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As reuniões abertas tem um público constante e superior a 800 pessoas nesta instituição tradicional da cidade de 
Araçatuba, interior de São Paulo. 

Centro tem rotina de grande público 
O Centro Espírita Luz e Fraternidade, de Araçatuba, é um dos maiores 

do interior do Estado. Qual a razão da grande frequência? 
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OPINIÃO 

✓Livros e Livros

A USE participou, pela primeira vez 
na sua história, do maior evento de li
vros da América do Sul, a Bienal Inter
nacional do Livro. Não faz muito tem
po, a USE era uma instituição genuina
mente franciscana, no exato entendi
mento do termo nos nossos dias: não 
tinha sede, vivia de favores e sob o sig
no do pé no chão. Dinheiro e USE eram 
termos não só incompatíveis mas efeti
vamente i0.conciliáveis. 

Apesar disso, a USE já detinha o cré
dito de coordenadora do movimento 
espírita paulista, conquistado pelos mé
ritos daqueles que empunharam a sua 
bandeira e fizeram do trabalho de con
quista de mentes e corações (com per
missão do Clóvis Rossi) a grande obra 
de unificação do Estado. 

A presença da USE na Bienal do Li

vro, portanto, pode ser vista como o 
amadurecimento da instituição no que 
diz respeito à sua presença na socieda
de hodierna, como legítima representan
te dos centros espíritas fincados em solo 
bandeirante. E amadurecimento assumi
do e não simplesmente titulado. 

A percepção de que a USE deve se 
constituir em instituição aberta para a 
sociedade, participativa, presente no 
fulcro de suas decisões é algo que de
monstra o seu crescimento. Como re
presentante de mais de um milhar de 
centros espalhados pelos mais distantes 
pontos do Estado,já não sem tempo sua 
consciência coletiva alcança esta capa
cidade perceptiva, única capaz de alçá
la ao nível de verdadeira instituição re-

presentativa. 
Não se deve inferir dessa participa

ção uma tendência de alinhamento de 
pensamento com classes acostumadas 
às benesses políticas e econômicas, vi
sando uma convivência cômoda e ao 
mesmo tempo lucrativa do ponto de 
vista estritamente terreno. Absoluta
mente. Mas também não se pode pre
tender uma representatividade efetiva 
sem trânsito e reconhecimento pela so
ciedade de sua importância. 

A presença da USE na Bienal e a 
vendagem de mais de 6.300 livros para 
um público que, segundo informações 
levantadas, era constituído em sua mai
oria de pessoas de fora do movimento 
espírita, oferece ensejo, também, para 
uma chamada de atenção para a impor
tância dos livros espíritas que estão 
sendo editados atualmente. 

Está na hora dos responsáveis pelo 
mercado editorial espírita unirem-se 
para discutir sua presença e participa
ção no mercado livreiro nacional, em 
termos de qualidade do que é ofereci
do e dos caminhos para se obter pro
dutos cada vez mais comprometidos 
com o conteúdo espírita. Ninguém 
pode fugir da realidade que ora se apre
senta, onde dezenas de livros surgem 
em público, com conteúdos discutíveis, 
quando não condenáveis. 

Das alegrias e comemorações deste 
momento nada mais justo que esten
der um olhar comedido para as respon
sabilidades e objetivos ainda a serem 
alcançados. 

Correção 
Por razões técnicas de editoração, a edição passada deste jornal saiu contendo 
alguns erros na grafia de palavras e numeração da edição. Solicitamos escusas 

aos nossos leitores. 
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POLÍTICA 

✓ A responsabilidade do espírita
perante a eleição 

Disseram os Espíritos: "Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as 
crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais". 

Observamos que, devi
damente compreendido o 
Espiritismo deverá transfor
mar os hábitos, os usos e 
as relações sociais. Então, 
a atuação do espírita deve
rá ser ampla e dentro do 
próprio contexto social, ten
tando, inclusive, alterar as 
formas de relações sociais 
injustas, hábitos perniciosos 
e usos incorretos. 

Sabemos que a socieda
de é basicamente estrutura
da através de leis que ema
nam do Poder Legislativo, 
em seus três níveis: Mu
nicipal, Estadual e Federal 
e, também, pelo cumpri
mento dessas mesmas leis 
pelo Poder Executivo, em 
suas respectivas esferas: 
Municipal, Estadual e Fe
deral, portanto, a escolha 
dos cidadãos que irão com
por esses Poderes envolve 
responsabilidade e amor ao 
povo. 

Assim, o exercício do 
voto e a participação em 
uma eleição é algo que deve 
merecer dos espíritas a mais 
profunda reflexão. Não há 
dúvida sobre a necessidade 
da implantação do Reino 
de Jesus - Reino da Justiça 

( Questão n. 917 de O Livro dos Espíritos). 

Aylton Paiva 
Lins-SP 

e do Amor - sobre a face da 
Terra: e sua implantação 
deverá alterar substancial
mente a organização soci
al, ainda fundamentada no 
egoísmo e no orgulho. 

Nós espíritas sabemos 
que temos compromisso in
declinável com a reforma 
íntima: "Reconhece-se o 
verdadeiro espírita pela sua 
transformação moral e pe
los esforços que emprega 
para domar suas más incli
nações". (Cap. XVII, item 
4, "in fine", de O Evange
lho Segundo o Espiritismo, 
de Allan Kardec) e esse 
aperfeiçoamento pessoal 
precisa refletir-se em nossa 
atuação consciente para 
transformar a sociedade a 
fim de que ela se torne jus
ta e amorosa. 

Advertem os Espírtos: 
"Numa sociedade organiza
da segundo as leis de Cris
to, ninguém deve morrer de 
fome" e adita Allan Kar
dec: "Quando praticar ( o 
homem) a Lei de Deus, terá 
uma ordem social fundada 
na justiça e solidariedade e 
ele próprio será melhor". 
(Questão n. 930 de O Livro 
dos Espíritos). 

Projeta-se, desta manei
ra, o compromisso do es
pírita com urna nova ordem 
social, fundada no Direito 
e no Amor. Não pode o es
pírita alienar-se da socieda
de e não agir, com conheci
mento e amor, nessa trans-

formação, em tão importan
te momento histórico da ci
vilização humana: "Aproxi
ma-se o tempo em que se 
cumprirão as coisas anun
ciadas para a transforma
ção da Humanidade". (Cap. 
XX, ítem 5 de O Evange
lho Segundo o Espiritismo). 

Constatando a ousadia 
da maldade e a confusão 
entre a bondade e omissão, 
Allan Kardec indagou aos 
Espíritos: "Por que, no 
mundo, tão arníude, a influ
ência dos maus sobrepuja a 
dos bons? - Por fraqueza 
destes. Os maus são intri
gantes e audaciosos, os 
bons tímidos. Quando estes 
o q u i s e r e m ,  
preponderarão".(Questão n. 
932 de O Livro dos Espíri
tos, Ed. FEB.) 

A resposta é clara e pre
cisa, não permite dúvidas 
àqueles que pretendem ser 
bons. 

Na ordem social mun
dial e, particularmente, na 
estrutura social brasileira 
impõe-se transformações 
urgentes para inibir a ação 
dos maus que solapam os 
bons costumes, que semei
am a miséria, que se utili
zam dos tentáculos da cor
rupção, da fraude, da men
tira e da impunidade para 
atingirem seus torpes e ego
ísticos objetivos. 

Esse é o momento sig
nificativo para a transfor
mação da sociedade: a rea-

lização de eleições gerais 
para os Poderes Legislati
vo e Executivo. Em breve 
seremos convocados às ur
nas. O espírita precisa ter 
a consciência política fun
damentada nos princípios 
éticos das Leis Morais de O 
Livro dos Espíritos, seja 
pleiteando cargos eletivos, 
seja simplesmente deposi
tando o seu voto na urna. 

