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capítulo III 
 

O CENTRO E O SISTEMA RITUAL ESPÍRITA 
 

 
 
Em conversas com espíritas escutei várias vezes a idéia de que 
 

 santidade, sacerdócio, ritual e magia são coisas que no Espiritismo não tem. 
 
No salão da FEERJ, onde assistia às palestras do ICEB, havia um pequeno quadro 

pendurado na parede com os seguintes dizeres: 

 
O Espiritismo não tem Ritual: a prática espírita não tem ritual, símbolos nem fórmulas 
especiais. O Espiritismo é uma doutrina de simplicidade e naturalidade. De acordo com a 
codificação de Allan Kardec não se pode introduzir no Espiritismo qualquer objeto de culto 
exterior (...). 

 
Como então falar em ritual num sistema religioso expressamente anti-ritualista? 

 Mary Douglas, em seu livro Natural Symbols, faz uma breve discussão do anti-

ritualismo religioso, cuja história no Ocidente pode ser datada da Reforma Protestante. A 

utilização da noção de ritual pelos espíritas pode ser vista como um capítulo dessa história. 

Ela é parte da construção de sua identidade religiosa. Os espíritas entendem ritual num 

sentido partidário, como sinônimo de conformidade vazia, de atos cuja seqüência se repete 

mecanicamente sem se saber por que ou para quê. Nesse contexto, a noção de ritual tal 

como entendida pela Antropologia Social tem um sentido neutro, não dependendo do 

compromisso ou não-compromisso dos atores com os atos praticados (Douglas, 1970: 20).1 

 O anti-ritualismo espírita, contudo, lança luz sobre uma característica central do 

Espiritismo. Ao distinguir entre um "culto externo", equivalente ao "cerimonial, às 

prescrições de adoração", e um "culto interno" correspondente ao "ato de consciência sem 

medo ou interesse materiais", e ao valorizar negativamente o primeiro e positivamente o 

segundo, o Espiritismo elege como foco de sua ação a pessoa moral. Ao enfatizar a 

consciência, o compromisso pessoal verbalmente explicitado, seu objetivo primeiro é a 

transformação do indivíduo (no sentido empírico). Esse processo é um meio para alcançar 

o fim último a que essa religião se propõe: a evolução dos Espíritos e, com ela, o progresso 

da humanidade. Em termos sociológicos, esse processo corresponde à construção de 

determinado sujeito moral, a determinada representação da pessoa.  

 Hubert e Mauss, em "Essai sur la nature et la fonction du sacrifice" (Mauss, 1968), 

entendem o ritual como um mecanismo que aciona o conjunto das coisas sagradas às quais 

                                                 
1Para uma discussão do conceito de ritual, ver o capítulo 11. 
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se dirige, relacionando os dois planos constitutivos da vida religiosa - o sagrado e o 

profano -, franqueando passagens entre esses domínios complementares. O sistema ritual 

espírita, ao afirmar e estabelecer o circuito de relações entre o Mundo Visível e o Mundo 

Invisível, é uma instância decisiva da construção do sujeito espírita. A partir dessa 

perspectiva, este capítulo inicia a análise desse sistema ritual. Não se trata, porém, de 

examinar cada ritual particular. Procedo, num primeiro momento, a uma breve etnografia 

do centro e ao exame de sua hierarquia religiosa. Num segundo momento, discuto o 

significado de três categorias do discurso espírita, por meio das quais os espíritas 

classificam suas sessões: o estudo, a caridade e a mediunidade. 

 

1. O Centro Espírita 

Se o centro espírita é apenas um elemento de um conjunto maior que os espíritas 

denominam Movimento Espírita, ele é o lugar mais indicado para a prática da doutrina em 

sua totalidade. Do ponto de vista da sincronia, o centro é o lugar privilegiado para a 

mediação entre o Mundo Visível e o Mundo Invisível. Ele representa, no Mundo Visível, o 

lugar mais puro. É um: 

 
lugar à parte, aquele lugar em que Jesus dizia que devíamos orar, um lugar elevado. 

 
 No início da penetração do Espiritismo no Brasil (fins do século passado), e pelo que 

o discurso do grupo pesquisado permite perceber, realizavam-se sessões mediúnicas nos 

lares.2 Atualmente a orientação da Federação é a de que tais sessões sejam evitadas.3 Nos 

lares incentiva-se o "culto do evangelho no lar", reunião que consiste numa prece, na 

leitura e estudo de pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Configura-se uma 

oposição casa/centro relacionada à tendência no sentido da uniformização e controle no 

seio dessa religião. No entanto, no grupo pesquisado eram freqüentes os estudos 

mediúnicos, sessões de irradiação,4 reuniões de estudo doutrinário, bazares de caridade em 

algumas casas. Seus organizadores e participantes estão sempre vinculados a um centro, 

que se constitui assim no foco legitimador e articulador de uma rede de relações que reúne 

diferentes casas. A ampliação das atividades e dos freqüentadores de uma casa pode gerar 

um novo centro. O Lar de Tereza, por exemplo, nasceu dessa maneira. 

 O Lar de Tereza é um centro ou casa espírita como é também chamado. Seus dois 

lemas são: 

                                                 
2Os espíritas cujos pais também o eram referiam-se à ocorrência de sessões mediúnicas em suas casas. 
3Essa orientação era seguida tanto no Lar de Tereza como no André Luiz. 
4As sessões de irradiação são reuniões de prece e vibrações em benefício de Espíritos encarnados e 
desencarnados (ver o capítulo IV). 
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Espíritas! Amai-vos, este o primeiro mandamento. 
Instruí-vos, este o segundo (O Espírito da Verdade) 

 

e 
 

Fora da caridade não há salvação! (Allan Kardec). 
     
Foi inicialmente, de 1951 a 1969, um culto do evangelho no lar, funcionando em 

Copacabana, na casa de sua atual presidente, que era então colaboradora de outro centro 

espírita, a Cabana de Antônio de Aquino, localizada na Tijuca. Ao longo desse período, 

suas atividades ampliaram-se. Em 1969 registrou-se oficialmente como "Instituição 

Espírita Cristã de Estudo e Caridade". Em 1973 mudou-se para o pequeno prédio, em 

Ipanema, no qual funciona até hoje.5  

 Os organizadores do Lar de Tereza são em sua grande maioria mulheres, em geral 

aposentadas ou donas-de-casa que em alguns casos preferiram largar o trabalho fora para 

dedicar-se ao centro. Algumas encontram-se diariamente no centro, outras revezam-se 

durante a semana de acordo com a tarefa que desempenham. As portas do centro 

encontram-se geralmente abertas, guardadas por um porteiro, que é também faxineiro e 

ajudante em múltiplos serviços, ou por algum cooperador. O movimento de pessoas nos 

horários de sessões públicas é grande, nos de sessões privadas menor. Nos horários em que 

não há sessões (hora de almoço, intervalo entre sessões, sábado à tarde e domingo) 

encontram-se lá sobretudo as organizadoras, trabalhando na programação de alguma 

tarefa, discutindo algum assunto pendente, arrumando a secretaria ou simplesmente 

conversando e contando casos. 

 Além do Lar de Tereza, há no mesmo prédio, no andar térreo, um bazar de caridade, 

organizado por vários centros espíritas que nele se revezam durante o ano, e, no terceiro 

andar, uma creche espírita. O centro ocupa todo o segundo andar, a parte interna do térreo, 

e o terceiro quando está vago. No segundo andar encontra-se uma pequena secretaria, onde 

funciona também uma biblioteca de livros espíritas. É a Biblioteca João de Deus (numa 

homenagem à visita do papa João Paulo II ao Brasil, ocorrida em 1980). Nela os espíritas, 

ou qualquer interessado, podem retirar para consulta e leitura os livros que desejarem. 

Ainda no segundo andar há uma sala grande, usada geralmente nas sessões públicas, uma 

sala menor, usada nas sessões privadas, e um banheiro aos fundos. No térreo funciona a 

Livraria Irmão X,6 especializada em livros espíritas. Antes e depois das sessões há sempre 

                                                 
5O prédio é cedido por um comerciante espírita proprietário de lojas em Copacabana. 
6Irmão X é um pseudônimo do Espírito Humberto de Campos. O pseudônimo foi adotado pela Federação 
para designar as obras desse Espírito psicografadas por Chico Xavier após um caso com os herdeiros de um 
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gente na livraria, examinando e comprando livros ou simplesmente conversando. No final 

do corredor há uma sala, uma pequena cozinha, varanda, banheiro e um depósito. Nesse 

local realizam-se tanto algumas sessões como bazares e lanches, ocasiões informais e 

caracteristicamente femininas quando se conversa à vontade sobre qualquer assunto. 

 O aspecto do centro é sóbrio. Suas paredes são azul-claro, "cor que pacifica o 

ambiente"7. As janelas existentes são cobertas por cortinas acinzentadas, ou por papel azul-

claro colado nas vidraças. O mobiliário é simples, composto de cadeiras, mesas, um piano 

e um quadro-negro. As diferentes sessões espíritas exigem pouca parafernália. Os objetos 

rituais utilizados são basicamente cadeiras, mesas, relógios, copos com água que será 

fluidificada pelos Espíritos ao longo da sessão, e por vezes, dependendo da sessão, papel e 

lápis, vitrola, piano e quadro-negro. Como o espaço disponível é pequeno, sua definição e 

organização modificam-se permanentemente. Dispõem-se as cadeiras em círculos ou em 

filas. Arrumam-se pequenos conjuntos de mesas e cadeiras. Arma-se um biombo aos 

fundos para criar um espaço reservado. Arrumam-se grandes mesas cercadas de cadeiras. 

