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ANO IV

Perespírito

Na edição anterior trata-
mos de Instinto e Ra-
zão, manifestações que 

refletem a natureza material e 
a espiritual dos seres humanos. 
Em seguida, Kardec nos fala 
sobre o elo que promove a liga-
ção entre Corpo e Alma:
“O laço ou perispírito, que prende 
o Espírito ao corpo, é uma espé-
cie de envoltório semimaterial. A 
morte é a destruição do invólucro 
mais grosseiro. O Espírito con-
serva o segundo, que lhe constitui 
um corpo etéreo, invisível para nós 
no estado normal, porém que pode 
tornar-se acidentalmente visível e 
mesmo tangível, como sucede no 
fenômeno das aparições. O Espíri-
to não é, pois, um ser abstrato, in-
definido, só possível de conceber-se 
pelo pensamento. É um ser real, 
circunscrito que, em certos casos, 
se torna apreciável pela vista, pelo 
ouvido e pelo tato.”
A palavra perispírito é uma 
composição de peri, que vem 
do grego e significa “em tor-
no de”, com espírito. Assim, 
o termo perispírito designa 
adequadamente o que de fato 
é: o envoltório permanente do 
Espírito. Sendo altamente mol-
dável, o perispírito se contrai 
durante o processo reencarna-
tório, permitindo que o Espíri-

to se ligue ao embrião, célula a 
célula, e possa presidir – mes-
mo que de forma inconscien-
te – o processo de formação 
e crescimento do novo corpo 
físico, cuja anatomia reflete 
as suas necessidades para a 
reencarnação que se inicia. Os 
mais variados aspectos do cor-
po material, incluindo órgãos 
internos e externos, aparência, 
funcionalidades, deficiências, 
tudo enfim está estrategica-
mente impresso no perispírito, 
transferindo-se para o corpo 
em formação.

Por séculos a fio aceitamos a 
alegoria de que haveria um 
“anjo anotador” para cada pes-
soa, marcando numa caderneta 
especial os seus erros e acertos. 
Por essa versão fantasiosa, ao 
cabo da existência do corpo 
cada um seria submetido a um 
balanço, no qual seriam con-
frontadas as marcações boas 
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e as más. E o veredito quanto 
ao local – bom ou mau – em 
que passaríamos a viver por 
toda a eternidade, viria desse 
contraste, geralmente deficitá-
rio, registrado na caderneta do 
nosso “anjo anotador”.
Com a informação acerca da 
existência do perispírito, pas-
samos a compreender que 
saúde ou doença, aptidões 
ou deficiências, nada é fruto 
do acaso; são anotações vitais 
que o Espírito carrega consigo, 
impregnadas em seu perispíri-
to. Nem prêmio, nem castigo, 
nem injustiça nem distração da 
Providência Divina: cada novo 
corpo reflete com naturalidade 
as virtudes – que são aquisi-
ções permanentes - e os vícios 
– lacunas latentes que ainda 
esperam por transformações 
essenciais do Espírito. 
Se quisermos dar algum senti-
do à lenda do “anjo anotador”, 
somos levados a identificá-lo 
com o perispírito, onde tudo 
fica registrado, não para um 
“julgamento final”, mas para o 
cumprimento simples e direto 
da Justiça Divina que, segundo 
aprendemos com Jesus, pode 
ser resumida nesta máxima: a 
cada um será dado segundo as 
suas obras.

“O laço ou perespírito, 
que prende o Espírito ao 

corpo, é uma 
espécie de envoltório 

semimaterial”

Esta seção trata, de modo 
sequencial, dos temas contidos 
na síntese da Doutrina Espírita 
que se encontra na seção VI 
da Introdução de O Livro dos 
Espíritos (LE).
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Diga-me quem és que te direi com quem andas

