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O presente texto tem como objetivo fazer uma reflexão sobre como a Doutrina Espírita tem na 

caridade um dos seus pilares filosófico- religiosos e como a caridade tem se constituído como 

um fator de tolerância do meio social para com tal doutrina.      

Para que tal relato ocorra de forma competente, tomamos como exemplo a ação da 

Mocidade Espírita de Franca- SP. Tal grupo foi criado em 1947, ganhou espaço no meio espírita 

no decorrer da segunda metade do século XX, mas destacou-se durante a década de 1980, pela 

promoção de obras filantrópicas e outras atividades de divulgação da doutrina , que se 

constituíram em um elemento facilitador no processo de aceitação da comunidade espírita na 

sociedade francana. 

 Desta maneira, dividimos nosso estudo em três partes, a saber: 

1. Doutrina espírita: evolução pelas obras; 

2. O Espiritismo e a sua inserção na sociedade brasileira; 

3. Mocidade Espírita de Franca: a prática caritativa em uma década de mudanças. 

1. DOUTRINA ESPÍRITA: EVOLUÇÃO PELAS OBRAS 

“Ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos; quando eu tivesse o 
dom da profecia, e penetrasse todos os mistérios; quando eu tivesse 
toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a 
caridade, eu nada seria.” (São Paulo) 

Podemos considerar que o início da Doutrina Espírita é datado de 18 de abril de 1857, 

data da publicação da primeira edição de “O Livro dos Espíritos”, escrito na França, por Allan 
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Kardec  e ponto de partida para uma sistematização de tal doutrina, que abrange as seguintes 

obras básicas, cujas temáticas são originadas do primeiro livro e tratadas de forma mais 

específica. 

Assim, formam o Pentateuco espírita: O Livro dos Médiuns (1861) que se caracteriza por 

ser uma obra destinada a orientação de médiuns e doutrinadores, abordando diversos tipos de 

manifestações, o desenvolvimento da mediunidade e a comunicabilidade com os espíritos.  N’O 

Evangelho segundo o Espiritismo (1864) são explicadas as máximas do Cristianismo segundo a 

interpretação kardequiana. O Céu e o Inferno: a Justiça divina segundo o Espiritismo (1865), 

como o nome anuncia, explica a passagem da vida corporal à espiritual, discorrendo sobre a vida 

após a morte através de um comparado exame de diferentes pensamentos religiosos. Por fim, A 

Gênese : os milagres e as predições segundo o Espiritsmo (1868), vem completar a codificação, 

fundamentando-se no caráter científico e filosófico da doutrina. 

Em tais livros é composto o sustentáculo da Doutrina Espírita e por seus adeptos 

recebem a denominação de obras básicas da codificação. Pode-se perceber, por meio da leitura 

dessas obras básicas, que há uma orientação religiosa, que se opera no sentido de ligar o homem 

ao Criador. Orientação esta, que se integra a uma abordagem filosófica  e científica (no que se 

refere aos fenômenos e manifestações), o que proporciona uma religião com caráter 

investigativo, que se propõe a encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade 

(KARDEC, 2007, p.3). Segundo Alves (2000,p.23), a Doutrina Espírita é uma união entre 

ciência, filosofia e religião para auxiliar a evolução humana rumo aos estágios mais elevados da 

vida. 

Assim, a evolução, apresenta- se  como um dos pilares de tal doutrina e pode ser 

concebida como um processo global, lento e gradual em que o Ser, criado simples e ignorante, 

por meio de suas experiências desenvolve suas potencialidades nos aspectos racional e 

emocional. Esse desenvolvimento, se dá no limiar de múltiplas existências, nas quais os 

homens, por meio de diferentes vivências se aperfeiçoa e progride, sendo que a cada existência 

vai reduzindo o estágio de ignorância e com seu aprendizado, caminha rumo á perfeição. 

O diferencial do Espiritismo em relação a outras doutrinas religiosas encontra-se aí: 

todas pregam a caridade como uma forma de salvação após a morte. A salvação espírita não se 

dá em apenas um ato, mas pelo longo processo de evolução, cumulativo a cada existência, sendo 

a prática caritativa um dos principais instrumentos para tal fim. 
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Conforme Alves (2000, p.29), o mecanismo da evolução está pautado na ação, atividade 

e vivência, pois acredita-se que a evolução se dê na interação com o meio, através das 

experiências que ocasionarão as transformações graduais advindas do esforço de cada espírito 

em melhorar-se. Melhoria esta originada do progresso intelectual advindo do conhecimento das 

leis divinas (que inclui as leis naturais) em função da evolução humana. Evolução esta que 

organiza-se tendo os princípios do trabalho, amor e solidariedade. 

A filosofia espírita coloca o trabalho como uma lei, que se caracteriza como uma mola 

propulsora do progresso dos seres em todas as áreas do conhecimento. Seus adeptos vêem na 

atividade laborativa a realização do homem como ser, posto que tem aí a oportunidade de domar 

as forças da natureza, direcioná–las a seu favor e  desenvolver suas potencialidades. O trabalho 

é uma exigência da transcendência (Pires, 1982, p.146), na medida em que o homem trabalha 

por necessidade, mas não apenas para cumprir as suas necessidades físicas de subsistência e 

sobrevivência. Isto é, o homem, consciente de sua existência, busca, por meio do trabalho, 

condições de existir de forma cada vez melhor, sendo essa melhoria, de acordo com o estágio 

evolutivo de cada espírito material ou espiritual. 

Denis (1990, p.303), considera que desde o mais rudimentar dos seres até os espíritos 

angélicos (em posição avançada na escala evolutiva, que representa o grau de progresso 

intelectual e moral de cada espírito), cada um executa o seu trabalho, sua parte na obra divina, 

sendo penoso e grosseiro para os seres inferiores, suavizando-se à medida que o espírito se 

purifica. 