Embora a princípio as sessões públicas ocorram na sala central e as privadas nos aposentos 

menores, esses espaços são continuamente redefinidos pelo significado particular das 

sessões que neles se realizam.8 

 O início de uma sessão requer a existência de um ambiente espiritual adequado, 

garantido pela conduta e ação dos espíritas, pelos procedimentos rituais da fase inicial das 

sessões e pelo concurso de forças espirituais amigas e protetoras. Entre estas últimas estão 

notadamente o dirigente e os amigos espirituais do centro, entidades que protegem e 

orientam o trabalho que lá se faz. O dirigente espiritual do Lar de Tereza é Bezerra de 

Menezes.9 Os principais amigos espirituais do centro são Tereza e Antônio de Aquino,10 

Espíritos que trabalhavam no centro de origem da presidente e acompanharam a fundação 

do novo centro. Duas horas antes de cada reunião, essas entidades, segundo os espíritas, 
                                                                                                                                                    
caso com os herdeiros de Humberto Campos, que tentaram reivindicar direitos autorais sobre a venda dos 
livros.Ver a esse respeito Miguel Timponi, A psicografia perante os tribunais.    
7Não há nenhuma norma nesse sentido. O azul ou verde claro é, contudo, a cor usual dos centros. Conforme 
me explicou a presidente do Lar de Tereza, o ambiente e pouco convidativo aos Espíritos Inferiores, 
chegados à escuridão e às sombras. 
8Os centros maiores, como era o caso do GEAL, dispõem de aposentos exclusivos a cada tipo de sessão. 
9Bezerra de Menezes foi médico e deputado federal do Império. Foi presidente da Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro de 1878 a 1881, e presidente da Federação Espírita Brasileira de 1895 a 1900. Ver a esse respeito 
Brito Soares, Vida e Obra de Bezerra de Menezes. Rio, FEB, 1962. A atuação de Bezerra de Menezes é 
considerada importante para a extensão e unidade dos grupos espíritas. Ver Renshaw, 1969, p. 131. 
10Tereza é a santa católica Terezinha do Menino Jesus, ou Terezinha de Lisieux, que viveu de 1873 à 1897 
em Lisieux na França, e foi canonizada em 1905. Tereza entrou para o Carrnelo aos 15 anos, onde escreveu 
A História de uma Alma, revelando um caminho simples e humilde de santidade. Após sua morte, Lisieux 
tornou-se um importante centro de peregrinação, famoso por suas curas milagrosas. Antônio de Aquino foi, 
segundo os espíritas, um padre católico brasileiro famoso por suas curas. Como me disse uma informante, ao 
contrário de Tereza, que raramente aparece, Antônio de Aquino comunica-se regularmente em sessões 
mediúnicas. 



 

 

46 

 

fazem uma "faxina espiritual" no ambiente, retirando forças negativas e participam 

decisivamente das sessões. Em todas as paredes há dois ou mais pontos de luz com 

pequenas lâmpadas azuis. Nos momentos em que a comunicação com o mundo espiritual 

se toma ostensiva, as luzes se apagam, acendem-se as lâmpadas azuis e o ambiente fica 

imerso na penumbra. Segundo os espíritas, com a luz normal os fluidos, veículos da 

comunicação espiritual, se dispersam ou se queimam. A pontualidade é extremamente 

valorizada. Há grandes relógios nos aposentos principais, apenas muito raramente as 

reuniões ultrapassam o prazo de duração estipulado. Na sala central, além do piano, da 

vitrola e do quadro-negro, há nas paredes dois discretos quadros, um de Jesus com as mãos 

sobre a cabeça de uma criança dando um passe no entender dos espíritas, outro de Tereza, 

e uma pequena caixa de madeira com duas pequenas aberturas na parte superior onde se lê 

ENCARNADOS e DESENCARNADOS, na qual os freqüentadores das diferentes sessões 

depositam os nomes de seus parentes e amigos, falecidos ou não, para quem solicitam 

ajuda espiritual.  

 Todo centro espírita comporta um determinado número e tipo de sessões. Há 

modelos expressamente sugeridos pela Federação aos centros.11 Contudo, mesmo existindo 

normas comuns, um centro não oferece necessariamente todas as sessões do repertório 

espírita, e a maneira pela qual essas sessões se organizam e se combinam pode variar 

bastante.12 Os espíritas como vimos, explicam essas diferenças pelo fato de o dirigente 

espiritual ter a sua individualidade. Mesmo internamente, é comum a ocorrência de 

pequenas alterações na organização das sessões em tomo de um eixo básico: divide-se uma 

turma em dois, ou em dois grupos que se revezam quinzenalmente; organiza-se uma sessão 

destinada apenas a estudos mediúnicos; inaugura-se uma sessão especial para passes. O 

modelo com que trabalho baseia-se na maneira pela qual as sessões se organizavam 

durante o ano de 1980. 

 O ciclo ritual espírita tem como unidade básica a semana. Todas as sessões são 

oferecidas semanalmente, algumas em dois turnos. Quando isso é impossível, há um 

revezamento semanal entre os grupos que a freqüentam. O tempo transcorre linearmente, 

havendo apenas algumas comemorações, geralmente palestras, em datas especiais como a 

da publicação do Livro dos Espíritos, da desencarnação de alguns espíritas famosos. No 

                                                 
11Ver, por exemplo, Orientação aos Centros Espíritas. FEERJ, 1980. 
12Algumas sessões que existiam no Lar de Tereza não existiam no André Luiz e vice versa. Outras 
mostravam em sua organização diferenças significativas. No Lar de Tereza, Por exemplo, as Reuniões 
Públicas de Estudo Doutrinário comportavam ao final um passe coletivo. No André Luiz, após essa mesma 
reunião, os presentes que desejassem tomar passe formavam uma fila para entrar numa “sala de passes”, na 
qual receberiam passes individuais. 
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Natal realizam-se grandes bazares de caridade, distribuições de presentes aos pobres, e os 

jovens apresentam uma peça teatral. 

 

1.1 A Hierarquia de Potencial 

O centro compõe-se formalmente de uma diretoria, conselho fiscal e consultivo, tesouraria 

e secretaria-geral e um corpo de sócios. Mantém-se através de contribuições voluntárias e 

fundos levantados em campanhas, bazares e lanches. Organiza-se em quatro 

departamentos: programação doutrinária e orientação mediúnica, serviços assistenciais, 

divulgação, e infância e mocidade, sendo seus responsáveis nomeados pela diretoria.  

Cada departamento é um núcleo de tarefas, suas diretoras têm uma reunião mensal com a 

presidente e reuniões com os dirigentes dos subgrupos do setor. Os dirigentes dos 

subgrupos, por sua vez, têm reuniões com os colaboradores de tarefas específicas. Em 

todos esses níveis, num grau crescente de poder e responsabilidade, quem ocupa um cargo 

de direção deve supervisionar todas as tarefas coordenadas por seu núcleo. 

 Entretanto, essa descrição formal da estrutura e organização do centro está longe de 

dar conta de seu funcionamento efetivo. Formalmente, por exemplo, existe uma diretoria, 

na prática a direção do centro é individualizada na figura de sua presidente ou diretora. 

Como me disse a diretora de um dos departamentos: 

 
Não somos uma empresa, uma firma. As coisas não podem ser vistas dessa maneira.  

 

Renshaw (Renshaw, 1969: 103) afirma que,  
 

conforme as normas gerais do movimento, a estrutura do centro se caracteriza:pela 
simplicidade, voluntarismo e personalismo. 

 

e Camargo (Camargo, 1961: 117) vê 
 

a natureza democrática do grupo espírita como representando um valor dos urbanistas 
socialmente ascendentes e a rejeição da organização tradicional da sociedade. 

 
 De fato, o funcionamento do centro parece extremamente flexível e informal. As 

pessoas não são nunca mencionadas a partir de seus cargos, mas de seus nomes, os 

dirigentes e diretores de departamento hesitavam antes de se designarem para mim como 

tais estou te dando um nome, não sei se é bem isso, 

 
ou ainda: 
 

é só para dar um nome aos bois porque sou igual aos outros e faço de tudo o que precisa. 
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De fato, todo espírita tem potencialmente acesso a todas as posições no centro, e, de fato, a 

presidente ou as diretoras de departamentos fazem de tudo, desde arrumar uma sala até 

dirigir uma sessão. Essa percepção todavia é superficial, e dissocia o aspecto 

organizacional do centro do conteúdo do sistema de crenças espírita. 

 No plano das representações espíritas, a distribuição e divisão de tarefas no centro é 

regida pela noção de hierarquia de potencial, pois não há no Espiritismo "posições 

sacerdotais" ou "hierarquia no sentido ritualístico". Essa noção dá conta de uma dimensão 

relevante do funcionamento do centro, e ancora-se nas representações espíritas acerca da 

pessoa. 

  A construção dessa hierarquia é vista como tendo seu início no encaminhamento das 

pessoas para as tarefas existentes. Os espíritas perceber esse processo como 

correspondendo à adequação entre as necessidades do centro e o julgamento da presidente, 

ou dirigente de núcleo específico de tarefas, de um lado, e a escolha, vontade e capacidade 

do participante de outro. A diretora de um dos departamentos descreveu-me assim seu 

ingresso no centro: 

 
Eu cheguei aqui, era professora. Vi as crianças na evangelização. Interessei-me. A pessoa 
pergunta: "Qual o programa da casa, como posso me situar?", e procura se colocar 
conforme seus recursos. 

