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Cesar Perri lança livro e faz palestra sobre o cristianismo
nos séculos iniciais neste sábado (14)
Cristianismo nos séculos iniciais - aspectos históricos e visão espírita é o título do livro que o
escritor Antonio Cesar Perri de Carvalho lança na Comunhão Espírita neste sábado, dia 14 de
julho, às 17 horas, no salão Bezerra de Menezes. O autor faz palestra sobre o tema.
Sinopse
O cristianismo surgiu e se desenvolveu no território romano, ficando sujeito à visão dos
romanos e de seus dirigentes a respeito das religiões. Relacionam-se, portanto, os
imperadores romanos com a trajetória dos cristãos.
O livro abrange o desenvolvimento da doutrina cristã dos séculos I a IV, até o Concílio de
Niceia. Como bibliografia utiliza historiadores do cristianismo e estabelece ligação com autores
espíritas, tendo por objetivo apresentar a visão espírita sobre o Cristianismo Primitivo,
resgatando seus propósitos originais.
O autor
O autor Antonio Cesar Perri de Carvalho tem trajetória de mais 50 anos no Movimento
Espírita. Em Araçatuba (SP), foi fundador de Mocidade e de Centro Espírita, dirigente de
órgãos da USE. Foi vice-presidente e presidente da USE-SP; diretor, vice-presidente,
presidente interino e presidente da FEB; secretário geral do Conselho Federativo Nacional da
FEB; membro atual da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional; integrante do
Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier (DF). Autor e organizador de mais de 20 livros
espíritas, inclusive pela Casa Editora O Clarim. É articulista da “Revista Internacional de
Espiritismo”, do “Correio Fraterno do ABC” e de várias revistas digitais. Casado há 44 anos,
tendo filhos e netos.
Profissionalmente, o autor é Professor Titular, pós-doutorado, aposentado da Universidade
Estadual Paulista – UNESP, onde foi Pró-Reitor de Graduação; exerceu cargos e funções em
diversas universidades, no Ministério da Educação e na Associação Brasileira de Ensino
Odontológico; autor de artigos científicos e de livros profissionais.
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