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Um breve histórico – Como tudo começou

No início de 2014, conversávamos com Juan Senra, presidente-fundador do
Centro Espírita Léon Denis, em Cabo Frio, sobre as aproximações entre a
Física e o Espiritismo. E, ele, com sua visão aguçada, sinaliza sobre a
importância de fomentarmos grupos de estudos desta temática para, no
futuro, após um certo tempo de maturação dos componentes, fosse criada
uma Associação que, teria como objetivo, o estudo profundo desta relação,
e correlação, entre a Física e o Espiritismo.

Ainda em 2014, em Março, criamos o grupo de e-mails – Grupo de Estudos
da Física e do Espiritismo (GEFE), que, por diversos motivos, durou apenas
9 meses.

Em outubro de 2016, criamos a página, no Facebook, do que seria a
Associação de Física do Estado do Rio de Janeiro (AFERJ) e, no início de
2017, iniciamos a produção da revista O Fóton, nosso primeiro produto de
divulgação espírita.



Um breve histórico - Parceria

No primeiro semestre de 2017, durante nossos esforços para divulgar a
revista O Fóton, nas páginas e grupos de debates da internet, encontramos,
“por acaso”, uma página no Facebook que nos chamou a atenção:
“Associação Física e Espiritismo (AFE)”. Este grupo, curiosamente, fazia
parte do Centro Espírita Léon Denis (CELD) de Cabo Frio. A partir deste
momento, trocamos algumas mensagens e experiências.

No segundo semestre do mesmo ano, iniciamos um debate com dois dos
fundadores da AFE, Roberto Negrão e Walnei Santiago, sobre a
possibilidade de unirmos forças, visto que os nossos objetivos eram bem
próximos.

Em, outubro de 2017, participamos de uma reunião – AFERJ e AFE, com o
plano espiritual, onde recebemos estímulos e orientações e, em novembro,
realizamos o 1º Seminário da AFE – Lagos.



Um breve histórico - Motivação

E assim, após a reunião com o plano espiritual e com o 1º Seminário
da AFE – Lagos, selamos o compromisso de sermos parceiros, o grupo
do Rio de Janeiro e o da região dos Lagos, em prol do estudo, da
experimentação e da divulgação da temática “Física e Espiritismo”.

E, é por isso, que a AFERJ se torna AFE – RIO e a AFE se torna AFE –
LAGOS.

Agora, nosso objetivo mais geral é fortalecer esses dois grupos,
fomentar a criação de novos para, quem sabe, sermos capazes de
construirmos uma associação nacional, com caráter normativo,
dentro desta proposta, que receberá o nome AFE – BRASIL.

Desta forma, teremos uma AFE nacional e as AFE’s regionais.



Objetivos da AFE - RIO

I - o estudo, a prática e a difusão do Espiritismo em todos os seus aspectos, 
com base nas obras de Allan Kardec, que constituem a Codificação Espírita;

II - promover a pesquisa teórica e experimental sobre as relações entre a 
Ciência, com um viés para a Física e o Espiritismo;                                                                                                           

III – traduzir e publicar livros clássicos do Espiritismo;

IV – fomentar a publicação, através de doações financeiras e/ou apoio 
intelectual, em editoras espíritas, de livros espíritas;

V – favorecer a criação de grupos de pesquisa espírita;                                          

VI – participar, criar e incentivar congressos, seminários e encontros de 
pesquisadores espíritas. 



Visão geral

A AFE – RIO trabalhará em quatro grandes blocos:

I – Teoria: levantamento bibliográfico, avaliação e estudo destas
obras;

II – Experimentos: reprodução dos experimentos já realizados
nos últimos séculos, mas utilizando tecnologia atual, buscando,
paralelamente, novos caminhos a serem explorados, visando
sempre, o fortalecimento das bases doutrinárias espíritas;

III – Avaliação: rotineiramente, e internamente, avaliaremos os
nossas conclusões a partir de nossos estudos e experimentações
para, após esta etapa, com informações seguras, passarmos para
o próximo bloco;

IV – Divulgação: o produto final da AFE – RIO será a divulgação
de nossas pesquisas nas diversas áreas que iremos nos debruçar.
A divulgação de nossos resultados, sejam eles teóricos ou
experimentais, só será realizado após uma avaliação interna – e
externa, quando assim for necessário, para dar maior segurança
ao nosso público. Evitando, assim, informações truncadas e/ou
equivocadas.

TEORIA

DIVULGAÇÃO

EXPERIMENTOS 

AVALIAÇÃO 



O que a AFE – RIO já fez

I – Criação e manutenção da revista O Fóton (digital);

II – Criação e manutenção de uma página no Facebook;

III – Criação e manutenção de um grupo de debates no Whatsapp;

IV – Participação no 1º Seminário da AFE – Lagos;

V – Levantamento de livros clássicos do espiritismo, dito científico, para alimentar um 
futuro repositório de livros digitais, gratuitos e em diversas línguas;                                               

VI – Contratação de profissional para a criação da logo, da identidade visual e do site da 
AFE – RIO.

V – Iniciamos a busca por uma sede;

VI – Já estamos em uma segunda etapa – avaliação e modificações – da escrita do que 
será, futuramente, o estatuto de nossa associação;

VII – Produção de artigos para revistas espíritas.