O voto é uma procura
ção que se passa ao candi
dato para que, se eleito, ele 
aja em nosso nome. Portan
to, de alguma forma somos 
responsáveis pelos seus 
atos. 

É necessário, pois, fazer 
do voto uma consciente 
manifestação de Amor ao 
povo. Não votar, anular o 
voto, omitir-se é apoiar as 
forças do mal; é permitir 
que os maus sobrepujem os 
bons. 

Elementos para o bom 
critério na avaliação dos 
candidatos estão contidos 
nos princípios de O Livro 
dos Espíritos - Terceira Par
te - Das Leis Morais. Estu
de-os, individualmente ou 
em grupo. 

Vóte consciente. 
VOTE COM AMOR! 

DIVULGUE SEU 
CENTRO. MANDE 
NOTÍCIAS PARA O 

DIRIGENTE ESPÍRITA 
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INFORMAÇÃO 

/Razões e contradições na divulgação 
Informações úteis têm imenso valor; orientações proveitosas são sempre 

bem recebidas; esclarecimentos promovem o saber. .. 

Quando estão reunidas 
informações úteis, orientações 
proveitosas e esclarecimentos 
da maior importância e da 
melhor qualidade, isso repre
senta um fabuloso tesouro. 
Para os espíritas, tal tesouro 
existe e cada um já tomou 
posse de seu valioso quinhão: 
trata-se do Espiritismo codi
ficado por Allan Kardec, a 
partir de 18 de abril de 1857, 
com a publicação em Paris, 
França, de "O Livro dos Es
píritos". 

O conjunto de informa
ções oferecidas pela Doutrina 
Espírita, a respeito da existên
cia de Deus, da imortalidade 
da alma, da comunicabilida
de, da influência mediúnica, 
da reencarnação e da lei de 
causa e efeito, além de ser 
poderoso antídoto contra o 
veneno do materialismo, re
presenta excelente bálsamo 
para sofredores, água pura 
para sedentos ... 

Esse tesouro riquíssimo e 
inesgotável está à disposição 
de todos, bastando apenas que 
sua exata localização seja di
vulgada. Bem, aí é que estão 
as dificuldades. Os espíritas, 
que são seus beneficiários di
retos, ainda não estão sufici
entemente organizados para 
promover com eficiência, 
uma ampla difusão das Boas 
Novas que o Espiritismo tão 
generosamente oferece. Con
tinuam utilizando as informa
ções doutrinárias apenas para 
si próprios ... 

As alegações são várias: o 
Espiritismo não faz proselitis
mo; não convém atrair muita 
gente para as instituições; o 
Espiritismo só pode ser co
nhecido através da dor; o Es
piritismo estará ameaçado de 
vulgarização; a massificação 
do Espiritismo por certo vai 

Franklin Wagner 
Ponta Grossa 

PR 

descaracterizá-lo, todas com 
aparência de verdade, porém 
nada mais do que sofismas. 

Convém distinguir: a 
Doutrina Espírita pertence 
aos Espíritos Superiores ... 
enquanto o movimento espí
rita é o resultado das ativida
des e providências dos espíri
tas. A Doutrina permanecerá 
sempre íntegra. O movimen
to espírita, por sua vez, refle
tirá a qualidade, convicção e 
dedicação de seus adeptos. 

Allan Kardec, no seu Pro
jeto 1868, escreveu que "uma 
publicidade em larga escala, 
feita nos jornais de maior cir
culação, levaria ao mundo in
teiro, até as localidades mais 
distantes, o conhecimento das 
idéias espíritas". (Obras Pós
tumas.) 

O Espírito Emmanuel, 
através do abençoado médium 
Chico Xavier, recomenda: 
"Lembra-te deles, os quase 
loucos de sofrimento e traba
lha para que a Doutrina Es
pírita lhes estenda socorro 
oportuno. Para isso, estude
mos Allan Kardec, ao clarão 
da mensagem de Jesus Cris
to, e seja no exemplo ou na 
atitude, na ação ou na pala
vra, recordemos que o Espi
ritismo nos solicita uma espé
cie permanente de caridade 
a caridade da sua própria di
vulgação". (Estude e Viva,· 
mensagem Socorro Oportuno, 
Feb.) Em O Evangelho Se
gundo o Espiritismo, de Allan 
Kardec, cap. XIII, n. 12, o 
espírito Vicente de Paulo con
clama: "Sede mais constantes 
na propagação da vossa nova 
doutrina". Na mesma obra, o 
espírito Erasto, no cap. XX, 
n. 4, quanto à difusã9 do Es
piritismo, afirma: "E chega
da a hora em que deveis sa
crificar à sua propagação os

vossos hábitos, os vossos tra
balhos, as vossas preocupa
ções fúteis. Ide e pregai. Con
vosco estão os Espí

r

itos ele
vados. Certamente falareis a 
criaturas que não quererão 
escutar a voz de Deus, porque 
essa voz as exorta incessan
temente à abnegação. Prega
reis o desinteresse aos ávaros, 
abstinência aos dissolutos, a 
mansidão aos tiranos domés
ticos, como aos déspotas ... ". 
E mais adiante: "Ide e pregai, 
que as populações atentas re
colherão ditosas as vossas pa
lavras de consolação, de fra
ternidade, de esperança e de 
paz". 

O Mestre Jesus deixou 
exemplos e lições sublimes. 
Na divulgação da sua doutri
na foi dinâmico e corajoso: 
sermões, parábolas, viagens, 
encontros, chegando até mes
mo ao próprio sacrifício pela 
causa! Apesar das condições 
extremamente adversas da 
época, divulgou e muito bem 
suas idéias, procurou o povo, 
reuniu multidões e lançou as 
sementes. 

Quando a imprensa cha
ma o Brasil de o "País mais 
espírita do mundo", pode es
tar falando a verdade e ao 
mesmo tempo co'!letendo 
grande equívoco. E o País 
mais espírita, pela quantida
de de adeptos do Espiritismo, 
cujo total deve estar próximo 
a 10 milhões. Mas, quando 
todo tipo de rriediunidade, 
práticas espiritualistas, rituais 
satânicos e outras coisas pas
sam a ser consideradas como 
"espiritismo" , aí a situação 
se complica. 

Na verdade, o que todos os 
espíritas gostariam é que não 
houvessem tais confusões. 
Que cada atividade fosse fiel
mente identificada. Quando 

se escrevesse ou se falasse 
Espiritismo, todos entendes
sem que se trata da doutrina 
codificada por Allan Kardec, 
sem a necessidade de adjeti
vos: "de mesa", "kardecista", 
"baixo", "alto" etc. 

Onde está a falha? Na di
fusão doutrinária deficiente, 
limitada e quase invisível. No 
Brasil, existe algum progra
ma espírita em rede de televi
são? Os grandes jornais pu
blicam matéria paga espírita 
ou divulgam colunas espíri
tas? As revistas semanais ha
bitualmente falam sobre o Es
piritismo? E as rádios (são 
milhares) mantêm algum tipo 
de programação "em cadeia" 
sobre o conteúdo da Doutrina 
Espírita? Infelizmente, para 
todas as perguntas a resposta 
é não! 

Está faltando vontade, co
ragem e ... dinheiro, para que 
seja criada uma verdadeira 
difusão doutrinária, eficiente, 
dinâmica e de alto nível e não 
essa que anda por aí, uma pa
ródia, autêntica "disfunção 
doutrinária". A saída pode ser 
um esforço associativo através 
das entidades federativas es
taduais, somando recursos, 
dividindo encargos e multiu
plicando bênçãos. 

