História do Centro Espírita Léon Denis
Sob o aspecto material
Altiv o

Vou tentar me recordar da história da
fundação do Centro Espírita Léon
Denis.
No final do ano 1960, um amigo de
trabalho, o Hermenegildo Santos de
Souza, convidou-me para participar
de uma atividade no Lar de Soninha,
abrigo para meninas, em cuja sede
funciona, atualmente,
o Lar de
Daniel,
que é um centro
de
atendimento
a
portadores
de
deficiência. Ele desenvolvia
uma
tarefa em um centro de Umbanda, e
foi lá que conheci nossos
amigos
Argeu, Cidinha e D. Maria da Glória,
mãe de Cidinha. Entre nós quatro
surgiu
uma
boa
amizade.
Eu
freqüentava, na época, uma casa
espírita chamada Lar de Tereza.
Um dia, D. Maria da Glória me
convidou para fazer uma prece por
um amigo de sua família, que estava
doente. Seu nome era Ernesto; ele
havia sofrido um infarto e se
encontrava em um quarto, sem poder
ser removido.
D. Glória, Cidinha e eu dirigimo-nos
para lá. Aplicamos-lhe o passe e
retornamos aos nossos respectivos
lares. Passei a visitá-lo todos os
sábados, na parte da tarde. Tornou-se
um costume visitarmos o Sr. Ernesto
aos sábados, encontrando-nos lá, sem

que
houvéssemos
combinado
anteriormente, pois sequer tínhamos
telefone.
Um dia encontramos o Sr. Ernesto
muito mal, dizendo que não queria
visitas, porque ficava muito tenso.
Fomos, então, para a casa de D.
Glória, que era relativamente perto
da casa dele, e de lá fizemos uma
vibração por ele. D. Glória sugeriu,
então,
que
nos
reuníssemos
semanalmente. Foi um consenso. Eu,
ela e Cidinha resolvemos fazer isso a
cada sábado. Depois que saíssemos
da casa do Sr. Ernesto, ou mesmo
antes da prece, nos reuniríamos na
casa de D. Glória, para orar e para
estudar o Evangelho Segundo o
Espiritismo. Daí foi surgindo o que se
denomina culto cristão no lar.

Posteriormente, congregaram-se ao
culto a nossa querida Neuza Trindade
e sua irmã Elvira. Depois, a irmã Nair
Quilino foi por elas trazida. Todas
trabalhavam em outras
casas
espíritas.
Todos nós nos reuníamos para fazer
oração, e assim um pequeno grupo
começou a se formar, encontrando-se
na casa de D. Glória, aos sábados, em
torno das dezoito horas. Outras
pessoas foram chegando: a irmã
Haidéa Varonelas Galvão, depois o
Gildo, irmão da Elvira e da Neuza, e
outras mais. Nessas circunstâncias,
com a chegada de tanta gente, atraiuse a vinda de companheiros de outras
casas e, a partir daí, novas pessoas
aproximaram-se por causa de doença
e problemas espirituais. Isso fez com
que iniciássemos um trabalho voltado
ao tratamento de doentes, que é uma
importante característica do nosso
centro.
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Com a aproximação de outros
companheiros, começamos a fazer o
estudo dirigido da primeira até a
última questão de "O Livro dos
Espíritos" e do primeiro ao último
capítulo de o "Evangelho Segundo o
Espiritismo". É importante ressaltar
que fazemos, ainda hoje, os nossos
estudos com vistas ao ensino
doutrinário. Com isso, outras pessoas
foram chegando. Assim, resolvemos
aIsso fez com que iniciássemos um
trabalho voltado ao tratamento de
doentes, que é uma importante
característica do nosso centro.mpliar
nossos estudos, incluindo as obras de
André Luiz, quinzenalmente, às
terças-feiras, na casa da nossa irmã
Haidéa, em Bento Ribeiro. Desde
então, o estudo das obras de André
Luiz tornou-se uma característica
bem forte em nossa casa. Um fato
interessante é que, em tantos anos de
estudos dos clássicos de André Luiz,
nunca foi por nós estudado o livro
"Nosso Lar". Sempre se optou por
outros livros.

