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Propostas sobre a 
infância em estudo na 
Comis.5ão do CFN 

Esmeralda e Carolina da Luz Matos (foto), do 
Departamento de Inrancia da USE, apresentaram 
proposta fundamentada no estudo do perispírito 
para se alicerçar as bases de trabalho na evange
lização da criança. Notícia completa em Aconte
ce. 

Prazo de inscrição no Congresso Mundial 
de Espiritismo terrmt}a em agosto próximo 

O prazo para inscrições no Congresso Espírita Mundial, que vai acontecer em 
outubro próximo, em Brasília, sob o patrocínio da FEB, expira em 31 de agosto. Os 
interessados em participar do evento precisam ter indicação de instituições espíri
tas. Maiores informações em Acontece. 
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OPINIÃO 

Repetições inoportunas 

oda aquele que se dedica a es
tudar a história da humanidade 
sabe que há períodos em que, 
sob nova roupagem, o passado 
se repete. A evolução humana 
não tem sido mais que uma re

petição intensa de experiências, atra
vés das quais a alma recebe um impul
so para frente, impulso este que, numa 
análise imortalista, por mais forte que 
possa ser, não faz caminhar mais que 
alguns míseros centímetros. 

Em vista disso, o homem volta a re
alizar aquilo que jaz fez em outras épo
cas e sob circunstâncias diferentes, 
porque necessita somar o máximo pos
sível de conhecimentos para poder as
segurar o seu futuro. Ocorre que, no 
repetir dos fatos, os avanços obtidos 
não são suficientes para fazê-lo se dis
tanciar de experiências, pode-se dizer, 
negativas, nas quais acaba observando 
que o seu egoísmo permanece forte o 
suficiente para impedir conquistas mais 
largas em termos coletivos. 

Se os objetivos do homem, no re
nascer constante na forma física, é pro
gredir e se as experiências demonstram 
que esse progresso é pequeno em cada 
encarnação, fornece o Espiritismo a 
cada ser um rol de informações capa
zes de fazer com que o progresso, pelo 
menos para aqueles que compreendem 
bem a doutrina, possibilite um passo 
mais largo em sua evolução. Por que? 
Simplesmente pelo fato de oferecer di
retrizes seguras em relação aos fatores 
que dificultam a caminhada, permitin
do a superação de inúmeros obstácu
los. 

Assim, pois, no que se refere às 
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questões de ordem moral, principalmen
te quanto aos denominados ensinos re
ligiosos, podem os dirigentes espíritas 
esclarecidos, quando fortes em sua von
tade, evitar que, pela má aplicação do 
conhecimento doutrinário, se repitam as 
experiências do passado, que fizeram 
das doutrinas avançadas de então siste
mas de aprisionamento das mentes e re
tardamento de seu progresso. 

Mas, para isso, não basta um desejo 
superficial e muito menos um projeto 
de aparências. A doutrina, como já se 
disse centenas de vezes, será aquilo que 
os homens fizerem dela e este fazer con
siste na sua prática diária nos centros e 
instituições espíritas diversas, bem como 
pela sua interpretação teórica através 
dos meios de difusão. 

Com Kardec, a doutrina ganhou seus 
contornos difinidos, teve estabelecidos 
os princípios básicos e projeção sufi
ciente para não perecer. Após o Codifi
cador, no entanto, passou ela para as 
mãos dos homens e é por eles que se 
saberá se ela repetirá inoportunas expe
riências do passado ou dará um salto de 
qualidade, como jamais outra o fez ao 
longo da história. 

Sendo, como de fato é, uma doutri
na que depende da interpretação do ho
mem, por não conter fórmulas e mode
los pré-estabelecidos, deixa claro que a 
estes compete o dever de aplicá-la e a 
indefectível obrigação de colher os re
sultados, nesta ou noutras experiências 
carnais na Terra, quando então saberá 
se ousou e foi feliz, ou patinou e deve 
então realizar novamente o seu salto 
para frente. Acompanhado da coletivi
dade comprometida ou isoladamente! 
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MEDIUNIDADE 

Como anda o trabalho de desobsessão? 
Nenhum Centro Espírita deve se ausentar do trabalho de desobsessão porque estaria se distanciando da 

oportunidade de esclarecer, orientar, consolar, dar esperanças e redirecionar espíritos encarnados e 
desencarnados que é a essência da Doutrina Espírita 

odas as atividades na 
casa espírita podem e 
devem ser aperfeiçoa
das com o passar do 
tempo. De uma manei
ra geral, todos concor-

dam com esta afirmação, em
bora exista a tendência de se 
pensar que as atividades dou
trinárias não estariam incluí
das neste grupo. Os trabalhos 
executados segundo os precei
tos doutrinários também so
frem a ação do tempo e as mu
danças que ele trás. Não nos 
referimos aos princípios deri
vados da filosofia espírit� que 
pressupomos serem mais re
sistentes à Lei de Evolução. 
Estamos nos referindo a ope
racionalização, isto é, a ma
neira de colocar em prática o 
conhecimento existente. 