Os espíritas têm a respon
sabilidade direta de passar 
adiante tantos conhecimentos 
úteis, sem proselitismo, sem 
polêmicas, sem ataques ou 
debates inúteis. E quem é que 
deve difundir os fundamen
tos, conteúdo e objetivos do 
Espiritismo, senão os seus 
próprios adeptos? Esclarecer 
a opinião pública sobre o que 
é e o que não é Espiritismo, 
só isso já será um bom come
ço, que trará inúmeros bene
fícios para toda a coletivida
de espírita. 

Dirigenre Espírita - Setembro/Outubro de 1994- 5 



·-YIVER EM FAMÍLIA"

✓O LAR E AS ATUAÇÕES SOCIAIS

Ao definir 1994 como o "Ano Internacional da Famí1ia", a ONU elegeu como tema básico "Família - recursos

e responsabilidades em um mundo em transformação". 

Na literatura espírita há 
clareza de que a família é a 
unidade básica da socieda
de. Daí a afirmação de Em
manuel: "A melhor escola 
ainda é o lar, onde a criatu
ra deve receber as bases do 
sentimento e do caráter".(O 
Consolador, questão 110). 
Justamente no diapasão de 
escola inicial de vida para 
o ser reencarnante e de ex -
portador de caracteres para
a sociedade, que se deve
ponderar sobre as relações
entre educação e vivência
no lar com as futuras atua
ções no movimento espíri
ta e na sociedade em geral.

Essas são ações políti
cas, e todos somos seres 
políticos. As afirmações 
muito difundidas: "não sou 
político" ou, "aqui não há 
política" não são corretas. 
Sempre há uma forma de 
política que poderá ser a da 
alienação ou uma conduta 
popularmente mascarada de 
"apolítica", mas que, no 
fundo poderá ser uma con
duta centralizadora e/ou 
autoritária. Poderemos não 
adotar uma política partidá
ria, mas em tudo o que fa
zemos, agimos sob uma ins
piração política que poderá 
ser invasiva ou alienante, 
centralizadora ou participa
tiva, autoritária ou demo
crática. Tais comportamen
tos ocorrem na intimidade 
do lar, nas atividades pro
fissionais, na administração 
de sociedades espíritas e no 

Antonio Cesar Perri de Carvalho 

São Paulo-SP 

exercício de cargos públi
cos. 

Assim, é no lar e no con
vívio familiar que se prepa
ram os administradores 
para os diversos níveis de 
atuação. Daí, a oportunida
de de considerações de "O 
Livro dos Espíritos": "Os 
laços sociais são necessári
os ao progresso e os laços 
de família estreitam os la
ços sociais" (questão 774). 

Desde o lar, deve-se 
conscientizar para a intera
ção social em condições 
participativas no movimen
to espírita e nas atuações 
profissionais e sociais. As 
pessoas não podem ser uni
dades sociais, mantedoras 
do status quo, mas prepa
radas para atuarem como 
indivíquos que poderão 
modificar padrões culturais. 
Isto se inicia com a convi
vência salutar e o cultivo 
de valores ético-morais, que 
se expressam pelo respeito 
ao outro, como pessoa e 
como espírito, logicamente 
imortal e reencarnado. As 

bases para a ética na políti
ca estão muito relacionadas 
com os lares e os processos 
culturais e religiosos. A 
política e os políticos não 
devem ser genericamente 
arrolados como maus ou 
corruptos. Só a participa
ção esclarecida é que reno� 
vará e melhorará o quadro 
político. A alienação não 
traz contribuições e nem 
soluções. O aparecimento 
de escândalos é sinal de que 
eles vêm à tona e há clima 
de liberdade para tal. O 
aperfeiçoamento da demo
cracia depende dos políti
cos, dos partidos e, basica
mente, do povo. Que o povo 
tenha lares bem estrutura
dos! 

Inclusive, nos processos 
eleitorais, os lares têm pa
pel importante, mesmo por
que jovens de 16 anos já 
podem ser eleitores. Os can
didatos devem ser selecio
nados pelas suas ações pas
sadas e presentes, pelas 
suas propostas, incluindo 

linhas partidárias. Nesta 
análise são válidos desde os 
aspectos da vivência fami
liar até a compatibilização 
ético-moral com projetos 
claros e atuais. Sobre isto, 
as "Leis Morais" de "O Li
vro dos Espíritos" oferecem 
parâmetros significativos. 

Para a avaliação dos 
fatos políticos e até para a 
seleção dos candidatos, o 
conhecimento espiritual e 
espírita é relevante e pode 
contribuir para com os pro
cessos de escolha e de trans
formação. Em nota de ro
dapé, Allan Kardec já co
mentava a questão 930 de 
"O Livro dos Espíritos": 
"Quando o homem praticar 
a lei de Deus, terá uma nova 
ordem social fundada sobre 
a justiça e a solidariedade, 
e ele mesmo também será 
melhor". 

Vamos atender ao apelo 
da ONU e "contribuir para 
construir a famflia, a menor 
democracia no coração da 
sociedade"? 

2º Seminário da Campanha 
A Comissão Estadual da Campanha efetivou na USE, dias 3 e 4 de setembro, o 

2o. Seminário para Formação de Equipes para a Campanha, com presença de repre
sentantes das USE's Regionais. O objetivo foi enfocar o processo histórico do Espí
rito e a evolução do sentimento de família, dividindo-se nos ítens: histórico da famí
lia; visões antropológica, sociológica, psicológica e sistêmica; família, religião e so
ciedade; família e afetividade; O Centro Espírita, o dirigente, o trabalhador e sua 
família; faill11ia - processo de reeducação. Estão programados vídeo e uma publica
ção sobre o 2° Seminário. 
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TELEVISÃO 

✓Novela da Globo suscita esclarecimentos
Os centros devem aproveitar o interesse do público para esclarecer melhor a 

visão espírita apresentada na novela. 

Passada a euforia de ver 
lançada na maior rede de 
televisão do País uma no
vela com a temática espíri
ta, os espíritas acompa
nham decepcionados o ex -
cesso de dramatização e as 
confusões envolvendo os 
aspectos doutrinários. 

O maior constrangimen
to é saber que a autora, sua 
assessora e o diretor são 
simpatizantes, mas mesmo 
assim os erros e distorções 
acontecem. Não se trata de 
querer transformar a nove
la em um vídeo de ensino do 
Espiritismo, mas de se pe
dir que a doutrina seja mos
trada ao grande público sem 
distorções. 

Alberto, o personagem 
central da história é apre
sentado como espírita, não 
como espiritualista ou sim
patizante do Espiritismo. 
Assim sendo, fica comple
tamente incoerente o seu 
modo de proceder que, em 
várias oportunidades, con
traria os ensinamentos da 
Codificação e informa erra
damente os telespectadores, 
o que é muito grave.

Ivani Ribeiro e sua equi
pe são livres para criarem 
qualquer história e persona
gens. Entretanto, deve ha-

Ivan René Franzolim 
São Paulo-SP 

ver coerência. Explico: não 
se pode criar um persona
gem como um padre que 
reze a missa de forma dife
rente àquela instituída pela 
igreja, a não ser que deixas
se claro ser um comporta
mento atípico. 

