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EDITORIAL 

Estamos a poucos dias do 

I Encontro Jurídico Espí-

rita do ES, promovido pela AJE-ES, cujo tema é 

“Novas Estruturas Econômicas, Sociais e Educa-

cionais”. O evento foi  pensado para o público em 

geral, para todos aqueles que sentem a inadequa-

ção de viver num planeta de provas e expiações, 

com suas incongruências sistêmicas, cisões des-

necessárias e sua violência diária.  

É duro constatar que poucos se apropriam do 

que é produzido por muitos, enquanto tudo po-

deria ser de todos; que toda a riqueza é desfruta-

da por uma minoria, enquanto poderíamos com-

partilhar os bens que a Terra nos oferece; que os 

mais fortes massacram os mais fracos, enquanto 

estes deveriam ser cuidados por aqueles, e; que o 

poder dos audaciosos e orgulhosos é invejado, 

enquanto a simplicidade e a humildade são hos-

tilizadas e pareadas à covardia.  

São questões como essa que serão discutidas no I 

EJE. E, para isso, não precisa ser jurista, pois 

qualquer um é capaz de se indignar-se com um 

mundo de sofrimentos desnecessários, de sentir 

o peso da injustiça e o assombro diante da vida 

humana. Portanto, aproveite essa oportunidade 

de participar de um evento que reunirá estudio-

sos e profissionais reconhecidos internacional-

mente nas respectivas áreas. Inscreva-se no site 

da AJE-ES, www.aje-es.org.br.  

Neste mês de Abril, a matéria da capa é de auto-

ria de Carlos Friedrich Loeffler, professor univer-

sitário, debatedor do I EJE e autor do livro 

“Fundamentação da Ciência Espírita” (Ed. La-

chatre), onde traz importantes reflexões sobre a 

adjetivação “ciência espírita” e sobre o aspecto 

científico do espiritismo. Na Coluna da AJE/ES, 

trataremos da última parte sobre a personalidade 

jurídica de instituições espíritas. Por fim, o en-

trevistado do mês é o Dr. Roberto Ailton Esteves 

de Oliveira, presidente da AJE-ES e coordenador 

do Conselho Deliberativo da AJE-Brasil. 

 

Boa leitura! 

 

Raphael Faé Baptista 

Caras Leitoras,  
Caros Leitores, 

Editor  
Raphael Faé Baptista 
 
Editoração: 
Felipe Sellin 
 
 
 

Colaboram nessa  
Edição: 
 
Carlos Loeffler 
Raphael Faé Baptista 
Roberto Ailton de Oliveira 
 

Interaja conosco, sua opinião 

é muito importante para nós:  

criticaespirita.ajees@gmail.com 

http://www.aje-es.org.br/
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No sentido lato, a ciência significa sim-

plesmente o saber, a instrução ou a com-

preensão de algo. Entretanto, a palavra 

possui um sentido stricto e neste é concei-

tuada como um conjunto de conhecimen-

tos obtidos através de um procedimento 

característico de investigação e análise, 

que compõe a chamada metodologia cien-

tífica.  

Enxergando-se um processo contínuo de 

geração de saber, pode-se pensar na ciên-

cia não apenas como um modo próprio de 

obter tais conhecimentos, mas uma com-

posição ou corpo dinâmico de idéias ou 

teorias geradas em torno de fenômenos 

variados, que são denominados conheci-

mentos científicos.  

As peculiaridades dos fenômenos estuda-

dos dão origem às diversas áreas científi-

cas, que por sua vez agrupam conheci-

mentos particulares, comportando subdi-

visões ainda mais específicas, como as 

disciplinas. Daí se justifica adjetivação 

que caracteriza a aplicação dos rigores da 

metodologia científica num campo especí-

fico, que lida com fenômenos particulares, 

historicamente creditados à crendice, à 

superstição e à fantasia: as manifestações 

do psiquismo, em seus diversos matizes:  

 
O Espiritismo tem por fim de-
monstrar e estudar a manifesta-
ção dos Espíritos, suas faculda-
des, sua situação feliz ou infeliz, 
seu futuro; em suma, o conheci-
mento do mundo espiritual. 

(Allan Kardec, O que é o Espiri-
tismo, cap. II, item 20, Dos Espí-
ritos, pag. 156, FEB, 24ª Ed.)  