A conversa com Roberto 
Bittencourt, um dos 
precursores do traba-

lho de prevenção ao suicídio 
em São Carlos, foi amistosa, 
leve e descontraída. Aos 45 
minutos, quando já tínha-
mos encerrado oficialmente a 
entrevista, mas ainda com o 
gravador ligado, Beto, como 
é conhecido por muitos, arre-
matou a prosa assim: “Sempre 
estamos acompanhados. Com 
quais espíritos nos identifica-
mos depende de quem somos, 
da nossa faixa vibratória”.
Um pouco antes, ele falava so-
bre as diversas influências que 
nos circundam a todo o mo-
mento. “Todos nós temos um 
anjo guardião; e não há, obri-
gatoriamente, um espírito que 
nos influencie negativamente 
o tempo todo, ele é atraído por 
nossa vibração ou pelas nossas 
tendências”, destacou.
“Aprendemos com a Doutrina 
Espírita que passíveis de se-
rem obsediados todos somos, 
mas aceitar a obsessão nega-
tiva, permitir que nos condu-
zam a atos violentos, é nosso 
livre arbítrio”, completou. Ele 
lembra que mesmo que seja 
consequência de uma obses-
são, ter uma atitude negativa 
não tira a responsabilidade 
de uma pessoa, nem mesmo 
daquela que se suicidou. 
“Falamos de influência perni-
ciosa, mas não podemos nos 
esquecer das influências benéfi-
cas, que são os anjos guardiões, 
orientadores, enfim, trabalha-
dores do plano espiritual que 
nos acompanham o tempo todo. 
Cabe a nós ouvi-los”, reforçou.

Prevenção ao suicídio
São vários os motivos que 
levam uma pessoa ao suicídio, 
assim como são várias as ati-
tudes que podem ser tomadas 
para evitá-lo. O Centro Espíri-
ta Francisco de Assis, ao qual 
Beto é ligado, editou o livreto 
“Suicídio Nunca”, que contém 
essas informações. 
A equipe da casa teve um 
grande estímulo para iniciar 
uma atuação focada na preven-
ção ao suicídio. ´Façam a parte 
de vocês, que nós faremos a 
nossa’. Essa foi a frase que a 
espiritualidade disse, no início 
dos trabalhos mediúnicos.

“Nós já tivemos vários retor-
nos. Lembro-me de um relato 
que deixou bem clara a atu-
ação da espiritualidade. Um 
senhor havia levado para casa, 
despretensiosamente, esse li-
vreto. Mais tarde, seu sobrinho 
lhe contou que estava decidi-
do a se suicidar, mas mudou 
de ideia após ler o livro que 
encontrou sem querer na casa 
do tio. Essa história ficou bem 
marcada”, relatou Beto. 

Dados da OMS
Segundo dados divulgados 
pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) em 2018, cerca 
de 800 mil pessoas tiram a 
própria vida todos os anos, ou 
seja, a cada 40 segundos, uma 
pessoa se mata. Atualmente, o 
suicídio é a segunda principal 
causa de morte entre jovens 
com idade entre 15 e 29 anos.
“A gente vê o registro dos ca-
sos que terminaram em óbito, 
mas quantos outros jovens não 
estão no limiar de uma situa-
ção dessa?”, alerta Beto.

Campanha 
Diante desses dados, o grupo 
de trabalhadores deu início, 
em 2013, à Campanha de 
Amor à Vida – Suicídio Nunca, 
realizada na Praça do Mercado 
Municipal.
“Inicialmente o que mais nos 
tocou foi a quantidade de es-
píritos que se manifestam em 
reuniões mediúnicas de socor-
ro a suicidas, com estado de 
sofrimento muito pungente, 
muito tocante. E muitos colo-
caram essa questão: ‘como eu 
quisera saber disso enquanto 
eu estava encarnado’”, expli-
cou Beto. Foi um reforço para 
a realização da ação.
Em sua 7ª edição, a Campanha 
será realizada no dia 14 de 
setembro (sábado), das 9h às 
12h. A ação conta com volun-
tários de várias casas espíritas 
e não exige um cadastro pré-
vio para quem quer trabalhar. 
Basta apenas comparecer ao 
local, pouco antes das 9h. 
O livreto “Suicídio Nunca” 
será distribuído nesta data e 
também está disponível no site 
da USE e no site SEOB.