O trabalho tem ainda, dentre outras, a função de humanizar as criaturas, à medida que as 

aproxima e promove entre elas uma comunhão, de modo que as pessoas, de especialidades 

diferentes, possam estar, forçosamente, em constante auxílio. Nesse sentido, o trabalho que se 

realiza para uma coletividade é tido como superior ao trabalho individual, pois considera-se que 

as criaturas humanas que trabalham só para si não superaram a condição animal, sendo preciso 

que se realize um trabalho que se volte, material ou espiritualmente para o desenvolvimento de 

um grupo maior. Ou seja, não há como evoluir de forma isolada e solitária, é imperativo que 

haja um intercâmbio de conhecimentos e ações para aprendizado e melhoria das condições de 

vida dos seres. 

Se o trabalho, como um princípio de exercício da caridade, representa um exercício 

involuntário de devotamento e serviço ao próximo, uma outra faceta dessa prática é o amor ao 

próximo, que nos remete á máxima cristã: “ Amar ao próximo como a si mesmo”, que segundo 
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Kardec (2007, p.144)  é fazer aos outros o que quereríamos que fizessem por nós. Amar, no 

sentido profundo da palavra (2007, p.149): 

“... é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que 
quereria para si mesmo; é procurar ao redor de si o sentido íntimo de 
todas as dores que oprimem vossos irmãos, para abrandá–las, é encarar 
a grande família humana como a sua, porque essa família, vos a 
encontrareis, em um certo período, em mundos mais avançados, e os 
espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a 
se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos 
irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, a vosso 
turno,estaríeis bem contentes se vossos irmão vos dessem do que 
tivésseis necessidade. A todos os sofrimentos, daí, pois, uma palavra 
de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça.” 

Desta maneira, vemos que o amor que se propõe está na reciprocidade entre os seres e 

no alargamento dos laços familiares, pois dotados da crença nas múltiplas existências, acredita-

se que as pessoas façam parte de uma grande família que se reveza nos papéis que assume. Em 

uma existência pode- se ser a mãe e em outra a filha de uma mesma pessoa. De acordo com os 

desígnios divinos, pessoas que não fazem parte do nosso círculo familiar, podem tê–lo feito, 

sem que as pessoas saibam qual posição e grau de importância cada pessoa ocupa em sua vida.  

Uma vez que se o indivíduo considera como irmãos todas as criaturas terrestres, onde 

quer que haja sofrimento, este será um fator de incômodo, sendo a função de quem está em 

melhores condições, sejam elas materiais ou espirituais, auxiliar o seu próximo na resolução dos 

males que o afligem. Os laços familiares se alargam mais uma vez, pois por meio dessas 

situações de auxílio, formam-se elos de amor e gratidão, que se estendem por toda a eternidade 

na multiplicidade das existências. 

Amar o semelhante é, também, objetivar a sua evolução, fornecendo meios para que 

aprenda e faça cumprir as leis divinas, essenciais  ao progresso. É uma ética que busca a 

plenitude do ser, buscando recupera-lo na sua concretude e totalidade. De qualquer maneira, não 

deixa de ser uma relação de troca que se estabelece, pois considera –se que quem ajuda está 

sendo ajudado, porque desenvolve , virtudes que derivam do amor e da caridade, como a 

paciência, a misericórdia e a compaixão. O exercício dessas virtudes relativas à benevolência é 

que vai oferecer condições para que cada um atinja a evolução, uma vez que a mesma, 

repetimos, é fruto do conhecimento e aplicação das leis divinas. É uma forma de aliar teoria e 

prática, relação tão almejada em diversos setores. 
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A prática caritativa não se resume à caridade material, porém estende-se a toda 

atividade que leve o próximo, também á reflexão sobre suas atitudes, seja na forma de 

conversas, ensinamentos ou qualquer atividade que promova a reflexão e, por conseguinte, uma 

melhoria na qualidade de vida material ou espiritual do indivíduo em questão. Pires (1982, 

p.144) resume as afirmativas supracitadas argumentando que: 

 “Cada espírita, ao aceitar e compreender a grandeza da causa 
doutrinária e sua finalidade suprema – que é a transformação moral, 
social, cultural e espiritual do nosso mundo – assume um grave 
compromisso com a sua própria existência.” 

Quando se coloca um compromisso com o mundo, estabelece-se que esse compromisso 

não é só material, mas de todas as ordens que envolvem o ser, uma vez que quando o indivíduo 

se compromete com seu semelhante, está dotado de uma consciência crítica, que o faz perceber, 

segundo Silveira (2008, p.7), que a vocação do homem é “ser mais”, isto é, adquirir a dignidade 

de homem. Se não está em condições de realizar tal tarefa de forma autônoma, que seja 

auxiliado por outrem para que ambos possam evoluir. 

Surge daí a opção dos espíritas pela fundação de entidades assistenciais com 

características bem diversas, de acordo com as necessidades de cada grupo fundador, tais quais 

creches, asilos, hospitais psiquiátricos, além de diversos atendimentos oferecidos no interior dos 

próprios centros espíritas. 

Somando trabalho e amor em prol do próximo, temos o que podemos chamar de 

solidariedade espírita, que não se dá apenas entre os companheiros de fé. É projetada além das 

fronteiras das instituições espíritas, estendendo-se a todas as criaturas vivas, com as quais se tem 

o dever de proteger e amparar. 

A proteção e amparo devem ser realizados de bom grado, todavia, não se pode pedir nada 

em troca, nem mesmo que a pessoa a quem se oferece auxílio seja ou torne-se seguidor da 

mesma doutrina. Partindo do pressuposto de que quem ajuda está sendo ajudado por 

desenvolver suas virtudes, não se deve exigir, nem olhar a quem, apenas ajudar.O Evangelho 

segundo o Espiritismo (2007, p.203) vem corroborar com esse ideário esclarecendo: 

 “Meus filhos, na máxima : Fora da caridade não há salvação; estão 
contidos os destinos dos homens na Terra e no céu; na Terra, porque à 
sombra desse estandarte eles viverão em paz; no céu, porque aqueles 
que a tiverem praticado, encontrarão graça diante do Senhor... 
Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa 
consciência vos responderá; não somente ela vos evitará de fazer o 
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mal, mas vos levará a fazer o bem: porque não basta uma virtude 
negativa, é preciso uma virtude ativa; para fazer o bem, é preciso 
sempre a ação da vontade; 

A caridade, mais que um caminho para a evolução, é tornada aqui uma condição para a 

manutenção de uma consciência tranqüila ao espírita, por saber-se melhorador das condições de 

vida em que vive o seu semelhante, cumpridor dos desígnios divinos que pregam amor 

incondicional ao próximo. Amor este, que não pode ficar apenas no plano das idéias, 

necessitando ser materializado para que se traduza em virtudes, através do exercício sistemático 

do bem. 