 
Pode-se ver que as manifestações 
espíritas (...) são fenômenos que 
se produzem em virtude da lei 
que rege as relações do mundo 
visível com o invisível (...).  O 
Espiritismo é a ciência que nos 
faz conhecer essa lei, como a 
mecânica nos ensina as do movi-
mento, a óptica as da luz etc. 
(Allan Kardec, O que é o Espiri-
tismo, cap.II, item 32, Comuni-
cação com o mundo invisível, 
pag. 162, FEB, 24ª Ed.)   

 
 
Quando se encontram denominações co-

mo: ciências da vida, ciências objetivas, 

ciências formais e ciências humanas, o 

sentido dessa adjetivação não carrega 

unicamente as peculiaridades dos objetos 

a serem analisados, mas veicula também 

exigências com relação aos métodos e 

técnicas de abordagem mais adequadas ao 

seu estudo. As principais dessas aborda-

gens são a reprodução experimental, a 

pesquisa observacional e a simulação ma-

temática. Algumas são mais apropriadas 

do que outras, exatamente por conta dos 

caracteres específicos dos fenômenos. O 

exame de um fenômeno físico como a 

ação gravitacional exige tratamento dis-

tinto daquele reservado à análise do com-

portamento do mercado financeiro. Pois a 

investigação da realidade psíquica, que 

abre as portas da espiritualidade, também 

requer um tratamento diferenciado, res-

peitando suas particularidades:  

 
Nos fenômenos das ciências 
naturais agimos sobre a matéria 
inerte e a manejamos à nossa 
disposição. Nos fenômenos es-
píritas agimos sobre inteligên-
cias que dispõem de livre arbí-
trio e não se submetem à nossa 
vontade. (Allan Kardec, Revista 
Espírita, jan. 1859, O Príncipe 
G., pag.2, Edicel)    

 
As relações entre o mundo físico e as di-

mensões extrafísicas, cada vez mais explo-

radas pela física moderna, existem tanto 

no nível da percepção extrassensorial 

quanto das manifestações objetivas, em-

bora pronunciadamente mais fortes no 

primeiro.  Produzem uma variedade enor-

me de fenômenos parapsíquicos, mediú-

nicos e anímicos. Esta inserção do para-

normal na esfera do sensível permite se-

jam empregadas as mesmas ferramentas 

da ciência em sua pesquisa, desde que 

respeitadas as sutilezas e particularidades 

envolvidas nos fenômenos:    

 
Até o presente, o estudo do 

princípio espiritual, compreendi-
do na Metafísica, foi puramente 
especulativo e teórico. No Espiri-
tismo, esse estudo é inteiramen-
te experimental. Com o auxílio 
da faculdade mediúnica (...) o 
homem se achou de posse de um 
novo instrumento de observação. 
A mediunidade foi, para o mun-
do espiritual, o que o telescópio 
foi para o mundo astral e o mi-
croscópio para o dos infinita-
mente pequenos. Permitiu se 
explorassem (...) as relações do 

MATÉRIA DE CAPA 
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mundo espiritual com o mundo 
corpóreo; que, no homem vivo, se 
destacasse do ser material o ser 
inteligente e que se observassem 
os dois a atuar separadamente. 
(Allan Kardec, A Gênese, cap. IV, 
itens 16, Papel da Ciência na Gê-
nese, pg. 92-93, FEB, 27ª Ed.)  

 
Outro aspecto da ciência e de qualquer 

disciplina que tenha conteúdos científicos 

é o caráter progressivo. Embora as bases 

disciplinares tendam a se consolidar, há 

um processo constante de aprimoramento 

e generalização, que faz com que conteú-

dos mais recentes e menos fundamentais 

sejam identificados e desenvolvidos como 

casos particulares de teorias mais amplas 

ou mesmo sejam reconhecidos como ina-

dequados ou errôneos.  

O reconhecimento da importância da 

abordagem científica hoje é unânime no 

meio acadêmico: a medicina há muito 

tempo busca respaldo científico em todos 

os seus procedimentos; a engenharia atual 

tende cada vez mais a substituir procedi-

mentos empíricos e se basear na pesquisa 

científica; no direito, o papel da ciência 

cresce continuamente; o esporte, em suas 

variadas modalidades, igualmente busca 

respaldo científico onde se possam ampliar 

o desempenho atlético, sem ignorar outros 

fatores que compõem este ramo de atua-

ção. No espiritismo ou doutrina espírita, 

não poderia ser diferente. Da própria lavra 

do codificador, pode-se extrair:   

Um último caráter da revelação 
espírita, a ressaltar das condi-
ções mesmas em que ela se pro-
duz, é que, apoiando-se em fatos, 
tem que ser, e não pode deixar 
de ser, essencialmente progressi-
va, como todas as Ciências de 
observação. (Allan Kardec, A 
Gênese, cap. I, item 55, pg. 44, 
FEB, 27ª. Ed.) 

