jornalista Responsável: Mariana Maciel - MTB 57.250
VERSÃO DIGITAL
Formatação Eletrônica: São Francisco Gráfica e Editora

Merhy Seba - Editor

A 1ª Opção,
quando a transparência
na negociação faz
a diferença.
Excelência gráﬁca sem limites.
www.saofranciscograf.com.br
Fone (16) 2101-4151 - Ribeirão Preto - SP

Anúncio SFGE 180x50cm - TRANSPARÊNCIA - FEVEREIRO-2022.indd 1

2

16/03/2022 10:29:05

Maria,

a mãe de Jesus
No Brasil, o segundo domingo de maio
é dedicado às Mães. É uma data digna de
ser prestigiada pela sociedade brasileira e
por todo o mundo, principalmente, quando
voltamos o olhar para o sentido espiritual, que
essa efeméride nos inspira.
Nesta edição, focalizamos a figura
memorável de Maria de Nazaré, a mãe de
Jesus, que, teve relevante papel na história do
Cristianismo nascente.
O nome de Maria era muito comum em
seu tempo. Deriva do nome hebraico Miriã e
são poucos os detalhes sobre a sua passagem
pela Terra. Sabe-se que nasceu em Nazaré, na
Judeia, a sua educação foi sob os preceitos
judaicos da época e se casou com José, o
carpinteiro, também da cidade de Nazaré.
Maria já estava grávida, quando o casal foi
para Belém, a fim de cumprir o recenseamento
decretado pelo Imperador César Augusto, em
todo Império Romano.
Ao chegar a Belém, o casal não encontrou
vaga nas estalagens tradicionais, por conta

do grande número de pessoas que acorreu ao
evento.
Então José e Maria abrigaram-se em um
estábulo, onde nasceu Jesus (2).
Sob o ponto de vista espiritual, a missão
designada por Deus à Maria, além de sublime
é, sobretudo, de uma grandeza magnânima, ao
entregar-se à vontade da Providência Divina,
para coparticipar do início de uma Nova Era,
com o seu futuro filho. Graças à Sua estatura
moral e espiritual, plenamente sintonizada com
os desígnios de Deus e, sem esmorecimento, do
começo ao fim, soube cumprir a Sua missão.
Ao homenagear Maria de Nazaré,
estendemos a nossa homenagem a todas as
Mães, copartícipes da Criação, nos dois planos
da Vida.
O Editor
Referências Bibliográficas
O Evangelho de Jesus, Edições Paulinas
O Novo Testamento, Edição: Os Gideões Internacionais
– Tradução João Ferreira de Almeida
Ernest Renan, A vida de Jesus.

3

Recorte Doutrinário

Jesus, ontem,
agora e sempre.
Inegavelmente, a passagem de Jesus pela Terra, constitui
um divisor de águas, no que se refere ao ensino moral.
Na condição de governador do Planeta e que presidiu à
sua formação, não poderia deixar de ser o Supremo orientador e maior referencial espiritual para a Humanidade.
Em suas palavras registradas pelos Evangelista Mateus,
24:35: “O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar”, torna-se evidente a Sua superioridade
intelectual, moral e espiritual. Por essa afirmativa deduz-se que Ele encarnou na Terra, investido da autoridade moral
outorgada pelo Pai celestial.
Por essa afirmação queria dizer que as descobertas das verdades divinas acompanham o processo evolutivo das consciências e responde a todos os patamares do entendimento humano - o que faz prevalecer ad infinitum o seu ensino
aos homens.
Emmanuel, em sua mensagem reitera a atualidade de Jesus, o Guia e Modelo da Humanidade.

Jesus e Atualidade
Hoje, sabe a Física que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições
energéticas, vibrando em ondas características.
Disse o Cristo: “Brilhe a vossa luz”
Começa a magnetologia a provar cientificamente a reencarnação.
Elucidou o Cristo: “Necessário vos é nascer de
novo”
Conclui a medicina que o homem precisa desembaraçar-se de tudo o que lhe possa constituir motivo
à cólera ou tensão, em favor do próprio equilíbrio.
Ensinou Jesus, por fórmula de paz e proteção terapêutica: “Amai os vossos inimigos, fazei bem aos
que vos façam mal e orai pelos que vos perseguem e
caluniam”
Afirma a psicanálise que todo desejo reprimido
marca a personalidade à feição de recalque.
Aclarou o Divino Mestre: “Não é o que entra na
boca do homem o que lhe torna a vida impura, mas o
que lhe sai do coração.”
A penalogia transforma os antigos cárceres de
tortura em escolas de educação e de reajuste.
Proclamou o Eterno Amigo: “Misericórdia quero
e não sacrifício, porque os sãos não necessitam de
médico”
A sociologia preceitua o trabalho para cada um,
na comunidade, como simples dever.
Informou Jesus : “Quem dentre vós deseje a posi-