Pois bem, Alberto já 
apresentou as seguintes in
congruências: a) usou a es
tranha técnica de gritar para 
o obsessor ir embora, ao
invés de esclarecê-lo; b)
queima incenso para a rea
lização de reuniões mediú
nicas; c) promove uma
"corrente" vibratória, não
com o pensamento, mas
com as mãos dadas dos par
ticipantes; d) usa símbolos
e desenhos nas reuniões sus
citando sua necessidade; e)
nas reuniões todos usam
branco levando os leigos a
deduzirem que é imposição
da doutrina; f) os partici
pantes da reunião assumem
um comportamento exces
sivamente cerimonioso e
circunspecto; g) pede para
orar com as mãos em deter
minada posição, como se
essa postura fosse relevan
te.

Os fenômenos de efeitos 
físicos apresentados (moto 
andando sozinha), embora 
possíveis em princípio são 

muito pouco prováveis, 
principalmente consideran
do a condição precária do 
espírito agente, recém-de
sencarnado como homicida 
e suicida. 

Obsessão é muito 

dramatizada 

Sem dúvida, o grande 
tema da novela é sinalizar 
com a possibilidade da in
fluência dos desencamados 
sobre os encarnados ( o in
verso também é verdadei
ro). Feliz iniciativa que me
rece nosso reconhecimento 
pela perspectiva de entendi
mento, ajuda e consolo que 
"A Viagem" deve proporci
onar. 

Todavia, sabemos que a 
influência espiritual ocorre 
quando há concordância no 
modo de pensar e sentir en
tre obsessor e obsidiado ou, 
que este último se caracte
rize por uma vontade muito 
fraca em relação ao obses
sor ( casos de remorso, por 
exemplo). A novela exage
ra ao mostrar Alexandre 
com poder total sobre Gui
omar, que passa de imedia
to a odiar o genro a quem 
sempre demonstrou gostar 
como se fosse um filho. 

Sobre Téo, o nível de 

Tema desperta interesse 
Palestra e debate sobre "A Viagem" provocaram 

superlotação na Casa dos Espíritas, em Lins, interior 
de São Paulo, em agosto passado. 

obsessão está prá lá de pos
sessão, mostrando-o total
mente à mercê de Alexan
dre, a ponto de agir contra 
as pessoas que mais ama: 
sua filha e namorada!? 

Perigosamente, a nove
la leva o público a concluir 
que pessoa obsidiada (ou 
mediunizada) não é respon
sável pelos seus atos. Isso 
contraria o Espiritismo! 
Essa idéia sendo aceita pela 
sociedade, logo levaria a 
justiça a inocentar senão 
todos, a maioria dos crimes 
cometidos pelo homem. 

Alexandre só consegui
ria sair do sugerido "vale 
dos suicidas" logo depois de 
desencarnar para obsidiar 
os outros, caso fosse atraí
do pelo pensamento insis
tente daqueles que invocam 
a sua lembrança, o que não 
se deu ou foi evidenciado. 
A mãe e a irmã (Diná) fo
ram as personagens que 
mais pensaram nele e não 
foram influenciadas!? 

Por tudo isso é impor
tante abrir espaço para ou
vir o que as pessoas estão 
pensando sobre a novela e 
fornecer elementos para a 
melhor compreensão desses 
pontos. As reuniões públi
cas representam a ocasião 
mais oportuna, mas outras 
reuniões podem igualmente 
ser proveitosas. Cuidado 
para não criticar somente, 
mas promover os esclareg
mentos necessários visando 
dirimir dúvidas e corrigir 
rac1ocímos - a oportunida
de é muito boa. 
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ENTREVISTA 

/o movimento espírita mudou para melhor

O novo presidente da USE, A ttílio Campanini, eleito 
em julho último para um mandato de três anos, com
pleta no próximo dia 24 de setembro 65 anos de idade. 
Ao longo dos últimos 40 anos, ocupou ele diversos car
gos no movimento uniflcacionista até alcançar o pri
meiro posto na instituição, justamente quando a USE 
inicia uma nova fase, com algumas reformas introdu
zidas no Estatuto, uma das quais aumentou o mandato 
do presidente de dois para três anos. 

Participante ativo deste movimento desde os idos 
de 1950, Attílio buscou o Espiritismo na esperança de 
encontrar soluções para problemas de saúde. Aqui en
controu trabalho. Muito trabalho. Segundo gosta de 
lembrar, naquela época havia um grande entusiasmo 
em São Paulo, pela realização da primeira Semana Es
pírita organizada pela USE.Attílio integrou-se nas ati
vidades e nelas permanece até hoje. 

A primeira instituição de que participou foi o Cen
tro Espírita João Batista, que ficava na Rua Aratatu
ba, na Lapa, que hoje não mais existe. Alguns meses 
depois, passou para a União da Mocidade Espírita 
L.A.P.P.A., a qual deu origem à Sociedade de Estudos
Espíritas da Lapa, tendo sido seu diretor em diversos
postos. Para fins de benemerência, a instituição criou
e mantém a Sociedade Assistencial Espírita, com Es
tatuto próprio e endereço comum.

"Dirigente Espírita" ou
viu o novo presidente na 
sede da USE, que nas duas 
gestões consecutivas de 
César Perri foi o seu primei
ro vice-presidente, e apre
senta aqui o resumo dos 
seus pensamentos e objeti
vos neste seu novo desafio. 

Dirigente - Como você 
vê a USE daquela época, de 
1950, com a USE de hoje? 

Attílio - Eu faria primei
ramente uma comparação 
do movimento daquela épo
ca com o de agora. Então, 
o movimento era constituí-

do de sociedades espíritas 
incipientes, tanto é que mui
tos deixaram de existir, sur
gindo outros muito bem or
ganizados, com objetivos 
traçados e bem definidos, 
muito conscientes do seu 
papel de sociedades espíri
tas, o que até certo ponto 
não acontecia naquela épo
ca. A USE teve papel mui
to importante nessa evolu
ção do movimento espírita. 
A comparação do movi
mento espírita de hoje com 
o de 30 ou 40 anos anos nos
mostra que existem diferen
ças gritantes para melhor.
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Dirigente - Você viveu 
diversas etapas importantes 
do movimento espírita pau
lista. Qual é a sua opinião 
sobre o episódio da fusão 
USE-FEESP, que acabou 
não acontecendo? 

Attílio - O assunto da 
fusão realmente animou 
muitos companheiros que 
entendiam que o ajuntamen
to de esforços viria em prol 
da difusão da doutrina. A 
USE, como se sabe, surgiu 
de uma proposta nascida 
dentro da própria Federa
ção, contando depois com a 
participação de qutras enti
dades de projeção do movi
mento espírita paulista. En
tretanto, uma parcela dos 
militantes da USE, perce
bendo que a fusão poderia 
não resolver os problemas 
do movimento espírita, de
cidiram pela não fusão. 
Penso que essa atitude, se 

boa ou má não vamos 
agora analisar, abriu 
espaços não somente 
com a Federação, que 
é uma entidade pujan
te, mas com todas para 
uma aproximação fra
terna e conjugação de 
esforços em prol do 
Espiritismo, o que já 
vem ocorrendo com a 
FEESP. 

Dirigente - O livro 
espírita produz resul
tados positivos quan
do expressa com pre
cisão o pensamento 
espírita. Como você vê 
esse avanço na parte 

editorial, com uma avalan
che de livros cujo conteúdo 
é plenamente condenável? 

Atílio - Isso é fruto da 
liberdade que existe no mo
vimento espírita. Se há um 
prejuízo até certo ponto, 
entretanto, é a melhor for
ma de se apreciar e julgar 
podendo pesar as obras 
boas e as más. Ao espírita 
cabe o estudo para poder 
julgar o que é bom. 

Dirigente - Como você 
interpreta a crítica de livros 
e de comportamentos no 
jornalismo espírita? 