 
Kardec queria uma doutrina dinâmica, 

capaz de enfrentar, frente a frente, as des-

cobertas da ciência, particularmente com 

relação à psique, mas também fazer com 

que os espíritas entendessem, interpretas-

sem e melhor se posicionassem com rela-

ção às mudanças sociais, políticas, cultu-

rais e morais do mundo:    

Desde que o Espiritismo não se 
declara estacionário nem imutá-
vel, assinalará todas as verdades 
que forem demonstradas, ve-
nham de onde vierem, ainda que 
de seus antagonistas, e jamais 
ficará na retaguarda do progresso 
real. (Allan Kardec, Revista Espí-
rita, jan. 1866, Considerações 
sobre a prece no Espiritismo, pg. 
8, Edicel)    

Deste modo, é impossível imaginar o espi-

ritismo estacionário, pronto, acabado. Mas 

o Espiritismo, assim como as diversas dis-

ciplinas e ramos de atuação humana ante-

riormente citados, não é exclusivamente 

uma ciência. Não busca o conhecimento 

pelo simples conhecimento; há outros pro-

pósitos, ainda mais importantes. Por isso, 

a melhor caracterização do espiritismo é a 

de doutrina, conceito este referente a um 

corpo de idéias ou conjunto de princípios, 

pertinente a uma escola de pensamento, 

que se ocupa em estudar um determinado 

assunto ou objeto. Modernamente, poder-

se-ia dizer que uma doutrina é um sistema 

de idéias, calcada em paradigmas - conjun-

to de hipóteses, pressupostos ou mesmo 

crenças - fundamentada por argumentos 

das mais diversas categorias: científicos, 

filosóficos e mesmo religiosos. Assim, os 

paradigmas são encontrados tanto no con-

teúdo de modernas disciplinas acadêmicas 

quanto nas encíclicas e orientações das 

igrejas. No espiritismo há um tríplice as-

pecto em sua constituição, porque ciência, 

filosofia e religião interagem de forma har-

mônica. Kardec jamais ignorou que o pa-

pel fundamental da filosofia, pois no cabe-

çalho de O Livro dos Espíritos se encontra 

escrito literalmente: filosofia espiritualista.  

 
O Espiritismo, que entende com 
as mais graves questões de filo-
sofia, com todos os ramos da 
ordem social, que abrange tanto 

o homem físico quanto o homem 
moral, é em si mesmo, uma Ci-
ência, uma Filosofia, que já não 
podem ser aprendidas em algu-
mas horas, com nenhuma outra 
Ciência. (Allan Kardec, O Livro 
dos Médiuns, Primeira Parte, 
cap. II, item 13, Do maravilhoso 
e do sobrenatural, pg. 29, FEB, 
51ª Ed.) 

 
Hoje se reconhece claramente que o conte-

údo filosófico da doutrina espírita é proe-

minente: apregoa uma moral fraterna e 

universalista, busca uma postura política 

de harmonia, um senso de estética livre de 

preconceitos e efetiva a construção de um 

modelo metafísico geral a partir das infor-

mações colhidas pela mediunidade e ou-

tras faculdades extrassensoriais, onde as 

questões do destino, do ser, da dor, da 

evolução, do universo, ganham explicações 

acessíveis e coerentes.  

Todavia, é a ciência espírita que dá respal-

do a maior parte dos elementos que sus-

tentam essa filosofia, particularmente as 

pesquisas sobre a sobrevivência da alma, a 

reencarnação, a possibilidade de intercâm-

bio entre os encarnados e os desencarna-

dos e ainda a pluralidade dos mundos ha-

bitados: 

 
A crença no Espiritismo já não 
será simples aquiescência, mui-
tas vezes parcial, a uma idéia 
vaga, porém uma adesão motiva-
da, feita com conhecimento da 
causa (...) assentando numa base 
precisa e definida, essa qualifica-
ção nenhum equívoco dá lugar, 
permitindo aos adeptos que pro-
fessem os mesmos princípios 
caminhem pela mesma senda se 
reconheçam, sem outra formali-
dade mais do que a declaração 
da sua qualidade (...).  (Allan 
Kardec, Obras Póstumas, Segun-
da Parte, Constituição do Espiri-
tismo, par. VIII, pag. 369, 
FEB,19ª ed) 