NOTÍCIA

“Sempre estamos acom-
panhados. Com quais 

espíritos nos identifica-
mos depende de quem 
somos, da nossa faixa 

vibratória”



ENTREVISTA

Do 1º lugar no Torneio de Oratória às 
palestras nos Centros Espíritas

Muitos já o conhecem. 
Também pudera, são 
mais de 50 anos como 

palestrante espírita. Doutor 
em Física e Professor Sênior do 
Instituto de Física de São Carlos 
(USP), Otaciro Rangel Nascimen-
to mudou-se do Rio de Janeiro 
para São Carlos em 1978. Espírita 
havia mais de 15 anos, logo se 
envolveu em atividades na cida-
de e passou a frequentar a SEOB, 
ainda na Rua Padre Teixeira.
Autor do livro “Das Causas 
Primárias”, editado pela FEEGO 
em 2016, Otaciro contou, em 
entrevista ao Correio do Bem, 
como se tornou um palestrante 
espírita. E falou, ainda, sobre 
sua atuação nesses dois campos 
do conhecimento: Física e Espi-
ritismo. Confira. 
Desde quando o senhor frequenta a 
SEOB?
Quando nos mudamos para 
cá começamos a frequentar o 
“Obreiros do Bem” na Rua Pa-
dre Teixeira esquina com a Rua 
9 de Julho. Desde então assumi-
mos responsabilidades com al-
gumas reuniões noturnas e com 
o trabalho de Evangelização 
aos domingos de manhã, já que 
tínhamos cinco filhas na idade 
adequada e, como fazíamos o 
Culto do Evangelho no Lar, era 
conveniente que as meninas 
convivessem com outras crian-
ças de família espírita.
Quando começou a dar palestras 
sobre a Doutrina Espírita?
Começamos a frequentar a Mo-
cidade Espírita com 18 anos, em 
Goiânia (minha cidade natal), 
isso em 1962. Fazia parte das 
atividades dar oportunidades 
aos jovens para preparar temas 
para estudo em conjunto, o que 

nos ajudou a desenvolver o uso 
da palavra em público. Com 20 
anos participei de um torneio de 
oratória, organizado pelo Depar-
tamento de Juventude da União 
Espírita Goiana (hoje FEEGO) e 
fomos contemplados com o pri-
meiro lugar. Como prêmio tive 
que fazer a palestra da Confra-
ternização de Centros Espíritas 
de Goiânia, que era realizada 
trimestralmente. Foi o primeiro 
desafio como palestrante.
O que o levou a ser um palestrante?
Eu era muito jovem e muito 
entusiasmado com a Doutrina 
Espírita e achava que era impor-
tante divulgá-la aonde tivesse 
chance. Era também um estí-
mulo para continuar estudando 
com dedicação e as palestras 
funcionavam – e ainda fun-
cionam – como um desafio de 
estudo para mim.
O que essa missão exige dos pales-
trantes?
Muito estudo e preparo para 
fazer com que o tema desenvol-
vido na palestra seja claro, em 
linguagem correta e simples 
para o melhor aproveitamento 
de quem ouve. É muito impor-
tante falar com convicção e se-
gurança para não comprometer 
a Doutrina Espírita evitando dar 
opiniões pessoais que possam 
confundir aqueles que nos 
ouvem. Obviamente, é também 
muito importante falar com o 
melhor sentimento de fraterni-
dade que nos move o coração.

Como conseguiu conciliar a ativi-
dade profissional com o estudo da 
Doutrina?
Quando passei no vestibular 
para Engenharia na cidade de 
Goiânia, o presidente do Centro 
Espírita que frequentava me deu 
os parabéns dizendo: “Parabéns, 
mais um Engenheiro espírita”, 
ao que eu respondi rapidamen-
te: “obrigado, mas é mais um 
Espírita engenheiro”, deixando 
clara a importância da Doutrina 
Espírita para mim. Eu tinha 19 
anos. Depois mudei de curso 
para Física e sempre achei que 
os dois campos de conhecimen-
to eram complementares; nunca 
vi conflito entre eles. Ao contrá-
rio, o conhecimento da Física me 
ajuda a entender melhor certos 
aspectos da Doutrina Espírita, 
e esta, me ajuda a compreender 
o objetivo da Ciência como um 
disciplinador do pensamento.
Alguma vez seu conhecimento sobre 
Física foi contra os ensinamentos da 
Doutrina?
Não, porque sempre entendi que 
o objetivo da Física é estudar 
os fenômenos da matéria que é 
perceptível pelos nossos sentidos, 
enquanto que a Doutrina Espíri-
ta tem como objetivo estudar os 
fenômenos relativos ao Espírito, 
que transcende os sentidos hu-
manos. Um é Ciência da Matéria 
e o outro é Ciência do Espírito. 
Matéria e Espírito são duas reali-
dades complementares da Cria-
ção Divina, não há conflito.

