
#05                                                                                                                                                          Maio de 2015 

                                                                                                                                                                                                                                  1 

Encontrar pensadores daque-

le calibre foi oportunidade de 

crescimento para mim.  

“Encontrar pensadores da-

quele calibre foi oportunidade 

de crescimento para mim”.  

                                  Cesar Reis 

Página 8 

ENTREVISTA 
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Interaja conosco, sua opinião 

é muito importante para nós:  

criticaespirita.ajees@gmail.com 

Dedicamos esta edi-

ção de Maio exclusi-

vamente para cobrir 

o I Encontro Jurídico Espírita do Espírito 

Santo – I EJE –, realizado nos dias 10, 11 e 

12 de Abril, na Universidade Federal do 

Espírito Santo, em Vitória, apresentando 

extrato das discussões e relatos do que 

ocorreu nesses três dias, além da entrevista 

com César Reis, conferencista do painel 

Economia. 

Foi o primeiro evento de grande porte da 

AJE-ES, com a participação de conferen-

cistas de renome internacional, e cujo obje-

tivo era debater novas estruturas econômi-

cas, sociais e educacionais.  

O que motivou a abordagem dessa temáti-

ca foi o entendimento de que a justiça, nu-

ma acepção plena, somente surge numa 

economia em que todos ganham, numa 

sociedade que permita a cada um explorar 

aquilo que lhe há de melhor, e numa edu-

cação que vise formar homens de bem.  

Isso ainda é utópico, e o panorama atual, 

no qual vivemos, faz com que qualquer 

menção de mudança nesse sentido pareça 

algo de neuróticos, de ingênuos. Afinal, 

nossa economia é aquela na qual muitos 

trabalham, mas apenas poucos usufruem. 

Nossa sociedade é aquela ordenada de mo-

do a que somente poucos grupos tenham 

acesso aos bens da vida. E nossa educação 

é aquela que apenas forma competidores 

para o mercado de trabalho.  

Porém, a mudança é necessária, e o I EJE 

foi um esforço para demonstrar as alterna-

tivas para construir um mundo melhor, a 

partir de discussões sobre o papel do espi-

ritismo e do espírita nesse processo. 

A partir das críticas e sugestões recebidas, 

temos certeza que o próximo EJE será ain-

da melhor.  

Por fim, a leitora e o leitor poderão enten-

der um pouco melhor o que aconteceu no I 

EJE, lembrando que os DVD's já estão à 

venda, podendo ser encomendados pelo e-

mail aje.espiritosanto@gmail.com. Opor-

tunidade única para conhecer a proposta 

que o espiritismo tem para construir novas 

estruturas econômicas, sociais e educacio-

nais. 

 

Boa leitura, 

 

Raphael Faé Baptista 

Caras Leitoras,  
Caros Leitores, 

mailto:aje.espiritosanto@gmail.com
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MATÉRIA DE CAPA 

Entre os dias 10 e 12 de abril na Universidade Federal do Espírito Santo aconteceu o 

I EJE e contou com a presença de Dora Incontri, Alysson Mascaro e Cesar Reis co-

mo palestrantes principais. 

I Encontro Jurídico Espírita 

O estado do Espírito Santo recebeu, nos 

dias 10, 11 e 12 de Abril de 2015 o 1º En-

contro Jurídico Espírita do ES, desenvol-

vendo uma temática normalmente ausen-

te nos eventos do movimento espírita ca-

pixaba e brasileiro.  

 

Durante os três dias, o público entrou em 

contato com discussões profundas sobre 

economia, sociedade e educação, a partir 

de conferências e debates de participantes 

de alto nível técnico. 

 

Em lugar de palestras teatralizadas e que 

apresentam um espiritismo terapêutico, 

de auto-ajuda, quase afetivo-emocional, 

as abordagens demonstraram, de modo 

geral, claro e objetivo, a capacidade que o 

espiritismo possui de impactar nas gran-

des questões que afetam a humanidade 

atualmente, relativas à economia, à socie-

dade e à educação. Além disso, cada con-

ferencista enfatizou, em maior ou menor 

grau, o papel do espírita diante das ques-

tões e das misérias de seu 

tempo, enquanto agente 

transformador e capaz de promover mu-

danças efetivas, pequenas ou grandes, em 

seu raio de ação. 

 

Como já dito, cada painel contou com um 

conferencista, todos especialistas nas res-

pectivas áreas, os quais trouxeram ao pú-

blico suas perspectivas teóricas e traba-

lhos desenvolvidos. Em seguida, dois de-

batedores também problematizaram ques-

tões e contribuíram com suas perspectivas 

sobre o assunto. Depois, o público pôde 

participar do evento, dirigindo perguntas 

aos conferencistas e debatedores. Por fim, 

o conferencista fez o fechamento do pai-

nel, concluindo a partir de tudo que foi 

falado.  