 
 
Carlos Loeffler é professor da Universida-
de Federal do Espírito Santo e autor do 
Livro Fundamentação da Ciência Espírita 
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Personalidade Jurídica de Instituições Espíritas - 
Parte 4 

As pessoas jurídicas que quiserem prestar 

serviços de interesse público deverão se 

QUALIFICAR conforme leis específicas e 

as diretrizes constitucionais, estabeleci-

das no Art. 204: 

 CF - Art. 204. As ações governamen-

tais na área da assistência social se-

rão realizadas com recursos do orça-

mento da seguridade social, previstos 

no art. 195, além de outras fontes, e 

organizadas com base nas se-

guintes diretrizes: 

I - descentralização político-

administrativa, cabendo a coordena-

ção e as normas gerais à esfera fede-

ral e a coordenação e a execução 

dos respectivos programas às 

esferas estadual e municipal, bem 

como a entidades beneficentes e 

de assistência social; 

II - participação da população, por 

meio de organizações representati-

vas, na formulação das políticas 

e no controle das ações em todos 

os níveis. 

Em nosso entendimento, essa diretriz 

ensejou a regulamentação que estabe-

leceu as QUALIFICAÇÕES como CE-

BAS (Lei 12.101/2009), OSCIP (Lei 

9.790/1999), dentre outras. Em 2014, 

foi sancionada a Lei 13.019, que entra-

rá em vigor em 31.07.2015,que estabe-

lece o regime jurídico das parcerias 

voluntárias entre a administração pú-

blica e as organizações da sociedade 

civil, em regime de mútua cooperação, 

para a consecução de finalidades de 

interesse público, além de definir dire-

trizes para a política de fomento e de 

colaboração com organizações da soci-

edade civil, em cujo art. 5º estabelece 

o seguinte: 

Lei 13.019/2014 - Art. 5o O regime 

jurídico de que trata esta Lei tem co-

mo fundamentos a gestão pública 

democrática, a participação social, o 

fortalecimento da sociedade civil e a 

transparência na aplicação dos re-

cursos públicos, devendo obedecer 

aos princípios da legalidade, da legi-

timidade, da impessoalidade, da mo-

ralidade, da publicidade, da economi-

cidade, da eficiência e da eficácia, 

além dos demais princípios constitu-

cionais aplicáveis e dos relacionados 

a seguir: 

I - o reconhecimento da participação 

social como direito do cidadão; 

II - a solidariedade, a cooperação e o 

respeito à diversidade para a cons-

trução de valores de cidadania e de 

inclusão social e produtiva; 

III - a promoção do desenvolvimento 

local, regional e nacional, inclusivo e 

sustentável; 

IV - o direito à informação, à transpa-

rência e ao controle social das ações 

públicas; 

V - a integração e a transversalidade 

dos procedimentos, mecanismos e 

instâncias de participação social; 

VI - a valorização da diversidade 

cultural e da educação para a cidada-

nia ativa; 

VII - a promoção e a defesa dos direi-

tos humanos; 

VIII - a preservação, a conservação e 

a proteção dos recursos hídricos e do 

meio ambiente; 

Coluna da AJE-ES 
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A AJE-ES coloca à disposição do movi-

mento espírita o projeto “Tertúlia”, co-

mum em eventos acadêmicos, onde o 

tema da reunião doutrinária é desenvolvi-

do por dois expositores da AJE-ES, cada 

um dispondo de até 25 minutos, abrindo-

se, ao final, para a participação do públi-

co. Os objetivos são: demonstrar que nin-

guém pode pretender falar “em nome no 

espiritismo”; que todo palestrante expõe o 

seu estudo e sua visão sobre o tema e, o 

mais importante; que cada pessoa presen-

te pode e deve formular suas próprias 

reflexões sobre o assunto.  

 
O grupo espírita que tiver interesse no 

projeto “Tertúlia”, é só entrar em contato 

no e-mail aje.espiritosanto@gmail.com. 

 
 

 

tertulia 
projeto 

IX - a valorização dos direi-

tos dos povos indígenas e 

das comunidades tradicio-

nais; 

X - a preservação e a valo-

rização do patrimônio cul-

tural brasileiro, em suas 

dimensões material e imate-

rial. 