Após esse pequeno esboço sobre o porquê de o Espiritismo basear-se na prática da 

caridade de forma tão contundente verificamos que o homem que poderíamos chamar de 

“espírita ideal” tem a perfeição como objetivo a ser atingido e o amor ao seu próximo como 

filosofia. Desta maneira, se ama o seu próximo como a si próprio, não há como permitir que este 

viva em condições indignas, seja material ou emocionalmente. Por isso, faz da caridade sua 

bandeira e das obras seu objetivo ético enquanto segmento religioso. 

Imbuídos desse conhecimento sobre o porquê de os espíritas valorizarem tanto a 

caridade, questionamos: como os adeptos dessa doutrina conseguiram inserir-se na formalmente 

católica sociedade brasileira? Que mecanismos foram utilizados para conseguir colocar em 

prática o ideário supracitado? 

2. O ESPIRITISMO E A SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE BRASIELIRA 

 Antes de tratarmos especificamente da Mocidade Espírita de Franca, é necessário tecer 

alguns comentários sobre como o Espiritismo, de origem francesa (como já dissemos) foi 

recebido em terras brasileiras até que fosse divulgado na terra das três colinas1 

 As primeiras manifestações espíritas no Brasil datam de 1853, antes mesmo do advento 

do Livro dos Espíritos (editado pela primeira vez em 1857, sendo a primeira edição em terras 

brasileiras datada de 1875 ). Os fenômenos impressionaram pessoas de renome na época, como 

políticos, magistrados e estudiosos, constituindo-se em objetos de observação desses últimos. 

 Poucos anos depois, na década de 1860, chegam informações sobre a doutrina entre os 

setores eruditos do Rio de Janeiro, na época, a capital federal. O Brasil recebia os primeiros 
                                            
1 Forma como a cidade de Franca-SP é conhecida, justamente por possuir três colinas nas regiões central 
e sul, que são referência em toda a cidade, havendo, por isso, um bairro, uma extinta estação de rádio e 
vários estabelecimentos comerciais que fazem uso da denominação “Três Colinas”. 
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livros da codificação, em francês, sendo que a primeira obra impressa no Brasil, ainda neste 

idioma foi “Le temps sont arrivés”(Os tempos são chegados). Posteriormente, foi traduzido 

para o português “O Espiritismo na sua mais simples expressão”, por Alexandre Canu (Berni, 

1989, p.222). Essas traduções vieram facilitar o acesso ao conhecimento sobre o espiritismo, 

que a partir daí, começou a ganhar adeptos na Terra de Santa Cruz. 

 Podemos considerar a Bahia como o berço do Espiritismo organizado no Brasil, visto 

que é na cidade de Salvador, em 1865, que surge o primeiro grupo de espíritas no país 

denominado “Grupo familiar do Espiritismo”. Tal grupo, segundo Bérni (1989, p.223) 

objetivava orientar a propaganda e incentivar a criação de outras sociedades semelhantes pelo 

resto do país. Lembremos, que nesta época, não se podia contar com grande número de 

participantes nas reuniões.  

Desta maneira, as primeiras atividades espíritas eram conduzidas em grupos familiares 

com reduzido número de pessoas, posto que nessa época, a prática de cultos estranhos ao 

catolicismo eram, na maioria das vezes tratadas como casos de polícia.  

Vemos, neste caso, que a intolerância começou, literalmente, “no berço”, pois antes 

mesmo do surgimento de grupos, em 27 de setembro de 1863, é registrada, em jornal 

denominado “O Diário da Bahia, a primeira contestação de espíritas a um comentário 

desfavorável ao Espiritismo. 

 Essas conquistas foram alvo de muita luta, travada, principalmente por meio da 

imprensa. Tomemos por exemplo o Velho Continente, em que a Igreja Católica utilizou-se de 

acusações e perseguições como estratégia para enfraquecer o novo pensamento religioso. Em 

algumas cidades européias, houve queima de livros kardequianos em praça pública (Jurkevics, 

1998, p.38). Fato este, que na realidade, provocou efeito contrário ao desejado, por despertar a 

curiosidade a respeito dos livros que foram queimados, constituindo-se como propaganda. 

 No Brasil, esse processo se deu de forma semelhante. Segundo Jurkevics (1998, p.43): 

“...tanto a Igreja Católica como a Protestante promoveram campanhas 
alertando que o Espiritismo, longe de ser uma religião cristã, 
representava, de fato, uma nova onda de feitiçaria e de práticas de 
ocultismo. O resultado foi o afastamento de muitas pessoas, 
principalmente das elites católicas, que anteriormente estavam 
empolgadas com aqueles fenômenos.” 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 8 

 Em contrapartida, a imprensa espírita, objetivando a divulgação de sua doutrina, 

começou a tomar corpo, sendo “O Eco d’Além Túmulo”, o primeiro periódico a ser publicado, 

em terras baianas, em 1869. É estabelecido, a partir daí, o binômio caridade- divulgação, pilar 

da prática espírita. 

 Nesse mesmo ano (1869), ocorre a morte de Allan Kardec, que deixa os espíritas, tanto 

na Europa, como no Brasil, desorientados quanto ao direcionamento que deveriam dar às 

atividades doutrinárias. Em nosso país, o Rio de Janeiro começa a ganhar espaço enquanto pólo 

aglutinador de partidários do Espiritismo. Estabelece-se nessa localidade um núcleo regular para 

dirigir o Espiritismo e orientar a propaganda (1989, p.258), denominado Grupo Confucius.  