Agora, a leitora e o leitor poderão sabore-

ar um pouco do que foi o I EJE. Faremos 

um breve resumo do que ocorreu em cada 

dia, especialmente na abertura e em cada 

painel – de sociedade, economia e de edu-

cação. Para quem teve o privilégio de par-

ticipar presencialmente, vale a recorda-

ção.  

Na esquerda Prof. Felipe Sellin, ao centro o Prof. Cesar Reis e 

de pé Cassio Drumond no Novas Estruturas Econômicas. 

DVD COMPLETO DO EVENTO 

15 horas de programação 

Apresentações Culturais 

Todas as palestras, perguntas da 
plateia e respostas dos debatedo-
res. 

R$ 90,00 (participantes do evento 

pagam R$60,00) 

Livraria da FEEES e 

aje.espiritosanto@gmail.com 



#05                                                                                                                                                          Maio de 2015 

                                                                                                                                                                                                                                  4 

Pampedia ou Educação Universal é 

um dos sete livros que compõem a 

obra Humanarum Rerum Emenda-

tion (Consulta universal para a re-

forma das coisas humanas), de au-

toria de Juan Amós Comenius, pu-

blicada em 1935, quase trezentos 

anos após a sua morte.  

O dia 10 de abril foi um dia muito importante 

para o movimento espírita do estado do Espírito 

Santo. A abertura do I Encontro Jurídico Espí-

rita do Espírito Santo se deu com a palestra 

magna da Profª Drª. Dora Incontri, com o tema 

"Educação, espiritualidade e transformação 

social".  

Dora Incontri, já conhecida no movimento espí-

rita brasileiro e internacional, possui uma vasta 

literatura na área de pedagogia espírita, tendo 

sido a primeira pessoa a defender uma tese de 

doutorado que colocava o paradigma do espírito 

de maneira central. A tese “Pedagogia Espírita: 

um Projeto Brasileiro e suas Raízes Histórico-

Filosóficas” foi defendida por Dora em 2001 na 

Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo. Segundo a própria Dora, este foi um 

marco para o trabalho que à época estava cons-

truindo, que desenvolve até hoje e que serviu de 

base para sua apresentação na noite de sexta 

feira.  

A palestra da Dora foi antecedida pela apresen-

tação de um vídeo contendo um poema, que 

ficou famoso na voz de Clara Nunes, chamado 

"Canto das três raças", que conta a história da 

resistência à opressão que índios, negros e 

brancos promoveram no Brasil. Inspirada pela 

bela canção, Dora Incontri surpreendeu a todos 

quando cantou, de forma belíssima, a canção 

negra americana “Swing Low, Sweet Chariot”.  

Aquecidas as cordas vocais e diante de um audi-

tório ansioso, Dora Incontri revelou sua satisfa-

ção ao ser chamada para aquele evento, pois era 

a primeira vez que estava no Espírito Santo. 

Tendo viajado por tantos estados do Brasil, o 

pequeno estado da região sudeste ainda não 

havia sido brindado com sua presença. Acredi-

tamos que sua ausência é sintomática: a Associ-

ação Brasileira de Pedagogia Espírita (ABPE), 

presidida pela Dora, tem encontrado enorme 

resistência no interior do espiritismo brasileiro, 

no qual uma leitura não dogmática é constante-

mente encarada como atentado à “pureza dou-

trinária”, fato bastante recorrente no movimen-

to febista.  

Segundo Dora, o trabalho da pedagogia espírita 

tem raízes em clássicos como Comenius, Rous-

seau e Pestalozzi. No Brasil, valem-se de gran-

des experiências como em Euripedes Barsanul-

fo, considerado por José Pacheco, idealizador 

da Escola da Ponte, de Portugal, como uma das 

mais extraordinárias experiências pedagógicas 

do mundo. Além de Eurípedes, há também Aná-

lia Franco, Nei Lobo e Herculano Pires. Este 

último, aliás, foi uma espécie de padrinho inte-

lectual de Dora Incontri e o primeiro a utilizar o 

termo “pedagogia espírita”, tendo editado uma 

publicação homônima, prematuramente encer-

rada por encontrar resistência no interior do 

movimento espírita.  

Assim, Dora fundou, em 1996, a editora Come-

nius, uma referência para o pensamento espíri-

ta e suas bases constitutivas. Com a fundação 

da ABPE, iniciaram-se as turmas de pós-

graduação em pedagogia espírita e os congres-

sos da entidade, que contam com o maior públi-

co entre as instituições espíritas especializadas, 

com cerca de 600 à 800 pessoal, com palestran-

te internacionais e um debate plurirreligioso.  

Partindo desta riquíssima bagagem a palestra 

de Dora buscava nos introduziu à experiência 

que iria apresentar no dia seguinte quando 

apresentou a Universidade Livre Pampédia.  

