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A VOZ ESPÍRITA 
Conexões 

A VOZ DO MOVIMENTO ESPÍRITA 
“[...] Unamo-nos, irmãos enquanto fulge o dia, guiando o arado à frente, em 

plena primavera, pela fraternidade, a fé nobre e sincera edifica, entre nós, o      
reino da harmonia.”¹ 

Em uma das mensagens     
atribuídas ao espírito José    
Grosso, nos é repassado a        
informação de que      “somos 
ferramentas capengas”, oriundo 
das nossas limitações, do         
espírito antigo que está dentro 
de nós. 

Sabe-se que é tão grande o  
desafio para trabalhar no ideal 
espírita, ainda mais nos dias de 
hoje. São diversos compromissos assumidos em nossas vidas, sejam no 
campo familiar, profissional, sentimental e religioso. São tantas as     
funções que podem ser desempenhadas nas nossas instituições espíritas 
e em prol do movimento espírita, que as vezes vem a dúvida se é         
possível dar conta diante as tarefas. 

O convite do labor cristão é sempre o da vivência coletiva. Às vezes, o 
trabalhador do Cristo equivoca-se em assumir posições isoladas em     
determinados trabalhos, podendo ocasionar relações frias e sem          
fraternidade, que perdem o contato próximo, do olho a olho. 

Existem diversos desafios na seara espírita, que aos poucos serão     
superados. O importante é vivenciarmos a união dos propósitos cristãos, 
ainda que existam ideias divergentes, naturais em quaisquer trabalhos. 
Através dessa união, da convergência de nossos ideais, o desafio se     
tornará mais fácil de ser superado, ao romper barreiras e, alcançando 
deste modo, a nossa missão doutrinária. 

Neste novo ciclo do 6ºCEU/CEERJ, será retomado o nosso querido    
Jornal A Voz Espírita, em caráter bimestral, com artigos, crônicas e      
divulgações do nosso movimento espírita organizado de Magé e         
Guapimirim. 

 Você está convidado a contribuir! Ajude com textos, artigos, ideias, 
críticas ou sugestões. Todos unidos na comunicação e divulgação do nos-
so movimento espírita 

Forte abraço! 
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Conheça as Ondas 
Fraternas da Rádio 

Rio de Janeiro.  
Conteúdo Espírita de 
qualidade disponível 

para você!  

Ouça 1400 AM 

Conheça o site do 6ºCEU 

No portal do 6ºCEU, você 
tem acesso as notícias das 
instituições espíritas das 

região, download das 
obras básicas da Doutrina 
Espírita e muito mais!!!! 

Acesse já:  

www.6ceu.org 
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 A importância da Unificação no movimento espírita estadual 
 O que é a Doutrina Espírita? 
“A Doutrina Espírita é a Doutrina dos Espíritos dirigida a humanidade, sendo o conjunto de informações 
e conceitos que se constituem no projeto de renovação do orbe terrestre – O Consolador Prometido por 
Jesus - e que teve no Prof. Hyppolite¹ o codificador dos ensinos dos espíritos.” 

E o que é Movimento Espírita?   

“Pode-se definir como o resultado do labor dos homens na divulgação dos postulados espíritas.” 

Ao falar em movimento dos homens, os espíritos orientam quanto à importância da união:  

1)  Juntos, somos mais fortes. Demonstrando na prática o resultado da portentosa informação da      
Doutrina Espírita em nossa vida.  

2) Juntos, poderemos estabelecer planos de ação superando equívocos pessoais, ajudando-nos e          
estabelecendo uma rede de contatos, fortalecendo os elos de amizade, exigindo de nós, entretanto, a    
vivência da abnegação, vigilância, tolerância e prudência. 

3) Juntos, desenvolveremos a ação no movimento espírita, propondo roteiros, organizando práticas e 
divulgando diretrizes. É através do movimento organizado de unificação que os órgãos responsáveis 
pelo movimento espírita orientam o funcionamento de atividades das instituições espíritas        
mantendo a  unidade nos propósitos cristãos! 