Esse grupo é datado de 1873 e  teve a efêmera e produtiva duração de três anos. Possuía 

estatutos impressos e recebia notícias sobre o Espiritismo pela imprensa nacional e estrangeira. 

Pode angariar para si o mérito de ter traduzido as demais obras básicas da codificação 

kardequiana e de ter feito a primeira assistência homeopática gratuita (Abreu, 1985, p.30), posto 

que na formação do grupo havia número significativo de médicos. Nessa época, é adotado o 

lema: “Deus, Cristo e caridade”. 

Entretanto, não se pode dizer que o caminho traçado pelos espíritas nesse momento de 

inserção na sociedade brasileira, tenha sido trilhado apenas por flores. Em todos os momentos, 

houve o enfrentamento da hostilidade da sociedade católica, em sua predominância. Além de 

defender sua causa religiosa, era preciso buscar formas para responder á hostilidade e ao 

ridículo a que eram expostos, driblando a intolerância para que seus preceitos pudessem ser 

postos em prática. 

Agravemos a isso os conflitos surgidos por discordâncias entre os próprios 

companheiros de fé. Discórdias estas, que terminaram por resultar no nascimento de outras 

sociedades, como a “Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade” (1876) e 

“Sociedade Espírita Fraternidade” (1880).  

Havia uma proliferação de centros espíritas e núcleos familiares. Entretanto, esses 

cultos se davam de forma bastante diversa e muitas vezes sem o conhecimento doutrinário 

expostos nas obras fundamentais da doutrina. Disso resultava um isolamento de ações, posto 

que poucos (atitude que pode ser justificada pelo preconceito e intolerância) assumiam suas 

práticas espíritas, havendo uma restrita comunicação entre adeptos de núcleos diferentes. Se 

juntarmos esse fator às próprias discordâncias surgidas entre os companheiros de causa, tem-se 

uma impossibilidade de união do agrupamento espírita que se formava. 
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Isso ocorreu, até que em dado momento, os confrades entraram em consenso sobre a 

necessidade da criação de “...uma sociedade nova destinada a federar todos os grupos  por um 

programa equilibrado ou misto” (1989, p.260), o que deu origem à aprovação do que resultou na 

aprovação do plano do que viria a ser a Federação Espírita Brasileira (FEB). Essa entidade foi 

criada com o objetivo de congregar e supervisionar as organizações espíritas em todo o território 

nacional. 

Partindo daí, as entidades espíritas, em número tímido, começam a se mobilizar por 

intermédio de organizações estaduais, que sob orientação da FEB, dariam início, ao processo 

que denominaram unificação, que consistia numa “...unidade de ação doutrinária e coesão 

administrativa, com entrelaçamento de vontades, objetivando a vivência dos postulados do 

Espiritismo” (Bérni, 1989, p.267). Ou seja, em um país de dimensões continentais, era preciso 

que houvesse controle da ação e postura doutrinária praticada em cada localidade, para que a 

pureza doutrinária não se perdesse pelo distanciamento e diversidade de práticas . 

Nesse contexto, a cidade de Franca é inserida no mapa das cidades conhecedoras do 

Espiritismo. Essa inserção se dá em um momento histórico de grandes transformações sociais e 

econômicas para a cidade. A chegada da Estrada de Ferro Mogiana abre novas possibilidades ao 

ser o elemento facilitador do transporte de mercadorias e informações. 

A cidade, que tinha na atividade pecuária, a “mola propulsora da economia regional, no 

século XIX” (Oliveira apud Jurkevics, p.50) estruturou sua economia na atividade cafeeira, 

visando atender o mercado exportador do café. Aos poucos, o poder local, monopolizado por 

pecuaristas passava às mãos dos cafeicultores. 

Instaurava-se um processo de modernização urbana, que segundo Jurkevics, foi 

provocada por investimentos de capitais excedentes dom setor cafeeiro. Essa modernização, 

implicou em diversas mudanças , como a instalação da energia elétrica e sistema de captação e 

encanamento de água (embora insuficiente). 

A sociedade, em sua composição, também sofria modificações. O campo, representado 

aqui pela atividade cafeeira, continuava a ser a base da economia mas, a gestão do dinheiro 

ganho ali, já se transferia para as cidades. Isso fazia com que em Franca, começasse a surgir um 

grande contingente de trabalhadores urbanos, deslocados das fazendas a procura das novas 

oportunidades surgidas nos centros urbanos.Muitos deles, seriam os atendidos pelas instituições 

espíritas que viriam a ser fundadas no início do século XX. Somamos a esses trabalhadores um 

grande número de imigrantes, que causaram significativo aumento da população e que 
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principalmente alguns italianos e espanhóis viriam a fazer parte, posteriormente, da empreitada 

espírita. 

 Os primeiros grupos praticantes do Espiritismo, datam seu surgimento de 

aproximadamente 1880 e se formaram, como na maioria das localidades, por três razões 

principais: 

1.Manifestações mediúnicas que requeriam esclarecimento para sua compreensão e 

direcionamento; 

2.Em torno de práticas assistencialistas, como a distribuição de sopa ou qualquer outro 

gênero; 

3.Grupos que se formavam para estudo sobre o Espiritismo com vistas ao próprio 

conhecimento e aplicação. 

Vemos, que cada instituição espírita surgiu por um ou outro desses três 

motivos.Todavia, o objetivo de todas é cumprir essas três determinações: instrução sobre a 

doutrina, prática mediúnica e assistência aos necessitados em todos os setores. 

Porém, o que era mais comum na cidade (e como já foi citado, na maioria das 

localidades do país) era a existência dos pequenos grupos familiares em que prevaleciam as 

reuniões para a prática de fenômenos mediúnicos. Um exemplo disso eram as reuniões que 

aconteciam na casa do imigrante italiano Gaetano Affonso Gaspar Petraglia (conhecido na 

História francana como Cavaleiro Petraglia), que além de líder e articulador da sociedade 

italiana local desde 1890, era possuidor das obras básicas. 