Canto das Três 

Raças 
Clara Nunes 

Compositor: Mauro Duarte E 

Paulo César Pinheiro 

Ninguém ouviu 

Um soluçar de dor 

No canto do Brasil 

 

Um lamento triste 

Sempre ecoou 

Desde que o índio guerreiro 

Foi pro cativeiro 

E de lá cantou 

 

Negro entoou 

Um canto de revolta pelos ares 

No Quilombo dos Palmares 

Onde se refugiou 

 

Fora a luta dos Inconfidentes 

Pela quebra das correntes 

Nada adiantou 

 

E de guerra em paz 

De paz em guerra 

Todo o povo dessa terra 

Quando pode cantar 

Canta de dor 

 

ô, ô, ô, ô, ô, ô 

ô, ô, ô, ô, ô, ô 

 

ô, ô, ô, ô, ô, ô 

ô, ô, ô, ô, ô, ô 

 

E ecoa noite e dia 

É ensurdecedor 

Ai, mas que agonia 

O canto do trabalhador 

 

Esse canto que devia 

Ser um canto de alegria 

Soa apenas 

Como um soluçar de dor 

http://www.vagalume.com.br/clara-nunes/
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Os palestrantes no 

Crítica Espírita 

O professor Felipe Sellin foi 

responsável pela primeira maté-

ria de capa do nosso jornal. Na 

edição de Janeiro deste ano 

publicou o artigo sobre Teoria e 

Prática Espírita. Na mesma 

edição de abertura do jornal, o 

professor Alysson nos concedeu 

uma excelente entrevista. O 

professor Carlos Loeffler escre-

veu a matéria de capa da última 

edição de nosso jornal em que 

se dedicou a debater a Ciência 

Espírita e o Espiritismo. 

O dia 11 foi muito intenso, e começou com as 

discussões do painel Sociedade. Pela terceira vez 

em Vitória, o Prof. Dr. Alysson Leandro Masca-

ro, advogado e doutor em Filosofia do Direito, 

proferiu a conferência com o tema "Sociedade, 

política e justiça: horizontes contemporâneos".  

Para quem achou que iria encontrar um clichê, 

ou assistir uma palestra emotiva ou motivacio-

nal, certamente se surpreendeu com o criticismo 

característico do Dr. Alysson, o qual demarcou 

nitidamente seu modo de pensar e sua visão so-

bre os caminhos atuais para se pensar a socieda-

de. Foi uma exposição que incomodou e colocou 

as pessoas para pensar.  

Para Alysson, o papel dos espíritas é estar do lado 

daqueles que sofrem. Mas não como costumamos 

entender isso. O desafio é compreender aquele 

que está ao meu lado como a um irmão, a quem 

eu devo pensar nele antes de mim mesmo. Como 

ele disse, "se no mundo há lepra, o espírita não é 

aquele que se compadece dos leprosos, mas aque-

le aquele que pega a lepra para si".  

O painel foi seguido pelos debatedores Carlos 

Friedrich Loeffler, professor universitário e dou-

tor em , e por Felipe Sellin, mestre em sociologia 

e professor universitário.  

Carlos Loeffler, com o tema "dinâmicas sociais à 

luz do espiritismo", problematizou certos aspec-

tos que compõem a sociedade a partir de catego-

rias espíritas, como a reencarnação e elementos 

espirituais que interferem no funcionamento da 

sociedade.  

Felipe Sellin, por sua vez, utilizou a apresentação 

de Alysson para debater a necessidade de crítica 

social. Para ele a maioria dos espíritas não perce-

bem como o paradigma do espírito é transforma-

dor e acabam por reproduzir a ideologia domi-

nante inclusive se justificando de interpretações 

de textos da literatura espírita. Segundo ele é 

muito confortável justificar uma vida de privilé-

gios para uma consciência tranquila frente às 

desigualdades existentes. 

Alysson ainda respondeu às perguntas do público 

por mais 50 minutos, fazendo uma complemen-

tação muito rica e incisiva de sua fala.  

Nesta obra publicada pela editora Comenius, e com prefácio de Dora Incontri, o professor 

Allyson Mascaro apresenta alguns ensaios em que coloca o espiritismo como herdeiro do cris-

tianismo primitivo.  De grande profundidade, apesar das poucas páginas, este livro é uma 

contribuição fundamental ao pensamento social espírita. 

Neste momento de grandes perplexidades sociais e crise de valores, de apatia das 

consciências e necessidade de novos rumos para a humanidade, esta obra é uma 

oportunidade importante de debate crítico e corajoso.  