Trabalhar pelo movimento de unificação é um serviço em benefício da divulgação da Doutrina Espírita, 
em prol da preservação da pureza doutrinária, proporcionando, contudo, o compartilhamento de          
experiências, através do debate fraterno de ideias, afinando o meio espírita para uma sintonia cada vez 
mais perfeita com as forças espirituais, facilitando deste modo, a confraternização entre os grupos e seus 
respectivos tarefeiros. 

Os desafios pra se unificar são vários, tais    
como: Discussões às vezes infrutíferas,          
tentativas de semeadura apressada, exaltação 
de ânimos ou opiniões particulares, surgimen-
to de modismos ou práticas nocivas que servi-
rão de obstáculos à divulgação e prática séria 
do Espiritismo. Deve-se lembrar, porém que      
unificar significa convergir para um só fim. 

Participar deste programa de luz é a grande 
honra com que o Senhor da Vida presenteia os 
tarefeiros espíritas. A tarefa é complexa,        
necessitando dos nossos esforços para tornar-
mos os agricultores atentos ao campo de trabalho, evitando 
assim, pedras e cascalhos para que a Obra do Senhor          
resplandeça! Juntos, estaremos formando o feixe de varas 
que vai levantar a muralha da fé sob o comando de Ismael, o 
guia espiritual do Brasil! Sigamos, pois! 

Nota do Editor: 

¹ Hippolyte Léon Denizard Rivail foi um influente educador, autor e tradutor 

francês. Sob o pseudônimo de Allan Kardec foi o codificador do espiritismo. 

Órgão de Divulgação do Movimento Espírita dos 
municípios de  Magé e Guapimirim.   
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Endereço para correspondência: Av. Malvino       
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Social Espírita do 6ºCEU/CEERJ 
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Eleita nova coordenação do            
6ºCEU/CEERJ para o período 2020-2022 
No dia 03 de Novembro de 2019 no Centro         

Espírita Luz e Caridade foi eleita a nova Coordenação 
Administrativa do 6°CEU/CEERJ, para o período 2020-
2022: 
 Área Administrativa : Maria Cristina Cassemiro 

(GEAK) 
 Área de Comunicação Social Espírita: Marcos        

Natividade. (GEAK) 
 Área de Educação Espírita: Simone Cunha (GEAK) 
 Área Financeira: Rodolpho Gama (CEAP) 
 Área de Unificação: Gilberto Barbosa (GEAK). 

De Volta a Pátria Espiritual 
Desencarne de Luis Antonio 

(CEAP) 
✩10 de Novembro de 1966 
✞09 de Dezembro de 2019 
Informamos com consternação o       
desencarne de Luis Antônio Vieira 
Fontes, trabalhador ativo do Centro 
Espírita Amor ao Próximo (CEAP). Foi             
coordenador de  mocidade e de estudo 
sistematizado, palestrante, presidente 

e diretor da área de educação do CEAP. Suas características 
de simpatia e otimismo contagiam a todos. Nossas         
condolências à família.  

Desencarne de Dª Nevinha (GEJD) 
✩16 de Abril de 1948 
✞12 de Novembro de 2019 
Informamos com pesar o desencarne 
da Srª Maria das Neves da Silva     
Magalhães ,  car inhosamente          

conhecida como Dona Nevinha,      
trabalhadora  ativa do Grupo Espírita 

Joana D’arc.  Tarefeira sempre acolhedora 
e com um coração generoso, era . Nossos  sentimen-
tos à família 

Acontecerá no Movimento Espírita... 

Inscrições abertas para os núcleos de ENEFE 
Já estão abertas as inscrições para o XXVI Encontro Estadual da Família        
Espírita (ENEFE). Essa atividade é oferecida durante o carnaval para aqueles 
que querem ter um contato transformador com o espiritismo. Em    Magé 
ocorrerão 3 núcleos, sendo eles: Fragoso, Santo Aleixo e Magé. 
 O Núcleo de Fragoso está com as inscrições abertas até o dia 15 de             

Fevereiro. Crianças até 12 anos pagam R$20,00. Crianças a partir de 13 anos 
e adultos pagam R$40,00. O ENEFE Fragoso ocorrerá no Centro Espírita    
Cultivadores do Evangelho nos dias 23, 24 e 25 de Fevereiro na parte da ma-
nhã e tarde. Incluso Almoço. Para inscrições e informações: Fabiana Lemos 
(21) 98535-4863. Fernanda Lemos (21) 98711-0159. 