 Essa Lei estabeleceu que a Uni-

ão, junto aos Estados, Distrito 

Federal, Municípios e organiza-

ções da sociedade civil, institui-

rá programas de capacitação 

para gestores, representantes de 

organizações da sociedade civil 

e conselheiros dos conselhos de 

políticas públicas. No art. 8º, 

também previu que o adminis-

trador público deverá verificar a 

capacidade operacional do ór-

gão público para instituir pro-

cessos seletivos, além de avaliar 

as propostas de parceria com o 

rigor técnico necessário e fisca-

lizar a execução em tempo hábil 

e de modo eficaz e apreciar as 

prestações de contas na forma e 

nos prazos determinados.Como 

podemos verificar, trata-se de 

matéria com especificidades 

que requerem o acompanha-

mento técnico de variados pro-

fissionais: do direito, da admi-

nistração, da contabilidade, etc. 

Portanto, é recomendável que o 

Centro Espírita ou outra Orga-

nização da Sociedade Civil, que 

executa ou queira executar ser-

viços beneficentes e de assistên-

cia social, necessitará de partici-

par dos programas de capacita-

ção para gestores, representan-

tes de organizações da socieda-

de civil e conselheiros dos con-

selhos de políticas públicas. 

Essa capacitação é oferecida 

pela AJE-ES, conforme agenda-

mento prévio. 

Na próxima Coluna da AJE-ES, 

discutiremos a gestão de insti-

tuições espíritas, explicando 

sobre planejamento estratégico, 

projetos e planos de ação. Até 

lá. 

mailto:aje.espiritosanto@gmail.com
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ENTREVISTA 

Roberto Ailton de 

Oliveira 

CE- Roberto, você participou do início do 

movimento jurídico espírita no Espírito 

Santo e no Brasil. Conte um pouco sobre 

a história desse movimento. 

Roberto Ailton- Quando comecei a parti-

cipar da diretoria da FEEES, por volta de 

1996, quando do primeiro mandato da 

presidência do Dr. Marcelo Paes Barreto, 

que também fora meu professor na UVV e 

um incentivador da minha adesão ao Es-

piritismo, começamos a conversar sobre a 

possibilidades de fundarmos uma associ-

ação de juristas espíritas. Tivemos, tam-

bém, nessas discussões iniciais, a partici-

pação de José Carlos Fiorido, João Batista 

Braga Dias, Mary Gomes, Maria Eugênia, 

Antenor Costa Filho, dentre outros. O Dr. 

Marcelo começou a envolver outras pes-

soas nessa discussão, também, nas reuni-

ões da Federação Espírita Brasileira – 

FEB –, especialmente com o Dr. Weimar 

Muniz de Oliveira, juiz de direito e, então, 

presidente da Federação Espírita de Goi-

ás, que ensejou a criação da ABRAME – 

Associação Brasileira de Magistrados 

Espíritas, em 1999, antes mesmo da AJE. 

Essa semente jurídico espírita também foi 

acolhida pelo companheiro Marcos Viní-

cius, no Rio Grande do Sul, que também 

ensejou a constituição da AJE-RS, vindo 

depois a constituição da AJE-ES, AJE-SP, 

AJE-RJ, quando, então começamos a 

discutir a constituição da AJE-Brasil, que 

integra, atualmente, o Conselho Nacional 

das Entidades Espíritas Especializadas da 

FEB, consolidando, assim, a integração ao 

Movimento Espírita Federativo, com a 

missão de prestar serviços de assessoria 

técnica, subsidiando a compreensão cien-

tífica e filosófica da Doutrina Espírita. 

 

CE- O que é a AJE-ES, e quais são seus 

objetivos e desafios?  

RA- A Associação Jurídico Espírita do 

Espírito Santo é uma organização da soci-

edade civil, de caráter científico, cultural 

e beneficente, com objetivo de participar 

da administração da justiça, compreendi-

do o seu exercício como o estudo, a difu-

são e a prática da Lei de Justiça, Amor e 

Caridade. Em meu entendimento, dentre 

os principais desafios da AJE-ES e do 

movimento jurídico espírita, destacamos, 

inicialmente a sua aceitação pelos traba-

lhadores e dirigentes espíritas, em razão 

Nascido em Machacalis/MG, em 

06/09/1959, Roberto Ailton Esteves de 

Oliveira formou-se em Direito em 1995, 

pela UVV, quando começou a advogar, 

ainda trabalhando na Caixa Econômica 

Federal, donde saiu em 2000. Desde 

então, dedica-se à advocacia na pers-

pectiva sócio espiritual 

(www.direitosocial.com.br). Atualmente 

é presidente da AJE-ES (www.aje-

es.org.br), coordena o Conselho Delibe-

rativo da AJE-Brasil 

(www.ajebrasil.org.br), preside o Con-

selho Estadual dos Direitos da Pessoa 

Idosa, no Estado do Espírito Santo – 

CEDDIPI-ES, e é diretor administrativo 

do Grupo Espírita Aprendizes do Evan-

gelho – GEAE (www.geae-es.org.br).  