Certa vez, na casa de D. Glória,
através de uma vidência, percebi a
aproximação do espírito Dr. Bezerra
de Menezes, que nos disse que o culto
estava indo muito bem. Apontando
somente para "O Evangelho" e "O
Livro dos Espíritos", mesmo havendo
outros livros sobre a mesa, e
dirigindo-se a mim, ele falou:
“Enquanto
vocês
estiverem
estudando estes dois livros, eu
mesmo e outros bons espíritos
estaremos com vocês. No dia em que
vocês deixarem o estudo desses
livros, nós nos afastaremos”.
De
modo que ficou bem caracterizada,
através dessa visão, a necessidade de
mantermos o estudo de
"O
Evangelho" e "O Livro dos Espíritos".
Graças a Deus nunca nos afastamos
desse estudo e a sua palavra só
confirmou esta necessidade.
Com o crescimento
da
casa,
chegamos a ter em torno de trinta
pessoas, e assim surgiu em mim a
necessidade
da
mudança
do
ambiente, embora a família que cedia
o espaço de nada tenha se queixado
em momento algum.
Nós passamos a fazer, na casa da
Cidinha e do Argeu, o trabalho de
cura, com os médiuns de então.
Posteriormente, também passamos a
fazer lá o trabalho de desobsessão.
Esses fatos
começaram
a me
estimular a alugar, a comprar, não
sei, uma casa, para fundarmos um
centro espírita. Quando estas idéias
estavam se fortalecendo em mim,

Argeu e Cidinha
numa
noite,
nós
recebemos
a
mensagem de um espírito
cuja
presença foi muito forte em mim,
identificando-se,
no final, como
“Léon Denis”. Nessa ocasião, disse
estar satisfeito com o trabalho
de
todos e afirmou estar também
admirado de ver um grupo
tão
pequeno e tão importante perto dos
grandes centros e tão dedicado ao
estudo
sistematizado
das
obras
espíritas. Passamos, por isso, a
conhecer as obras de Léon Denis, de
quem, até então, só tínhamos ouvido
falar. A partir dessa comunicação,
iniciamos o estudo de suas obras e
conhecemos
seus
admiráveis
ensinamentos.
Depois de tudo isso, começamos a
procurar um terreno e foi então que
encontramos, neste loteamento onde
está o Centro Léon Denis, um lote
ainda
por
vender.
Nós
o
recompramos de uma pessoa, que foi
nossa
intermediária,
que
então
estava querendo vendê-lo. Pagamos
em prestações, porque não tínhamos
dinheiro.

Além da dificuldade financeira, não
tínhamos,
ainda, uma sociedade
organizada. Naquela época, em que
iríamos fazer a compra do terreno,
nós percebemos que deveríamos ter
uma sociedade espírita. Poderia ser
um pequeno culto no lar, mas haveria
uma propriedade, outras atividades,
e daríamos um outro direcionamento
ao culto.
Foi assim que nos formamos e
legalizamos a instituição, dando-lhe o
nome de CENTRO ESPÍRITA LÉON
DENIS, em homenagem, justamente,
a
esse
saudoso
trabalhador
doutrinário. Nós não
sabíamos,
ainda, quem era ele, como dissemos;
mas percebêramos, desde o início,
que era alguém a quem deveríamos
homenagear. Demos, então, o seu
nome à instituição.
Houve, na ocasião, uma ordem
emitida pelo Ministério da Fazenda,
para
que todas
as instituições
filantrópicas lá
se
registrassem,
porque estavam
instituindo
o
cadastro
geral
de contribuintes.
Tínhamos,
portanto,
que
nos
registrar. Tão logo veio a notícia,
registrei a instituição, porque não
havia outra com esse nome, e eram
muito rigorosos com a questão de
nomes. Só então vim a saber da
existência de outro Centro Espírita
Léon Denis, em Santa Cruz.
Como havíamos registrado o nome
primeiramente, a outra casa viu-se
obrigada pelo Ministério da Fazenda
a mudar seu nome. Esta passou a