Novas Estruturas  

Sociais 
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O Lar Fabiano de Cristo foi fundado em 8 de janeiro de 1958, a partir 
da ideia de estudiosos do Evangelho que desejaram sair dos estudos 
teóricos sobre a caridade para a prática efetiva. Deste momento parti-
ciparam, entre outros, Francisco Cândido Xavier, Carlos Torres Pasto-
rino, Divaldo Pereira Franco, Jorge Andréa dos Santos, José Hermóge-
nes de Andrade Filho, Alziro Zarur e Jaime Rolemberg de Lima. 

A proposta inicial consistia em apoiar lares que acolhessem entre seis 
e dez crianças, com atenção individualizada, como se adoção fosse. 
Cada um do grupo contribuiria para que nada faltasse às crianças e a 
quem os acolhesse. 

Logo identificou-se que as crianças beneficiadas ao retornarem às fa-
mílias de origem  viviam conflitos de toda ordem, especialmente por 
não existir afinidade na orientação que recebiam. A família também 
precisava de apoio e passou a ser a unidade de atendimento do 
Lar Fabiano de Cristo, uma iniciativa viabilizada com a criação de 
uma empresa com a finalidade de garantir recursos para uma obra 
social: a hoje CAPEMISA Instituto de Ação Social. (texto do site) 

Os palestrantes no 

Crítica Espírita 

Neste mês temos o prazer de 

apresentar uma entrevista reali-

zado com o professor Cesar 

Reis. A Coluna da AJE-ES, que 

é publicada todos meses, neste 

jornal é assinada por Roberto 

Airton Esteves. A coluna vem se 

dedicando a um projeto de con-

sultoria aos grupos espíritas 

quanto a sua personalidade 

jurídica. O número #3 do jornal 

apresenta um artigo de Cassio 

Drummond  sobre o consumo 

as teias que nos prendem ao 

consumo. 

No início da tarde do dia 11, o público recebeu 

César Reis, referência mundial em assistência e 

promoção social pelo Lar Fabiano de Cristo, o 

qual foi o conferencista do painel Economia 

com o tema “Uma economia para a nova era”. 

César Reis apresentou teorias econômicas que 

evidenciam um lado “não monetário” da econo-

mia, como a natureza em si e a dedicação dos 

pais com seus filhos. Segundo ele, o “bolo da 

economia” possui várias camadas, mas somente 

algumas camadas são monetarizadas, transfor-

madas em dinheiro. Ou seja, aquilo que é efeti-

vamente quantificada na economia atual é so-

mente uma parte daquilo que compõe o todo 

econômico. 

Além disso, César Reis considerou a sociedade 

como um organismo vivo, cuja economia se dá 

em rede: uma ocorrência econômica, mesmo 

entre poucas pessoas, é capaz de afetar o todo e 

vice-versa. Logo, da família até sociedades intei-

ras, todos são afetados por uma multidão de 

micro-eventos econômicos. 

O conferencista, então, demonstrou como 

exemplos concretos de novos modos de pensar e 

fazer economia podem construir as bases da 

economia da nova era. Ele citou a iniciativa de 

uma comunidade do estado do Ceará, que de-

senvolveu, a partir de experiência de economia 

solidária, uma nova moeda, a Palma, que reco-

nhece como válidas certas atividades, mas que 

não são aceitas no modelo econômico tradicio-

nal. A comunidade se organizou e fundou o 

Banco Palma (http://

www.institutobancopalmas.org/), que promove 

a economia solidária na região onde está estabe-

lecida, capacita os moradores em empreendedo-

rismo, além de trabalharem a educação finan-

ceira de crianças, com a moeda Palminha. 

Vale lembrar que César Reis frisou, em diversos 

momentos, o pensamento de Herculano Pires 

de que o espiritismo é uma filosofia prática, que 

a teoria precisam se converter em ação no mun-

do. 

Encerrada sua fala, houve o debate com o Dr. 

Roberto Ailton Esteves de Oliveira, advogado, 

presidente da AJE-ES e membro do Conselho 

Estadual do Idoso, e Cássio Drumond Maga-

lhães, advogado e presidente da Comissão do 

Direito do Consumidor da OAB/ES. 

Novas Estruturas  

Econômicas  

http://www.institutobancopalmas.org/
http://www.institutobancopalmas.org/
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Os palestrantes no 

Crítica Espírita 

No mês de Fevereiro publica-

mos uma entrevista com o pro-

fessor Atillio Provedel. Na en-

trevista o professor conta sua 

experiência como coordenador 

do grupo de estudos saúde e 

espiritualidade, projeto de ex-

tensão universitária. Ainda não 

tivemos a oportunidade de en-

trevistas Dora Incontri e Dalva 

Silva.  

Ao final do dia 11, tivemos novamente a partici-

pação da Professora Dora Incontri, no painel 

Educação, desenvolvendo o tema "A proposta da 

pedagogia espírita". Em sua exposição, Dora 

Incontri apresentou a experiência pedagógica 

que desenvolve na Universidade Livre Pampé-

dia, localizada numa chácara próxima a Bragan-

ça Paulista, no Estado de São Paulo. 