 
Na reunião de jovens, na mesa mediúnica, nos estudos doutrinários, os espíritas, na medida 

em que progride a sua socialização nesse sistema de crenças, vão sendo classificados e 

encaminhados para tarefas específicas. 

 
Como em todas as atividades humanas há os que vão se destacar. 

 
Nesse movimento funda-se uma hierarquia sim, mas que os espíritas pensam como nascida 

do mérito, da moral individual, nas próprias circunstâncias do trabalho, uma hierarquia de 

potencial. 

 Nesse modelo há duas regras básicas: 

     1. a da "não-interferência no trabalho do outro". O desempenho de uma tarefa é visto 

como uma coisa pessoal. Assim, dentro dos limites da doutrina, uma tarefa pode ser 

cumprida da maneira que a pessoa em questão julgar mais conveniente. E aquele a quem 

cabe a iniciativa tem, por direito, o primeiro lugar, i.e., é quem dá as diretrizes de sua 

realização.  

Trata-se de 
    

          uma conquista, fruto de luta e esforço que representa apenas responsabilidade. 
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Portanto, a presidente do centro, em cuja casa este nasceu, ocupa incontestavelmente o 

primeiro lugar na hierarquia terrena, encontrando-se subordinada apenas ao dirigente 

espiritual do centro e ao plano espiritual como um todo, a cujo serviço o centro se coloca e 

que comanda, na visão dos espíritas, todas as atividades. 

     2. "não prender mas soltar". Na medida em que o processo de socialização no 

Espiritismo se desenvolve, os dirigentes dão, gradualmente, sempre mais autonomia a cada 

pessoa no desempenho de sua tarefa. As atribuições diretas do dirigente restringem-se, 

embora ele permaneça a par de tudo o que ocorre em sua alçada. Na reunião dos jovens, 

por exemplo, a  

diretora do departamento de infância e juventude participa diretamente de todas as tarefas 

realizadas com o primeiro ciclo. No terceiro ciclo, os jovens "já têm seus próprios líderes”, 

e são estes que coordenam os núcleos de tarefas. A diretora apenas orienta e supervisiona. 

 Entretanto, Como me disse a diretora desse departamento, 

 
há o problema diz interferência. É claro que vai haver o conflito, mas você joga com ele.  

 

o conflito existe porque 
 

aqui no centro o trabalhador é também a pessoa necessitada. É o doente  
colocamos junto ao doente para se curar. 

 

Para garantira ordem há necessariamente 

 

um número menor de pessoas que tem de estar de olho em tudo isso. Leva algum tempo até 
ela se superar e fazer parte desse pequeno grupo que não vai.mais dar problemas. 

 
Esse "pequeno número" corresponde àqueles que ocupam os cargos de maior 

responsabilidade no centro. 

 Esse modelo concilia um espaço para o desempenho pessoal com um espaço de 

determinações e necessidades do centro. A hierarquia não só é, como deve ser 

permanentemente, a expressão de valores pessoais. Esses valores são vistos como 

preexistentes. As potencialidades e possibilidades são inerentes a cada Espírito encarnado, 

a sua individualidade. Nas circunstâncias do trabalho elas se manifestam. A hierarquia é 

então fruto de um exercício da vontade e do livre-arbítrio do Espírito encarnado. Como no 

Mundo Invisível, ela é essencialmente justa, pois repousa exclusivamente sobre a ordem 

moral. 

 Ao contrário do que ocorre na Umbanda, onde, como a análise de Yvonne Velho 

(Velho, Y; 1975) o demonstra, o conflito ocupa um lugar central, dando conta do 
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surgimento de novos terreiros, e presente nas representações através da categoria demanda, 

o Espiritismo se caracteriza por valorizar a harmonia, o respeito às posições estabelecidas, 

a tolerância, o controle. Desvaloriza-se em contrapartida a rebeldia, o conflito e o 

descontrole de maneira geral. Durante todo o meu trabalho de campo no centro, presenciei 

apenas quatro pequenos incidentes.13 Todos obedeciam a um mesmo padrão. Ocorriam 

sempre entre pessoas que ocupam na hierarquia do centro, ou estavam ocupando na 

situação em particular, posições desiguais. Todos, partindo do inferior para o superior, 

fundavam-se no não-reconhecimento, expresso de modo mais ou menos direto, da 

autoridade deste último para o exercício de determinada atribuição, reconhecimento crucial 

para o funcionamento do sistema. O próprio fato da manifestação de descontentamento, 

oposição, irritação por parte de quem abre a discussão tende a ser lido como indício de 

"inferioridade", de "imperfeição". A reação do superior, idealmente paciente e firme, 

reafirma sempre a sua superioridade moral e conseqüentemente as posições estabelecidas.  

Todo desvio ou diferença pode ser lido como sintoma de inveja, ciúmes, mesquinhez, 

egoísmo, em suma, sentimentos reprováveis traduzíveis como sinais de inferioridade 

moral/espiritual: todo conflito potencial é assim neutralizada o, subjazendo a esse 

movimento o reconhecimento reafirmação do lugar que cabe a cada um, segundo o mérito 

individual, a hierarquia do centro que reproduz em escala reduzida o universo. 

 Se no plano das representações espíritas explícitas essa hierarquia é a expressão 

legítima do valor pessoal e moral de cada um, num outro plano de análise os princípios que 

a regem obedecem à lógica desse sistema de crenças. Em outras palavras, esse valor 

pessoal e moral que se revela está condicionado pelas regras do sistema ritual espírita. 

 

1.2 A Classificação dos Agentes Rituais 

As organizadoras do Lar de Tereza distinguem os que vão ao centro em duas grandes 

categorias: os freqüentadores, "que vêm ouvir e participar", e os cooperadores, "que 

colaboram nas tarefas". Essa distinção é recoberta por outra que os espíritas efetuam entre 

reuniões feitas com as portas abertas, e reuniões feitas com as portas fechadas, às quais só 

se assiste com a devida autorização e qualificação. Freqüentadores e cooperadores como 

um todo podem ser considerados "freqüentadores" no sentido em que se opõem a um outro 

grupo não explicitamente nomeado como tal pelo discurso espírita, mas que acredito poder 

individuar para os fins da análise, os "não-freqüentadores". 

                                                 
13Ver Anexo l, página 68. 
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 Essas distinções podem ser pensadas a partir da oposição binária entre o Externo, 

pólo no qual se alinham os não-espíritas e a rua, e o Interno, pólo associado aos espíritas e 

ao centro. Este último pólo, por sua vez, se subdivide sucessivamente num Externo e num 

Interno. A classificação dos agentes rituais no centro espírita pode ser representada pelo 

seguinte esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 4 
 

O grupo dos “não freqüentadores” refere-se à não totalidade dos Espíritos 

desencarnados, à humanidade em geral. Não há no globo recanto inacessível ao poder da 

ação e do pensamento espíritas que, por meio da prece, das vibrações e do concurso das 

pessoas espíritas chagam a qualquer parte. Desse conjunto destaca-se uma parcela dos 

homens que é objeto das tarefas de beneficência: os velhos, órfãos, presos, doentes, os 

pobres de maneira geral. Esse grupo menor estabelece com a humanidade uma dupla 

relação simbólica, metonímia e metafórica. Ele envoca o todo que é parte e, ao mesmo 

tempo, qualifica-o como enfraquecido e carente. Como veremos, ele ocupa nesse sistema 

um lugar importante. 

 Os freqüentadores são uma categoria mediadora entre o Externo e o Interno maiores, 

entre os não-espíritas e os espíritas. Não-espíritas podem tomar-se espíritas, e toda a 

estratégia de atendimento a esse grupo visa sua transformação em cooperador. Trata-se, de 

um lado, de uma terapia ocupacional, que, segundo a presidente do centro, consiste em 

encaminhar os que procuram o centro, paralelamente às sessões que lhes são destinadas, às 

tarefas existentes. Por outro lado, trata-se de uma tarefa de conscientização que visa tornar 

explícita a colaboração insuspeita cor o mundo espiritual que todo homem realiza, 

inscrevendo o homem conscientemente no circuito de trocas e passagens entre o Mundo 
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Visível o Mundo Invisível, no qual todos vêm e vão, dão e recebem. Esse grupo é objeto 

de um núcleo ritual próprio, que consiste nas reuniões públicas, atendimento fraterno, nas 

reuniões e tratamento. 

 Os jovens reúnem-se nas reuniões da juventude e colaboram nas diferentes tarefas 

espíritas. A existência mesma dessa categoria indica a oposição jovem x adulto, espírita 

não-pleno x espírita pleno. Como não-adultos, pessoas não plenas, os jovens são também 

espíritos não- plenos.  Estão cumprindo uma primeira fase tida como necessária e 

conveniente para o estudo doutrinário. O acesso ao desenvolvimento da mediunidade lhes 

é desaconselhado14. A não ser entre os próprios Jovens, que em seus líderes, eles não têm 

acesso às posições de maior autoridade no centro. 

 Esse centro é, como já disse, organizado sobretudo por mulheres.15 Porém, 

excluindo-se as organizadoras homens e mulheres participavam igualmente das tarefas. A 

oposição mais importante entre os cooperadores adultos é a entre médiuns e não-médiuns. 

