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Entrevistando Elsa Rossi – Boletim Sir William - UK 

 Nossa querida Elsa é a atual Secretária da British Union of Spiritist Societies (BUSS), 
e Diretora do Departamento de Unificação para os Países da Europa, dentro da 
Coordenadoria Europa do CEI. Vice-Diretora do Grupo Espírita de Brighton – UK. É 
editora de dois Boletins do Conselho Espírita Internacional – o Boletim Geral e o 
Boletim Europeu. 

  

Colunista do Jornal O Imortal - Paraná. É escritora de Livros Infantis e Manuais 
Administrativos Espíritas. Os manuais espíritas estão disponíveis, gratuitamente, em 
diversos idiomas nos sites:   www.elsarossi.com  -
www.spiritist.org  - www.spiritismo.org 

 Portanto, não se furtem de entrar em contato com a Elsa para obter mais informações 
sobre o Espiritismo. 

 Como está se desenvolvendo o Espiritismo na Europa? 

Queridos amigos do Boletim Informativo Sir William Crookes, podemos dizer que 
estamos em um momento maravilhoso da divulgação da Doutrina Espírita na Europa. 
Desde que decidimos trabalhar pelo Movimento Espírita na Europa em 1997, temos 
sentido esse crescimento, haja vista atendermos ao Departamento de Unificação para 
os Países da Europa, departamento esse da Coordenadoria Europa do CEI. 

  

Quantos países na Europa contam com reuniões regulares? 

Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Itália, Noruega, Portugal, Suécia, 
Suíça, Reino Unido são membros do Conselho Espírita Internacional. Também 
existem grupos com estudos semanais na Áustria, Dinamarca, Luxemburgo, Polônia 
e Bielorussia. Outros com estudos quinzenais na Eslováquia e República Tcheca, 
além de contatos espíritas na Irlanda, Irlanda do Norte, Finlândia e Rússia. 

  

A proximadamente quantos grupos Espíritas existem na América do Norte? 

Filiados ao Conselho Espírita dos Estados Unidos, até onde temos notícias são em 
torno de 70, mas sabe- se há muitos mais. 

 Poderia mencionar algum país fora da Europa, América do Sul e Estados Unidos que 
mantêm um trabalho Espírita ativo? 

Em Angola, a SEAKA - Sociedade Espírita Allan Kardec de Angola. Também 
Austrália, Nova Zelândia e Japão, com diversos grupos Espíritas. Temos notícia de 
grupo iniciante em Seoul na Corea do Sul. 

 É possível manter contato com esses grupos? 

Quem desejar informação mais específica, por favor, pode nos procurar por e-mail: 
elsarossikardec@gmail.com 

  

 E m todos esses grupos pelo mundo, existe somente a presença de brasileiros? 

http://www.elsarossi.com/
http://www.spiritist.org/
http://www.spiritismo.org/


Muitos grupos são misturados e alguns têm somente nativos do país. Mas ainda a 
grande maioria dos grupos são fundados e dirigidos por brasileiros. 

  

E m sua opinião, o que pode ser feito para acelerar o processo de divulgação do 
Espiritismo no mundo? 

Fazer o que nos recomenda o Dr. Andrew Powell, psiquiatra do Royal College of 
Psychiatrists – não esconder o Espiritismo. 

  

Quais são as dificuldades encontradas pelos vários grupos para a disseminação da 
Doutrina? 

Uma das dificuldades encontradas é sem dúvida nenhuma a falta da literatura espírita 
na língua nativa. 

Já na língua portuguesa essa literatura é riquíssima. Há muitas traduções para o 
francês e espanhol. Já temos também diversos títulos em inglês, inclusive obras de 
André Luis. Há línguas em que a obra espírita de base ainda não existe, mas que 
estão se preparando para tal, como recentemente o lançamento de O Livro dos 
Espíritos em húngaro e estônio. 

  

Qual a sua avaliação do Movimento Espírita na Grã-Bretanha em relação aos outros 
países europeus? 