Attílio - Se às vezes che
gamos a lamentar a atitude 
de alguns companheiros que 
ficam presos demais às li
nhas do respeito e da tole
rância, precisamos entender 
que cabe a cada um de nós 
o dever de julgar e interpre-



ENTREVISTA 

tar, para que os erros não 
se multipliquem e outros 
não venham a proceder de 
forma passível de condena
ção. Toda crítica bem inten
cionada é saudável. O que 
existe de errado deve ser 
mostrado. Há diversas for
mas de se dizer a verdade. 
Como dizia um antigo com
panheiro, a verdade é como 
a flor, que pode ser ofereci
da a alguém com fidalguia 
ou pode ser atirada. 

Dirigente - Como você 
convive com situações 
como a que gerou o afasta
mento do hoje conhecido 
grupo de Santos? 

Attílio - Acompanhei e 
cheguei a participar daque
le movimento. Lamentei 
muito o que aconteceu. Os 
companheiros de Santos são 
muito dedicados, esclareci
dos e sentimos hoje a fala
ta deles no movimento. A 
conclusão a que se chega é 
que o radicalismo não aju
da nunca em nada. Se os 
companheiros de Santos 
trouxeram pensamentos di
ferentes, suas idéias deve
riam ser mais discutidas e 
reposicionadas, para que 
não se precipitasse uma si
tuação de distanciamento, 
que acabou acontecendo. 

Dirigente - O que você 
projeta para o movimento 
espírita para os próximos 
três anos? 

Atílio - O movimento 
espírita deve continuar bus
cando um dinamismo sadio, 
porque o movimento de uni
ficação se já está consoli
dado, não é interpretado e 

aceito por muitas pessoas 
que não sentem a unifica
ção e não se sentem parte 
iõtegrante deste movimento, 
A USE deve se voltar para 
o intercâmbio fraterno, para
1íina maior conscientização
dos espíritas para a respon
sabihdade que lhes cabe
como membros participan-

-tes.

Dirigente - Qual é a sua
opinião sobre a importância
o Conse.lho Federativo Na
cional para o movimento
espírita?

Attílio - A unificação do
movimento espírita brasilei
ro é vital. Através de todos
esses anos de presença, de
trabalho, temos alcançado
muitas conquistas. É de se
recordar que muito tempo
atrás o CFN era um mero
órgão onde se reuniam al
gumas pessoas no Rio de
Janeiro. Hoje participam
representantes diretos de
cada Estado brasileiro. Ve
mos que há muito idealis
mo, trabalho e dedicação.

Dirigente - Comenta-se
que o CFN de uns tempos
para cá é um órgão que vive
apenas de criar campanhas.
Como você interpreta isso?

Attílio - Essa crítica não 
me parece muito bem fun
damentada. Não é isso que 
ocorre. As campanhas são 
importantes para o dinamis
mo do próprio movimento. 
Mas o CFN tem feito obras 

de relevância, haja vista 
para o estudo de orientação 
doutrinária e o que ocorre 
agora, com o estabeleci
mento de uma reciclagem 
no trabalho de assistência 
social no País. 

DE OLHO NA LEI 
As entidades de fins filantrópicos 

O Diário Oficial da União - I, de 13 de julho último, 
blicou duas resoluções do Conselho Nacional de Assis-pu

�
tência Social, que trazem novas instruções para recadas-
tramento de entidades e novas disposições para conces-
são ou renovação do Certificado de Fins Filantrópicos. 

Essas resoluções revogam todas as anteriores, algu
mas citadas nominalmente e as demais por abrangência. 
Cessam assim, cremos nós, os entraves e preocupações 
existentes até então, particularmente por parte das enti
dades religiosas que se dedicam à assistência social. 

Tudo isso devemos à sensibilidade do poder público, 
em vista dos reclamos como também da nova mentalida
de do Conselho Nacional de Assistênc.ia Social, decor
rente de sua atual estrutura, que, segundo disposições da 
LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, determina a 
composição dos Conselhos em regime de parceria com a 
sociedade civil. 

Resolução 46 

Publicada em 7 de julho de 1994, esta Resolução trata 
da concessão ou renovação do Certificado de Fins Filan
trópicos, a que se refere o artigo 55, inciso II da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991. 

Resolução 47 
Publicada em 7 de julho de 1994, trata do recadastra

mento das entidades junto ao Conselho Nacional de As
sistência Social, estabelecendo o prazo para ser requeri
do até 31 de março de 1995.

A nova diretoria da USE e a mesa da Assembléia Deliberativa 
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DEBATE 

J A casa à margem do caminho 
Atualmente se diz que é preciso "olhar para o próprio umbigo", numa reprodução do pensamento do 
Cristo, quando este se referia à necessidade de retirar a trave do próprio olho para poder enxergar 

melhor que se passa ao seu redor. 

Os grandes centros espí
ritas despontam no cenário 
do movimento como insti
tuições onde as pessoas ten
dem a figurar como um sim
ples número, dada a impos
sibilidade de um relaciona
mento mais estreito entre os 
dirigentes e os freqüentado
res. Estudando os prós e 
contras gerados pelo exces-
sivo crescimento dos cen
tros, Kardec apontou para 
as casas simples e familia
res, dando-as por modelo. 

Uma análise atual mos
tra que não é apenas no que 
diz respeito aos freqüenta
dores que os grandes cen
tros perdem em qualidade. 
O seu crescimento, quase 
nunca planejado, desenvol
ve uma série de procedi
mentos que desembocam no 
distanciamento pelo centro 
do movimento espírita, 
como um todo, e do movi
mento de unificação, espe
cificamente. E esse distan
ciamento não se assenta 
apenas na falta de tempo 
dos dirigentes para cuidar 
de tudo, mas também na 
inconsciência generalizada 
da importância do relacio
namento externo. 

Os exemplos oferecidos 
pela realidade do movimen
to espi'.rita sugerem que os 

Wilson Garcia 

São Paulo-SP 

grandes centros, no seu pro
cesso evolutivo ou, melhor 
dizendo, na escalada do seu 
progresso material, estimu
la, quase sempre de forma 
não deliberada, o desenvol
vimento de uma espécie de 
orgulho por parte do seus 
freqüentadores pelo tama
nho da casa, levando-os a 
considerar tamanho igual a 
qualidade. A par disso, sur
ge uma espécie estranha de 
comportamento segundo a 
qual o universo do Espiri
tismo, para o frequentador 
e grande parte dos dirigen
tes se estende aos limites fí
sicos do centro espírita. 

A distância natural en
tre dirigentes e frequentado
res gera prejuízos para es
tes últimos ao mesmo tem
po em que possibilita aos 
dirigentes condicionar sua 
mentalidade em limites tam
bém estreitos. Daí para o 
seu isolamento em relação 
à realidade externa é ape
nas um passo. A casa gran
de tende a se transformar, 
para uns e outros, em cená
rio reprodutor do universo 

e da perfeição. De institui
ção humana e falível passa 
a centro modelar para to
dos. 

Seria possível deter o 
progresso das instituições e 
trancá-las todas nos limites 
geográficos de um minúscu
lo terreno? Não, certamen
te! Há de fato casos em que 
o progresso surge de forma
inevitável, forçando os ho
mens a seguir a rota ou en
tão a ficarem para trás. Se
ria estultície desejar que to
dos os centros espíritas per
manecessem em tamanho
reduzido o tempo todo.