ESPÍRITA
chamar-se
CENTRO
DISCÍPULOS DE LÉON DENIS. Tratase de um bom centro existente em
Santa
Cruz,
onde
tenho
relacionamento muito bom e onde
faço, inclusive, palestras. A amizade
que se iniciou naquela época existe
até hoje; mas a verdade é que Centro
Espírita Léon Denis já era o nome
daquela instituição.
Na decorrência da obra, passamos a
nossa sede para o atual endereço.
Fomos,
também,
agendando,
imediatamente, todos os serviços:
• 1ª Reunião Pública;
• Aula Extra;
• Cura;
• Desobsessão.
A partir daí,
começamos novas
tarefas para todos nós, porque, até
então, todos pertencíamos a outros
grupos espíritas, e o culto no lar era,
apenas, mais uma oportunidade que
tínhamos para orar.
Por outro lado, com a formação do
Centro
e a aproximação
de
benfeitores do quilate de Léon Denis,
começamos a ser levados a corrigir
nossos hábitos e comportamentos,
até chegar ao que somos hoje.
Após termos completado um ano no
novo local, fizemos o alicerce e
construímos uma pequena sala, que é
exatamente a sala que tem o nome de
Ignácio Bittencourt.
Após essa mudança, um ano ou um
ano e meio depois, nossa irmã Maria
da Glória veio a falecer, o que nos
mostrou que deveríamos, realmente,

ter mudado naquela ocasião, pois
nossa ligação maior era com ela, a
dona da casa,
e foi com sua
autorização
que
lá
nos
estabelecêramos,
embora
soubéssemos que suas filhas não se
oporiam à nossa permanência em sua
casa.
No novo endereço, D. Glória poucas
vezes pôde visitar a instituição, pois
já se encontrava bastante adoentada,
vindo a desencarnar no ano seguinte
ao da mudança.
Durante
as
obras,
inúmeros
problemas aconteceram e foram
encarados
por
nós
como
oportunidades de amadurecimento,
assim
como
também
fomos
amadurecendo
através
da
convivência com aquelas pessoas e
seus hábitos, seus modos. O mais
novo de todos era eu, de maneira que
tinha que ter muito cuidado para
não demonstrar superioridade ou
que estivesse tentando me impor,
justamente por ser o mais jovem,
que, como tal, estava descobrindo o
caminho.
A transformação
da nossa
casa
espírita foi sendo feita aos poucos.
Nosso centro, depois de seis anos de
trabalho bem escondido, melhor
dizendo, bem entre nós mesmos, só
começou a ser conhecido depois da
mudança. Com isso, a casa foi
crescendo.
Construímos um prédio, primeiro,
porque não tínhamos muita coisa. Foi

um prédio pequeno, porque
o
dinheiro
de
que
dispúnhamos
somente
a
isso
nos
permitiu.
Acreditávamos, também, na época,
que o centro não tinha muita razão
de crescer, uma vez que na região
havia cerca de doze centros espíritas.
O trabalho foi se consolidando e, com
o número de pessoas aumentando,
fomos também expandindo o espaço
físico. Compramos outro terreno, e
instalamos a livraria. Fomos, assim,
implantando a casa espírita.
Essa é a breve história do CELD, do
ponto de vista puramente material. Já
do ponto de vista espiritual, outros
fatores foram sendo agregados. Um
dos aspectos que fazemos questão de
ressaltar
é que sempre
demos
oportunidade a todos para o trabalho.
Isso foi e é uma característica que
sempre o Dr. Hermann nos passou.
Nunca
nos
negou
nenhuma
possibilidade
de
crescimento.
Quando, por qualquer motivo, eu
precisava me ausentar
da casa e
pedia a outra pessoa para dar
continuidade ao serviço, obtinha o
respaldo de todos, fazendo, assim,
com que o centro não sofresse
prejuízo e sua rotina de trabalho
continuasse normalmente.
Devo dizer que depois começamos a
construir a Mallet e iniciamos o
trabalho de evangelização infantil.
Passamos, enfim, a ser conhecidos
não
só
por
orarmos,
mas,
principalmente,
por
agirmos
também.