Esse é um ponto delicado ao qual retomarei ainda adiante. Segundo o Espiritismo, todo 

homem é, como vimos, um médium, querendo-o ou não, sabendo-o ou não. Todavia, os 

espíritas distinguem entre o medianeiro, o médium nesse sentido amplo, e o médium 

ostensivo, aquele capaz de colocar-se explicitamente a serviço do Mundo Invisível. Trata-

se, no primeiro caso, da comunicação espiritual, comunicação imperceptível, difusa, 

cotidiana, que os Espíritos travam com os homens por meio do pensamento. E, no segundo 

caso, da comunicação espírita propriamente dita. A comunicação espírita pode assumir 

diversas formas.16 Todo aquele que a empreende é um médium no sentido estrito. Do 

ponto de vista dos freqüentadores, todos os espíritas são médiuns, i.e., são capazes de se 

desincumbir dos componentes rituais que relacionam explicitamente o plano terreno com o 

plano espiritual. Todo espírita sabe dar um passe e orar, por exemplo. Internamente, 

porém, do ponto de vista dos cooperadores, os espíritas tendem a reservar o termo médium 

para aquele que recebe Espíritos. É em oposição a este que se configura o "não-medium". 

Na verdade, estão em jogo diferentes graus do desenvolvimento da mediunidade (ver o 

capítulo IV). Embora todo cooperador adulto, com algum tempo de casa, tenha 

potencialmente acesso a todas as sessões, e esteja sempre incumbido de tarefas múltiplas e 

complementares, o não médium dedica-se preferencialmente às atividades relacionadas ao 

estudo e à caridade. Os médiuns acrescentam a elas a recepção de Espíritos. 

                                                 
14No ano de 1981, vários jovens do ano anterior haviam deixado as reuniões da juventude e iniciado o 
desenvolvimento de sua mediunidade. 
15 Os demais centros que freqüentei não o eram. No Lar de Tereza esse fato pode ser atribuído, ao menos em 
parte, a peculiaridade de sua origem, a casa de sua presidente. 
16Ver o capítulo IV. 
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 Os médiuns em desenvolvimento são médiuns iniciantes cuja mediunidade deve ser 

observada e trabalhada. A eles destinam-se as sessões de iniciação espírita, 

desenvolvimento mediúnico e irradiação. Os médiuns desenvolvidos são os mais 

qualificados e os únicos capacitados para o exercício de algumas funções em alguns rituais 

e para a sessão de Desobsessão. 

  Embora as posições consideradas como de maior responsabilidade no centro sejam a 

princípio acessíveis aos cooperadores adultos, apenas os que estão em seu pólo mais 

interno, ou seja, os médiuns desenvolvidos têm acesso aos postos mais elevados. No Lar de 

Tereza, a presidente e a diretora administrativa, sua amiga pessoal e quem a substitui nas 

ausências e divide com ela a tarefa de direção do desenvolvimento mediúnico, são também 

os dois médiuns mais qualificados do centro. A autoridade que exerce no plano terreno 

deriva do contato com o plano espiritual, é conferida por ele. A mediunidade emerge como 

o valor englobante de todo esse sistema.  

 

2. O Sistema Ritual Espírita 

2.1 A Mediunidade, o Estudo e a Caridade 

Como indiquei no capítulo II, a relação de complementaridade entre Mundo Visível e o 

Mundo Invisível segue dois eixos. O primeiro, diacrônico, organiza-se a partir da noção da 

reencarnação, remetendo às sucessivas passagens de um Espírito de um mundo a outro. O 

segundo, sincrônico, baseia-se na noção da comunicação espiritual, na permanente relação  

que existe entre Espíritos encarnados (Mundo Visível) e Espíritos desencarnados (Mundo 

Invisível). O sistema ritual espírita repousa sobre segundo eixo e tem na mediunidade a 

categoria cosmológica central de sua estruturação. 

 Mediunidade, porém, é uma categoria com vários níveis de inclusão. No seu primeiro 

e mais abrangente sentido, mediunidade é sinônimo comunicação espiritual, focalizando a 

relação sincrônica e permanente entre o Mundo Visível e o Mundo Invisível. A 

mediunidade é 

 
acima de tudo uma ponte, um canal entre um recurso do Alto e o necessitado. 

 
Todavia, os espíritas distinguem, dessa acepção mais global, um sentido específico, ou um 

"aspecto parcial" da mediunidade: a comunicação espírita na qual, através do personagem 

do médium, o Mundo Invisível e o Mundo Visível relacionam-se explicitamente. E, dentro 

desse sentido específico, medi unidade pode referir-se a uma das formas da comunicação 

espírita, a recepção de Espíritos. Essa multiplicidade de níveis da categoria mediunidade 

está presente no sistema ritual espírita. 
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As organizadoras do Lar de Tereza classificam seus serviços e atividades em dois grupos 

básicos: 

1. Atividades de estudo e prática espírita; 

2. Atividades assistenciais. 

 

O primeiro grupo compõe-se de: 

a) Reunião pública; 

b) Iniciação à doutrina espírita; 

c) Atendimento fraterno; 

d) Reuniões de juventude; 

e) Reuniões privativas. 

 

Estas últimas se subdividem em: 

e.1. Passes de tratamento aos entrevistados; 

e.2. Desenvolvimento mediúnico; 

e.3. Sessão de irradiação; 

e.4. Desobsessão. 

 

O segundo grupo compõe-se de: 

a) Assistência a famílias carentes; 

b) Obras assistenciais diversas; 

c) Bazar de caridade; 

d) Oficina de costura; 

e) Austin, posto assistencial do centro,17 

 

No discurso do dia-a-dia, entretanto, os espíritas distinguem essas atividades como de 

estudo, de caridade, e mediúnicas. Nessa designação, mediunidade aparece como sinônimo 

da recepção de Espíritos, de uma forma específica da comunicação espírita. No entanto, as 

tarefas de estudo e de caridade, tomando-se mediunidade em seu sentido amplo, são 

também mediúnicas: 

 
Os Espíritos vêm nos dizer que a mediunidade não se desenvolve apenas na mesa mediúnica, 
recebendo mensagens de Espíritos. A mediunidade se desenvolve também no trabalho de 

                                                 
17Ver folheto do Lar de Tereza, 1980. Não cheguei a freqüentar desse conjunto, de maneira regular, o bazar 
de caridade e a oficina de costura. 
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caridade e no estudo. Pelo estudo nossa mente se esclarece e no convívio com o sofrimento 
vamos despertando cada vez mais a nossa sensibilidade. Entendemos assim que 
mediunidade não é só receber Espíritos. E estarmos com a nossa sensibilidade de tal forma 
evoluída que onde quer que estejamos possamos ser, na hora da necessidade de nosso 
próximo, a ponte entre o recurso divino e a necessidade de nosso irmão (...). 

 
O estudo e a caridade são, portanto, também tarefas mediúnicas no duplo sentido do 

termo: por um lado, através delas estabelece-se o contato entre o Mundo Visível e 

Invisível, e nelas o espírita é sempre um médium no sentido amplo; por outro lado, o 

estudo e a caridade são componentes, tão relevantes como a experiência do transe, do 

desenvolvimento da mediunidade em sua acepção mais estrita. Um médium desenvolvido 

obrigatoriamente pratica a caridade e estuda regularmente.  

 Mediunidade refere-se assim a esse permanente contato que se exerce de diferentes 

modos, indo da maior intensidade de relação Espírito encarnado/Espírito desencarnado à 

menor intensidade dessa relação. O estudo a caridade e a mediunidade em seu sentido 

estrito são modalidades distintas de relação com o Plano Espiritual. De seu equilíbrio 

depende, em última análise, a identidade religiosa dos grupos em questão. No estudo e na 

caridade, a relação entre o Mundo Visível e o Mundo Invisível é mediada respectivamente 

pelo conhecimento e pelo amor humanos. A presença do Mundo Invisível, embora 

decisiva, permanece implícita. Na mediunidade, a relação entre os dois mundos é também 

mediada por uma instância humana representada no personagem do médium. Essa relação, 

porém, é aí mais intensa e direta, pois pela mediunidade o Mundo Invisível se torna 

visível, sua presença oculta se revela. Todo ritual espírita combina em certa medida esses 

diferentes modos de contato, que se sobrepõem, e cujo significado específico é sempre 

relativo aos demais, apresentando variações conforme o conjunto do ritual em questão. É a 

ênfase em um deles, contudo, o que permite aos espíritas distinguirem suas atividades 

como de estudo, de caridade ou mediúnicas. 

 Na terminologia weberiana, o estudo, a caridade e a mediunidade são, os 

principais meios de salvação no Espiritismo. Deles depende a obtenção de mérito e 

conseqüentemente a evolução espiritual do homem. No restante deste capítulo discuto a 

caridade e o estudo. Em razão de sua riqueza e complexidade a mediunidade será 

examinada no capítulo Seguinte. 

 
2.2 A Caridade  
 

O Espiritismo não diz que tudo está perdido, diz que fora da caridade há Salvação. (Allan 
Kardec) 
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Cada homem, ser individual, e a humanidade em geral têm no Espiritismo uma natureza 

dupla: são corpo e alma, matéria e espírito. Todos os homens são assim "irmãos em Deus", 

seres da mesma natureza, partes do mesmo todo. Eles diferenciam-se, contudo, ao longo 

das sucessivas encarnações regidas pela evolução. A evolução é a de uma individualidade 

cósmica, o Espírito, que caminha no sentido do progresso, de um ponto zero de 

materialidade e inferioridade a um ponto infinito mais relativo de espiritualidade e 

superioridade. Se a trajetória evolutiva é assim em um plano individual ela é 

necessariamente referida ao outro. Um dos requisitos fundamentais para que ele se dê é o 

“amor ao próximo”: “O progresso e o progresso junto ao outro.” O destino de cada homem 

e da espécie humana estão imbricados.  