Muitos são os entendi
mentos e as interpretações de 
uma mesma base de conheci
mento. Por isso, será sempre 
uma boa atitude reunir o gru
po de desobsessão periodica
mente, para avaliar a compre
ensão de cada integrante so
bre o trabalho executado bus
cando ajustar e nivelar essa 
compreensão. O primeiro pas
so é a definição dos objetivos 
intrínsecos à esta atividade in
dependente da instituição em 
que ela é executada. Fixados 
e compreendidos os objetivos, 
os diferentes raciocínios ten
dem a ser naturalmente orde
nados, facilitando seu direci
onamento rumo à forma de 
execução. 

Aspectos simples e até 
mesmo óbvios costumam ser 
esquecidos como respeitar o 
horário de início da reunião, 
bem como estipular e cumprir 
o horário de encerramento.
Isto facilita o planejamento de
outras atividades pelos traba
lhadores encarnados e desen
carnados.

Aproveitar ao máximo o 
tempo dos integrantes do gru
po para, antes da reunião, de
dicar alguns minutos para o 
estudo geral da Doutrina, po-

Ivan René Franzolim 
São Paulo-SP 

dendo definir assunto e bibli
ografia para cada um, por sua 
vez, ler e preparar uma apre
sentação futura resumida. 
Empregar os últimos minutos 
da reunião para a importante 
troca de impressões sobre o 
trabalho desenvolvido colabo
rando para o necessário ali
nhamento entre esclarecedor 
e médium. 

Elaborar um breve con
junto de normas e orientações 
para a realização da reunião 
de desobsessão, fruto da par
ticipação e consenso de todos. 
Este documento vai facilitar 
a tarefa periódica de avalia
ção e proposição de melhori
as, além de colaborar na for-

mação de novos grupos e na 
orientação de trabalhadores. 
Entre outras coisas, não dei
xar de determinar wn tempo 
máximo de atendimento das 
entidades espirituais e fixar 
limite de espíritos que cada 
médium pode receber. Definir 
o "tom" da conversa, que deve
ser amiga e fraterna, mas so
bretudo natural, ou seja, pró
pria do estilo de cada esclare
cedor, sem exageros que cau
sam prevenção aos interlocu
tores espirituais, tais como:
uso de diminutivos, chamar
todos de irmão, querido.

O registro do trabalho efe
tuado pelo grupo, ao longo do 
tempo, constitui um precioso 

Grupo Espírita Meimei 

ID Ano - 31/07/54 a 31/07/55 
51 sessões práticas 
401 espíritos perturbados e sofredores atendidos, sen

do 51 ligados ao pretérito dos membros do grupo. Outros 
23 casos trataram-se de reincidências 

Subdivisão segundo o tipo de manifestação 

151 casos de demência espiritual 
138 casos de perturbações diversas 
68 casos de choque por desencamação 
26 manifestações de perseguidores da Doutrina Es

pírita 
17 casos de licantropia e suicídio 
1 caso de animismo 

Subdivisão segundo o aproveitamento dos 

espíritos 
23 curados e renovados para o bem 
76 foram esclarecidos e melhorados 
98 apresentaram melhoras reduzidas 
214 foram considerados impassíveis e impenitentes 

Comunicações de benfeitores espirituais 
102 instruções; avisos e preces nas aberturas de cada 

reunião 
50 interferências para concurso direto na solução de 

casos difíceis 
54 preleções educativas no encerramento das reuni

ões 

instrumento de análise e au
xílio na tomada de decisões 
voltadas ao aperfeiçoamento 
do serviço. Dados estatísticos 
são úteis desde que sejam um 
meio para o progresso, nunca 
um fim em si mesmo. Saber 
quantas entidades foram aten
didas em cada mês e ano é 
importante para ajudar a iden
tificar possíveis causas que te
nham contribuído para uma 
melhor ou pior performance 
do grupo. Registrar as men
sagens e instruções dos ben
feitores espirituais torna-se 
imprescindível ao progresso 
da equipe. Observe no quadro 
a estatística feita pelo Grupo 
Espírita Meimei, com ajuda 
dos mentores espirituais, do 
qual participava Chico Xavi
er, retirado do livro Vozes do 
Grande Além. 