Segundo Dora, trata-se de uma experiência ino-

vadora, na qual pretende promover cursos sem 

qualquer vinculação institucional com o Minis-

tério da Educação e Cultura. Ela explicou que o 

curso de pós-graduação em pedagogia espírita, 

por exemplo, precisa ser conveniada a uma ins-

tituição de ensino superior, porém, a participa-

ção dessa instituição se limita a questões buro-

cráticas, às vezes, uma simples assinatura.  

Dentro da ideia de novas estruturas educacio-

nais, Dora apresentou vídeos institucionais da 

Universidade Livre Pampédia, disponíveis no 

youtube, e esclareceu que a proposta pretende 

trabalhar a interdisciplinaridade de modo am-

plo, e que o modelo do MEC às vezes não permi-

te isso. Porém, as habilidades desenvolvidas 

serão importantes para uma formação mais hu-

manística e plena do ser.  

Por isso, como algo inovador, ainda é incerto o 

futuro da Universidade Livre Pampédia e suas 

relações institucionais com os órgãos públicos 

de ensino.  

Como debatedores, tivemos a participação de 

Dalva Silva Souza, que falou sobre as atividades 

que a Federação Espírita do Estado do Espírito 

Santo tem desenvolvido na área de educação 

espírita da infância, juventude e família, e o Dr. 

Attílio Provedel, que expôs ao público suas ativi-

dades junto ao Núcleo de Estudos em Ciência e 

Espiritualidade na Universidade Federal do Es-

pírito Santo.  

Novas Estruturas  

Educacionais  

A árvore, símbolo da pedagogia espíri-

ta aparece na capa da obra de Dora 

Incontri, a Educação Segundo o Espi-

ritismo, obra fundamental para o mo-

vimento pedagógico espírita.  A árvore 

ainda aparece no símbolo da Univer-

sidade Livre Pampédia. 
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 “O Encontro Jurídico-Espírito foi de excelente 
qualidade, seja em relação ao conteúdo discuti-
do, quanto aos excelsos palestrantes, bem co-
mo, pela estrutura do evento que primou pela 
organização sem exceder em formalismos des-
necessários, de forma que, em alguns momen-
tos, quase nos sentíamos em uma espécie de 
mesa redonda em que era possível a participa-
ção ativa da assembléia, em plena contribuição 
à construção do discurso democrático. Espero 
poder participar de outros eventos do mesmo 
nível.”  

Savele Xavier de Barros  

Reflexões sobre o Encontro  

 
O evento foi muito útil, com dis-
cussões profícuas e necessárias 
estimulando uma visão crítica, 
estimuladora e diferenciada. Foi 
uma satisfação participar.  

Marcos Tito 

 Parabéns pelo evento que coloca a doutrina como instru-
mento de reflexão / ação indispensável para o enfrenta-
mento dos desafios da atualidade. Considerando-se que 
não teremos salvadores milagrosos para os problemas que 
são nossos, "amai-vos e instruí-vos", mas o momento pede 
também que ajamos, saiamos da zona de conforto 
"criminalizando" tudo! O preço que as pessoas de bem 
pagam pela ousadia dos que ainda estão "maus" é muito 
alto! Não esmoreçamos!  

Rogerio Fraga 

 
I EJE-ES, um Encontro inquietante e subs-
tancialmente reflexivo. Mentes abertas ao 
processo de mudança de paradigmas. Pesso-
as dispostas à crítica muitas vezes duras, 
outras mascaradas em discursos cheios/
vazios e nos sorrisos amarelados. Uma equipe 
de desbravadores! Um encontro de futuros 
desbravador. 
Obrigada AJE-ES pela oportunidade das re-
flexões/ações. Thiara Faé 

 
O I Encontro Jurídico Espírita do 
ES superou minhas expectati-
vas, reunindo palestrantes e debate-
dores do mais alto nível. Assim, foi 
bem gratificante participar desse 
encontro que contribuiu grande-
mente para a melhoria de minha per-
cepção da realidade pela qual o pa-
ís atravessa.  