 
 é o amor sem esperar recompensa. Temos a certeza de que a destinação da Terra é para o 
progresso, para a evolução, Nascemos em determinada posição para ajudar o progresso do 
planeta. Se você parar sai da Lei da Vida. A evolução nunca será individual, ela é junto com 
o outro. E acreditar no papel do homem no mundo. 

 
 Nessa relação entre o eu e o outro terreno a caridade ocupa um lugar central.18 Toda 

tarefa espírita é em sentido amplo caridade, pois é um serviço de amor ao próximo. 

Receber Espíritos sofredores na reunião de desobsessão é caridade, dar um passe num 

freqüentador é caridade. Contudo, as tarefas designadas como de caridade são as obras 

assistenciais em  

geral e com menos freqüência o atendimento fraterno. 

 O atendimento fraterno compõe com duas outras sessões - a reunião pública e a 

reunião de tratamento - um conjunto interligado. Quem chega ao Lar de Tereza pode 

marcar, se o desejar, uma entrevista com os cooperadares do centro. Essa entrevista é o 

núcleo do atendimento fraterno, que se realiza semanalmente em dois horários e se inicia 

como toda sessão espírita com a preparação do ambiente: leitura e comentário de texto 

evangélico e uma prece. As entrevistas são individuais, nelas relatam-se as mais diversas 

ordens de problemas: saúde, separações, mortes, filhos, emprego etc. Os cooperadores 

escutam com solicitude. Não se trata, porém, de uma consulta, como na Umbanda. Os 

cooperadores não estão mediunizados, i.e, não incorporam espíritos, e não devem em 

hipótese alguma dar conselhos que tirem a possibilidade de exercício de livre-arbítrio da 

pessoa. Não se deve afirmar nada sobre seu futuro, mesmo que alguma intuição se  

faça presente, ou que o cooperador tenha alguma visão (ver o capítulo IV). Os conselhos 

são assim de ordem geral, indica-se sobretudo a postura moral a ser adotada - coragem, 

paciência, fé etc. e prescreve-se um tratamento - freqüência às reuniões públicas e, em 
                                                 
18Para Uma discussão da caridade na Umbanda, ver Birman, 1980. 
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casos considerados mais sérios, às reuniões de tratamento, e um ciclo de passes dados num 

aposento à parte após a própria entrevista. Esse tratamento é anotado na ficha de controle 

de que cada um dispõe e que deve ser apresentada em suas idas ao centro. Nela anota-se a 

data da entrevista seguinte, quando Interessado recebe "alta ou prosseguimento do 

tratamento". 

Durante o ano de 1980, incluíam-se nas "obras assistenciais" as seguintes atividades: 

visitas semanais a um orfanato, a um asilo de velhos Se, hospital Miguel Couto, a 

manutenção de um posto assistencial em Austin ao e a assistência a famílias carentes, 

Considerarei para fins da análise basicamente a assistência a famílias carentes realizada em 

Austin e no centro. 

 No centro a assistência a faml1ias carentes Ocorre semanalmente no "dia das 

assistidas", como é chamado. As assistidas são mulheres não-espíritas, moradoras de 

favelas ou áreas pobres, que recebem ajuda regular do centro. São ao todo 83 famílias 

subdivididas em dois grupos que se revezam quinzenalmente. As mulheres "matriculam-

se" no centro, adquirindo uma ficha de controle onde se anotam a presença e suas 

dificuldades e problemas. Antes da matrícula definitiva há "um processo de triagem para 

Ver se gostam e vêm com freqüência". No posto de Austin são atendidas Segundo o 

mesmo modelo 50 famílias. Tanto em Austin como no centro o atendimento consiste na 

leitura e comentário de tema evangélico, prece, estudo da doutrina, prece e passes 

individuais, ingestão de água fluidificada, distribuição de mantimentos, consultas com 

médicos disponíveis e/ou entrevista com os cooperadores e um lanche ou almoço.19 

Realizam.se paralelamente a evangelização e a recreação infantil. 

 Pode-se identificar como componentes rituais específicos dessas sessões a entrevista, 

no caso do atendimento fraterno, e a entrevista, serviços e distribuição de mantimentos, no 

caso da assistência às famílias carentes.A presença desses componentes é função de 

público a que se destinam. É sobretudo esse público o que define essas sessões como 

sendo do âmbito da caridade. 

 É o fato de se tratarem - freqüentadores, não-pobres, de um lado, e não-

freqüentadores, pobres, de outro - de pessoas por definição carentes, em busca, num caso, 

de conselho, de ajuda para problemas diversos e, no outro, também de ajuda material, o 

que aproxima ambos os públicos. Enfatiza-se nessas reuniões a doação de amor e 

compreensão humanos. Os pobres, porém, como símbolo privilegiado de uma humanidade 

carente e enfraquecida, ocupam um lugar especial. Caridade refere-se assim 

                                                 
19Em Austin essa seqüência é precedida por uma aula de crochê. 
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preferencialmente à relação espíritas-pobres, a uma relação de reciprocidade entre 

desiguais não só no plano moral como social. De um lado, estão os espíritas que "dão", 

"esquecem-se de seu eu", dedicando-se ao Bem, e ao fazê-la ajudam não só o outro como a 

si próprios, "ganham pontos" para outra encarnação. De outro lado, os pobres que 

"recebem" não só a ajuda concreta como a oportunidade de tomar aquela existência de 

provações o início de sua redenção. 

 Como toda religião, o plano moral e o plano social estão no Espiritismo a princípio 

distintos. A hierarquia social de riqueza e poder e a hierarquia dos valores morais e 

espirituais são diferenciadas. Reside nesse ponto o potencial de inversões que dá às 

religiões em geral, e ao Espiritismo no caso um elevado poder de compensação. Mas, se há 

espaço para inversões, há contrapartida, uma forte tendência nessa religião no sentido do 

estabelecimento de uma relação de duplicação e reforço da hierarquia social. 

  No evolucionismo que vigorou na Antropologia de fins do século XIX, postulado da 

unidade básica do gênero humano permitia reduzir as diferenças históricas e culturais 

encontradas entre os povos a diferentes momentos de uma mesma história, a do homem, 

com um único sentido, o do progresso.20 O evolucionismo Espírita forja, ele também, um 

dispositivo capaz de dar conta das mais diversas ordens de diferenças reduzindo-as a 

diferentes momentos da trajetória espiritual. O modelo pelo qual os espíritas pensam as 

relações entre Espíritos superiores e inferiores é o das relações terrenas: opõem-se 

governantes a governados, habitantes de centro a habitantes do subúrbio, patrão a 

empregado, colonizador a colonizado. 

 Se todos os Espíritos que habitam a Terra são, com raras exceções, Espíritos em 

evolução, pois a Terra é um "planeta de provações", o pobre é o símbolo vivo desse fato. 

É, mais do que ninguém, identificado à materialidade, à imperfeição. Num outro plano, 

porém, ele é um igual, é também Espírito e encontra-se também na Terra. A caridade 

inscreve-se nesse cruzamento entre a postulação de uma desigualdade tanto no plano social 

como moral e o reconhecimento de uma igualdade essencial. 

 Segundo a concepção de caridade espírita, deve-se dar não só a ajuda material de 

doação de bens e no sentido de dotar aquelas pessoas de meios para a obtenção de recursos 

próprios como ajuda moral. Daí a prática da caridade abranger não só a distribuição de 

mantimentos, como por vezes aulas de costura e crochê, e o estudo da doutrina. Seu 

circuito estabelece-se via mulheres; dedicam-se a ela sobretudo mulheres espíritas e são as 

mulheres pobres que a recebem. É um trabalho estritamente pessoal, não se trata de 

                                                 
20Ver, por exemplo, Tylor, 1970. 
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alterar as estruturas, nosso trabalho é com as pessoas, é um trabalho de reforma do ser 
humano, é um trabalho junto ao sofredor, é ir no meio da lama, um trabalho que não tem 
quem faça. 

 
 Na caridade afirma-se contudo a diferença social e moral que distingue os espíritas dos 

pobres. 

Como lembra Simmel, 
 

(...) o fato de tirar dos ricos para dar aos pobres não se propõe igualar as suas respectivas 
situações, nem sequer em sua tendência se orienta no sentido da supressão da diferença 
social entre os ricos e os pobres. Ao contrário, a assistência se baseia na estrutura atual da 
sociedade. (...) O que ela se propõe é, justamente mitigar certas manifestações extremas da 
diferença social de modo que a estrutura possa seguir repousando sobre essa diferença (Sim 
mel, 1917:485). 

 
 De um ponto de vista externo, a caridade é certamente uma prática conservadora no 

sentido em que Simmel o assinala. Nos termos do próprio sistema de crenças, contudo, 

essa visão não faz sentido. Não só a sociedade terrena é parte de uma sociedade maior, 

como o tempo terreno é parte de um tempo maior: 

 
A eternidade está aí para isso mesmo. A seara não é nossa, é de Cristo. Se o semeador quiser 
apressar a colheita, acaba estragando tudo. 

 
Desse modo, os espíritas "jogam sementinhas", semeiam o Bem que será colhido em outras 

encarnações. 