ção de maior seja o servo de todos”
A política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo.
Falou o Cristo : “Dai a César o que a César compete,
e a Deus o que a Deus pertence.”
A astronomia examina o campo físico da Lua e dirige a atenção para a vida material em outros planetas.
Anunciou o Mestre dos Mestres: “Na casa do meu
Pai há muitas moradas”
A unidade religiosa caminha gradativamente para
o culto da assistência social e da oração, acima dos
templos de pedra.
Asseverou o Emissário Sublime: “Nossos antepassados reverenciavam a Deus no alto dos montes, e
dizeis agora que Jerusalém é o lugar adequado a isso,
mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos
adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os
que assim o procuram”
A navegação rápida e a aviação, o telefone e o rádio, o cinema e a televisão, apesar das faixas de sombra espiritual que por enquanto lhes obscurecem os
serviços, indicam a todos os povos um só caminho – a
fraternidade.
Recomendou o Senhor: “Amai-vos uns aos outros
como eu vos amei”
Pelo Espírito Emmanuel.
Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Livro: Religião dos Espíritos. Lição nº 76. Página 213.
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Curtas & Oportunas

Sopa Fraterna:
Sempre esperada pelos Moradores de rua.
Bazar do Royal Park

A Sopa Fraterna já se tornou um compromisso social da Casa Mimei com a comunidade carente,
moradores de rua.
Graças à colaboração de voluntários e contribuições anônimas, o Setor tem distribuído u’a
média de 100 a 120 unidades de potes de sopa por
semana e, por vezes, entremeados de suculenta
feijoada, atingindo assim, um número significativo
de pessoas carentes de uma alimentação saudável. Se você deseja ser colaborar, entre em conato
conosco.

Foi realizado em 12 de março, p. passado, pela
manhã, na sede da Rua Guarujá, o Bazar do Royal Park, atividade voltada à recuperação de roupas
seminovas doadas e revendidas a preços módicos.
O sucesso do evento foi satisfatório, considerando
a presença de trabalhadores da área, público comprador e, sobretudo, o reencontro de companheiros, após o período prolongado de distanciamento
social.
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Curtas & Oportunas

Merhy Seba
Mmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmmmm
Retorno às Palestras e Passes
presenciais
surgimento da campanha, em 1972, lançada na capital
Mmmmmmmmmmmmmmm
de São Paulo, e a trajetória de 50 anos, até os dias atuais.
Merhy Seba proferiu a palestra de Mmmmmmmmmmmmmmm
reinício das palestras Oportuno lembrar que, após a aprovação da campanha
no formato presencial aos sábados,
com o tema “A (Comece pelo Começo) pelo Conselho Federativo
Mmmmmmmmmmmmmmm
campanha Comece pelo Começo e Você”, alusivo aos Nacional da FEB, em 2014, na gestão de A.César Perri
Mmmmmmmmmmmmmm
50 anos da referida campanha, iniciada em 1972, pela de Carvalho (na época Presidente do CFN e da FEB), a
mmmmmmmmmmm
USE, da qual foi idealizador. Dessa
forma, o público campanha passou a ser permanente para o Movimento
presente teve a oportunidade de conhecer, a história do

Espírita Nacional.
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Curtas & Oportunas

Reunião dos Responsáveis pelos trabalhos
Mediúnicos

Dia 19 de março próximo passado, a Vice-Presidência
para assuntos doutrinários, Sra. Maria Aparecida
Francisco reuniu os Responsáveis (Rs) pelos trabalhos
mediúnicos realizados na Casa, para apreciação do
plano de unificação dos procedimentos relacionados
às reuniões mediúnicas. A reunião obteve grande
êxito, obtendo a aprovação de todos, inclusive
a visitação às salas de trabalhos mediúnicos pela
Diretoria da Área, com o objetivo de orientar e
contribuir com os Responsáveis, nessa tarefa.
Foi ressaltado, na oportunidade que não se tratou

de padronizar as práticas, mas de se ter uma visão
convergente e unificada em relação às diretrizes
fundamentais comuns ao atendimento fraterno
aos Espíritos, bem como a preocupação em relação
ao desenvolvimento progressivo moral e espiritual
dos médiuns, segundo os preceitos de O Livro dos
Médiuns e O Evangelho Segundo o Espiritismo.
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Curtas & Oportunas