Buscar sempre novas fór
mulas de aprimoramento do 
trabalho de orientação ao ob
sidiado, tantas vezes esçiueci
do ou negligenciado. E dele 
que deve partir a iniciativa e 
o esforço tanto de compreen
são, quanto de transformação
pessoal. Sendo a desobsessão
um tratamento, será indispen
sável dar alta ao paciente no
momento adequado. Para isso
ele necessita de atenção, de
um trabalho consistente de
orientação que saia do lugar
comum das frases feitas e dos
clichês, culminando em um
acompanhamento que valori
ze os pequenos avanços e in
centive o progresso contínuo.

Graças a usina de energia 
mental com que é equipado 
cada ser, são infinitas as idéi
as e raciocínios que se pode 
ter para beneficiar a si mes
mo e ao próximo. Basta boa
vontade, trabalho de equipe, 
bons sentimentos e dedicação. 
Itens que constam da baga
gem evolutiva de todos nós 
aguardando as oportunidades 
que as encarnações trazem, 
para serem colocados em uso 
e obterem resultados cada vez 
melhores. 
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HISTÓRIA 

, 

RUMOAOCINQUENTENARIO 
Na reunião do Conselho Deliberativo Estadual da USE, ocorrida durante o 9o. Congresso Estadual de 

Espiritismo foi dado o passo inicial para se programar as comemorações 

leitura dos Anais do 
lo. Congresso Espíri
ta do Estado de São 
Paulo, assinala um 
fato que, coincidente 
mente aconteceu há 50 

anos atrás e num dia histórico 
para São Paulo, o 9 de julho. 
Essa publicação tem um valor 
significativo, pois registra a si
tuação em que se encontrava 
o movimento espírita paulista
e também apresenta um con
junto de valorosos líderes es
píritas e suas idéias.

O capítulo inicial dos 
"Anais", traz como seu pri
meiro parágrafo: "A situação 
do Espiritismo em São Paulo, 
antes do aparecimento da 
União Social Espirita, si bem 
que em escala reduzida e ate
nuada, refletia o que se pas
sava em todo o paíz. E foi ana
lisando esses mpectos e me
ditando sobre suas ruinosas 
consequências que se resol
veu, sem mais delongas, ini
ciar o urgente trabalho de uni
ficação". Mais à frente, no 
ítem "Origens e tarefas inici
ais do empreendimento", lê
se: "A 9 de julho de 1945, reu
nido o Conselho Deliberativo 
da Federação Espírita do Es
tado, à rua Maria Paula no. 
158, na Capital do Estado, 
presentes os conselheiros Cte. 
Edgard Arrnond, Américo 
Monragnini, Pedro de Camar
go, d1'. Ary Lex, d,: José de 
Almeida Vergueiro, José An
dreucci, dr. José Romito, dr. 
Lopes de Leão, Oscar Nilson, 
Luiz Burgos Filho, d,: Silvai 
de Borba, Prof Rafael Falco, 
dr. luiz Monteiro de Barros, 
General Pedro Pinho, dr. Ro
meu do Amaral Carnargo, dr. 
Cândido de Morais Leme, 
Prof Fausto Lex, d1'. Homero 
Pinto Valada, Eurípedes de 
Castro e Horácio Pereira dos 

dos 5 O anos de fundação da USE. 

Antonio Cesar Perri de Carvalho 
São Paulo, SP 

Santos, após solução dada 
aos assuntos em pauta, o pre
sidente da assembléia Cte. 
Edgard Armond historiou pe
rante a Casa a situação do es
piritismo estadual fazendo 
ver a necessidade de se pro
ceder à sua unificação dada 
a crise que o ameaçava, não 
só pela di:,persão em que se 
encontrava, como também 
pela infiltração de elementos 
políticos em seu seio. Ficou 
então resolvido que se crias
se um organismo que inicias
se o movimento na Capital, 
irradiando-o depois pelo In
terior, convindo começar o 
trabalho junto às entidades 
máximas do espiritismo na 
Capital. Procedeu-se em se
guida a eleição de urna Co
missão coordenadora tendo 
sido eleitos para ela o presi
dente da assembléia, o d,: 
Luiz Monteiro de Barros e o 
dr. José de Almeida Verguei
ro. Essa comissão entrou ime
diatamente em entendimento 
com a União Federativa Es
pírita Paulista, a Sinagoga 
Espírita Nova Jerusalém e a 
Liga Espírita do Estado de 
São Paulo, tendo conseguido 
a colaboração dessas entida
des ... " 

O livro prossegue com far
tas informações até o desfe
cho acontecido no período de 
l o. a 5 de junho de 1947, cul
minando com a fundação da
USE durante o lo. Congres
so Espírita do Estado de São
Paulo, fundamentando-se na
tese que foi vencedora, apre
sentada pelo Comandante
Edgard Armond.

