
 Allan Kardec, pseudônimo 
de Hippolyte Léon Denizard Riva-
li, nasceu em Lyon, França, no dia 
3 de outubro de 1804. Filho do juiz 
Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Je-
anne Louise Buhamel, descenden-
tes de antigas famílias católicas de 
Lyon, foi criado no protestantismo.
 Kardec iniciou seus estu-
dos em sua cidade natal e desde 
jovem mostrou inclinação para o 
estudo das ciências e da filosofia. 
Foi levado para a o famoso Insti-
tuto de Educação Pestalozzi, em 
Yverdun, Suíça, onde estudou até 
formar-se pedagogo, em 1824.
 Allan Kardec era um estu-
dioso racionalista, o qual fazia o 
uso complexo da razão, seu intuito 
era evitar a repetição mecânica das 
palavras, levava consigo também o 
valor da análise experimental. Em 
seus estudos ele procurava desper-
tar a curiosidade do observador, 
a atenção e também a percepção.
 Com a assistência dos Espí-
ritos Superiores em nome do Espí-
rito de Verdade, Allan Kardec es-
tabeleceu como tríplice bases para 
a Codificação Espírita a Filosofia, a 

Ciência e a Religião. A partir desse 
ponto, Allan Kardec deu início a 14 
anos produtivos para o Espiritismo.
 Tendo iniciado a publica-
ção das obras de Codificação em 
18 de abril de 1857, quando veio 
à luz O Livro dos Espíritos, consi-
derado como o marco de fundação 
do Espiritismo. Após o lançamen-
to da Revista Espírita (1 de janei-
ro de 1858), Kardec fundou, nesse 
mesmo ano, a primeira sociedade 
espírita regularmente constituída.
 Em uma das inúmeras 
sessões espíritas das quais parti-
cipou, Rivail descobriu, por meio 
de um dos interlocutores mais 
recorrentes com quem se comu-
nicava nos encontros, que havia 
sido em vida passada um sacerdote 
druida na sociedade celta e mora-
dor na região de Gália chamado 
Allan Kardec. A fim de diferen-
ciar o trabalho de codificador do 
Espiritismo do seu como pedago-
go, decidiu adotar o nome que o 
tornaria conhecido para sempre.
Allan Kardec como codificador. “É 
aquele que organizou os livros que 
formam a base ou alicerce da reli-

gião. Ele representa a coerência, a 
lucidez, a segurança e a solidez para 
o correto entendimento do que é o 
Espiritismo e qual a sua finalida-
de e objetivo”, explica Orson Peter 
Carrara, pesquisador e escritor es-
pírita. Em seu primeiro livro sobre 
a doutrina, “O que é o Espiritismo”, 
Kardec explica os motivos que o le-
varam a estudar o contato com os 
mortos pelo viés científico. Isso se 
deve principalmente à sua forma-
ção como pedagogo, que o levou a 
se aprofundar no tema para, enfim, 
elaborar as bases do que se torna-
ria O Espiritismo. Por isso, ressalta 
Carrara, é possível observar uma 
relação entre Espiritismo e a ciên-
cia. “Há uma relação de coerência 
e sintonia, face aos fundamentos 
que norteiam a ação de ambos”.
 Allan Kardec faleceu em 
Paris, França, no dia 31 de março de 
1869, vítima de um aneurisma. Seus 
restos mortais foram enterrados no 
Cemitério do Père-Lachaise, Paris.
 A nossa mais profunda 
gratidão ao ilustre codificador do 
Espiritismo pelo bem  que  propor-
cionou para todos nós.................

Allan Kardec deixou a terra há 153

3 de outubro de 1804
31 de março de 1869

Allan Kardec
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    Editorial
 
 Trazemos aos leitores o 
nosso primeiro Informativo "O 
Apóstolo" do ano de 2022.
 Nem bem nos livramos 
da pandemia que assolou o pla-
neta por dois anos, já estamos 
vivenciando uma guerra, que 
vem nos inundando de angús-
tias e incertezas.
 De acordo com os Espí-
ritos Elevados, estamos no ápi-
ce da transição planetária, que 
há muito estávamos aguardan-
do. Incontavelmente chegou. 
 Não aguardemos que 
voltemos ao normal, nada mais 
será como antes. Já estamos no 
limiar de uma nova humanida-
de, o início da Era do Homem 
Espiritual, o fim do homem 
material.
 Nos preparemos para 
esse novo tempo que exigirá de 
todos o testemunho que Jesus 
anunciou. Trabalhemos com 
amor e dedicação a todo tempo 
e em todo lugar.
 O nosso Centro Es-
pírita, a partir do mês 
de abril, retoma todas as 
suas atividades.    
 No momento, o nú-
mero de trabalhadores ainda é 
insuficiente para garantir as ati-
vidades por completo. Espera-
mos que os irmãos reassumam 
seus compromissos no trabalho 
edificante em prol dos nossos 
semelhantes e de nós mesmos.
 O convite está feito a to-
dos os trabalhadores para reco-
meçarem suas tarefas. 
 Trabalhadores do CE 
Amor e Humildade do Apósto-
lo - Sejam todos bem-vindos!

