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ENTREVISTA COM ELSA ROSSI para a Revista Internacional de Espiritismo. 2004
1) Quantos países integram atualmente a Coordenadoria Europa do Conselho
Espírita Internacional? Quais e em quantos grupos espíritas?
Atualmente, neste ano de 2004, são 10 paises membros oficiais. REINO UNIDO,
FRANÇA, SUECIA, SUIÇA, ESPANHA, PORTUGAL, NORUEGA, HOLANDA,
ITALIA, BELGICA. Tem se registrado nas reuniões da Coordenadoria de Apoio aos
Paises da Europa, a presença de representantes dos paises ainda nao membros
como a Alemanha, Dinamarca, Luxemburgo, Estonia.
2) Esses grupos originaram-se sempre a partir de iniciativas brasileiras?
Podemos afirmar com certeza que nos paises da Europa: Noruega, Holanda, Suecia,
Suiça, Alemanha, Dinamarca, Luxemburgo tiveram brasileiros na implantaçao do
Movimento Espírita.
3) Há catalogação de quantos títulos espíritas, em diferentes idiomas, estão
editados na Europa da atualidade?
Existem livros espiritas editados diretamente nos seguintes idiomas: Sueco, ingles,
frances, alemao, estonio, espanhol, italiano, frances, portugues, noruegues, tcheco,
esperanto, alem de livros que foram traduzidos e editados à epoca de Kardec e que
estao sendo atualizados, como no caso da Holanda, onde encontraram as 5 obras
basicas e que estão já em um excelente processo de atualizadao e em brve serao
publicados. Foram encontrados obras em dinamarques, e em finlandes, que tambem
em futuro proximo, terao a sua atualizacao, dado ser uma escrita antiga.
4) Qual a maior dificuldade de instalação e funcionamento de uma instituição
espírita na Europa?
Local proprio e assiduidade dos participantes. Muitos grupos se formam com a
presenca de brasileiros ou estudantes que tem uma passagem curta pelo grupo
formado. Mas o mais importante são as bases, que sempre se formam com espiritas
residentes.
5) Na sua opinião, quais os maiores progressos já alcançados pelo CEI na
Europa? a aproximação dos países, as reunioes que o CEI Europa e o CEI Geral
realizam, trazendo a todos os representantes, informacoes preciosas, resgatando
valores e obras espiritas dos Museus, Bibliotecas e antiquarios, fortalecendo os lacos
de uniao entre todos e especialmente o Boletim Europa, que tem uma açao
aproximativa, devido a ser uma ponte informativa entre todos. Hoje, com o CEI,
sente-se o fortalecimento de um ideal que jamais acabará, o de ter no CEI a certeza

de que a marcha do movimento Espirita sempre tera continuidade num crescente
ascensão.
6) No caso de um brasileiro ou pessoa oriunda de qualquer outro continente,
visitar ou mudar-se para a Europa desejando integrar-se a um grupo espírita,
a quem deve dirigir-se em busca de informações?
Sugiro visitar o web site do CEI Europa - www.isc-europe.org, ou visitar o web site do
CEI geral www.spiritist.org onde o pesquisador tera informacoes de todos os países,
seus centros espiritas e estara melhor assegurado.
7) Quais as expectativas pré e pós Congresso Mundial em Paris?
Levar o conhecimento da Doutrina Esclarecedora a todos. Temos todos os meios em
maos para divulgar a Doutrina Espirita neste ano de Bicentenario de nosso
codificador, nosso querido Allan Kardec... é um ano especial...é um congresso
especial...e uma festa de coraçoes....é uma festa dos espiritas....que nao percamos
tempo de fazer a nossa parte nesta divulgacao - Fazer com que Kardec seja
conhecido em todas as cidades, paises, locais...utilizemos de todos os meios
possiveis, sem acanhamento...
Assim fazendo, preparemo-nos para a segunda parte...Preparemo-nos para receber
em nossos grupos espíritas, centros espíritas, sociedades espíritas, o público que
despertará e saberá que ao se aproximar das instituiçõesoes espíritas, terá o
esclarecimento de que necessita. Aqui fora, existe a confusão ao se falar em
Espiritsmo, de que estamos tratando de magia negra ou similar. Difícil tger acesso a
mídia para informar sobre o bem, o bom e o belo. Porisso, vamos aroveitar este
Congresso para esclarecer, informar a verdadeira definição e objetivos da Doutrina
Espírita. Para isso, contamos com todos.
Não estaremos aqui quando acontecer os 300 anos de Allan Kardec...entao
aproveitemos este momento para dar o nosso melhor, agora, neste Bicentenario.
Divulgue, cante, fale, informe e venha para o 4º Congresso – Paris 2004. A festa é de
todos nós. Na página do CEI está toda a informação sobre o Congresso , em 5
idiomas, colocada no ar agora em Janeiro de 2004. Visite a pagina, informe-se, e
informe aos seus companheiros: www.spiritist.org
8) Há um bom intercâmbio entre os países e grupos espíritas da Europa?
Sim. Tudo acontece mais lentamente. Aqui são diversos idiomas em um espaço
menor do que o Brasil. Mas nota-se que as viagens de visitas que são feitas de um
país a outro, a receptividade, a troca de informaçoes, são enriquecedores. Dentro do
CEI Europa temos o Departamento de Integração, onde se pode visitar países,
levando material do CEI entre outros e que o resultado tem sido muito bom. Com isso
aproximou-se do CEI, Luxemburgo, Dinamarca. Temos por meta visitar este ano, a
Finlandia entre outros.