A partir daí, a USE influ
enciou decisivamente no mo
vimento de unificação nacio
nal, estimulando o chamado 
"Pacto Áureo" e a recompo-

sição do Conselho federativo 
Nacional da Federação Espí
rita Brasileira. Nas décadas 
seguintes, o movimento espí
rita paulista deu apoio às 
ações de evangelização da in
fãncia, às mocidades espíritas, 
aos cursos, inclusive com in
tensa participação no históri
co Simpósio Espírita Centro
Sulino. Em seguida, vieram 
marcos como a "Carta aós 
Centros Espíritas", as campa
nhas "Comece pelo Começo" 
e "Integração da Família". 
Surgiram momentos de difi
culdade no relacionamento 
com entidades patrocinadoras 
que a fundaram, hoje supera
dos. Finalmente, a USE ad
quiriu sede própria. Neste in
terim reviu seu Estatuto para 
agilização de ações e facilita
ção de identificação de seus 
órgãos na capital e no interi
or. Ampliou atividades in-

gressando na área da editora
ção de livros e deste jornal 
voltados ao dirigente espíri
ta, propôs a campanha para o 
"Ano Internacional da Famí-
1 ia" e deu periodicidade e 
nova ênfase a seus Congres
sos Estaduais. 

A ampliação de dados so
bre o meio século de existên
cia da USE e a reflexão sobre 
suas ações deverão fomentar 
estudos e atividades a serem 
abrangidas pelas comemora
ções do cinquentenário da 
USE. Coincidentemente, 50 
anos após a citada reunião da 
FEESP, a USE inicia prepa
rativos que deverão culminar 
com a comemoração de sua 
fundação durante o 100. Con
gresso Estadual de Espiritis
mo, em junho de 1997. O 
momento - no rumo do cin
quentenário - poderá ser mui
to rico para o movimento. 

LIVRO DOS 50 ANOS 

NASCERÁ DE CONCURSO 
Com base em proposta já aprovada pelo Conselho 

Deliberativo Estadual da USE, durante o 9o. Congres
so Estadual, a USE realizará várias atividades para 
comemoração de seu cinquentenário, culminando com 
o 1 0o. Congresso antecipado para junho de 1997 e a
publicação de livro sobre os 50 anos da USE. A pri
meira etapa par§! a elaboração do livro é aberta à par
ticipação. Está aberto, desde agora, e até dezembro de
1995, o seguinte concurso: todos os que remeterem à
USE fotos, fatos e dados históricos sobre a USE rece
berão o livro de lembrança e terão seus nomes citados
entre os colaboradores do livro. Os três que enviarem
colaborações mais significativas, receberão uma cole
ção de livros espíritas. As contribuições deverão ser
remetidas até dezembro/95, para o enderêço da USE,
aos cuidados da Comissão de Publicação do Cinquen
tenário.
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HISTÓRIA 

A USE NÃO COMEÇOU EM 1946 
O coração - diz o composítor - tem razões que a própria razão desconhece. O movimento espírita

brasileiro, também, pobre de memória, contém, às vezes, extratos dos fatos que nem sempre revelam os 
acontecimentos em sua inteireza. 

e fato, o nascimen
to da USE, como 
instituição voltada 
para o movimento 
espírita, tem uma 
data e esta é bas

tante conhecida. Mas a his
tória da USE aponta para 
um passado pouco conhe
cido, onde de fato tudo co
meçou. Pode-se dizer, por
tanto, que o início da USE 
remonta ao ano de 19 ... 
Bem, isso é um assunto 
para mais tarde. 

A aproximação da data 
em que a USE vai come
morar o seu cinqüentená
rio de fundação levou-me 
a acreditar que todo esse 
movimento ímpar e origi
nal montado no Estado de 
São Paulo deveria ser re
gistrado de modo mais de
talhado e profundo, haja 
vista para o fato de que o 
levantamento dessa histó
ria tem importância em di
versos setores do Espiritis
mo brasileiro. 

O Anais do l ° Congres
so Espírita do Estado de 
São Paulo é um livro vali
oso por si mesmo. Esse re
conhecimento deve ser fei
to. Apesar disso, trata-se 
de uma obra incompleta do 
ponto de vista do registro 
histórico, tanto no que diz 
respeito aos acontecimen
tos que antecederam à rea
lização do congresso e mo
ti varam o surgimento da 
USE, quanto sobre o de
senvolvimento das ações 
integrando as quatro insti
tuições consideradas patro
cinadoras. 

O livro parte de 1945, 
9 de julho, ocasião em que 

Wilson Garcia 

São Paulo-SP 

o Conselho Deliberativo da
Federação Espírita de São
Paulo, por iniciativa de Ed
gard Armond, traça um
quadro de certa forma caó
tico do movimento espírita
paulista. Este teria sido o
início, o momento de defla
gração da idéia que mais
tarde se traduziria na USE.
O historiador, porém, não
antecede no tempo e nem se
permite responder em que
momento teria Armond co
meçado a conversar sobre
o assunto. E mais: de que
forma e quando a questão
passou a preocupá-lo.