Cidinha

Tudo começou com o Culto no Lar
que realizávamos, em casa de minha
mãe, Maria da Glória. Anos mais
tarde, com a necessidade de se criar
o Centro,
começamos
a nos
preocupar com o nome que daríamos
à instituição.
Uma noite,
após
a reunião,
estávamos todos sentados à mesa,
quando o Altivo se dirigiu à mamãe e
disse:
_Dona Glória, já descobi um nome
para o nosso centro.
_Qual? _ perguntou ela.
_Paz e Amor— respondeu ele.
Nesse instante, intercedi e falei que
não poderia ser, porque havia uma
escola de samba, na Rua Pacheco da
Rocha, com aquele nome.
Nosso
irmão Altivo ficou tristonho e não se
falou mais nisso.
Passaram-se dois anos, quando ele
sentiu a presença de um espírito que
se dentificou como Léon Denis e o
Centro passou a ser chamado de
Centro Espírita Léon Denis.
Eu tinha muita necessidade
do
trabalho de cura como também de
desobsessão,
como
médium.
Na
realidade, comecei em uma tenda de
Umbanda, depois fui para o Centro
Caminheiros da Verdade tomar passe
com uma preta velha.
Costumávamos
nos
reunir,
aos
sábados, em casa de minha mãe. Foi
quando chegaram a Neuza, a Elvira,
a Nair, o Argeu e outras pessoas.

Cidinha
A partir daí, e com o crescimento do
número
de
pessoas,
também
aumentou
o estudo.
Todas
as
dependências ficaram lotadas e, por
muito grandes que fossem, tornaramse pequenas. Começamos, então, a
providenciar a compra do terreno,
seguindo
a orientação
do
Dr.
Hermann.
Dando continuidade
ao trabalho,
antes de comprarmos um terreno,
passamos a ministrar passes de cura
em minha casa e, depois de um certo
tempo, a desobsessão. Um dia,
recebemos uma comunicação
do
Espírito Balthazar, dizendo que havia
gente entre nós com necessidade de
passe de cura. Ele disse que teríamos
que arrumar um lugar. Esperei que as

pessoas decidissem alguma coisa e
foi então que questionei se poderia
ou não fazer o passe de cura em
minha casa.
O
nosso
companheiro
Gildo
respondeu que trabalho espírita em
casa não daria certo,
porque
tínhamos conhecimento, através da
Umbanda, de que a casa teria de ser
preparada pelo chefe do terreiro.
Deixei passar uma semana e voltei ao
assunto. Minha casa era grande e eu
tinha muita vontade de oferecê-la
para os espíritos trabalharem. No
mês
seguinte,
os
espíritos
perguntaram se havíamos resolvido
alguma
coisa.
Obtivemos
a
autorização de Balthazar e, a partir
dali, assim procedemos. Uma vez que
a cura era realizada, por que não a
desobsessão? Ficou determinado que
a cura fosse realizada às quartasfeiras e a desobsessão às sextasfeiras.
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Todos
esses
trabalhos
eram
realizados na casa da Cidinha.
Quando mudamos para a nossa sede
atual, a cura era às terças-feiras.
Os espíritos queriam que tivéssemos
atividades.
Por
alguns
anos,
reservamos um domingo
por mês
para visitas ao Hospital Pedro II, no
Engenho de Dentro.
D. Glória,
Cidinha e sua irmã Geni faziam
visitas ao Hospital Carlos Chagas.
Mais
tarde,
passamos
a fazer
irradiação, daqui do Centro, para o
Hospital Carlos Chagas.
Depois foi mudando para irradiação.
Nessa época, ninguém sabia que
André Luiz e Carlos Chagas eram o
mesmo espírito.