9) Qual o principal item da Europa Espírita no relacionamento com o Brasil e
seu movimento? Nesta pergunta nao podemos deixar de lembrar o nosso querido e
incansável amigo, orador das multidões, nosso Divaldo Pereira Franco, que a mais
de 50 anos visita a Europa, trazendo seu contributo, incentivo na formação dos
grupos, abrindo os caminhos para que se implantem grupos e permaneçam. Outros
oradores brasileiros visitam a Europa. A maioria destes oradores que comparecem a
Europa, tem prestado um excelente serviço. Em Novembro, a presença dos
conferencistas da AME-I Associação édico Espírita Internacional promoveu
acontecimentos maravilhosos na Europa. O PRIMEIRO ENCONTRO MEDICOESPIRITA em BARCELONA - Espanha foi a abertura dos eventos que aconteceram
em Italia, Alemanha, Franca e Reino Unido. Espera-se repetir eventos como esse,
que traz aos agnósticos, leigos e cientistas de um modo geral, o lado científico das
obras de André Luis, tão atuais quanto as últimas pesquisas das Universidades. Esse
é um caminho mais fácil na Europa de se falar de Doutrina Espírita. vimos que a
repercussão no meio medicos psiquiátricos foi de excelente aceitação porque explica
uma série de questões, que eles próprios, cientistas do corpo, não conseguem
entencer a ciência da mente.
10) A Sra. está há quanto tempo na Europa? E como integrou-se no movimento
espírita europeu?
Estou a 6 anos. Vim a convite de Janet Duncan. Em 1997 aconteceu a reuniao do
CEI, em Paris e foram implantados as Coordenadorias da Americas e da Europa. Em
abril de 1998 aconteceu em Londres a primeira reuniao da Coordenadoria de Apoio
ao Movimento Espírita Europeu. Roger Perez, como Coordenador da Europa apoiou
a sugestão de Janet Duncan em que o Boletim pudesse ser redigido e editado por
mim. Assumi essa tarefa e não mais parei. Já estamos por editar em março de 2004
o número 20. Em 2001, em reunião na Bélgica, assuminos o Departamento de
Integração aos Países da Europa e temos procurado visitar países e dar o nosso
contributo. Neste período nasceu a Uniao Espírita Sueca, o Conselho Espírita
Holandes, o Allan Kardec Luxemburgo, o GEEAK-Finlandia, o GEEAK-Denmark,
entre outros.
11) Em que instituição e país a Sra. está integrada e há quanto tempo?
Resido no sul da Inglaterra, em Brighton, onde trabalhamos com um pequenino grupo
espírita; estamos integrados com os demais grupos espíritas de UK, e recentemente
foi fundada um Núcleo da Associaçao Médico Espírita Internacional em Londres,
AME-UK, por profisionais da área da saúde, e que tambem são espíritas. Tivemos
participaçao na fundação e pretendemos continuar dando o nosso pequeno
contributo.
Devemos florescer onde fomos e estamos plantados. Com certeza o jardineiro mór
de nossas vidas, nosso Mestre Jesus não nos deixa sem o alimento que nos faz
crecer e florir. Façamos a nossa humilde parte. Tenhamos a certeza de que jamais
estamos sós. Sejamos grupos espíritas na Austrália, nas Americas, no Japão, na
Bielorrusia, onde estivermos. Estejamos com Jesus.

Muita paz a todos e até a proxima oportunidade. Grata aos amigos queridos da RIE,
incansáveis divulgadores da Doutrina Espírita.
Elsa Rossi
www.elsarossi.com
elsarossikardec@gmail.com