De qualquer maneira, o 
referido livro guardou mo
mentos e circunstâncias im
portantes do evento e por 
isso tem tido seus textos re
produzidos dezenas de ve
zes através de companhei
ros espíritas dedicados. 
Mas deixou uma porta 
abe1ta para que outros in
teressados pudessem, no 
momento próprio, enrique
cê-lo e - por que não? - cor
rigi-lo naquilo que �le con
tém de impreciso. E o que 
estamos tentando fazer, com 
apoio e participação de um 
grupo de espíritas para, se 
possível, entregar ao movi
mento doutrinário, quiçá em 
1997, um livro histórico à 
altura da USE e capaz de 
informar de fato aos interes
sados. 

Para isso, estamos pe
dindo a colaboração de to
dos aqueles que puderem 
oferecer infonnações, fotos, 
registros e dados sobre 
acontecimentos e, especial
mente, as figuras do interi
or do Estado que tiveram 

participação mais ou me
nos destacada nos primór
dios da USE. Qualquer in
formação será sempre bem 

vinda e poderá ser encami
nhada para Caixa Postal 
I 2078, CEP 02098-970, 
São Paulo, Capital. 

ÁUXILIE COM INFORMAÇÕES 

Se você tem informações sobre alguma das 
pessoas abaixo relacionadas, tais como da
dos biográficos, atividades desenvolvidas, 
instituições a que pertenceram etc., mande
as para nós. Elas fazem parte do início do 
movimento espírita liderado pela USE e nós 
pretendemos registrá-las em nosso trabalho. 
Remeta para Caixa Postal 12078, CEP 02098-

970 e tenha, desde já o nosso melhor agrade
cimento. 

Ewerton Fraga, de Jundiaí 
Germano E. dos Anjos, de Caçapava 
João Seles, Guaratinguetá 
José Dias, Rio Claro 
João Brandão, Itapira 
Wilson Ferreira de Mello, Barretos 
Thomaz N ovelino, Franca 
Adriano Pimentel, Itararé 
Lauro Santos Albuquerque, Sorocaba 
CJotilde Veiga de Barros, Presidente Prudente 
Manoel Paulo Cerdeira, Marília 
Nabor da Graça Leite, Bauru 
Saturnino Berbel, Tabapuã 
Cel. Arlindo de Anrade, Santos 
Antonio Salvador Brum, S. João da Boa Vista 
Max Kohleisen, Rio Claro 
Benedito Dias, Sorocaba 

Além desses nomes, inúmeros outros de
senvolveram atividades de destaque em suas 
cidades e regiões. Sobre estes estamos, tam
bém, precisando de informações. Se você 
conhece, não deixe de colaborar. 
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PRÁTICA 

COMO DESENVOLVER A 

MEDIUNIDADE 
Poucos autores que escrevem sobre mediunidade têm o cuidado de advertir seus leitores que o livro que 

estão lendo não dispensa o estudo de "O Livro dos Médiuns ", o mais completo compêndio sobre a 
mediunidade. 

mediunidade é uma 
faculdade natural 
do homem. Já sabe 
mos disto há muito 
tempo, como sabe 
mos que ela é muito 

Amílcar Dei Chiaro Filho 
Guarulhos, SP 

antiga. No passado os mé
diuns foram chamados por 
diversos nomes, como pito
nisas, sibilas, magos, advi
nhas, feiticeiros, etc, mas 
sem dúvida nenhuma foi no 
século XIX que ela se nota
bilizou e tomou foros de ci
dadania. 

A Doutrina Espírita foi 
revelada pela medi unidade e 
pelo gênio de Allan Kardec. 
Há nela uma parte divina, a 
da revelação, e uma parte 
humana, o da elaboração 
kardequiana e de outros pen
sadores espíritas. 

Não seria mais simples 
se Kardec fosse médium psi
cógrafo e recebesse ele mes
mo as mensagens dos espí
ritos? Não! Não seria. Foi 
exatamente a independência 
do pensamento de Allan 
Kardec com relação ao fe
nômeno, que permitiu que 
ele pudesse analisar fria
mente as comunicações vin
das dos espíritos, e adotá-las 
ou recusá-las. 

O Brasil tem produzido 
grandes médiuns, como Eu
rípedes Barsanulfo, Mirabe
lli, Yvonne Pereira, João 
Nunes Maia e muitos outros 
ainda encarnados, destacan
do-se Divaldo Pereira Fran
co pelo seu trabalho assis
tencial e de divulgação, as
sim como Francisco Cândi
do Xavier, a mais perfeita 
antena psíquica do nosso 
século. 