Cláudio José Abranches Mansur 

 No meu entendimento o  evento foi de 
grande valia, tendo em vista que existe 
possibilidade do Movimento Espírita no 
Brasil tomar novos rumos no sentido de 
ser mais proveitoso para sociedade bra-
sileira focando a área da Filosofia e Ci-
ência que a compõe. De tal forma que 
possamos exercer cidadania buscando 
uma relação de justiça com base na éti-
ca fortalecendo as  Instituições em nos-
sa comunidade. Rosa Melo 

 
Parabenizo e agradeço aos organizadores do evento, 
por proporcionarem uma oportunidade maravilhosa e 
rica de aprendizado, discussão de ideias construti-
vas e de melhoramento de projeto de vida (individual 
e coletivo). Para mim, o ambiente e a convivência 
nestes momentos representou (e representa) uma 
renovação da proposta de transformação, das ener-
gias positivas e de compreensão do caminho de 
amor. Bárbara Juliana Pinheiro Borges 
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MOMENTOS 

O cantor Rick Debiazi numa na recep-
ção do segundo dia do encontro 

A participação do público foi fundamental e deve 
ser ampliada para o próximo encontro 

O Presidente da AJE-BR e pro-
motor de justiça em São Paulo 
Tiago Essado na saudação de 

Apesar da bela imagem do avô e seu neto, 
pretendemos para os próximos encontros, 
organizar o ejinho, um ambiente para as 
crianças enquanto pais participam do evento  

A presidente da FEEES Dalva Sou-
za, o Professor Atillio Provedel 
responsável pelo grupo de estu-
dos de saúde e espiritualidade da 
UFES e Raphael Faé atentos na 
mesa sobre educação.  

O Professores Alysson e Dora auto-
grafaram suas obras. 
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ENTREVISTA 

 Jornal Crítica Espírita—Coronel 

César Reis, o senhor participa de 

instituições que desenvolvem proje-

tos de amplo impacto social, com 

reconhecimento mundial. Conte 

para nossos leitores como surgiu a 

Capemisa Social e o Lar Fabiano de 

Cristo  

CESAR REIS - A Capemisa Social surgiu 

em 2008 como desdobramento da Ca-

pemi, por questões da legislação. O Lar 

Fabiano foi fundado em 1958 e, dentro 

dele, em 1960, foi fundada a Capema, 

depois Capemi. Os dirigentes eram os 

mesmos, voluntários. Desde o início, por 

disposição estatutária, a Capemi gerava 

recursos para a sustentação do Lar. Os 

pioneiros diziam que o modelo funciona-

va com uma mão que arrecada e uma mão 

que distribui mas o coração é o mesmo. 

Isto vale sempre, é nossa cláusula pétrea. 

Temos assim um importante trabalho 

assistencial que está em todo o País. O Lar 

Fabiano executa diretamente, em suas 

unidades, o apoio a famílias em situação 

de miséria, em suas cerca de 54 unidades 

próprias. A Capemisa Social é uma enti-

dade de assessoria, treinando, capacitan-

do pessoas e dirigentes para que possam 

cumprir bem as suas tarefas. Também há 

uma ajuda financeira de complementação 

para mais de 140 unidades em todo o Bra-

sil. 

CE-Quais são hoje os maiores desa-

fios que essas instituições enfren-

tam? 

CR- Os maiores desafios estão na contí-

nua adequação aos ditames das leis nas 

áreas sociais. De uns anos para cá houve 

mudanças profundas na legislação que 

implicam, inclusive, em aumento de cus-

tos. Além disso, na área de geração de 

recursos, a economia brasileira não vive 

um bom momento. 

 

CE- O Brasil, segundo dados da 

ONU, é o segundo país mais desi-

gual do mundo. A que o senhor atri-

bui como causa dessa situação, e 

quais os caminhos para superá-la? 

CR- A desigualdade social no Brasil é his-

tórica. Grande concentração de riquezas 

nas mãos de poucos. Muita dificuldade 

para uma legião de criaturas que vivem 

em situação de miséria. Se há causas his-

tóricas, também há causas políticas, orga-

nizacionais e, diria, profundamente edu-

cacionais. Interesses políticos, revivendo 

os feudos dos “velhos coronéis”, continu-

am presentes. O bem público ainda é uma 

abstração interpretada pelos poderosos 

do momento. Precisamos de uma educa-

ção de qualidade, em todo o País, a fim de 

formar gerações preparadas para a dis-

cussão verdadeira dos grandes temas na-

cionais, que dê efetiva responsabilidade 

Nosso entrevistado do mês é Cesar Soares 

dos Reis, natural do Rio de Janeiro, nasci-

do em 1938, coronel reformado do Exérci-

to. Formado na Academia Militar das 

Agulhas Negras, em 1959; em Matemática 

pela Universidade do Sul de Minas; pós-

graduado em Pesquisa Operacional pelo 

Instituto Militar de Engenharia, além de 

ter participado de diversos cursos na Fun-

dação Getúlio Vargas, nas áreas da Admi-

nistração e Economia. Atualmente, é pro-

fessor do Colégio Militar do Rio de Janei-

ro e de diversas universidades, nas áreas 

da Matemática e da Administração. É 

também diretor-presidente do Instituto 

de Cultura Espírita do Brasil, membro do 

Conselho Superior da Federação Espírita 

Brasileira, ligado ao Lar Fabiano de Cristo 

desde 1965. Foi coordenador de unidade 

assistencial em Três Corações, depois 

diretor, vice-presidente e presidente. Na 

antiga Capemi foi diretor, vice-presidente 

e presidente, Com a transformação defini-

da pela legislação, é presidente do Conse-

lho de Administração da Capemisa Segu-

radora, diretor-presidente da Capemisa 

Social e conselheiro do Lar Fabiano. 