 O Núcleo Santo Aleixo ficará com as inscrições até o dia 16 de Fevereiro. O 
Valor é de R$20,00 para crianças e adultos. O ENEFE Santo Aleixo ocorrerá 
no Centro Espírita União, Amor e Caridade nos dias 23, 24 e 25 de Fevereiro 
das 08:30h às 12h. Para informações Ronaldo Andrade (21) 96891-1457 

 O Núcleo Magé ocorrerá no Centro Espírita Luz e Caridade. Inscrições até  
20 de Fevereiro. Atividades dias 23, 24 e 25 de Fevereiro das 08:30h às 13h. 
Gratuito. Para mais informações: Nilce Agostini (21) 98583-5960 

Votação Aberta para escolha 
do tema do 2º Encontro Espírita 

Arte pela Paz 
Está aberta a votação para a escolha do 
tema do 2º Encontro Espírita Arte pela 
Paz, que será uma atividade de             
divulgação da arte espírita organizada 
pelo 6ºCEU/CEERJ, Núcleo ENEFE Frago-
so e Pólo XV de COMEERJ. Participe da    
construção do evento. Entre em 
www.6ceu.org e registre seu voto. www.6ceu.org 

Coral Espírita Bezerra de Menezes         
convida para Jantar Dançante 

No dia 18 de Janeiro de 2020 às 20h na Rua 
Clementino Lisboa nº 89 em Piabetá, Magé-
RJ acontecerá um Jantar Dançante.                 
A atividade será realizada pelo Coral   
Espírita Bezerra de Menezes e contará 
com apresentações musicais que           
embalarão o público. O Cardápio terá   
Arroz, feijão, bife a parmegiana e salada 
verde com legumes. A refeição será       

servida com refrigerante ou suco e uma 
sobremesa. Convites por R$25,00. Adquira o 

seu diretamente em uma instituições espírita 
participante do 6ºCEU/CEERJ. Imperdível! 



Sociedade Espírita de Assistência e 
Estudo (SEAE) 

Rua das Hortências, 133-Centro-
Guapimirim  

Reunião Pública: Sábado—18h 

Instituições Espíritas Participantes 

do 6ºCEU/CEERJ 

Grupo Espírita Joana D’Arc (GEJD) 
Rua Expedicionário Otacílio Souza, 415 

Fragoso– Magé 

Reunião Pública: Segunda-feira—19:30h 

Grupo Espírita André Luiz (GEAL) 
Rua Maria Marques, 86—Mundo Novo—

Magé 
Reunião Pública: Terça-feira às 18:30h 

C. E. União, Amor e Caridade 
(CEUAC) 

Rua: Malvino Ferreira de Andrade, 118 
Santo Aleixo—Magé 

Reunião Pública: Quinta-feira às 20h 

 C.E Cultivadores do Evangelho (CECE) 
Rua Maria do Patrocínio, 40—Raiz da  

Serra-Magé 
Reunião Pública: Terça-feira às 20h 

Casa Espírita Caminho de Suruí (CECS) 
Rua Tupiniquins, 247—Suruí—Magé 
Reunião Pública: Sábado às 09:30h 

Sociedade Espírita Amor e Luz (SEAL) 
Rua Conde de Itaguaí, 350—Lagoa—Magé 

Reunião Pública: Quarta-feira—19h 

Grupo Espírita Cristão André Luiz 
(GECAL)  

Rua Saquarema, nº 23—Fundos 5—Vila 
Nova Magé 

Reunião Pública: Domingo às 18h 

Grupo Espírita Allan Kardec (GEAK) 
Rua: Mirabel nº 119—Piabetá—Magé 
Reunião Pública: Domingo às 18h 

Centro Espírita Luz e Caridade (CELC) 
Av. Simão da Motta, 315– Centro—Magé 
Reunião Pública: Segunda-feira às 20h 

Centro Espírita Amor ao Próximo (CEAP) 
Rua: Expedicionário Otacílio Souza, 394                   

Fragoso—Magé                                                                               
Reuniões Públicas: Segunda-feira às 20h 

e Sábado às 16h  

Você já leu ? 
União dos Espíritas: Para onde vamos? 