Em mais de quatro déca
das de participação no mo
vimento espírita já conhece-

mos muitos médiuns e mui
tos candidatos a médiuns 
que não passaram de can
didatos. Conhecemos mé
diuns excelentes e outros 
improdutivos, perturbados, 
ou até obsedados. Já vimos 
pessoas se esforçarem de
masiado para serem mé
diuns e outros que dariam 
tudo para não ter nenhuma 
medi unidade. 

Depois da mediunidade 
ter sido tratada empirica
mente por muito tempo, 
usando-se levar as pessoas 
perturbadas que chegavam 
ao Centro Espírita à mesa 
da caridade, para receber 
seu guia e desenvolver, pas
samos para uma fase de es
tudo da mediunidade, de 
elaboração de cursos sim
ples ou sofisticados e mui
tos livros foram publicados 
sobre tão fascinante tema. 

Poucos autores que es
crevem sobre mediunidade 
têm o cuidado de advertir os 
seus leitores que o livro que 
estão lendo não dispensa o 
estudo de "O Livro dos 
Médiuns", de Allan Kardec, 
o mais completo e perfeito
compêndio sobre mediuni
dade.

Um dia, em alguma par
te, ouvimos ou lemos alguns 
conceitos sobre o desenvol
vimento mediúnico, que re
elaboramos para o nosso 
uso. Fomos levados a isso 
pelas inúmeras vezes com 
que nos perguntaram como 
desenvolver a mediunidade 
com segurança e aproveita
mento, e respondemos que 
é muito fácil e até rápido. 
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Para os que desejam de
senvolver a psicografia, 
aconselhamos a começar 
escrevendo pequenos bilhe
tes de incentivo a familia
res, amigos, colegas de tra
balho, aproveitando a mo
tivação de um aniversário, 
de uma data festiva, de um 
exame bem sucedido, recu
peração de saúde, etc. De
pois passa-se a escrever 
cartas mais longas para do
entes crônicos, pessoas que 
vivem sozinhas, presidiári
os, e outras circunstâncias. 
Pouco a pouco os bons es
píritos estarão intuindo-o 
cada vez que for escrever. 
Talvez você não publique 
grandes livros e nem mes
mo pequenas mensagens 
avulsas, mas será muito 
útil. 

Se a mediunidade a ser 
desenvolvida for a falante, 
ou psicofônica, comece fa
lando coisas boas e boni
tas. Não fale palavrões, não 
pragueje, não ironize. Te
nha sempre palavras de 
harmonia, de paz, de escla
recimento. Conforte os so
fredores, oriente os desori
entados e a breve tempo os 
bons espíritos estarão ao 
seu lado sempre- que você 
precisar falar. Talvez você 
não faça grandes oratórias, 
mas será abençoado por to
dos. 

Se você aspira a vidên
cia preste a atenção nos be
líssimos painéis da nature
za. Valorize o sorriso de 
uma criança e o andar trê
mulo de uma velhinha. Veja 
a beleza da vida e valori-

ze-a. Olhe o céu, as estre
las, a luz argêntea da Lua, o 
ouro do Sol... 

Se a mediunidade aspi
rada for a receitista, leve 
uma pessoa carente ao mé
dico e pegue aquela receita 
assinada por um profissio
nal e compre os remfdios 
para o necessitado. E um 
bom começo. Outros modos 
aparecerão em breve. 

Porém, se você deseja 
impor as mãos e curar, an
tes disto ajude alguém. Dê 
um banho num enfermo, 
faça-lhe a barba, converse 
com ele. Faça-lhe compa
nhia, leia para o paciente, 
cante uma música, toque um 
instrumento, faça uma pre
ce ... 

Se você sonha em desen
volver a mediunidade de 
efeitos fisicos, materializar 
espíritos, lembre-se que a 
melhor, mais bela e útil ma
terialização de um espírito 
é através do seu nascimento 
na Terra. Seja pai ou mãe 
responsável. Ame os seus 
filhos e os filhos de ninguém, 
especialmente os filhos do 
calvário. Eduque-os, ilumi
ne-os com o seu amor. 

Se você que ser um bom 
doutrinador, ou dirigente de 
sessão, aprenda a falar do 
amor de Deus, do perdão, da 
bondade. Seja otimista e fale 
com otimismo. Não faça co
branças morais. Não se dei
xe envolver pelo desânimo. 
Intensifique a fé. Valorize a 
vida, ame o amor. 

Experimente! Talvez 
você não venha a ter nenhu
ma notoriedade, nem seu 
nome escrito em letras de 
forma nos jornais, mas sen
tirá uma satisfação íntima 
insubstituível. 