 Esse trabalho de reforma moral é direcionado pelos princípios espíritas cuja 

apreensão se faz ainda mais necessária entre os pobres para que "aprendam a lidar com 

suas dificuldades", para que entendam que sua condição não é em última análise injusta, 

mas sim provação e, como tal, merecida, correspondendo aos desígnios divinos, e à 

possibilidade de outra vida melhor. A doutrinação é simples 

 
quando falo a elas, falo como a crianças. Tem que ser, qualquer coisa mais elaborada elas 
bloqueiam e não conseguem pensar em mais nada. 

 
Os pobres são assim pensados como Espíritos inferiores, quando mais não seja por uma 

questão de "misericórdia divina", pois 

 
Deus coloca nessa situação Espíritos que têm como que uma casca grossa. que os protege 
do sofrimento. Eles não têm sentimentos elaborados, conseguem suportar o que não 
suportaríamos. 

 
Na tentativa de mitigá-la, afirma-se a desigualdade que é nesse sistema a possibilidade de 

uma igualdade futura essencialmente justa. 
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 Esse aspecto da caridade evidenciou-se para mim por ocasião de uma visita que fiz 

com um grupo espírita a um orfanato. Tratava-se de uma tarefa dos jovens, alguns dos 

quais estavam acompanhados de seus pais, também espíritas. O orfanato era extremamente 

pobre e sujo. As crianças, cerca de 200, de seis a 16 anos, eram na sua maioria negras, 

magras e pequenas. Estavam bastante sujas e mal vestidas.21 A tarde era de evangelização. 

Os jovens cantavam com elas músicas espíritas que tinham a função de preces. Contavam 

pequenas histórias de fundo moral. Faziam com elas uma recreação e ofereciam-lhes um 

lanche. 

  Terminadas essas atividades, enquanto alguns jovens se despediam das crianças, 

outros com alguns adultos sentaram-se num pátio descansando conversando. Um deles, 

Pedro, negro, morador de Bangu e cujo pai era chofer de caminhão, aproximou-se de um 

inspetor de orfanato, José, que havia torcido o pé numa partida de futebol jogada na 

recreação. Havia nesse trabalho uma orientação da dirigente de que os jovens buscassem 

uma aproximação com os inspetores, em função de denúncias de maus-tratos lá. Era 

preciso tentar transformá-los moralmente. Inspetores e crianças igualavam-se no sentido 

em que eram ambos vistos como sofredores e carentes, necessitados de auxílio. Pedro 

começou a massagear o pé de José, dizendo que seu sonho era dirigir um Scania, que devia 

ser gostosíssimo. José empolgou-se e entabulou com ele uma conversa. Pedro falava 

brincalhão de como o pai enganava a mãe, dizendo que estava doente da perna para ir ao 

baile e dançar a noite toda: "Conheço essas manhas! (...)" As demais pessoas em volta 

escutavam, desaprovando o tom da conversa. Criara-se uma situação de igualdade e 

identificação entre o jovem espírita e o inspetor pobre. Pedra retirou-se para despedir-se 

das crianças também. Um dos adultos perguntou então a José pelo seu pé, relembrando sua 

qualidade de inspetor. Como no ritual de separação de posições sociais do "Você sabe com 

quem está falando?" analisado por Da Matta (Da Matta, 1979), José voltou imediatamente 

a seu "devido lugar", o de inspetor do orfanato que machucara o pé. 

 Esse caso explicita o caráter hierárquico, demarcado r de lugares diferenciados, que 

caracteriza esse sistema como um todo, e toma-se particularmente claro na caridade. A 

separação das posições se impõe através do ethos espírita de discrição, seriedade, controle, 

solicitude e paciência para com os outros. Pedro era o contrário, expansão, brincadeira, 

não-controle. Em um sentido, seu comportamento igualava.o aos pobres. Tomava-o 

também inferior, tirava da caridade seu sentido. 

                                                 
21Pouco tempo depois a Funabem fechou esse orfanato por não ter ele condições básicas de manutenção. O 
bem mais precioso era para as crianças um saco de papel, que procuravam avidamente para depositar seus  
pertences: uma bola de trapos, agulhas feitas de canudos e palitinhos, meias velhas, transformadas em 
novelos de linha, pães e bolo do lanche para as horas de fome. 
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  Mas, se o Mundo Visível pode duplicar o Mundo Invisível, a grande distinção entre 

eles é o fato de que no Mundo Invisível a desigualdade baseia-se exclusivamente no moral. 

Afinal: "Herodes era rei e Jesus carpinteiro." Há assim espaço para inversões, como o caso 

de uma das assistidas acompanhada pela presidente de centro há 25 anos. Sua família era 

paupérrima, foi vítima das enchentes em 1966. O marido era tuberculoso e ela 

 
uma criatura por quem tenho amizade imensa e de cuja boca nunca ouvi uma  reclamação. 

 
A identificação aí, ao inverso do caso acima relatado, repousava no fato de que aquela 

mulher era vista como 

 
um Espírito superior que desceu num grupo de provação incrível para sustentá-lo., 

 
Se, de um lado, a caridade distingue e hierarquiza, de outro, ela aproxima e identifica. 

Funda-se não somente no reconhecimento da inferioridade alheia como no reconhecimento 

da própria inferioridade, da vontade e necessidade de redenção e evolução daquele que dá. 

Os espíritas são como "os rotos e os esfarrapados" de que Cristo falou. Como me disse a 

diretora de um dos departamentos, 

 
é a pessoa doente que colocamos junto ao doente para se curar. 

  
A caridade é uma cura de si mesmo através do outro. 

Numa reunião das assistidas no Lar de Tereza,um senhor de meia. idade, advogado, 

que "faz do que precisa" - dá injeção, faz curativos, conversa com as assistidas -, sentou-se 

ao final ao meu lado, e contou-me a seguinte história: 

 
Todo Natal, um homem se vestia de Papai Noel e levava presentes a dois orfanatos. Um ano 
abriu por perto um terceiro orfanato onde havia muitos paraplégicos, Quando ele estava 
distribuindo os presentes veio um paraplégico carregando outro no colo. O Papai Noel 
disse: "Não carregue ele não, meu filho! Ele é muito pesado." O menino respondeu: "Ele 
não é pesado não, Ele é meu irmão!" 

 
Carlos terminou de contar a história com lágrimas nos olhos. 

No Espiritismo, as doenças que implicam um defeito físico são geralmente vistas 

como cármicas, produto de más ações e simultaneamente punição e redenção de crimes e 

maldades cometidos em vidas pretéritas, O paraplégico ostenta em seu corpo seu mau 

passado, é um símbolo vivo do carma, da reencarnação. É "um Espírito sofredor e 

necessitado". Todos os homens redimem também nessa vida seu passado, e são também, 

em grau menor, sofredores e necessitados. A relação que se trava entre colaboradores 

espíritas e os pobres era representada na história por uma dupla analogia com a relação 
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entre Papai Noel/paraplégicos, e paraplégico que pode carregar o irmão/paraplégico que 

precisa ser carregado. Num plano enfatiza-se a diferença: em outro a semelhança. 

A caridade situa-se nesse cruzamento da afirmação de uma igualdade essencial e do 

reconhecimento de uma desigualdade moral que se sobrepõe por vezes a uma desigualdade 

social. Partindo do fato de que os homens são Espíritos encarnados, em evolução, e 

portanto imperfeitos, a caridade permite distinguir e hierarquizar, de maneira dinâmica e 

contextual,Espíritos (homens) mais ou menos imperfeitos. 

 
2.3 O Estudo 
 

Sua força está no seu bom senso, no apelo que faz à razão. (Allan Kardec) 

 
A valorização do ideal da razão é explícita nas obras da codificação. Se,como vimos, nelas 

a verdade é em última análise revelada, no sentido em que foi transmitida pelos Espíritos, 

o procedimento pelo qual essa revelação se deu é visto como eminentemente racional. Ele 

exigiu que Kardec estivesse à altura dessa tarefa: os Espíritos respondem a perguntas 

formuladas por ele. Muito dessa verdade permaneceu ainda oculta aos homens,pois a 

revelação segue o estágio evolutivo da humanidade. 

Demarca-se assim uma região conhecida e uma região desconhecida. Como diz 

Kardec: 

 
Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem 
exceção alguma, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, 
como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os Espíritos 
procederam com relação ao Espiritismo.Daí o gradativo ensino que ministram, Eles não 
enfrentam as questões, senão à medida que os princípios sobre que hajam de apoiar-se 
estejam suficientemente elaborados e amadurecida bastante a opinião para os assimilar. (A 
Gênese) 

 
O Espiritismo tem assim uma visão do conhecimento semelhante à da ciência; o 

conhecimento caminha progressivamente, apenas aqui esse progresso é função da relação 

complementar entre homens e Espíritos. Há no conhecimento uma dimensão divina, pois 

ele é revelado, e uma dimensão humana, pois para que a revelação se dê, e novas 

revelações ocorram, é preciso que os homens estejam à sua altura, que também conheçam. 

Estes dois fatores: o espaço propriamente humano nessa verdade que se detém, e o seu 

caráter incompleto, definem uma outra dimensão da vida religiosa espírita: o estudo. 

  O estudo circunscreve um conjunto de práticas que consiste na lei 

aura,comentários, exposição de textos espíritas, na produção de artigos,apostilas e livros, 

na realização de debates, palestras, mesas-redondas. Expressa claramente a importância 
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concedida à palavra oral e escrita que se revela também na própria existência de uma 

doutrina, e na constância respeito com que os espíritas se referem a ela. No grupo 

pesquisado, o es. tudo remete a dois contextos algo distintos entre si. 