Reunião Conjunta entre Diretoria Executiva
e trabalhadores
Realizou-se no dia 26 de março, a reunião conjunta
entre a Diretoria Executiva e os Responsáveis (R1,
R2, R3 e R4), com a finalidade de conhece o universo
de trabalhadores das várias áreas e analisar o plano
de reabertura dos trabalhos da Casa, nos formatos
presencial, virtual e híbrido. De modo geral, a proposta

foi aprovada por unanimidade, considerando as
condições ambientais favoráveis à volta. Decidiuse pelo retorno presencial gradativo de vários
setores, em maio próximo, porém, observando-se
as recomendações sanitárias vigentes, com vistas à
prevenção ao Covid 19 e à variante Ômicrom.
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Assembleia Geral Ordinária
para aprovação do Balanço do
Balanço Fiscal – 2021 – 31.03.22

Assembleia Geral Ordinária do CEM
Em 31 de março, p.passado, quinta feira, à noite,
foi realizada, formato 0n-line, a Assembleia
Ordinária para a aprovação do Balanço Fiscal do
ano de 2021.
A reunião contou a presença da Diretoria Executiva.
Membros do Conselho Fiscal e Associados.
A Presidente, Sônia Beatriz Bonardi abriu a
reunião, saudou o plenário, agradeceu a presença
de todos e, em seguida, em observando o Estatuto

em vigor, convidou o Sr. Luiz Augusto Fernandes
para conduzir a reunião. A exposição foi feita pelo
Tesoureiro da entidade, Dr. João Batista Catalani e
a matéria apreciada pelo Conselho Fiscal.
Antecedendo o encerramento pela Presidência da
Mesa, a palavra livre foi posta ao Plenário que se
manifestou favoravelmente sobre o documento
apresentado.
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A Paz
é Você quem
faz acontecer

Paz em Nós

Ninguém nega que em torno de nós, agitam-se
multidões rogando paz, ignorando como saírem do
tumulto.
Impossível, igualmente, desconhecer que não está
em nossas mãos arrebatá-las de vez ao torvelinho de
inquietações que criaram para si mesmas.
Entretanto, ser-nos-á possível estabelecer o reino
da paz em nós mesmos, irradiando tranquilidade e
otimismo onde estivermos.
Comecemos pelas bases da compreensão.
Se nos ajustarmos às Leis de equilíbrio que nos
governam, reconheceremos que os desacertos do mundo
são justificáveis.
Aqueles mesmos que se nos fazem companheiros
no cotidiano, são portadores dos pequenos desajustes
que apresentam a soma das grandes crises que afetam a
comunidade nos dias atuais.
Esse possui recursos materiais para a garantia
do trabalho, mas sofre a sede de lucros excessivos e
imediatos.
Outro, dispõe de competência para servir, no
entanto, embora seja razoavelmente remunerado,
reclama sempre novas e mais elevadas compensações.

Aquele evidencia notável saúde física, mas entende
que o tempo dever ser dissipado em distrações vazias.
Aquele outro carrega indisposições que nada faz
por superar e, sobretudo, exagera sintomas, em prejuízo
de si próprio.
Outros ainda se ressentem, ante a incompreensão
alheia, e trazem o coração conservado no vinagre do
melindre ou da rebeldia.
Todos, porém, são detentores de altas virtudes
potenciais.
Abstém-te de fixar as deficiências do companheiro
e procura destacar as qualidades nobres, nas quais se
caracterizem de alguma forma.
Examina o bem, louva o bem e estende o bem, tanto
quanto puderes.
A paz pode passar a residir hoje mesmo em nosso
campo íntimo.
Basta lhe ofereçamos o refúgio da compreensão e
isso depende unicamente de nós.