-, 



AMINISTRAÇÃO 

A ARTE DE PRESIDIR 

o Centro Espírita deve ser visto como um lar onde todos têm participação ativa e responsável.

emos observado a di
ficuldade que os Cen
tros Espíritas têm de 
conseguir agrupar 
seus trabalhadores 
em torno de cargos 

diretivos, principalmente 
quando se considera a pre
sidência, ou seja, escolher 
quem irá ocupar o cargo 
mais alto da direção admi
nistrativa e doutrinária. 
Muitos se recusam por 
considerarem falsamente 
que a presidência de um 
Centro Espírita requer vir
tudes que não possuem, 
como o saber perfeito e a 
renúncia total. Essa situa
ção gerando a perpetuida
de deste ou daquele com
panheiro na presidência do 
Centro Espírita, leva a des
caracterizar a dinâmica da 
administração e também 
ao centralismo doutrinário, 
em prejuízo dos objetivos 
do Centro Espírita. 

O sistema presidencia
lista dos Centros Espíritas 
é uma regra praticamente 
geral e confunde-se a pre
sidência com o paternalis
mo, com a direção centra-
1 izada, com o poder de 
mando absoluto e com a 
exigência de que o presi
dente tudo deve decidir e 
fazer. Essa concepção na 
realidade distorce a função 
do presidente de um Cen
tro Espírita e está calcada 
no modelo político de ad
ministração que a Nação 
brasileira se acostumou a 
obedecer já desde a mo
narquia, atravessando pe
ríodos republicanos de di-

Marcus Alberto De Mário 
Rio de Janeiro, RJ 

tadura. Até hoje o sistema 
democrático não conse
guiu harmonizar a admi
nistração conjugada do 
presidencialismo com o 
Congresso, do mesmo 
modo que os Centros Es
píritas não conseguem 
equilibrar a existência do 
presidente com um conse
lho superior, ou mesmo 
com os departamentos 
existentes. As queixas 
quanto ao verdadeiro des
potismo, ou seja, mando 
absoluto, da grande maio
ria dos presidentes dos 
Centros, gera conflitos que 
a lei moral de fraternida
de, se compreendida, de
veria evitar. Como conse
quência desse mando ab
soluto, temos a subservi
ência, ou seja, ninguém 
decide sem ouvir a palavra 
do presidente, nada se faz 
sem consultar o presiden
te, como se este fosse um 
sabe-tudo que, muitas ve
zes transforma-se tam
bé� em faz-tudo. Essas 
distorções precisam ser 
combatidas por serem ar
caicas e prejudiciais. 

Sem dúvida que para 
assumir o cargo de presi
dente do Centro Espírita 
alguns requisitos são ne
cessários e estão ao alcan
ce de todos. Podemos lis
tá-los sem maior dificulda
de: conhecimento doutri
nário, o que se adquire 
com o estudo da Doutrina 
Espírita; conhecimento 
básico de administração, o 
que também se consegue 
com o estudo; humildade 

e fraternidade, evidencia
das na prática da, convivên
cia cristã; boa vontade; 
honestidade do caráter. Eis 
alguns requisitos que em 
absoluto não pedem diplo
ma nem certificado de san
tidade. E além desses, o 
saber trabalhar em grupo, 
delegando autoridade, ou
vindo sempre na procura 
do melhor, pois o trabalho 
é de todos e não apenas de 
um, que por melhor que 
seja não pode saber, fazer, 
resolver sem consulta a 
ninguém. Isto é centraliza
ção do poder, não é admi
nistração. 

Levando-se em conta 
que o trabalho em grupo é 
essencial alguns Centros 
Espíritas têm optado por 
uma administração colegi
ada, onde uma comissão 
administra tendo um coor
denador escolhido entre 
seus membros. Esse coor
denador representa juridi
camente o Centro e é subs
tituído de comum acordo 
em período anual. O cole
giado pressupõe as deci
sões de grupo na cúpula da 
administração. Outros 
Centros Espíritas optaram 
por realizar reuniões peri
ódicas de seus trabalhado
res e frequentadores para 
ouvir as reclamações e su
gestões, administrando de 
acordo com os desejos da 
maioria. Seja qual for o 
modelo administrativo 
adotado, com ou sem a fi
gura do presidente, o cer
to é que o comando do 
Centro Espírita, para ser. 

legítimo, necessita estar de 
acordo com os preceitos da 
Doutrina, por si só sufici
entes como bússola orien
tadora. 