Nesse período há uma tentativa de organização. É fundado o periódico “Castigo-ódio-

perdão” (1895), sendo posteriormente substituído por “Perdão-amor e humildade” por se 

acreditar que essas últimas palavras estavam em melhor consonância com o ideário espírita. A 

maior dificuldade encontrada pelo grupo organizador do periódico era mais uma vez a 

intolerância religiosa. Eram atacados de forma contundente pela Gazeta Tribuna da Franca, sob 

influência católica. Sob orientação do Monsenhor Cândido Rosa, as tipografias negavam-se a 

publicar e continuaram a fazê -lo mesmo após sua morte. 

O movimento espírita, nesse momento de transição entre os séculos XIX e XX 

encontrava-se bastante fragilizado. Além de enfrentar os ferrenhos ataques da poderosa Igreja 
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Católica por meio da imprensa, enfrentava também a desorganização entre os próprios 

companheiros de fé. O que se mostra é um quadro desolador, de grandes dificuldades. 

Esse panorama começa a ser modificado com a atuação de um grupo militante liderado 

por José Marques Garcia (natural de Ipuã-SP, próxima à Franca), idealizador de campanhas 

assistenciais, que tinham como sujeito principal os doentes mentais, não deixando de atender 

outros segmentos. 

Essas campanhas, em momento posterior, darão origem à fundação das primeiras 

instituições espíritas em Franca. Ligado a esse movimento, em 1909, há o registro jurídico do 

Centro Espírita Esperança e Fé, criado em 1904 e mais conhecido como “A Nova Era”. Em 

continuidade, a década de 1920 também se apresenta generosa , não em quantidade mas, em 

relevância das instituições fundadas. Em 1921 é criado o Hospital Psiquiátrico “Allan Kardec” 

(na época denominado “Asilo Allan Kardec”) e em 1927, o Jornal “A Nova Era”.  

Na ordem em que surgem as instituições, vemos estabelecidas, como já citamos 

anteriormente, as duas frentes básicas de trabalho a que se propõe a prática caritativa espírita: a 

assistência e a divulgação. A primeira, se traduz na caridade para com o próximo, visando 

aliviar o seu sofrimento, seja ele de qualquer ordem e a segunda, a caridade para com a própria 

doutrina, de modo a propagar o trabalho realizado e esclarecer sobre seus preceitos, buscando a 

diferenciação de outros segmentos religiosos espiritualistas. 

Não pensemos que em meio a essa produtividade, a Igreja Católica tenha oferecido uma 

trégua aos espíritas. Ao contrário: a morte de Monsenhor Rosa, em 1903, proporcionou, de 

alguma forma, uma certa tranqüilidade, porque seu substituto, o Padre Luís Góes Conrado 

adotou, segundo Jurkevics (1998, p.58), uma prática religiosa mais liberal, assimilando melhor 

o movimento de laicização sócio-cultural, decorrente das transformações ocorridas no século 

XIX. 

Esse clima de pseudo-tolerância perdurou até 1918, quando foi indicado pela diocese 

ribeirão-pretana o frade espanhol ultramontano Gregório Gil, que com uma postura 

intransigente buscou afastar qualquer influência racionalista e liberal. A campanha difamatória 

contra o Espiritismo continuou e de forma bastante agressiva, exigindo da polícia uma ação 

imediata no sentido de fechar os centros. 

Na verdade, conforme Jurkevics (1998, p.62): 
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“A intensidade e a freqüência dos ataques de Frei Gil, ao se 
confrontar com os espíritas, não se reduzia a uma disputa de 
ortodoxias, mas no fato de que, a despeito das pressões, a procura 
pelo centrinho se evidenciava, a tal ponto, que o pequeno espaço se 
tornou insufuciente para o atendimento de todos aqueles que o 
procuravam.” 

O centrinho, ao qual nos referimos na citação acima é o Centro Espírita Esperança e 

Fé”, também chamado popularmente de “Centrinho do Sô Zeca”e que naquela época já 

trabalhava com a assistência em diversos departamentos (1998, p.58): farmácia homeopática, 

roupeiro, ambulatório médico e odontológico, distribuição constante de alimentos e reuniões de 

estudo e evangelização doutrinária. 

A resposta a essas campanhas difamatórias, seja pela pregação ou pelo jornal católico 

“O Aviso” foi dada em forma de muito trabalho.Nesse processo, tem-se em 1936, a Fundação 

José Marques Garcia. Mesmo não sendo numerosos os trabalhadores espíritas, sua liderança é 

tão efetiva que faz muitos deles trabalharem em várias frentes. A década de 1940 dá 

continuidade a esse processo de inserção espírita na comunidade francana, contando, ainda com 

a fundação de outras instituições: Educandário Pestalozzi (1944), Fundação Judas Iscariotes 

(1946), Albergue Noturno (1948) e Mocidade Espírita de Franca (1947). 

Outras instituições de grande importância para a sociedade francana  foram fundadas de 

forma paralela ou mesmo discidente dessas primeiras. Em muitas delas, pesquisamos a 

participação direta ou indireta da MEF (como a Mocidade Espírita de Franca é conhecida em 

seu meio) em sua idealização e/ou fundação. Fato este que pode ser bem exemplificado com o 

Instituto de Divulgação Espírita de Franca (IDEFRAN), em 1981, Núcleo “Arte e Vida” (1986) 

e outras mocidades espíritas como a M.E. “Judas Iscariotes” (1994) e M.E. “Luiz Duzzi” 

(1996), dentre outras, fundadas e/ou organizadas por discidentes da MEF. 

Juntamos todas essas informações á ousadia e protagonismo da juventude, que a faz abraçar 

de forma contundente as causas em que acredita. Questionamos: qual o papel da MEF no 

processo que levou a uma maior tolerância da sociedade francana em relação comunidade 

espírita? 

2. MOCIDADE ESPÍRITA DE FRANCA: A PRÁTICA CARITATIVA EM UMA 

DÉCADA DE MUDANÇAS 

De vez em quando estrelas caem lá do céu 

Iluminando a Terra que aparece ao léu 
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Contagiando a todos pela devoção 

E pelo amos que estendem a cada irmão 

Pode cair bem longe lá no Ceará 

Mas, deixa um lindo rastro por onde passar 

Se abraça uma causa como esta fez 

É pra servir, tentar nos unir de vez... 