Visite o nosso SITE

www.centroespiritameimei.com
Programa de Atividades e Cursos
Mensagens
Biografias
Revista Espírita
Palestras
Cursos
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Pelo Espírito Emmanuel.
Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Livro: Paz. Lição nº 01. Página 15.

Pré-Mocidade

Mocidade

Sábado: das 15 às 16 h
A partir de 14 anos

Sábado: das 16 às 17 h
A partir de 17 anos

Venha,
junte-se a
nós!
MOCIDADE ESPÍRITA

EM NOVA

FASE

Objetivos:

 Estudo doutrinário
 Integração nas atividades da Casa
 Confraternização interna e com outras mocidades.
12

Conheça o Espiritismo
na fonte
Os livros de
Allan Kardec

Obras
fundamentais
do
Espiritismo

O Livro dos Espíritos
O Que é o Espiritismo
O Livro dos Médiuns
O Evangelho Segundo o Espiritismo
O Céu e o Inferno
A Gênese
Revista Espírita – de Allan Kardec (1858-1869)

Vá
direto
à fonte

Kardec,
a 1a leitura

Inscreva-se :

Programa de Estudos das Obras Básicas e Subsidiárias

Centro Espírita Meimei

Cursos gratuitos – Aulas Presenciais e On-Line
contato@centroespiritameimei.com
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- 16 3627-1309

orários

Venha estudar
com a gente.

Início: 1ª semana
de Maio/2022

Programa de Estudo das Obras Básicas
de Allan Kardec e Subsidiárias

Ano 2022

Formatos:
Dias da
Semana

Horários

2ª Feira
2ª Feira

17:45 /18:45h
18:00/19:00h

2ª Feira
2ª Feira

18:30/19:30h
19:00/20:00h

Presencial

Títulos dos

Início: 1ª semana Livros
de Maio/2022

On-Line

Híbrido

R1/R2/R3

Plataformas

3ª Feira

19:30/20:45h

3ª F eira

20:00/21:00h

4ª Feira

20:00/21/00h

Maria Claudete /Hudson
Cristine/Edelfon/
Cidinha de Oliveira
Dramas da Obsessão
Nilvia Maria/Oneida Lúcia
Whatsapp
Presencial On-Line
Híbrido
O Livro dos Espíritos
Carmem Diana/Cilay/
Google M
Salas e
R1/R2/R3 Regina Lúcia Plata
formasMaria Auditório
O Livro dos Médiuns
Márcia Jota/Nilvia
O Drama da Bretanha (início)
Cyntia/Maria Lina
Whatsapp
O Evangelho S. Espiritismo
Nilza Tereza Pelá/
Google M
Maria Lina
O Evangelho de Mateus
Wagner/Claudemilson/
Google M
Marília
Escola de Pais e ao Público:
Carolina/Silvana/Fernando
Google M
Obreiros da Vida Eterna
O Livro dos Espíritos
Márcia Jota/

5ª Feira
5ª Feira

08:15/09:00h
14:15/15:30h

Ícaro Redimido
Memórias de um Suicida

5ª Feira
5ª Feira
5ª Feira

16:30/17:30h
20:00/21:00h
20:00/21:00h

5ª Feira

20:00/21:00h

O Pricipiante Espírita(início)
O Livro dos Espíritos
Desperte e seja feliz
(Série Psicológica de Joanna de Angelis)
O Livro dos Médiuns

Sábado

16:00/17:00h

Escola de Pais: Missionários da Luz

Sábado
Domingo
Domingo
Domingo

17:30/18:30h
08:00/09:00h
08:50/09:50h
08:50/09:50h

O Livro dos Espíritos
O Céu e o Inferno
Estudando a Mediunidade
Estudando a Mediunidade

2ª Feira
3ª Feira
3a Feira

Títulos dos Livros

20:00/2100h
14:30/15:30h
16:15/17:15h

O Livro dos Espíritos
Formatos
Curso
de Passe (início)

Marta Bartolomeu de Faria

Conceição Aparecida Milena
Conceição Aparecida Milena/
Edelfon
Edelfon/ Beta/Oneida Lúcia
Silvano/José Moacyr
NilzaTereza Pelá/
Carolina Maria Pelá
Merhy/Reginaldo/Valdenize/
Denise
Silvana/Sílvia Fonseca/
Sidney
Wagner/Reginaldo/Olívia
Ignêz/Carla/Maurício
Cristine/Maria Lina
Cristine/Maria Lina