O que se procura mos
trar são os prejuízos que as 
grandes instituições ocasi
onam aos seus participan
tes, os quais devem mere
cer atenção para que sejam 
solucionados. Se o cresci
mento é inevitável, as suas 
facetas negativas precisam 
ser superadas a bem da pró
pria obra. Em uma institui
ção grande, os esforços em 
benefício dos frequentado
res e do movimento espírita 
precisam redobrar, para não 

Seminário sobre 

direção na capital 

haver desvios prejudiciais. 
As grandes instituições 

não possuem apenas um 
bom auditório para empres
tar ao movimento; possuem 
mais, toda uma experiência 
acumulada ao longo do tem
po. E o movimento espírita 
não tem interesse somente 
no uso das dependências fí
sicas em ocasiões esporádi
cas, mas acima de tudo está 
disposto a oferecer uma vi
são de Espiritismo que não 
se limita a quatro paredes, 
porque se estende pelo mun
do afora, além fronteiras. 

A permanência dos 
grandes centros afastados 
do fulcro das discussões e 
decisões do movimento es
pírita os coloca à margem 
da estrada; eles não distri
buem a experiência acumu
lada nem recebem os bene
fícios de uma convivência 
natural com as experiênci
as alhures desenvolvidas, 
únicas capazes de ampliar 
os horizontes da prática es
pírita. É preciso pensar nis
so ... 

A USE Distrital de Pirituba (capital) promove dia 18 de setembro um seminário 
sobre o opúsculo "Direção de Órgãos de Unificação" (Edições USE), repetindo opor
tuno evento realizado no ano passado pela USE, em reunião do Conselho de Admi
nistração. Os temas serão desenvolvidos pela equipe de autores do opúsculo. 
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ACONTECE 

bris - C.E.lsmênia de Jesus 
- R.Campos Melo, 312.

São Caetano do Sul -
Antonio Cesar Perri de Car
valho � Lar Bom Repouso -
Alameda Cassaquera, 227, 
Bairro Barcelona. 

Frequentadores, colabo
radores e dirigentes são con
vidados. Maiores informa
ções poderão ser obtidas 
com a USE Regional da ci
dade sede. 

USE REALIZARÁ 
CONGRESSO NA 

FEESP 

A nova sede da FEESP, 
à rua Maria Paula no. 140 
(Centro), a ser inaugurada 
em outubro, sediará o 9o. 
Congresso Estadual de Es
piritismo, promovido pela 
USE, em 1995. 

FEESPIRITA 94 
SERÁ EM 
OUTUBRO 

O FEESPÍRITA 94 
ocorre de 14 a 16 de outu
bro, nas novas dependênci
as da FEESP, à rua Maria 
Paula, 140, em São Paulo. 
O evento tem como tema 
central a obra "Nos Domí
nios da Mediunidade". A 
abertura acontecerá com 
palestra de Divaldo Pereira 
Franco, às 19 ,30 horas do 
dia 14 de outubro. No dia 
15, pela manhã terão início 
os painéis, com o da FEB, 
com a presença de Juvanir 
Borges de Souza, Nestor 
J.Masotti e Altivo Ferreira.
A USE é responsável pelo
painel "A influência da obra

de Chico Xavier nas ativi
dades espíritas", com Anto
nio Cesar Perri de Carva
lho e Elaine Curti Ramaz
zini, às 11 horas do dia 16. 
Serão efetivados painéis 
pela FEESP ( Assistência 
espiritual; Curso de educa
ção mediúnica; Ocorrênci
as mediúnicas no seio da 
família; Desenvolvimento 
prático mediúnico) e 
AMESP (A epífise e os 
mecanismos da mediunida
de) e desenvolvidas 76 con
ferências. Divaldo falará no 
encerramento do evento às 
18 horas do dia 16. A taxa 
de inscrição é de R$ 24,00. 
O FEESPÍRITA 94 é coor
denado por Júlia Nezu de 
Oliveira. Informações: fone 
(011) 37-5544 eFAX (011)
34-5245.

ADIADO 
ENCONTRO DE 
EDUCADORES 

A terceira fase do En
contro de Educadores Espí
ritas, promovido pelo De
partamento de Educação da 
USE, foi adiado para a se
gunda quinzena de novem
bro, em São Paulo. 

ARTE INFANTIL 
TERÁ ENCONTRO 

O tradicional FEMUIN, 
transforma-se em Encontro 
de Arte Infantil Espírita, 
promovido pelos Departa
mentos de Artes e de Infân
cia da USE e pelo IDE. 
Além das apresentações se
rão criadas oficinas de ar
tes, atingindo as áreas de 

Divaldo, na TV de Araçatuba, falou sobre o tema Família 

música, teatro, artes plásti
cas e literatura. Ocorrerá 
dia 16 de outubro, em Ara
ras. Informações (O 195) 41-
0077. 

ESPERANTO 
NA USE 

Dia 7 de setembro com
pleta o lo. ano de funcio-

namento na sede da USE, o 
grupo de Esperanto Verda 
Lumo, ligado ao Departa
mento de Educação da 
USE. O grupo é coordena
do por Etevaldo Pereira de 
Souza e funciona às 4as. 
feiras (19,30h) e aos sába
dos (10h). 

�,9t,,> 1 

"VIVER EM ·FAMÍLIA" 
SE INTENSIFICA 

�- . 

'J/ 

* A USE de J aú instituiu
o concurso "Escreva sobre
a família e ganhe a ida ao
Congresso Estadual da
USE, com passagens e hos
pedagens pagas". Poderão
participar apenas os parti
cipantes da região da USE
de Jaú. Os trabalhos sobre
farru1ia deverão ser encami
nhados até o dia 26/11/94
para a USE de Jaú. É uma
forma de apoiar a Campa
nha e de estimular a parti
cipação no 9o. Congresso
da USE.

* Divaldo Pereira Fran-

co, a convite da USE, cum
priu roteiro em julho, para 
sustentação da Campanha, 
em Bauru, Araçatuba e Ilha 
Solteira. Lançou o livro 
"SOS Família" e foi entre
vistado por rádios, jornais 
e TVs de Bauru e de Ara
çatuba. Em setembro, Di
valdo fala dia 22 em Catan
duva, dia 23 em São José 
do Rio Preto e, no dia 25, 
participa da Feira Benefi
cente em Santo André (Rua 
Tamarutaca, 190). 

* Palestras sobre famí
lia, em setembro: de 10 a 
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CO.ITECE 

. promoção da USE ln
tmnunicipal de Jacareí, ini
ciando com Célia Maria 
Rey de Carvalho. A USE 
Intermunicipal de Assis, 
Mês Espírita, com palestras 
de Miguel de Pier, dia 3; 
Nelson Pivaia, dia 10; Jane 
M. Vilela, dia 17; Sérgio 
H.Lourenço, dia 24. No dia
18 seminário por Célia
Maria Rey de Carvalho e
Antonio Cesar Perri de Car
valho, na Casa de Solidari
edade, a convite da USE de
Santo André. Dia 29, pelo
Perri, na Feira do Livro da
Mocidade Espírita de Mo
coca.

IUSE inova na Bienal 
Pela primeira vez, a 

USE participou da Bienal 
Internacional do Livro em 
São Paulo, um dos maiores 
eventos livreiros do mundo. 
A 13a. Bienal contou com 
238 estandes e mais de 1,2 
milhões de visitantes. 

' 

O estande da USE, com 
30 metros quadrados e pro
jeto arquitetônico, apresen
tou visual moderno, TV exi
bindo vídeos espíritas, fone, 
folhetos especialmente im
pressos contendo informa
ções sobre a doutrina e o 
movimento e sacola impres
sa para acondicionar os li
vros vendidos. 

- ) J., 
Castilho e Antonio Fernandes autografaram seus livros na Bienal 

* Eventos em outubro:
dia l o., a USE de Ribeirão 
Preto realiza um grande 
evento, no SESC; dia 2, 
Perri fala em Adamantina. 
De 8 a 16, a USE Munici
pal de Santos promove Se
mana Espírita. 