 (Marcos Canduta, Jaime Togores)2 

 Canduta e Togores, em sua composição “Uma estrela”, de forma alegórica, nos fazem 

compreender melhor o papel que é representado pela MEF na história do Espiritismo em 

Franca: um papel de pessoas que se destacam, como pontos iluminados (ou referências) 

divulgando suas idéias em prol de uma causa que consideram nobres. 

Para apresentar de forma significativa o protagonismo dessa escola de lideranças, optamos 

por realizar uma análise da ação desse grupo durante a década de 1980, mais precisamente o 

período compreendido entre a eleição da presidência para o biênio 1981-1982 e o final de 1988. 

Justificamos essa periodização por percebermos que ao longo da história da instituição, a ação 

da mocidade caminhou de forma ascendente, chegando, nesta década em seu ápice e diminuindo 

o ritmo nas dácadas seguintes. É um momento em que o grupo, além de participar de atividades 

organizada pelos “adultos”, tomava várias iniciativas e direcionava várias frentes de trabalho, 

diferente de outros grupos, que apenas executam. Somamos a isso, o próprio momento político 

pelo qual passava o país. 

A principal fonte utilizada para a reconstituição desse período foram as atas em que eram 

registradas as assembléias gerais ordinárias e extraordinárias do grupo. Juntemos ás informações 

contidas em atas algumas fotos, livros e documentos da época. 

A década de 1980, apresenta um contexto histórico muito interessante para o país, causando 

rebatimentos em Franca. O período em questão abarca significativas mudanças no setores 

políticos e, por conseqüência, sociais, uma vez que o país estava saindo de um período de 

governos militares (1964-1985), quando os direitos humanos foram profundamente aviltados e 

                                            
2 Trecho da música “Uma estrela”, apresentada no Festival da Canção Espírita de Franca (FECEF) 
realizado na mesma cidade, em 1994. Esclarecemos que tal evento,  na atualidade realizado em 
periodicidade trienal, também foi idealizado com a participação de  elementos da Mocidade Espírita de 
Franca, sendo hoje, organizado, dentre outros, por vários de seus discidentes. 
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as pessoas, de forma geral, impedidas de se comunicar livremente. A sociedade, cuja vanguarda 

era representada pela juventude, precisava falar, expressar o que ficou guardado por mais de 

duas décadas. 

Reivindicava-se eleições diretas para presidente da República. Pela televisão, assistia-se a 

campanha pelas “Diretas já”, em 1984, o que não foi atendido prontamente, pois apenas em 

1989 tais eleições se realizaram, com a vitória de Fernando Collor de Mello. Entretanto, foi 

eleita em 1986, uma assembléia nacional constituinte, que teve como função elaborar a 

constituição promulgada em 5 de outubro de 1988. Durante sua elaboração, setores da sociedade 

se mobilizaram para que suas reivindicações fossem contempladas e efetivadas nos artigos da 

Carta Magna. 

Podemos perceber que os jovens participantes da MEF, a maioria nascidos e criados durante 

o regime militar, durante esse período viveram um contexto histórico e social de reflexão sobre 

a realidade que se apresentava, á medida em que essas mudanças todas se deram no decorrer do 

período que pesquisamos. Por isso, essa reflexão pode ser colocada como um convite á ação, 

que não se apresentava como uma ação subordinada, como em outros tempos. Era o momento 

em que o jovem tinha a oportunidade de poder pensar o seu papel dentro da instituição e colocar 

em prática os seus objetivos, acrescentando desejos e modificando trajetórias. 

Se esse era um momento de abertura política e mudanças sociais, talvez fosse o momento de 

poder dizer sem medo ou ressalvas, por intermédio da ação: Eu sou espírita. 

Após termos breve noção sobre o contexto histórico em que estão inseridos os sujeitos de 

nossa pesquisa, podemos adentrar em sua rotina para que possamos perceber qual a sua 

importância para o contexto social do qual fazem parte. 

A MEF, foi criada em 1947 (como já citamos) como um departamento do “Centro Espírita 

Esperança e Fé”, mas ao longo de sua história , adquiriu uma característica que a diferenciou de 

outros grupos de jovens da mesma natureza: tornou-se autônoma, ou seja, adquiriu 

independência jurídica do centro espírita na qual foi criada. Todavia, as atividades continuaram 

a ser realizadas no mesmo local. Assim, havia uma instituição dentro de outra instituição. 

 Na rotina comum, não se percebia essa diferença, mas quando se deparavam com questões 

burocráticas e principalmente políticas, como a representatividade junto aos órgãos de 

unificação espírita, como a U.S.E. (União das Sociedades Espíritas). O presidente da MEF, que 
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poderia ter a idade mínima de 18 anos, segundo o estatuto da mocidade, tinha as mesmas 

responsabilidades que o presidente de qualquer outra instituição. 

No ano de 2001, a mocidade abdicou de sua condição de entidade autônoma, voltando a ser 

um departamento do “Centro Espírita Esperança e Fé”, como em 1947, mantendo a mesma 

estrutura de trabalho de décadas, sem as preocupações burocráticas. 

Ao folhear as atas que registram o período compreendido entre 25 de fevereiro de 1981 e 18 

de dezembro de 1988, percebemos que as reuniões se dividiam em três categotias: a) 

Assembléias gerais ordinárias; b) Assembléias gerais extraordinárias e c) Reuniões festivas, as 

quais não eram registradas em ata, mas nela constava o seu planejamento, de modo a perceber 

que havia uma periodicidade para a realização das mesmas. 

As assembléias gerais ordinárias eram realizadas aos domingos, ás 10h, geralmente na sede 

da mocidade, o “Centro Espírita Esperança e Fé”. Em algumas situações esporádicas, a reunião 

era transferida para outro local. Isso acontecia quando havia algum evento importante para a 

comunidade espírita, como alguma palestra ou comemoração em um outro centro espírita. Nesse 

dia especial, os jovens, ao invés de se dirigirem para sua sede, prestigiavam o evento promovido 

pela outra entidade. 