 O Departamento de 
Arte Espírita começou, neste 
ano de 2022, no mês de Março, 
dois projetos para capacitar vo-
luntários que se interessam pela 
arte, a fim de divulgar a doutrina 
espírita através de manifestações 
artísticas.
 O primeiro projeto é o 
Criação de Narrativa, que tem 
como objetivo criar e adaptar 
obras para a doutrina espírita, 
para os gêneros textuais/orais 
teatro de palco, teatro de fanto-
che, contação de histórias e ra-
dionovela. O projeto está sendo 
desenvolvido pelo Grupo de Te-
atro Espírita Terceiro Milênio, 
para fins de apresentações na 
casa espírita, e em instituições 
junto do grupo Ombro Amigo, 
da Assistência Social do Amor e 
Humildade.
 Já o projeto Formação 
de Narradores tem o objetivo 
de treinar voluntários, para nar-
rar de forma didática, livros da 
doutrina espírita, a fim de gerar 
acessibilidade e inclusão às pes-
soas que não têm acesso a livros 

de estudo e demais obras comple-
mentares da doutrina. 
 Neste ano, o objetivo é fa-
zer encontros mensais, organiza-
dos em oficinas, da seguinte forma:  
1) Oficina de Locução; 2) Ofici-
na de Leitura Didática; 3) Oficina 
de Expressividade e 4) Oficina de 
Dicção. 
 Na metade do ano, come-
çaremos a produzir o primeiro 
audiolivro, para posteriormente, 
postar em nossas redes sociais. 
Por fim, essa experiência também 
servirá para outros trabalhos que 
envolvem a comunicação oral, 
não só dentro da casa espírita, 
mas também dentro do movi-
mento espírita.
 Contudo, neste ano, o De-
partamento de Arte abriu as por-
tas para um ano de ensino-apren-
dizagem, e muitas produções 
artísticas. E, para comemorar a 
volta dos trabalhos presenciais, 
neste ano realizaremos o 1º Sarau 
Espírita Artístico Amor e Humil-
dade. Por fim, as informações se-
rão divulgadas nas redes sociais 
na data oportuna.

Departamento de Arte Espírita
O APOSTOLO



 Visando melhorar a interação entre o Centro 
Espírita e os frequentadores, trabalhadores e inter-
nautas, o departamento de comunicação criou uma 
equipe composta por Carol (Designer), Gisele, Talita 
e Sheila para elaborar o projeto. A criação do site e a 
coordenação correu por conta da Carol.
 O site ficou com navegação simples e intui-
tiva, proporcionando aos visitantes facilidade para 
achar o que procuram sem se perder. As informações 

O APOSTOLO

https://amorehumildade.org.br/

principais ficaram bem posicionadas, sem precisar 
rolar o layout para baixo.
 O projeto do site ficou bem estruturado, sem 
complexidade para facilitar o gerenciamento da pá-
gina.
 Gratidão para a Carol e os demais compo-
nentes da equipe que trabalharam com afinco  para 
nos proporcionar uma ótima ferramenta tão impor-
tante para a divulgação do Espiritismo.

Já está pronto o novo site do CEAHA  

Ofertas da Livraria Osvaldo Melo - Para o mês de abril/2022:
Livro dos Espíritos (Ed. FEB/Econômica) - R$ 8,00

Livro O Evangelho Segundo o Espiritismo (FEB/Edição Econômica) - R$ 8,00
Livro O Que é o Espiritismo (IDE/Bolso)  - R$ 8,0

Livro dos Médiuns (IDE) -  R$ 15,00
Livro dos Médiuns (IDE/Bolso) - R$ 10,00
Livro dos Espíritos (IDE/Bolso) - R$ 10,00

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita - TOMOS I e II, e TOMO ÚNICO - com 10%
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Conheça a livraria e a biblioteca do CEAHA
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4ª Reunião Ordinária da 
Diretoria e Departamentos 
do CE Amor e Humildade 

do Apóstolo

REUNIÃO DA DIRETORIA
 No dia 26 de março, dirigentes do CEAHA se reu-
niram para a 4ª Reunião Ordinária da Diretoria e Departa-
mentos.
 Inicialmente, a secretária fez a leitura da reunião 
anterior que foi aprovada pelos presentes. Seguiram-se as 
falas do presidente, dos vice-presidentes e dos diretores de 
departamentos. Cada um dando conta de suas atribuições. 
 O destaque ficou para a definição da programação 
de todas as atividades do Centro Espírita, a partir do mês de 
abril.
 Para isso acontecer será necessário a volta de todos 
os trabalhadores possíveis para que efetivamente o CEAHA 
volte com as mesmas tarefas realizadas antes da pandemia.
 O segundo destaque foi a iniciativa de se criar o de-
partamento de Recepção, face a importância do acolhimen-
to aos frequentadores do Centro Espírita.
 Outros assuntos de interesse do Centro Espírita fo-
ram discutidos e deliberados.
 A reunião foi muito interativa e bem sucedida.

Diretoria do CEAHA define programação pós-pandemia

 A 1a URE da Federação 
Espírita Catarinense realizou o 5º  
ERTE - Encontro Regional de Tra-
balhadores Espíritas com o tema 
“O Trabalhador da Última Hora”. 
 O encontro aconteceu 
no dia 19 de março de 2022, no 
Centro Espírita Allan Kardec 
(Serte), com a participação de 
trabalhadores das Casas Espí-
ritas vinculadas à 1a URE. O 
evento foi coordenado pela di-

retora do Departamento de Es-
tudo Continuado da Doutrina 
Espírita do CEAHA, Elizabeth 
S. de Paula, que fez a palestra de 
abertura explorando o tema - O 
Trabalhador da Última Hora.
 Durante o encontro fo-
ram realizadas as Oficinas nas 
áreas de Mediunidade, Famí-
lia Infância e Juventude, União 
e Unificação, Estudo e Difu-
são, Atendimento Espiritu-

al e Promoção Social Espírita.
 O evento foi um su-
cesso, com ótima participa-
ção de trabalhadores espíritas 
de vários Centros Espíritas.
 O Centro Espírita Amor e 
Humildade do Apóstolo marcou 
presença no encontro com um 
bom número de trabalhadores, 
participando de todas as oficinas.
 O 5º  ERTE foi marcado  pela 
organização e interatividade.  

CEAHA no 5º ERTE - O Trabalhador da Última Hora