Sala 13
Auditório

Auditório

Auditório

Whatsapp
Whatsapp
Sala 13
Google M
Google M

Sem vaga
03
Auditório

Google M
Google M
Google M

Programa elaborado em 19.04.2022 - Coordenação da Área de Estudos: Merhy Seba

Rua Guarujá, 261 - Jardim Paulista
Ribeirão Preto - SP
Telefone: (16) 3627-1309
contato@centroespiritameimei-rpo.org.br
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Salas e
Auditório

Sala 11

Convite
à leitura

A Leitora
Pierre - Auguste Renoir

Evangelho em casa
Obra infanto-juvenil em que a autora espiritual, em linguagem
doce e cativante, traça roteiros e sugere diretrizes para
a reunião do Evangelho no Lar. Por meio da narração de
cinco hipotéticas reuniões, enfoca temas que vão desde a
preparação, leitura, comentários até a prece final. Traz contos
ilustrados que facilitam, para a mente infantil, a compreensão
da mensagem do Evangelho, para que a luz do Cristo brilhe no
santuário doméstico.

Meimei (Espírito)
Psicografia de
Francisco C. Xavier - FEB

O Espírito da Verdade
Apresenta 104 mensagens, contendo comentários das
lições de ‘O Evangelho segundo o Espiritismo’, de onde os
benfeitores espirituais extraem temas para elaborar textos
que tratam de amor, caridade, mediunidade e otimismo. São
recados dos que anseiam pela vigência do reino de Deus no
mundo, retratando as lições de Jesus e a obra de Allan Kardec.
Enfatiza o momento aflitivo por que passa a Terra, alertando
aos homens para a necessidade da construção da paz e da
renovação íntima através do trabalho no bem.
Espíritos Diversos
Psicografia d
e Francisco C. Xavier e
Waldo Vieira - FEB
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Biografia

André Luiz
O Espírito que conhecemos como André
Luiz, em sua última encarnação foi um médico
brasileiro residente no Rio de Janeiro. Acredita-se
que, possivelmente respeitando parentes, ainda,
encarnados - quando questionado sobre seu nome,
respondeu adotando o nome de um dos irmãos de
Chico Xavier: André Luiz.
Alguns espíritas, já levantaram hipóteses
sobre a sua identidade, como um médico carioca
desencarnado, acredita-se que são apenas
especulações e que não contam com confirmação
do próprio Espírito.
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Na Seara espírita, o primeiro livro de
André Luiz, psicografado pelo médium Francisco
Cândido Xavier data de 1943, intitulado Nosso
Lar. Neste livro, ele descreve sua chegada ao
mundo espiritual, iniciando a sua jornada pelo
período de perturbação, após a morte, seguindo
pelo seu restabelecimento e, em seguida, pelas
primeiras atividades, até o momento em que
se torna “cidadão” de “Nosso Lar”, colônia
espiritual que dá nome ao livro.
Além inúmeros livros ditados, André
Luiz, também participou de obras conjuntas
com outros autores espirituais, principalmente
Emmanuel.
A obra mediúnica de André Luiz teve - e
ainda tem - uma influência considerável no
movimento espírita. Suas descrições sobre o
mundo espiritual - tornando mais detalhado
estabeleceram novo nível de compreensão
da vida no mundo espiritual, como também
incentivaram a criação de instituições espíritas
devotadas às atividades assistências, bem como
à formação de grupos de estudos e à produção
de filmes longa metragem com a temática
espírita: Nosso Lar e, agora, Nosso Lar 2, cuja
produção, baseada no livro Os Mensageiros,
já está em andamento; o elenco conta com
renomados atores, como Edson Celulari, Renato
Prieto, Mouhamed, Harfouch, Vanessa Gerbelli,
Fernanda Rodrigues, Fábio Lago e participação
especial de Fábio Lago.
Todo esse esforço da FEB Cinema tem
proporcionado a expansão do conhecimento
espírita ao grande público, por meio das novas
alternativas de mídia.
Fonte:
Adaptação e resumo, com base no link: http://www.
espiritismogi.com.br/
www.febnet.org. br
Contribuição do Espírito Andre Luiz ao Movimento espírita –
Anotações de palestras e estudos, 1988/2016, São Paulo/Ribeirão Preto.
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O Evangelho Segundo
O Espiritismo.
Allan Kardec
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Carmem Diana Rodrigues Daré
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Neio Lúcio
Psicografia de
F.C.Xavier