As assembléias ordinárias contavam com uma estrutura básica de estudo, conservada por 

vários anos, que era composta por: prece inicial, eventualmente realizava-se um número 

artístico de aproximadamente quinze minutos ( a mocidade possuía um piano, porém outros 

instrumentos e linguagens artísticas eram apresentados), comentário de um livro significativo 

para a Doutrina Espírita (geralmente “O Evangelho segundo o Espiritismo”), com duração 

semelhante a do número artístico, estudo das obras básicas (sendo O Livro dos Espíritos o fio 

condutor), que durava entre uma hora e uma hora e meia, avisos e prece final. A reunião 

demorava, em média duas horas, terminando por volta de meio-dia.  

Cada atividade citada ficava sob a responsabilidade de um participante diferente, que tinha 

como função prepará –la previamente (salvo os responsáveis pelas preces, que eram escalados 

no mesmo dia). Esporadicamente, mudava-se a rotina, trazendo estudos preparados por 

convidados que não faziam parte do grupo ou temas que não estavam no programa de estudos 

mas, que eram expostos sob orientação espírita. 

Mesmo que os registros das assembléias gerais ordinárias nos dessem subsídios para 

compreender a rotina do grupo, foi no registro das assembléias gerais extraordinárias que 
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encontramos dados necessários para compreender os bastidores do grupo, pois nessas reuniões 

eram tomadas as decisões, que seriam postas em prática nas assembléias ordinárias. 

As assembléias gerais extraordinárias eram realizadas em dia e horário diferente das demais 

atividades, geralmente nos sábados à tarde e como se percebe nos registros, objetivavam avaliar 

o trabalho realizado e buscar novas diretrizes para os mesmos. Para essa reunião, a diretoria 

(formada por jovens atuantes em seus quadros) da mocidade espírita era convocada e os demais 

participantes, convidados a tomar parte nas decisões. 

Em seus registros, o binômio caridade-divulgação novamente aparece expressando as 

atividades realizadas pelo grupo. 

Para a realização do trabalho cotidiano, a diretoria se dividia em alguns departamentos: 

Presidência, Secretaria, Tesouraria, Patrimônio, Doutrinário, Artes e Relações humanas, que 

ficavam, geralmente sob a responsabilidade de uma dupla ou trio, que prestavam contas de sua 

atuação nas assembléias gerais extraordinárias. 

O Departamento doutrinário, cujos responsáveis eram chamados de secretários de doutrina, 

tinha a responsabilidade de organizar os estudos, preocupando-se, inclusive, com a 

aprendizagem dos participantes, principalmente aqueles (em número crescente), cuja primeira 

orientação religiosa não era espírita. 

A participação na organização dos estudos extrapolava os limites do C.E. “Esperança e Fé”, 

pois esses mesmos jovens, na maioria das vezes, participavam da elaboração de estudos em 

outros eventos espíritas, sendo a Confraternização das Mocidades Espíritas do Nordeste do 

Estado de São Paulo ( a COMENESP), um dos maiores. Uma curiosidade sobre esse evento, 

realizado na Semana Santa de todos os anos (aproveitando-se o feriado católico) foi que 

justamente nessa época que seus estudos deixaram de ser organizados tendo palestras por eixo 

condutor e passaram a ser monitorados pelos jovens freqüentadores das mocidades, que se 

preparavam por meses para apresentar um estudo, cujo tema eram eles próprios os propositores. 

Complementando a ação doutrinária, verificamos que a arte sempre se fez presente, indo 

além dos números artísticos realizados aos domingos. Isso é demonstrado na constante 

participação da MEF nos encontros de final de ano (promovidos pelo departamento de 

mocidade da U.S.E., em nível municipal) e em outros eventos espíritas em que, conforme a 

ocasião se apresentavam números teatrais, musicais ou de dança. 
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Toda atividade criativa, inclusive a poesia, era muito incentivada. Para a participação em 

muitos desses eventos, haviam reuniões em que os participantes criavam, sob inspiração 

evangélica, textos teatrais, coreografias e outras manifestações. Estas, eram utilizadas como 

sensibilização e esclarecimento sobre o Espiritismo, pois mesmo que o público receptor fosse 

espírita, em sua maioria, havia sempre aqueles “curiosos” ou “recém –convertidos”, carentes de 

conhecimento sobre esse segmento religioso. Em 1986, há a proposta da criação de um grupo de 

teatro para que os integrantes da mocidade pudessem conhecer e exercitar tal arte. 

Mesmo que em seus quadros não houvesse esse departamento, a mocidade participava junto 

ao Departamento de assistência do C.E. “Esperança e Fé”, auxiliando nas tarefas da “Campanha 

Auta de Souza”, que consistia em percorrer os bairros, arrecadar alimentos e depois redistribuí –

los para famílias carentes. A partir de 1985, há uma sugestão de se realizar a leitura de um 

trecho d’O Evangelho segundo o Espiritismo no momento de entrega dos alimentos, para que as 

famílias receptoras sejam alimentadas também espiritualmente. 

Junto á assistência, também são registradas participações pontuais como em uma situação 

em que foi solicitado o auxílio do grupo para limpeza de um centro espírita que contava com 

poucos elementos. Posteriormente, é registrada a participação de membros da MEF como 

evangelizadores desse mesmo centro, multiplicando a sua ação doutrinária em uma outra região 

da cidade e para um público diferente (no caso, o público infantil). 

O trabalho assistencial era estendido para a manutenção do C.E. “Esperança e Fé”, que 

nessa época, não se resumia apenas ao centrinho do Sô Zeca, como no início do século XX. Ao 

longo de décadas de trabalho de seus colaboradores, construíra um patrimônio que contava com 

algumas casas (alugadas a preço irrisório para famílias carentes), cuja renda era revertida para a 

manutenção de obras assistenciais e dentre atividades diversas, destacava-se a creche “Maria da 

Cruz”. Desta forma, a MEF era chamada a colaborar na organização de promoções que 

sustentassem essa estrutura, seja vendendo rifas ou ingressos para almoços e jantares, ou 

simplesmente trabalhando no evento. 