http://www.direitosocial.com.br/
http://www.aje-es.org.br/
http://www.aje-es.org.br/
http://www.ajebrasil.org.br/
http://www.geae-es.org.br/
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da sua especificidade científica e filosófi-

ca, o que torna esse movimento de enti-

dades espíritas especializadas, em razão 

da sua especificidade, excludente de ou-

tros trabalhadores espíritas sem afinida-

des com alguma dessas áreas científicas. 

O que não significa que estarão excluídos 

dos benefícios, frutos das Atividades des-

sas entidades especializadas, como por 

exemplo, uma análise Espírita no enfren-

tamento de problemas sociais como os 

causados pelas drogas e outras diversas 

formas de violações à dignidade da Pes-

soa Humana. 

 

CE- O que é um jurista espírita?  

RA- Ainda estamos discutindo a persona-

lidade do jurista espírita. Eu entendo o 

jurista espírita, como sendo o profissional 

ou operador do direito que já incorporou 

às suas atividades cotidianas a conduta 

espírita, que já pauta as suas atitudes pela 

Lei de Justiça, Amor e Caridade, ainda 

que de forma limitada pelas imperfeições 

características dos espíritos imperfeitos, 

como definidos na escala espírita em O 

livro dos Espíritos. 

 

CE- Você também dá cursos sobre geren-

ciamento do centro espírita e de volunta-

riado. O que o senhor destacaria como 

sendo os problemas mais rotineiros do 

movimento espírita onde o senhor já atu-

ou? E, na sua visão, quais seriam as solu-

ções? 

RA- Em nossas atividades junto ao movi-

mento espírita, com a visão de profissio-

nal do direito e, ainda, com a experiência 

em gerenciamento, adquirida com o tem-

po em que trabalhei na Caixa Econômica 

Federal por cerca de vinte anos, onde 

aprendi a ter foco em resultados, observo 

que os trabalhadores espíritas são ho-

mens e mulheres de boa vontade, mas 

sem as qualificações necessárias ao que 

propõe o Espírito de Verdade, em o prefá-

cio de O Evangelho Segundo o Espiritis-

mo: Os Espíritos do Senhor, que são as 

virtudes dos Céus, qual imenso exército 

que se movimenta ao receber as ordens 

do seu comando, espalham-se por toda a 

superfície da Terra e, semelhantes a es-

trelas cadentes, vêm iluminar os cami-

nhos e abrir os olhos aos cegos. Entendo 

que para 

“iluminar os 

caminhos” são 

necessários 

instrumento e 

ferramentas de 

gestão. Por 

essas razões 

nos propomos 

a realizar capa-

citações para os 

trabalhadores e 

dirigentes espí-

ritas, como 

temos feito 

para outras 

organizações da 

sociedade civil, 

subsidiando-as 

com orientações jurídico-administrativas, 

com o fim de prevenir uma série de pro-

blemas que acabam por responsabilizar 

os gestores, inclusive judicialmente, ge-

rando uma série de transtornos que po-

dem ser evitados. 

 

CE- O senhor é organizador e debatedor 

do 1º Encontro Jurídico Espírita do ES. 

Qual sua expectativa sobre o evento?  

RA- É com grande alegria que estamos 

participando da organização do I EJE-ES, 

com o tema “Novas Estruturas Econômi-

cas, Sociais e Educacionais”. Entendo que 

esse I EJE-ES é resultado dos estudos 

doutrinários jurídico espíritas, desenvol-

vidos ao longo de vários anos na AJE, e 

no GEEU – Grupo de Estudos Espíritas 

Universitário. No entanto, compreende-

mos, também, tendo como eixo a vida 

futura, “como a meta a que a Humanida-

de irá ter e como devendo constituir obje-

to das maiores preocupações do homem 

na Terra” (capítulo II de O Evangelho 

Segundo o Espiritismo), que o I EJE-ES 

produzirá propostas inovadoras que, se 

absorvidas pelas nossas organizações 

sociais e empresariais, governamentais ou 

não governamentais, ensejarão a ilumina-

ção dos caminhos para a Nova Era, a Era 

da Regeneração. 