O primeiro contexto é o de cotidiano do centro espírita, onde o estudo está 

plenamente integrado às demais atividades espíritas. No lar de Tereza, a valorização do 

estudo liga-se ao entendimento e vivência do Espiritismo que lá se promove. Numa 

reunião pública a que assisti, o expositor referia-se a dois caminhos do Espiritismo: 

 
o da mediunidade no qual muita gente fica, contentando.se com o fenômeno e o do estudo 
regular, que é o que aqui se faz. 

  
Pois o estudo, segundo os espíritas, esclarece, transforma, leva as pessoas a 

“compreenderem as razões de sua dor". Só por meio do estudo, que "disciplina os 

sentimentos" e "nos ensina até mesmo a orientar nossas afeições", é possível alcançar a 

renovação íntima que é o caminho da evolução espio ritual. Pois o 

 
Espiritismo não faz milagres, o milagre é fruto da atuação da pessoa. 

 
Tem-se no Lar de Tereza extremo cuidado em "não viciar" o público na parte fenomênica 

(mediúnica) da doutrina com a qual se relacionam o passe e a água fluidificada. Nas 

reuniões das assistidas, nas reuniões públicas e de tratamento, o passe e a água fluidificada 

aparecem combinados ao estudo. O controle do acesso às sessões é feito em nome desse 

cuidado. No atendimento fraterno as entrevistas têm também esse intuito. Para que eu 

pudesse assistir às reuniões medi únicas, era preciso que eu "tivesse algum estudo", que 

fosse capaz de "compreender o que se passava". O estudo é uma prática que conduz à 

interiorização da doutrina, à "sua transformação em vivência evangélica", pois  

 
a doutrina espírita deve ser como uma bagagem que trazemos sempre conosco 
 para pensar e usar. 

  
O estudo é assim um componente essencial do ser espírita, presente desde o primeiro 

contato com o centro, e extremamente importante, como veremos no capítulo seguinte, 

para o desenvolvimento da mediunidade. É estimulado tanto no plano individual como no 

plano coletivo. Em casa deve-se estudar sempre, ler todo dia nem que seja uma página de 

alguma obra espírita. No centro, o estudo refere-se ao aprendizado do conjunto de dou, 

trina, e reveste-se de ênfases diversas, dependendo do público a que se destine. As sessões 

designadas como de estudo são a reunião pública, a reunião de tratamento, a reunião da 

juventude e a iniciação espírita. As duas primeiras destinam-se aos freqüentadores. Nesse 

caso, a ênfase do estudo recai sobre o caráter moral, de consolação do Espiritismo, no 
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aprendizado do bem-sofrer, como dizem eles. As duas últimas sessões visam os 

cooperadores respectivamente os jovens e os médiuns iniciantes. Nesse caso, o estudo 

ganha um caráter mais especializado, tendo como objetivo expresso o conhecimento da 

doutrina. 

 Entretanto, em todo ritual espírita o estudo está presente de uma ou outra maneira. 

Ele aparece de maneira branda na fase inicial de toda sessão, a preparação do ambiente. 

Essa fase do ritual pode ser pensada a partir da terminologia proposta por Van Gennep 

(Van Gennep, 1969; ver também Gluckman, 1962), como de separação. Nela é lido e 

comentado um texto evangélico, geralmente extraído dos livros do Espírito Emmanuel, 

Caminho, Verdade e Vida, ou Fonte Viva, psicografados pelo médium Chico Xavier. O 

texto é rapidamente lido e comentado por algum cooperador da casa (nas reuniões da 

juventude por um jovem). Todo espírita deve ser capaz de ler e comentar um trecho de um 

livro espírita diante do público ou de seus pares. O comentário e leitura na preparação do 

ambiente funcionam para os cooperadores como uma espécie de aprendizado e treina-

mento dessa técnica, que prepara o cooperador iniciante para a leitura e comentários mais 

demorados. Segue-se uma prece feita na penumbra, na qual se evocam os Espíritos 

protetores e amigos da casa. A preparação do ambiente tem por objetivo 

 
desligar o pensamento das preocupações do cotidiano, para que seja possívelo bom 
aproveitamento da sessão, das vibrações, energias e presença dos guiasespirituais, 
preparar-se para entrar em comunhão com o plano espiritual. 

 
Nela os espíritas mostram recolhimento e concentração caracterizados por uma postura 

típica: quem não está falando permanece sentado, a cabeça levemente inclinada apoiada 

nas mãos, os olhos cerrados. Toda tarefa espírita, realize-se ou não no centro, é precedida 

por esses procedimentos. 

Além desse momento, o estudo está presente também, como já vimos, na assistência 

a famílias carentes, e reaparece modificado na última fase das reuniões mediúnicas 

quando, já acesas as luzes, examinam-se e estudam-se as mensagens recebidas, as visões 

tidas, o comportamento e as dúvidas dos médiuns. Nas reuniões designadas como de 

estudo, este situam-se na fase intermediária do ritual, a qual, intercalada pela prece e pela 

penumbra, apresenta de uma perspectiva temporal a maior duração (cerca de 30 a 40 

minutos). Tomo como modelo para a breve descrição que segue as reuniões públicas e de 

tratamento. 

Toda sessão espírita tem um dirigente. Nas reuniões em questão o dirigente é 

encarregado do comando da passagem entre os diferentes momentos rituais, e da 
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formulação das preces. Além desse personagem emerge nessas reuniões como central a 

figura do expositor. Dirigente e expositor sentam-se numa pequena mesa em frente do 

público. Sobre a mesa ficam um microfone e os livros de referência. Atrás e um pouco à 

esquerda há um quadro-negro. Acesas as luzes, após a prece que conclui a preparação do 

ambiente, inicia-se o estudo. O expositor lê um trecho previamente selecionado de alguma 

obra da codificação (geralmente LE, LM, ESE). Terminada a leitura, o texto é retomado 

verbalmente, explicitado com recurso ao quadro-negro. Os temas são inúmeros: o sonho, 

as mortes prematuras o bem e o mal-sofrer, a reencarnação etc. Cada expositor deve dar a 

ele uma contribuição pessoal. O comentário soa assim extremamente informal embora a 

maneira uniforme como ocorre evidencie um padrão e um aprendizado subjacentes. O bom 

expositor fala firme, clara e calmamente, pacientemente como se lidasse com crianças. Há 

lugar para o improviso, para algumas brincadeiras moderadas que permitem a participação 

da platéia na forma de risadas, para o relato de casos pessoais. São sempre citadas outras 

obras espíritas, fornecendo-se por vezes referências bibliográficas precisas. A platéia 

escuta com ares mais ou menos atentos. Algumas pessoas fazem anotações. Ao final, por 

vezes fazem-se perguntas. Qualquer pergunta que não seja estritamente doutrinária é 

contornada. Segue-se a fase final do ritual, geralmente composta do passe, prece e ingestão 

de água fluidificada destinada a "pacificar a mente e restaurar as energias", preparando as 

pessoas para o retorno ao profano, "para levar a mensagem de amor para seus lares". 

O expositor é um pregador, ele transmite aos homens a Verdade dos espíritos. Essa 

transmissão está envolta pelo plano espiritual, é um momento do encadeamento ritual que 

contacta Mundo Visível e Mundo Invisível. O expositor em sua fala é assistido pelo 

mentor e por amigos espirituais do centro, e os médiuns presentes estão todo o tempo 

especialmente encarregados da manutenção de um bom ambiente, emitindo, através da pre-

ce íntima, da concentração, do pensamento no Bem e em Cristo, vibrações positivas. Essa 

proteção é indispensável, pois, segundo os espíritas, o expositor é 

 
terrivelmente assediado e perseguido pelas trevas porque a palavra que ele traz para os 
encarnados repercute também no Plano Espiritual. São colocados alto falantes nas 
redondezas do centro, e até os Espíritos desocupados que passam escutam as suas palavras. 

 
Essa transmissão, porém, é mediada pelo conhecimento humano. Essa instância humana 

que se evidencia no estudo complementa de modo indispensável a relação com o espiritual 

tal como os espíritas a valorizam. Ela figura um dos espaços de exercício do livre-arbítrio 

do Espírito. Como dizia uma expositora,  
 

nós aqui estudamos, mais do que ouvimos Espíritos. Costumamos procurar nos livros 
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espíritas nossas respostas, evitando fazer com que os Espíritos venham dar consulta,22 
 

Há também um outro estudo que, à diferença desse, explora os pontos da doutrina 

que não foram plenamente revelados, os quais, tal como o apresentados na codificação, 

deixam em aberto inúmeras questões, ou então  que explora sempre "à luz do Espiritismo" 

a relação entre essa religião e outras áreas do conhecimento como a Medicina, a 

Psicologia, o Direito etc. ou outras religiões. Emerge nesse espaço um personagem que 

chamei de o "intelectual espírita". O Instituto de Cultura Espírita é expressivo desse 

segundo sentido do estudo que, mesmo permanecendo subordinado ao conjunto desse 

sistema de crenças, ganha uma certa autonomia com relação às demais atividades espíritas. 

Os objetivos do ICEB são "o estudo, difusão e defesa dos princípios espíritas". A 

instituição é oriunda da antiga Faculdade Brasileira de Estudos Psíquicos.23 Seu atual 

presidente e alguns de seus expositores eram professores da antiga faculdade. Quando não 

foi mais possível a sua existência, esse grupo e alguns novos elementos fundaram em 1957 

o ICEB. Por problemas legais e fiscais, trocou-se a palavra professores por expositores. 