* A USE Regional de
Presidente Prudente tem 
promovido palestras sobre 
a Campanha nas várias ci
dades; a próxima ocorrerá 
em Rancharia, no dia 4 de 
dezembro. 

Uma grande e dedicada 
equipe de colaboradores se 
revezou nos plantões trajan
do colete com identificação 
da USE e da Bienal. Foram 
expostos livros de várias 
Editoras. Um cronograma 
organizado com autores de 
livros movimentou também 
o estande, com dois autores
por dia.

Foi lançado o livro "La
ços de Família" durante o 
evento. O Boletim diário da 

Bienal registrou todos esses 
acontecimentos. Durante o 
período de 20 a 28 de agos
to foi intensa a visitação ao 
estande, sendo que no perí
odo diurno a freqüência 
maior era de crianças esco
lares, que não se furtavam 
de pedir autógrafos em fo
lhas de cadernos ou mesmo 
pedaços de papel, fazendo 
às vezes inúmeras pergun
tas. 

Entre os visitantes apa
receram companheiros de 

Livros mais vendidos na Bienal 

O estande da USE vendeu mais de 6,3 mil livros, despontando em primeiro 
lugar O Evangelho Segundo o Espiritismo, principalmente a edição em minia
tura do IDE. Seguiram-se, pela ordem, Violetas na Janela, Minutos de Sabedo
ria, O Livro dos Espíritos, Laços de Família, Coletânea de Preces Espíritas, 
Gotas de Esperança, romances de ZJbfa Gasparetto. Laços de Família e Famí
lia e Espiritismo foram os mais vendidos entre os editados pela USE. 
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outros Estados. Próximo ao 
estande da USE estavam o 
da FEESP, já tradicional, e 
pela primeira vez um estan
de montado pela FEB, onde 
foram expostas exclusiva
mente suas obras. 

Todo o trabalho do es
tande da USE foi prepara
do durante quase um ano, 
com decisiva participação 
do Departamento do Livro. 
Carlos Teixeira Ramos foi 
o coordenador do estande.
José Antonio Castilho, um
dos autores que concedeu
autógrafos, com grande
experiência em feiras e ban
cas, fez o seguinte comen
tário: 

"Misturando-se aos mi
lhares de livros do país e do 
mundo, o livro espírita vai 
ganhando um novo e impor
tante espaço na Bienal. O 
visitante se esforça em di
minuir os passos, parar, re
fletir e decidir entrar no es
tande. É uma pausa para 
uma boa reflexão". 

,
""\ 



LIVROS 

11505 FAMÍLIA" 
DIVALDO PEREIRA FRANCO 

A Livraria Espírita Al-

s.o.s. vorada Editora, de Salva-
dor, lançou mais uma obra 
mediúnica de Divaldo Pe-
reira Franco. Em formato 
14X21 e 158 páginas, fo-
ram reunidos 32 capítulos 

,sobre temas de família, -
FAMILIA desde matrimônio e filhos, 

até planejamento familiar, 
viciações e alucinógenos -, 

PORJOANNA DE ÃNGEUS 
assinados prinçipalmente s 

por Joanna de Angelis. Na oontOs E$flÚlffl)$ 

compilação também foram 
incluídas matérias assina-

outros específicos sobre a das por Benedita Fernan-
des, Manoel Philomeno de implantação da Campanha: 
Miranda e Amélia Rodri- Antonio Cesar Perri de Car-
gues. No final, foram inclu- valho, Heloísa Pires, Dag-
ídas entrevistas com Dival- mar Flosi Ferreira, Altivo 
do, transcritas de "Palavras Ferreira, Elaine Curti Ra-
de Luz" e de "Elucidações mazzini, Adão Nonato de 
Espíritas". O Índice Remis- Oliveira, Adalgiza Campos 
sivo arrola as obras em que Balieiro, Paulo Roberto 
originalmente foram publi- Pereira da Costa, Merhy 
cadas as matérias desta an- Seba e Célia Maria Rey de 
tologia sobre família. Na Carvalho. Também foi in-

cluída a letra e a música -Introdução, Miguel de Jesus 
"Alegria de Viver em Farní-Sardano insere a nova obra 

na Campanha "Viver em lia" que Moacyr Camargo 
Família" e esclarece: ( ... ) é compôs especialmente para 
mais uma antologia de tra- o evento. Esta obra repre-
balho dos Bons Espíritos, sent1:1 oportuno subsídio 
interessados em ajudar a para estudos e para o pia-
criatura humana na condi- nejamento de campanhas 
ção de espírito eterno". sobre farm1ia. 

"LAÇO,S LIVRO 
DE FAMILIA" ELETRÔNICO 

Edições USE lançou A Editora Espírita Nos-
mais uma obra sobre a te- so Lar, de São Paulo (fone 
mática da farm1ia. O novo 011-35-0361) lançou o pri-
livro, em 152 páginas e for- meiro livro eletrônico espí-
mato 14X21, contém as rita do Brasil. Trata-se do 
matérias do Seminário para software "Frases de Luz", 
o lançamento da Campanha de autoria de Marcos Lúcio
"Viver em Farm1ia" para o Doro de Freitas, e que pode 
Estado de São Paulo. o ser usado em qualquer com-
Seminário inclui entrevista putador da linha PC (XT ou 
sobre família com Divaldo AT). Esta Editora também 
Pereira Franco e contribui- já conta com os Evangelhos 
ções de 10 expositores so- contidos em dois disquetes 
bre assuntos de família e HD 5 1/4. 

USE EDITORA 
Dispomos de títulos das editoras: FEB, IDE, Clarim, Petit, FEESP e 
outras para atendimento de Centros Espíritas, Livrarias e Bancas do 
Livro. 
Condições especiais para Feiras do Livro, sob consulta. 
Os valores dentro dos parênteses referem-se aos preços em reais. 

Livros 

Centros e Dirigentes Espíritas - Autores Diversos (3,95) 
Centro Espírita (0) - Wilson Garcia - (3,09) 
Centro Espírita e suas Histórias • Wilson Garcia - (2,85) 
Ciência Espírita - J. Herculano Pires - esgotado 
Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas - Divaldo Pereira 
Franco - 3ª edição - (2,82) 
Dirigentes de Sessões e Práticas Espíritas - Emílio Manso Vieira - 2ª 

edição - (2,42) 
Espiritismo e os Problemas Humanos - Deolindo Amorim/Hermínio C .  
Miranda - 2ª edição - ( 4,56) 
Família e Espiritismo - Autores Diversos - 4ª edição - (5,00) 
Idoso no Centro Espírita (0) -Maria Aparecida Valente/Elaine Curti 
Ramazzini (2,70) 
Laços de Família - Divaldo P.Franco/Autores Diversos - (3,50) 
Videoteca nas Sociedades Espíritas - Osvaldo Magro Filho - (l,65) 

Opúsculos e Produções: 

Atividades Doutrinárias - 3' edição - (2,20) 
Aulas para o Jardim - (1,86) 
Como Escrever para a Imprensa Espírita - Ivan René Franzolim - (1,4 7) 
Fitas de Vídeo do Simpósio do lançamento da Campanha "Viver em 
Família", em S. Paulo - Com Divaldo P. Franco e 10 expositores -
total de 5 fitas - preço unitário - ( 17 ,30) 
Direção de Órgãos de Unificação - Autores Diversos - (1,67) 
Evangelização Infantil - (2,97) 
Estatuto Social da USE - (0,43) 
Manual do Expositor Espírita - 2' edição - (1,53) 
Organização Administrativa e Jurídica• (0,48) 
S.A.E. - Grupo de Gestantes - (2,39) 
S.A.E. - Grupo de Mães e Grupo de Pais - (2,39) 
S.A.E. - Grupo Mirim e Grupo de Jovens - (2,41) 
Serviço Assistencial Espírita - (2,41) 
Subsídios para Atividades Doutrinárias - 2' edição - (2,64)
Anais dos• Congresso Estadual de Espiritismo - (9,40) 
Calendário Espírita - 3ª edição - esgotado 
Camiseta da Campanha "Viver em Família"- adulto - (7,20) 
Camiseta da Campanha "Viver em Família" - infantil - (4,80) 
Fitas de Vídeo do 8° Congresso Estadual de Espiritismo - cada - ( 13,90) 
Fitas de Vídeo 2° Seminário "Viver em Família"- lançamento 