O revista O Fóton

A revista O Fóton é uma revista digital, gratuita, que, em 2018, pretendemos que
seja, também, uma revista impressa e que continue gratuita. A revista em 2017
possui as seguintes colunas:

I – Estudo Espírita: análise direta de algum texto contido na codificação;

II – Relembrando: resgate biográfico e bibliográfico de figuras importantes para o 
movimento espírita;

III – Dialogando com Kardec: estudo comparativo entre notícias atuais e textos de 
Kardec ou, também, análise de textos de Kardec;

IV – Capa: tema livre, dentro da temática proposta pela revista;

V – Astronomia e Espiritismo: estudo comparativo entre os textos contidos na 
codificação sobre o assunto e as informações atuais da ciência.

VI – Animismo e Espiritismo: estudo sobre animismo, mediunidade e 
mediunismo; relação entre espírito e corpo.



Algumas capas da revista O Fóton



Próximas etapas – período 11/2017 a 12/2017 

I – Buscar sede;

II – Buscar contribuintes para apoiarem os projetos da AFE – RIO;

III – Formatar revista O Fóton para 2018 (Bimensal, digital e 
impressa);

IV – Criar logo, identidade visual e iniciar a construção do site da 
AFE – RIO.



Próximas etapas – período 01/2018 a 02/2018 

I – Equipar a sede;

II – Buscar contribuintes para apoiarem os projetos da AFE – RIO;

III – Iniciar o processo de logística, divulgação e distribuição da 
revista O Fóton impressa;

IV – Organizar os primeiros estudos dentro da sede;

V – Lançar e divulgar o site da AFE – RIO.

VI – Preparar material de divulgação sobre vida e obra de Gabriel 
Delanne, nascimento em 23.03.1857



Próximas etapas – período 03/2018 a 04/2018 

I – Ampliar rede de contato da AFE - RIO;

II – Iniciar o processo de transparência dos ganhos e gastos da AFE 
– RIO. Essas informações serão compartilhadas no site da 
associação e via e-mail, para os associados;

III – Participação de seminários externos;

IV – Promover os primeiros debates acerca do Estatuto Interno;



Próximas etapas – período 05/2018 a 06/2018 

I – Preparar material de apresentação da AFE – RIO para as casas 
espíritas.

II – Buscar grupos interessados em iniciar AFE’s em suas regiões;

III – Ter um quadro de sócios contribuintes fixos garantindo a 
expansão dos serviços prestados pela a AFE – RIO;

IV – Ter, efetivamente, a primeira Diretoria da AFE – RIO;

V – Divulgar os próximos passos.



Benefícios para Casas Espíritas parceiras

A AFE – RIO, estará sempre
disposta a oferecer produtos
e serviços aos departamentos
de divulgação espírita das
casas espíritas.

Não há nenhum tipo de taxa
envolvida nesse tipo de
parceria.

Toda casa espírita interessada
em algum tipo de parceria,
basta enviar um e-mail para

aferj.espiritismo@gmail.com

e preencher uma ficha de
cadastro.

Serviços e Produtos

(Para Casas Espíritas)

Presencial ou 
Físico

Virtual ou 
Digital

Revista O Fóton X X

Auxílio na criação de 
folhetins e revistas, seguindo 
a temática proposta

X X

Cursos Básicos X X

Cursos Avançados X

Auxílio da criação de 
seminários, seguindo a 
temática proposta

X

Criação de grupos de 
estudos sobre Física e 
Espiritismo

X

Criação de AFE’s X X

mailto:aferj.espiritismo@gmail.com


Benefícios para os sócios

Com a intenção de agradecer ao
sócio contribuinte, a AFE – RIO
oferecerá descontos e/ou
gratuidades em seus serviços e
produtos.

O doador receberá o título
temporário de sócio
contribuinte nos meses que
realizar doações que se
igualem, no mínimo, à taxa
mensal do sócio contribuinte, e,
também, receberá descontos
e/ou gratuidades nos meses
dessas doações. O doador não
terá poder de voto e nem
poderá concorrer a cargos.

Serviços e Produtos Contribuinte Não 
Contribuinte

Revista O Fóton impressa* X

Clube do livro X

Cursos Básicos (Internet) X X

Cursos Avançados (Internet) X

Cursos Básicos (Presencial) X X

Cursos Avançados 
(Presencial)

X

Seminário Presencial X X

* No início deste serviço, os contribuintes, pelo número limitado de
impressões, terão prioridade. Ademais, o não contribuinte, quando isso se
aplicar, terá que pagar a taxa de envio dos Correios.



Contribua com a AFE – RIO

Contribua individualmente, ou em grupo, para que a AFE – RIO consiga 
promover um estudo sério e uma divulgação espírita de qualidade.

Como fazer:

I – Mande – nos um e – mail para aferj.espiritismo@gmail.com;

II – Nós enviaremos uma ficha cadastral e as informações bancárias;

III – Todos os meses você receberá como a sua contribuição foi aplicada nos 
trabalhos da AFE – RIO.

mailto:aferj.espiritismo@gmail.com


Muito Obrigado!

“O Espiritismo deixa de parte as teorias nebulosas, desprende-se 
dos dogmas e das superstições e vai apoiar-se na base inabalável da 
observação científica” 

Gabriel Delanne, do livro “Fenômeno Espírita”.