Cesar Reis 
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aos administradores que serão preparados 

para o exercício das suas funções. 

 

CE-Como conferencista do painel 

Economia, no I Encontro Jurídico 

Espírita do Espírito Santo, o tema 

de sua exposição foi "Uma Econo-

mia para a Nova Era". Para quem 

não foi ao evento e em poucas pala-

vras, do que se trata essa economia 

e essa nova era? 

CR- Na nova era imaginamos uma socie-

dade conectada, em rede. Nenhuma rede 

é mais forte do que sua malha mais fraca, 

parodiando Gibran. Então pensamos em 

fortalecer as malhas que se transformari-

am em pequenas redes locais, integradas 

gradativamente a redes maiores, até que 

se chegue à grande rede mundial onde 

todos serão igualmente agentes e pacien-

tes e serão responsabilizados por isso. 

Mostramos exemplos de iniciativas que 

existem, como bancos comunitários e 

cooperativos que estão mudando a viva de 

muita gente, anteriormente marginaliza-

da. Há um novo conceito de crédito soli-

dário e os juros são nas imediações do 

zero. Há capacitação e treinamento para 

empreendedorismo, estímulo ao trabalho, 

banco de horas de voluntariado, enfim, 

mesmo nas condições difíceis de nossa 

sociedade de hoje já se demonstra que é 

possível mudar a partir do conceito de 

redes de mutualidade. Na nova era tere-

mos soluções simples, locais, mas que 

funcionam para que todas as pessoas pos-

sam usufruir de uma nova era onde o con-

forto essencial será disponibilizado para 

todos. 

 

CE-O cenário econômico mundial é 

dominado pelo capitalismo, em sua 

feição mais individualista, opresso-

ra, injusta e egoísta. Como romper 

com isso? 

CR-  Nosso problema não é de capitalismo 

ou socialismo ou seja qual for o nome que 

se queira dar ao sistema econômico vigen-

te. Tudo funciona onde há o bem. Nada 

funciona onde há a cobiça, a avareza, a 

injustiça, a opressão. Nosso problema não 

é de sistema. Nosso problema está no 

homem. Nenhum sistema funcionou bem 

até hoje. Porque predomina o egoísmo e, 

por decorrência, luta-se por interesses 

que aviltam o homem que teima em igno-

rar que a lição das coisas que sobrevivem, 

crescem e se desenvolvem está na coope-

ração. Vemos isso nas células, na estrutu-

ra atômica, nas plantas, em todos os rei-

nos, exceto no reino humano que, ao usar 

o livre-arbítrio discricionariamente, vive 

na contramão de todo o processo evoluti-

vo. Evoluímos porque é a lei divina que se 

nos impõe. Se fosse depender só de nós, 

ainda estaríamos na idade da pedra, ca-

çando, matando, disputando espaço, po-

der, domínio. Aliás, se olharmos bem, 

embora sofisticados, continuamos matan-

do, roubando, destruindo, lutando pelo 

poder, querendo mandar, ganhar, en-

quanto o outro deve perder. Olhemos a 

história, as civilizações da Índia, do Egito, 

da Mesopotâmia, os gregos, os romanos, a 

Idade Média com as Cruzadas, a Inquisi-

ção, a tragédia da revolução francesa que 

levantou a bandeira da liberdade e da 

igualdade mas, esquecendo-se da fraterni-

dade, desaguou no regime do terror. No 

século XX ficamos ainda mais inteligentes 

e mais perigosos, Os sistemas da época, 

ditos socialista ou comunistas ou imperia-

listas, nos atiraram a duas guerras mundi-

ais e a centenas de outras guerras que 

estão por ai. Parece que somos cada vez 

mais inteligentes, com os computadores 

fantásticos, as sondas interplanetárias, os 

microscópios eletrônicos. Mas somos 

também cada vez mais perigosos. Temos 

arsenais nucleares capazes de destruir a 

Terra dezenas de vezes embora uma só 

fosse suficiente. Gastamos fortunas em 

cosméticos e em dietas mas nossos irmãos 

nas favelas do Brasil, na África, na Ásia e 

também, hoje, em boa parte da Europa, 

morrem de doenças simples, porque não 

têm acesso a água, a esgotos, a vacinas de 

baixo custo. É de se perguntar, quando 

destruímos o meio ambiente, quando ul-

trapassamos a capacidade de regeneração 

da mãe Natureza, o inteligente homem do 

século XXI aonde vai com seus sofistica-

dos sistemas sociais? Repetimos: qual-

quer sistema serve quando o homem é um 

homem de bem. A recíproca é verdadeira. 