Ao analisar os registros em ata, percebemos na questão patrimonial o “calcanhar de 

Aquiles” da mocidade. Nas atas das reuniões, é citada a existência de uma perua utilizada na 

“Campanha Auta de Souza” e  um terreno situado na rua Ruth Conrado Jacinto, nº 3492, na vila 

Formosa, adquirido por meio de doação. 

A perua foi esporadicamente citada nas atas e quando isso ocorria, era sempre relacionado á 

sua manutenção. Quanto ao terreno, apresentava-se o grande desafio: nenhum dos sete 
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presidentes que estiveram à frente da MEF no período pesquisado (pelo menos isso não constou 

em ata) apresentou uma proposta sobre o quê construir nele, já que foi doado com esse objetivo. 

Todavia, era preciso mantê –lo até que se encontrasse a força necessária para que 

posteriormente nascesse ali uma nova obra assistencial. Essa manutenção era alvo de muito 

trabalho, pois havia a necessidade de realizar promoções para pagamento de IPTU  e 

benfeitorias. Em 1983, é registrada uma negociação em que o terreno é alugado para o vizinho, 

dono de um supermercado, que por determinado tempo, assume seus cuidados. Em 1985, não 

são apontadas as razões, o terreno é trocado por outro, situado na avenida Domingos Sanna, 

Bairro São Joaquim. 

A divulgação da Doutrina Espírita também é um capítulo considerável na história da 

mocidade. Nas atas das reuniões datadas do início de 1981, é registrado o debate em torno da 

participação da mocidade na criação do IDEF (Instituto de divulgação espírita de Franca, atual 

IDEFRAN) em conjunto com outras instituições espíritas como Hospital Psiquiátrico “Allan 

Kardec”, Fundação “Judas Iscariotes”, Fundação “José Marques Garcia”, Instituição Espírita 

“Nosso Lar”, C.E. “Esperança e Fé” (apenas esses nomes estavam registrados, mas acredita-se 

que haja mais instituições envolvidas). A idealização dessa instituição foi concretizada ainda no 

mesmo ano, oferecendo á cidade uma biblioteca pública para compra e empréstimo de livros 

espíritas. 

O programa “Sementeira Cristã”, transmitido aos domingos, em amplitude modulada por 

uma rádio francana também era responsabilidade da MEF. Aos jovens, cabia a sua divulgação 

durante as reuniões e a busca de patrocinadores, árdua tarefa em tempos de inflação elevada, 

necessitava-se sempre de mais investimentos para mantê –lo no ar. 

Esse programa tinha (e tem, pois hoje está sob a responsabilidade do IDEFRAN) como 

conteúdo o esclarecimento sobre pontos da Doutrina Espírita, acrescido de mensagens de amor, 

paz e esperança. Uma curiosidade a seu respeito é que o programa é, no corrente ano de 2008, 

apresentado na mesma rádio em que há o programa diário de carismático religioso católico 

conhecido em nível nacional e, aos domingos, o “Sementeira cristã”, transmitido às 9h, precede 

a transmissão da missa dominical. 

Percebemos que nas duas décadas seguintes, algumas atividades foram mantidas sob a 

responsabilidade da mocidade e outras, delegadas a outros grupos atuantes no C.E. “Esperança e 

Fé”. Podemos justificar o esvaziamento de sua ação, em parte, ao fato de no momento de sua 

fundação, a MEF ser o único grupo de jovens espíritas na cidade e região, catalisando para si 
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todo o segmento jovem adepto dessa doutrina religiosa. O que vemos, na atualidade, com o 

surgimento de outras mocidades, nos diversos centros espíritas, é que não há mais 

concentrações de jovens ou de ações e sim grupos pulverizados, com ações pontuais. 

Todavia, é inegável a importância da Mocidade Espírita de Franca, no processo de 

tolerância da sociedade francana ao Espiritismo. Importância esta que se deve á sua prática 

caritativa de assistência e divulgação. Desde os tempos de José Marques Garcia, percebia-se, 

que entre a população carente, buscava-se, no centro espírita, a resolução de problemas que não 

se resolviam por métodos convencionais ou a simples assistência em suas carências. Ou seja, 

podemos parafrasear o dito popular e dizer, que para o pobre (com algumas exceções), o ideal 

era “receber o bem, sem olhar de quem”, principalmente porque o espírita não cobrava que a 

pessoa atendida deixasse de lado sua religião de origem para tornar-se adepta da Doutrina de 

Kardec. Isso era percebido nos registros das atas da mocidade, em que sempre era prevista uma 

ação pedagógica diferenciada para os participantes egressos de outros segmentos religiosos. 

Assim, a MEF fez de sua prática nos setores que já citamos, a propaganda da doutrina 

espírita. Se os adeptos desse segmento religioso eram sempre associados ao demônio e á 

loucura, em dado momento (e a década de 1980 foi bastante propícia devido à sua abertura à 

possibilidade de expressão), a sociedade começa a se questionar como endemoninhados e 

loucos poderiam se dedicar á beneficiência de tantas pessoas. Esse questionamento, partia, na 

maioria das vezes, dos jovens, com mentes abertas e suscetíveis à mudança. Estes, em muitas 

situações viam seus colegas de trabalho ou escola um modelo a ser seguido, o que fazia com que 

se dispusessem a conhecer a doutrina norteadora desse comportamento de compromisso e 

liderança do jovem espírita. Desta maneira, muitos jovens deixaram sua crença de origem, a 

maioria católica, para assumirem a fé espírita. 

Ao final desse texto, temos como principal consideração o fato de que a sociedade francana, 

considerada tradicional e conservadora, começou a tolerar (diferente de aceitar e concordar) os 

espíritas devido á relevância de suas obras, algumas absolutamente indispensáveis como o 

Hospital Psiquiátrico “Allan Kardec”, de modo que ao longo do tempo, o espírita, antes 

execrado seja tolerado pelo seu grupo social por ser simplesmente necessário, ainda que para 

matar a fome imediata dos excluídos do sistema social vigente. 
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