Essa origem marca o caráter do ICEB, que se vê como "uma instituição livre como livre 

sempre foram as cátedras", e vem ao encontro de uma de suas características centrais, a 

valorização não só do conhecimento doutrinário mas do conhecimento em geral; a 

preocupação permanente com a legitimação do Espiritismo como interlocutor digno das 

demais áreas de saber, sobretudo as chamadas ciências oficiais. Na duração do ciclo de 

palestra, a do ano letivo; na concepção do programa trienal no qual cada expositor é dono 

de uma matéria; na lista de presenças, que deve ser sempre assinada, evidencia-se a 

referência ao modelo escolar/universitário. Lá "estuda-se", muito embora "no Espiritismo 

não se receba certificado de conclusão". 

 A organização do espaço no ICEB é semelhante ao das reuniões doutrinárias no 

centro, em escala aumentada. O presidente da instituição e os expositores do dia sentam-se 

a uma mesa sobre o palco, dispondo também de um microfone e tendo à sua esquerda um 

quadro-negro. As paredes do salão são também azuis e comportam dois grandes relógios. 

O presidente inaugura a sessão com uma prece intima. Seguem-se as palestras. A fala dos 

expositores não tem um conteúdo moral tão explícito como no centro. O público é 

supostamente mais seleto, e os expositores podem falar com mais liberdade, "aprofundar-

se mais no assunto". A fala é, em parte, uma demonstração de conhecimento não só da 

                                                 
22Ver a esse respeito também o capítulo IV. 
23Segundo o presidente do ICEB, havia no começo da República muitas escolas livres: "Isso por influência 
do Positivismo, que era contra o ensino universitário. Sua concepção de respeito pela liberdade individual 
chegava ao ponto de achar que o individuo devia estudar livremente. Algumas depois tornaram-se oficiais, 
algumas faculdades de Direito começaram assim." 
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doutrina - abundam referências precisas a obras da codificação e de outros autores - como 

de "outras ciências" - são constantes as referências aos "pensadores materialistas" como 

Piaget (teoria do aprendizado), Vico (idéia de forças criadoras na História), Bergson 

(intuição), Freud (teoria da libido e do inconsciente), Mendell (hereditariedade) etc.24  
O intelectual espírita é também um expositor. Distingue-se, porém, pelo fato de 

gozar de renome no seu meio, viajar freqüentemente para conferências, proferir palestras 

em vários centros, escrever artigos em jornais espíritas e publicar livros. Tem uma reflexão 

pessoal a oferecer sobre de. terminado assunto. Como todos os homens o intelectual 

espírita está sempre influenciado por Espíritos, e o grau em que essa influência se dá é aqui 

como em todo esse sistema por vezes difícil de determinar. Ouvi certa vez, por exemplo, 

uma referência a um espírita portador de "mediunidade oral": no momento em que sua 

palestra se iniciava "era como se rodasse em sua mente uma fita magnética"; sua fala era 

mediúnica, transmitida por Espíritos. Embora essa possibilidade esteja sempre presente, 

esses intelectuais são autores de vários livros não-mediúnicos. Na medida em que, tendo-

se em conta a permanente influência espiritual, se assume a autoria pessoal dessas obras, 

das idéias expostas, essa produção ganha o caráter assumido de especulação, pesquisa, um 

caráter humano e provisório. Essa produção insere-se assim num espaço distinto do das 

obras mediúnicas. Sua autoridade é duplamente limitada: interessa a uma parcela apenas 

dos espíritas e é produto de homens, de Espíritos encarnados. 

Além do caráter mundano, presente em toda religião, e que faz com que a freqüência ao 

ICEB se constitua no programa de sábado à tarde dos espíritas, que conversam 

animadamente no intervalo e no final, pode-se perceber aqui, de maneira apenas mais 

aguda do que no centro, a natureza de espaço propriamente intelectual que o Espiritismo 

apresenta, e que chamou a atenção de autores como Renshaw (Renshaw, 1969) e Camargo 

(Camargo, 1961). A valorização do estudo relaciona-se a características estruturais desse 

sistema de crenças. É preciso que os homens, de seu lado, estudem e conheçam, participem 

em sua dimensão humana e menor dessa Verdade que os Espíritos detêm e lhes transmitem 

gradualmente. O estudo eleva o homem, dá-lhe firmeza e segurança, torna-o digno dos 

Espíritos. Essa religião desenvolve assim em seus adeptos um gosto pelo conhecimento, 

pela leitura, uma sede de saber. 

 Embora o valor do estudo esteja claramente subordinado ao conjunto desse sistema, 

ele implica como vimos o reconhecimento de uma área de uma certa autonomia do 

                                                 
24Seria interessante pesquisar no que diz respeito à relação entre o Espiritismo e  Ciências oficiais, com quais 
teorias e correntes os espíritas dialogam. Para além da já mencionada relação com o Evolucionismo, não 
tenho, contudo, material suficiente para explorar esse ponto. 
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humano. Assim, visto como relevante, ele deve ser mantido sob estreito controle. Parece-

me repousar sobre esse ponto as freqüentes advertências de que 

 

é mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor com reduzida inteligência e 
convivermos com elas, no processo evolucionário comum, do que abrigarmos pessoas 
sumamente intelectuais sem amor aos semNo Mundo elhantes (...). (Maior; do espírito André 
Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier) 

 
as acusações de elitismo por vezes atribuída aos intelectuais; e as preocupações e 

constantes esforços destes em afirmar a importância e o valor da"seara alheia", o caráter 

complementar de suas atividades. 

Ao mesmo tempo o estudo é um símbolo de status, uma resposta de que se dispõe 

para as acusações de misticismo e crendice que marcaram a história do desenvolvimento 

dessa religião no Brasil25 e que ainda hoje se fazem presentes (ver Conclusões). Uma 

característica que comprova a sua seriedade, e que na visão dos espíritas demarca 

claramente sua diferença com relação às demais religiões mediúnicas. O estudo afirma a 

posição no mundo desse grupo social. 

 
ANEXO I 
 
 Foram os seguintes os incidentes mencionados na p.50: 

1) jovem x dirigente jovem 

 Em uma das visitas que fiz com os jovens a um orfanato eles fizeram um grande 

círculo para orar antes de entrar. O jovem líder aproveitou a ocasião para dar uma série de 

informações. Uma delas dizia respeito a alterações que "nós decidimos com relação ao 

trabalho com as crianças". Um dos jovens presentes protestou imediatamente: "Nós é que 

não!" Criou-se um constrangimento momentâneo, que foi superado com a afirmação do 

líder de que a decisão fora tomada em reunião. 

2) jovem x diretora do Departamento de Infância e Juventude 

 Por ocasião de uma ida dos jovens ao posto assistencial do centro, no subúrbio. O 

encontro para saída era no centro. Como alguns dos jovens estavam atrasados, a diretora 

resolveu ir na frente com os que estavam presentes. Um deles manifestou o desejo de ficar 

esperando os demais para falar com uma jovem. A diretora não lhe respondeu. Iniciou a 

preparação para a tarefa que iam realizar. Abriu uma página de um livro do médium Chico 

                                                 
25Ver a esse respeito Renshaw, 1969: 54-56 e Anais do ICEB, vol.III. 
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Xavier, a qual foi lida e comentada. No comentário falou-se sobre a necessidade de 

dedicação ao Bem, do esquecimento dos desejos egoísticos e pequenos do Eu, em suma, da 

superioridade moral do dever, que é sobre tudo uma tarefa pela qual se opta. 

3) médium em desenvolvimento x dirigente da mesa mediúnica 

 Normalmente quem dirige a mesa mediúnica é a presidente do centro. Como esta 

não se achava presente, uma médium, assídua cooperadora, substituiu-a. Ao contrário da 

presidente, Marta, iniciado o período de tempo em que os médiuns dão passividade aos 

Espíritos, não parava de falar, fazendo preces e recomendações. Na primeira parte da 

sessão uma médium pôs as mãos nos ouvidos. Na parte dedicada à incorporação, 

manifestaram. se Espíritos bem mais violentos do que é comum nas sessões de desenvolvi. 

mento. Um deles dizia, através de um rapaz: "Eu vou tumultuar, eu vou tumultuar!" E 

passava as mãos por cima da mesa, desarrumando os papéis, contorcendo-se e gemendo. 

Outro, através de uma senhora, reclamava da bagunça. Marta encerrou essa parte da 

reunião bem mais cedo do que o normal. Espíritos jovens, sofredores, rebeldes e 

autoconfiantes, que haviam sido levados até lá pela mãe, foram responsabilizados pelo 

ambiente. Esse fato não excluiu uma severa repreensão aos médiuns, que, caso continuas-

sem a se comportar daquele modo indisciplinado, não deveriam sentar-se à mesa 

mediúnica, pois estavam perigosamente dando passagem a Espíritos obsessores (ver o 

capítulo IV). 

4) diretora do Departamento de Infância e Juventude x presidente do centro 

Num dia de atendimento fraterno, eu aguardava para conversar com a presidente do 

centro. A sala estava já praticamente vazia. A presidente conversava com a diretora. Esta 

última estava ressentida e magoada porque aquela, que a substituíra um dia no posto 

assistencial, alterara a organização das atividades. A presidente argumentava 

pacientemente que fizera aquilo por motivos estritamente pessoais: ela, Betânia, sentia as 

coisas correrem melhor daquela maneira, o que, no seu entender, não significava que Yeda 

devesse fazer as coisas do mesmo modo. Yeda saiu ainda bastante aborrecida e Betânia 

manifestou alguns sinais de irritação. 