VOCÊ SABIA?

Para tornar-se um associado da SEOB, você pode fazer uma contri-
buição mensal ou realizar doações esporádicas em dinheiro ou cheque. 
E há outras formas de contribuir, como doando alimentos, produtos de 
higiene e até roupas.



AÇÃO SOCIAL

Orientação, oração e
acompanhamento

AGENDA

Embora setembro seja o 
mês amarelo e que con-
tém em si o Dia Mundial 

de Prevenção ao Suicídio, este 
é um tema que geralmente não 
passa despercebido por um 
Departamento de Ação Social 
(DAS). Ainda mais de uma casa 
espírita! 
Na SEOB, o tema volta à pau-
ta várias vezes durante o ano, 
algumas vezes em forma de 
preocupação, outras de orienta-
ção, oração e acompanhamento. 
Essa é uma luta, aliás, que conta 
com diversos trabalhadores en-
gajados ao longo de todo o ano. 
A equipe do DAS procura estar 
sempre atenta aos comporta-
mentos que podem levar ao 
suicídio. Entre as ações toma-
das diante de algum sinal, estão 
uma boa conversa, o estímulo 
à realização do Evangelho no 
Lar e de preces diárias, além 
do convite para que as pessoas 
reflitam sobre a vida, que apre-
senta muitos desafios... para 
todos.
Viver exige tomada de consci-
ência e esforço para vencer as 
próprias tendências. São lutas 
diárias que todo ser humano 
trava contra si mesmo para 
enfrentar as mazelas que estão 

à sua volta e, na maioria das 
vezes, em seu interior. 
É com olhar atento que a equi-
pe do DAS se posiciona dian-
te desse assunto. Contudo, é 
preciso cautela. Isso porque as 
análises feitas por nós, seres 
humanos, carregam em si, 
muitas vezes, uma visão distor-
cida, que vê na superproteção o 
melhor caminho para prevenir 
o suicídio. 
Mas o DAS acredita que a me-
lhor prevenção ao suicídio é a 
orientação. Acrescida de oração 
e acompanhamento. É com pre-
ocupação que a equipe se po-
siciona diante do aumento do 
número de suicídios. E é com 
redobrado esforço que segue 
seu trabalho exigindo que as 
crianças atendidas estudem e se 
evangelizem, porque o ensina-
mento contido nessas vivências 
é capaz de acender aquela luz 
no fim do túnel que ajudará 
cada um, com suas próprias 
pernas, a atravessá-lo. 
O caminho tem que ser percor-
rido por todos. Cada um en-
frentando seu próprio desafio. 
E o DAS continuará atento para 
fornecer os recursos necessários 
para tornar a caminhada mais 
amena. 

ACORDES PARA O EVANGELHO
Domingo, dia 15 de setembro
Início às 10h
Palestra com Otaciro Rangel e 
música ao vivo com o 
Coral Affetto

EVANGELIZAÇÃO
Sábados, 18h - 20h
• Bebês 

Gestantes e bebês até 2 anos;
• Evangelização infantil 

Crianças de 3 a 14 anos
• Mocidade 

15 anos em diante
• Avogelização 

Acima de 50 anos
• Grupo de pais

GRUPO DE ESTUDO DAS OBRAS 
BÁSICAS
Segundas-feiras, 19h30

REPENSANDO A VIDA 
Segundas-feiras, 20h - 21h30

COEM (tarde ou noite)
• Terças-feiras, início às 14h
• Quintas-feiras, início às 20h

NEPE
• Terças-feiras, 20h10 - 21h40  

Estudo das Cartas de Paulo
• Quartas-feiras, 20h - 21h30 

Estudo do Evangelho

GRUPO IRMÃOS DE MARIA (GIM)
Apoio fraterno a pessoas com 
câncer e familiares
Quintas-feiras, 20h - 21h30