 Publicado pela Editora EME em 2018, com autoria de Antonio Cesar Perri 
de Carvalho, o Livro “União dos Espíritas. Para onde vamos?” é uma                
oportunidade de  viagem no tempo para uma geração de espíritas “mais     
jovens”, propiciando um possível encontro com o    passado do movimento 
espírita brasileiro. 

Antonio Cesar Perri de Carvalho, conferencista,  trabalhador ativo do    
movimento espírita há 55 anos, autor e organizador de mais de 30 livros    
espíritas, atuando como dirigente de órgãos regionais de unificação (USE-SP)  
e ex-presidente da Federação Espírita Brasileira (FEB) , lançou o desafio de 
olhar o movimento espírita nacional,   analisando as incongruências          
existentes com os postulados cristãos.  

O Livro é dividido em 6 grandes capítulos, que narram os esforços de     
criação da FEB, as lutas internas que ocorreram para fundamentação         
doutrinária da federativa, os movimentos “separatistas” que culminaram em 
rachas e divisões, as atividades pré-pacto áureo, a implementação e os mean-
dres do pacto áureo, um breve histórico da caravana da fraternidade, análise 
dos efeitos desse pacto para a unificação dos espíritas no Brasil, utilizando 
como base o trabalho apostólico de Paulo de Tarso e Allan Kardec. 

Sem fugir a uma dose de polêmica, o autor nos traz reflexões pessoais   
sobre alguns pontos confusos existentes no movimento espírita, tais como as 
divisões que existiam entre os “kardecistas” e os “roustaingnistas”, as       
acusações de possíveis alterações ou revisões não autorizadas realizadas pela 
FEB em obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier (Por exemplo, em “ 
Brasil, Coração do mundo—Pátria do Evangelho” alvo sempre de discussões            
doutrinárias) e até em algumas traduções das obras básicas. 

Destaca-se a posição do autor em relação ao Pacto Áureo, apresentando a 
tese que o mesmo estaria superado, por trazer alguns conceitos inócuos ou 
negativos para a atual unificação espírita, como o ato de fiscalização por   
determinadas pessoas ou grupos, já compreendido como ultrapassado no  
movimento espírita. 

Como proposta para uma possível revisão do pacto áureo, Perri afirma: 
“ (...) Consideramos que no caso de uma revisão do pacto áureo ou na 

elaboração de um acordo de união novo, e sem nenhum juízo do conteúdo 
geral do livro, sejam removidas as referências à obra Brasil, coração do   
mundo, pátria do evangelho, bem como de apenas duas obras do codificador, 
substituindo pela citação das Obras Básicas de Allan Kardec.”¹ 

Devido ao grande número de recortes históricos realizados pelo autor, a 
análise dos problemas e possíveis soluções ficou superficial. São apontadas 
algumas situações delicadas vividas internamente nas instituições e nos    
órgãos federativos, porém sem discussão de como resolve-los  

Por fim, importante ressaltar que, apesar de Perri possuir décadas de    
experiência em atividade do movimento espírita, o livro carece de fontes 
confiáveis para confirmação de algumas histórias ou relatos, não devendo ser 
encarado ao pé-da-letra por espíritas descuidados. Todavia, é uma ótima 
oportunidade de estudo.  

Se você quiser conhecer mais um pouco do passado do           
espiritismo no Brasil é recomendada a leitura dessa obra. Não 
por trazer a verdade absoluta, mas por ajudar a montar o     
quebra-cabeça do passado, servindo de base e alerta para as 
atividades futuras no campo da unificação espírita. 
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