O problema não é do sistema, é do ho-

mem.  

 

CE-O senhor foi um dos idealizado-

res do cartão de crédito "O BEM", 

cujo objetivo seria criar um fundo 

para financiar projetos, espíritas ou 

não, que promovessem a tolerância, 

o respeito, a diversidade, a solidari-

edade, etc. Porém, o cartão sofreu 

duras críticas do movimento espíri-
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ta. Conte como foi a implantação do 

cartão e como está atualmente. 

CR- O Cartão do Bem está parado. Agra-

deço as críticas dos irmãos. Elas serviram 

para me alertar. Necessitaria de um siste-

ma de informática bem sofisticado para 

prestar contas on line do lançamento que 

estava sendo feito. Também necessitaria 

de funding bastante razoável que, no mo-

mento não estava disponibilizado para 

nós. Na verdade nós só queríamos apoiar 

as obras do bem mas não estávamos pre-

parados. A ideia básica era a que temos na 

Obra de Fabiano. Se temos despesas cer-

tas em nossos trabalhos de assistência, 

nossas receitas são incertas, várias de 

nossas federativas têm problemas, estão 

em estados enormes, como, por exemplo, 

o Pará, Amazonas, Bahia, dentre outros. 

As visitas dos dirigentes são pagas do 

próprio bolso, viagens, hotéis e todos os 

demais custos com equipamentos. O tra-

balho federativo se transforma muitas 

vezes em  sacrifício pessoal e, também, é 

limitador. Quem não tem recursos pesso-

ais fica restrito. O Cartão do Bem viria 

para ajudar na geração de recursos para a 

área social e para a gestão administrativa 

do trabalho federativo. Temos uma expe-

riência com uma das unidades da Obra de 

Fabiano, lá do Rio Grande do Sul. Vende-

mos um produto com sorteio. Uma parte 

da arrecadação, de acordo com a lei, é 

disponibilizada para a APAE que, assim, 

tem seu orçamento anual assegurado para 

prestar os serviços que nós todos admira-

mos. Não é um cartão espírita, nem um 

cartão da APAE. É apenas um cartão do 

bem. E funciona. 

 

CE-Em sua exposição no I EJE, o 

senhor falou muito da sociedade 

como algo vivo e da importância da 

rede, em que os atos praticados ine-

vitavelmente repercutem numa infi-

nidade de locais, desde a família até 

grupos maiores. Como o senhor vê 

o papel do Centro Espírita e daque-

les que querem participar de uma 

economia da nova era na constru-

ção de uma rede em que todos ga-

nhem? 

CR- O centro espírita deve ser uma célula 

viva da comunidade onde se situa. Inicial-

mente verificamos que há grande quanti-

dade de casas espíritas que não funcio-

nam durante os dias da semana, exceto, 

por vezes, aos sábados e domingos. Num 

País pobre como o nosso, é um desperdí-

cio tantas salas fechadas, que poderiam 

ser usadas pela comunidade. Seria tam-

bém, excelente oportunidade de trabalho 

para voluntários. A legislação de assistên-

cia social de hoje nos convoca ao territori-

alismo, ou seja, depois de uma análise dos 

problemas do local, do território onde o 

Centro se posiciona, ele pode se oferecer 

como um equipamento, uma ferramenta 

que se integra com os demais equipamen-

tos do território para que as pessoas que 

vivem ali, vivam melhor. Isso pode ser o 

começo de uma série de ações comunitá-

rias que acabarão por beneficiar o próprio 

centro. Não se trata de catequizar nin-

guém, mas é abençoada oportunidade de 

trabalho que podemos aproveitar para 

disseminar o bem, a tolerância, a solidari-

edade e tantos outros valores que, pelo 

exemplo, podem servir para disseminar o 

modo espírita de viver lembrando de Her-

culano Pires que nos informa ser o Espiri-

tismo uma filosofia prática. 

 

CE-Qual sua avaliação do I Encon-

tro Jurídico Espírita do Espírito 

Santo, e o senhor pode contribuir 

com alguma sugestão para que o 

próximo seja melhor? 

CR—Não pude participar de todo o en-

contro mas do que vi, fiquei feliz e honra-

do. Encontrar pensadores daquele calibre 

foi oportunidade de crescimento para 

mim. Quanto a sugestões, muito me agra-

da uma participação maciça de todos. 

Sugeriria fossem montados grupos, ofici-

nas, com estimuladores, dentro de temas 

previamente definidos. Os grupos fariam 

seus relatórios e os apresentariam. No 

final do dia, um dos expositores convida-

dos faria uma palestra síntese, para o 

encerramento do tópico em debate. Me-

nos palestras magistrais e mais oportuni-

dade de trabalho e participação para to-

dos.  

 

 

 