Curiosidades Históricas

Passage de Saint-Anne, 59, sede inicial
da SPEE, Paris, 1858

Sociedade Parisiense
de Estudos Espíritas
Foi fundada por Allan Kardec, em 1º de abril de
1858, com o objetivo específico de fazer experimentos mediúnicos em prol do estudo e pesquisa do Espiritismo, conforme sinaliza o primeiro artigo do seu
regulamento: “A Sociedade tem por objeto o estudo
de todos os fenômenos relativos às manifestações
espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas,
históricas e psicológicas” (O Livro dos Médiuns, Allan Kardec - Cap. XXX). Como o próprio título sugere,
teve sua sede em Paris, França, mudando de endereço em algumas circunstâncias. Kardec foi escolhido,
por aclamação, seu primeiro presidente, sendo reeleito sucessivas vezes até a sua desencarnação, em
1869. Contava com a colaboração de vários médiuns,
pelos quais seus membros interagiam com os Espíritos comunicantes, tendo São Luís como o patrono
espiritual de seus trabalhos.
Com atuação marcante na Sociedade, o Espírito
de São Luís era o patrono da entidade. Santo católico
e um dos padroeiros da França, Luís IX (1214-1270)
foi o 42° rei francês de 1226 até sua morte e é lembrado com muito respeito pela sua bondade, prudência
no enfrentamento das questões e zelo pelos valores
cristãos. Em face dessas credenciais biográficas e da
presteza do Espírito aos trabalhos da SPEE, era costumeiramente este quem Allan Kardec evocava para
o intermediação esclarecedora acerca das mais dis-

tintas proposições e problemas ali em debate, pelo
que o presidente da casa não se furtava de agradecer
constantemente:
O lançamento oficial da Sociedade foi noticiado
na Revista Espírita, edição de maio de 1858.
Em Obras Póstumas (1890), o Codificador relata
que a entidade surgiu da necessidade de acolher o
crescente número de adeptos ao Espiritismo que vinham participar das reuniões regulares que ele realizava em sua casa, à Rua dos Mártires, às terças-feiras.
Os participantes propuseram, então, alugarem juntos, um cômodo apropriado para comportar aqueles
importantes trabalhos. “Mas, então, fazia-se necessária uma autorização legal, a fim de se evitar que a
autoridade nos fosse perturbar. O Sr. Dufaux, que se
relacionava pessoalmente com o Prefeito de Polícia,
encarregou-se de tratar do caso. A autorização também dependia do Ministro do Interior. A tarefa de obter essa autorização coube então ao general X..., que,
sem que ninguém o soubesse, era simpático às nossas ideias — embora sem as conhecer inteiramente.
Graças à sua influência, a autorização pôde ser concedida em quinze dias, quando, normalmente, leva
três meses para ser dada.”
Allan Kardec, Obras Póstumas - 2ª Parte, “Fundação da Sociedade Espírita de Paris”
Uma vez regulamentada a entidade, as sessões
foram transferidas para uma sala alugada no Palais-Royal, inicialmente na galeria de Valois, depois, para
uma sala maior, na Galeria Montpensier, quando
suas sessões foram remarcadas para as sextas-feiras.
Em 1860, a instituição foi relocada para a Rua Saint-Anne, n° 59, permanecendo lá fixada até a desencarnação de seu presidente.
www.luzespírita.org.br

Palais Royal: Local de lançamento de
O Livro dos Espíritos (1857) e Sede da SPEE, Paris, 1858.
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O frio chegou...

A sua doação pode aquecer
muitos lares de famílias carentes.

Campanha de
COBERTORES

As doações poderão ser entregues à Rua Guarujá, 261 –
Jardim Paulista, aos sábados das 09:00h às 11:00h.
Caso queira contribuir financeiramente, para a compra de cobertores, veja as informações bancárias
para depósito ou transferência, em nome do Centro Espírita Meimei.
Banco do Brasil – Agência 0028-0 – Conta Corrente: 5442-9 - PIX/CNPJ: 51.801.7440001-46.
Por favor, enviar comprovante no Whatsapp 16-98262-2377 para controle interno.

Nossa gratidão pelo nobre gesto de solidariedade cristã.
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