Jornais: 

Dirigente Espírita (bimestral) - assinatura anual 
Meu Jornalzinho (bimestral) - assinatura anual 

Discos e Fitas: 

Nos Jardins da Terra Azul - Moacyr Camargo - ( 10,00) 
Viver em Família - Palestra Divaldo P. Franco (fita) - (8,00) 

Outras publicações: 

Livro dos Espíritos e sua Tradição Histórica e Lendária (0) • Edição 
L.F.U. - (3,81) � 
Progr. Infanto-Juvenil Espírita - Edição IELAR- (5,57) 
Reuniões de Estudo da Mediunidade - Edição IELAR - (4,03) 

Pedidos para: 
USE - União das Sociedades Espíritas do 

Estado de São Paulo - Rua Dr. Gabriel Piza, 
433 São Paulo - SP CEP 02036-011 

Fone e Fax: (011) 290-8108 
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EXPEfyIÊNCIA 

/ Centro tem rotina 
de grande público 

As polêmicas Centro grande versus Centro pequeno, 
valorização dos estudos e cursos versus fenômenos, 
decréscimo ou aumento de frequentadores sempre 

suscitam discussões. Infelizmente, muitos se baseiam 
em opiniões muito pessoais e sem o conhecimento de 

múltiplas experiências. O Centro Espírita Luz e 
Fraternidade, de Araçatuba, é um dos maiores do 

interior do Estado. Qual a razão da grande 
frequência? 

As reuniões públicas do 
Centro Espírita "Luz e Frater
nidade", de Araçatuba, roti
neiramente tem sua capacida
de de 800 poltronas, total
mente lotadas. Na realidade, 
esta reunião doutrinária é a 
única pública, pois as demais 
são mediúnicas e cursos. Em 
princípio, não há nenhum se
gredo. Antecedendo a reunião 
tem início uma atividade de 
atendimento e de orientação. 
A reunião conta com expla
nações sobre "O Livro dos 
Espíritos" e sobre "O Evan
gelho Segundo o Espiritis
mo", sempre em sequência. 
Simultaneamente às explana
ções são transmitidos os pas
ses, ao final do salão, na sala 
também conhecida como câ
mara de passes. As pessoas 
são conduzidas silenciosa
mente em fila, permanecen
do atentas às palestras e re
tornam a seus lugares. Os ex
positores não se atrapalham 
com o movimento para a sala 
de passes. No encerramento, 
a prece e às vezes uma rápida 
manifestação espiritual de 
saudação. A duração total é de 
uma hora. Junto a um bali de 
entrada funcionam a livraria 
e a biblioteca do Centro. O 
público frequentador perten
ce a todas classes sócio-cul
turais. 

Ao mesmo tempo que se 
desenvolve tal reunião no sa
lão principal, em saletas 
ocorrem as reuniões para cri-

anças e adolescentes. Assim, 
desenvolve-se o programa de 
evangelização infantil e tam
bém aplicação de passes. 
Desta maneira, a família -
adultos e crianças - podem 
frequentar o Centro no mes
mo dia, que é a quarta-feira. 

O CE Luz e Fraternidade 
funciona desde 1972, mas so
freu profunda alteração em 
sua proposta quando adotou 
a programação do COEM 
(Centro de Orientação e Edu
cação Mediúnica, do CE Luz 
Eterna, de Curitiba). Aliás, 
este é um fato histórico, pois 
foi o primeiro Centro paulis
ta a ad9tar tal programação, 
em janeiro de 1974. A partir 
daí, reformulou-se as antigas 
reuniões doutrinária e medi
única. Em 1977, o Centro já 
foi fisicamente reformado, 
chegando às suas atuais pro
porções. 

Além do COEM, outro 
fato significativo, foi a insta
lação de um curso sobre fa
mília, em 1987, ministrado 
por vários dos atuais co-auto
res do livro "Família e Espi
ritismo" de Edições USE. 

A equipe sempre amplia
da e de forma segura, graças 
aos cursos básico, COEM e de 
família, enseja o funciona
mento das várias reuniões, 
além da já citada reunião dou
trinária. Há reuniões mediú
nicas em pequenos grupos e 
simultâneas, utilizando-se as 
oito salas menores do Centro. 
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Flagrante de uma reunião de evangelização simultânea no Centro 
Espírita Luz e Fraternidade, de Araçatuba. O princípio de pequenos 
grupos visa solucionar os problemas de relacionamento de um gran
de centro. 

Com isto, há também o trei
namento para a direção de 
reuniões. Os participantes dos 
cursos e das reuniões mediú
nicas também são integrados 
em ações assistenciais e bene
ficentes patrocinadas pelo 
Centro. Todavia, a direção e 
as explanações da reunião 
pública ficam circunscritas a 
um grupo pequeno e experi
mentado, com dedicada par
ticipação de seu dirigente Ro
lando Perri Cefaly. Há preo
cupação para que as exposi
ções sejam doutrinárias, ob
jetivas e claras. 

Durante estes anos, esse 
Centro sediou muitos outros 
movimentos integrados ao 
movimento de unificação, re
cepcionou inúmeros confe
rencistas e ainda vários diri
gentes e colaboradores do 
"Luz e Fraternidade" atuaram 
no movimento de unificação, 
a níveis municipal, regional 
e estadual. 

Outro aspecto importante 
é o efeito multiplicador. Mui
tos que frequentaram seus 
cursos e reuniões vieram de 
outros Centros, passaram a 
colaborar ou até fundaram 
outros Centros. Assim, esse 
Centro tem funcionado tam
bém como um preparador de 
recursos humanos. 

Evidentemente, que um 
Centro com tais dimensões 
apresenta outros problemas, 

como o próprio relacionamen
to entre as pessoas. No entan
to, seu funcionamento conti
nuado com grande frequência 
e equipe ampliada nestes úl
timos 17 anos, demonstra que 
necessariamente os Centros 
não devem ser padronizados 
em grandes ou pequenos, 
muito singelos ou com estu
do ... Os Centros devem. ser 
adequados às condições sócio
culturais do bairro ou da ci
dade em que se situam. Mes
mo num Centro de grandes 
dimensões, o princípio da di
nâmica de grupo, ou de gru
pos pequenos preconizados 
por Kardec em "Obras Póstu
mas", pode ser adotado. Ex
ceção feita à reunião doutri
nária e pública, as demais, no 
"Luz e Fraternidade", são de
senvolvidas em grupos meno
res e simultâneos. 

A experiência desse Cen
tro de Araçatuba mostra que 
a introdução de estudo ou a 
ausência de reuniões mediú
nicas públicas, necessaria
mente não são causas de pou
ca frequência, como muitos 
precipitadamente pretendem 
justificar. Por outro lado, não 
significa que todos os Centros 
devam ser grandes e, muito 
menos, padronizados. Daí a 
oportunidade da idéia que a 
USE vem divulgando, de um 
"projeto pedagógico" para os 
Centros. 