Está caminhando, se fortalecendo, trocando informações com outros países, haja 
vista a Evangelização Infantil da BUSS, a realização de workshops e agora também 
o Primeiro Congresso Britânico sobre Medicina e Espiritualidade. De nossa parte, 
continuaremos empenhados em publicar obras espíritas traduzidas do português para 
o inglês, que é a nossa meta desde que aqui chegamos há mais de nove anos. 

  

Como tem sido a disseminação da língua Esperanto? 

O estudo do Esperanto por espíritas na Europa, quase não tem representatividade 
como gostaríamos, mas nós que somos esperantistas em nossos países fazemos a 
ponte para a tradução de obras do Esperanto para a língua nativa do país. Voltamos 
a dar o exemplo de O Livro dos Espíritos em estônio e húngaro que saíram da obra 
espírita em Esperanto. Entre outros materiais do CEI, a Turquia está, no momento, 
traduzindo o CONHEÇA O ESPIRITISMO para o turco, a partir do documento em 
Esperanto. Nosso contato com alguns países para receber notícias do Boletim do CEI 
se dão sempre em Esperanto. 

  

Querida Elsa para finalizar essa nossa entrevista amistosa e informativa, gostaríamos 
que nos falasse um pouco sobre o Congresso Espírita que estará acontecendo nos 
dias 30 de junho e 1° de julho deste ano. E, desde já agradecemos a sua boa vontade 
em colaborar com este singelo trabalho na divulgação do Espiritismo. 

  

Através deste conceituado Boletim de Divulgação do Espiritismo da SWCSS, quero 
aqui registrar o Convite para todos participarem do Primeiro Congresso Britânico 



sobre Medicina e Espiritualidade, na cidade de Londres, Grã-Bretanha, a realizar-se 
em 30 de Junho e 1 de Julho de 2007. 

  

Será um evento conjunto entre a British Union of Spiritist Societies e a Associação 
Médico-Espírita Internacional, com o apoio do CEI, do Lar Fabiano de Cristo e da 
Vídeo Spirite. O Congresso será transmitido ao vivo pela TV CEI a todos os 
companheiros e irmãos de todas as terras, através do site www.tvcei.com  

  

Teremos a presença de cinco médicos espíritas brasileiros, a Dra. Marlene Rossi, 
Presidente da AME Brasil, e AME Internacional, Dr. Décio Iandoli Jr., Dr. Julio Perez, 
Dr. Fabio Nasri, Dr. Sergio Felipe de Oliveira. 

  

Também, contaremos com as presenças dos médicos britânicos, Dr. Peter Fenwick, 
neuropsiquiatria do Royal College of Psychiatrists, Dr. Alan Sanderson, psiquiatra e 
vice-presidente do Spirit Release Foundation, Dr. Andrew Powell, psiquiatra e 
fundador do Special Interest Group on Psychiatry and Spirituality que funciona dentro 
do Royal College of Psychiatrists da Grã-Bretanha, e a presença de Guy Lyon 
Playfair, que trabalhou com Dr. Hernani Guimarães Andrade, o um dos maiores 
cientistas brasileiros, desencarnado há poucos anos. Estará presente, também Mr. 
Dagobert Goebel, da Alemanha, que fará demonstração de seu invento sobre o 
modelador biológico. 

  

Neste ano de 2007, em que se comemoram os 150 Anos do Livro dos Espíritos, estão 
sendo realizados vários eventos em todos os países, lembrando aqui o 2o. Congresso 
Espírita Brasileiro em abril de 2007 e, também o 5º. Congresso Espírita Mundial a 
realizar-se em Cartagena em outubro de 2007. 

  

Consultem nossos sites informativos, já citados acima, e nos auxiliem na divulgação 
do Espiritismo! 

 www.medspiritcongress.org 

  

http://www.sirwilliam.org/documents/Boletim%20Inf%202007%20pdf/Boletim_Inf_abr
il_2007.pdf 

 

http://www.tvcei.com/
http://www.medspiritcongress.org/
http://www.sirwilliam.org/documents/Boletim%20Inf%202007%20pdf/Boletim_Inf_abril_2007.pdf
http://www.sirwilliam.org/documents/Boletim%20Inf%202007%20pdf/Boletim_Inf_abril_2007.pdf