A arte de presidir está 
em nos libertarmos dos 
conceitos e práticas huma
nos, espalhados na socie
dade, repletos de teorias e 
vivências egoístas, para 
sentirmos e compreender
mos a nova filosofia que 
representa o Espiritismo, 
modificando nossa visão 
do homem, do mundo e da 
vida. O Centro Espírita 
não pode ser visto como 
urna empresa da qual so
mos donos, mas como um 
lar que abriga irmãos cons
truindo a si mesmos para 
uma nova sociedade, onde 
todos devem ter participa
ção ativa, responsável, 
crescendo na crítica cons
trutiva. 

O tempo do mando ab
soluto já passou, sua estru
tura está velha, carcomida, 
ruindo ao sopro do pro
gresso e somente os cegos 
que se prendem aos pró
prios conceitos desconsi
derando os ensinos do Es
piritismo, podem ainda se 
apegar a esse sistema. Na 
medida em que os Centros 
Espíritas, leia-se seus di
rigentes e trabalhadores, 
compreenderem que o Es
piritismo é vida, renovarão 
a maneira do seu pensar e 
teremos então mais candi
datos do que cargos. 
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DIVULGAÇÃO 

"' ' 

SUGESTOES AS EDITORAS 
Magnífico o acervo de editoras espíritas e de títulos da literatura espírita em língua portuguesa, no 
Brasil. Soma-se a eles as distribuidoras, os clubes e feiras do livro que multiplicaram a divulgação, 

levando a mensagem espírita a todo o Brasil. 

Porém, notamos um 
detalhe. Muitas obras, de 
excelente qualidade são 
lançadas e passado esse 
momento, várias delas fi
cam esquecidas e até des
conhecidas do grande pú
blico e de muitos dirigen
tes. Isto se deve ao gran
de número de títulos, à 
imensidão do movimento 
espírita ( é praticamente 
impossível atingir a to
dos), à iniciativa de cada 
dirigente ou localidade 
em se atualizar sobre lan-

Orson Peter Carrara 
Mineiros do Tietê, SP 

çamentos e interesse em 
divulgar e, claro, às difi
culdades naturais de co
municação e outros en
traves normais. Soma-se 
a isto o fato de que mui
tos títulos e capas não 
condizem com o conteú
do ou não traduzem com 
fidelidade e síntese as ori
entações que a obra traz. 

Por tudo isso, especi
almente para motivar ain
da mais a divulgação de 
grandes obras pouco co
nhecidas, sugerimos que 

as Editoras transcrevam 
trechos parciais de capí
tulos importantes de li
vros de sua edição repro
duzindo-os em forma de 
pequenas mensagens im
pressas para serem distri
buídas quando da venda 
aos clubes e distribuido
ras, e que naturalmente 
citam o livro no rodapé. 

Essa iniciativa, viável 
às Editoras, possibilitará 
divulgar títulos, motivan
do dirigentes e divulga
dores. Há casos de capí-

tulos específicos (para di
rigentes, médiuns, divul
gadores, etc) de pouca 
extensão que permitem 
reprodução integral. A 
grande vantagem, porém, 
fica por conta das verda
deiras pérolas que estão 
ocultas nos capítulos de 
muitos livros esquecidos 
ou desconhecidos, e que 
virão à tona para se tor
narem conhecidas de to
dos e aí entra a amplitude 
dos temas e orientações 
sempre necessárias e 
oportunas. 

ENCONTRO COMUNICAÇÃO SOCIAL 
& CENTRO ESPÍRITA 

A USE, pela sua Assessoria de Comunicação Social, promoverá este encontro em sua sede, 
nos dias 23 e 24 de setembro, destinado a divulgadores que atuam nos Centros Espíritas, com o 
seguinte programa: 

a) Curso de 12 horas pelo prof. Alkíndar de Oliveira (de Auriflama), intitulado "curso teóri
co de formação de oradores espíritas" ( campanha Eurípedes Barsanulfo ), iniciando-se às 13h30 
do dia 23/9 (sábado) e até as 12h30 do dia 24/9 (domingo) . Taxa de inscrição de dez reais, 
com direito a apostila. Vagas limitadas. Programa do curso: controle do medo de falar em públi
co, preparo de palestras, falar em público fluentemente e com desembaraço, melhorar a postura 
e gesticulação, melhorar o vocabulário, melhorar voz e dicção, falar de improviso, dominar o 
"branco". 

b) Palestras, na tarde do dia 24/9, sobre: Funcionamento de biblioteca e videoteca (Felipe
Salomão, de Franca), Emprego de recursos áudio-visuais no C.E. (Américo Luís Sucena de 
Almeida, São Paulo) e Uti1ização de vídeos no C.E. (Osvaldo Magro Filho, de Araçatuba). 

c) Reunião de trabalho da Assessoria.
As refeições (mesmo sendo na USE) e as hospedagens serão de responsabilidade do interes

sado. Inscrições até dia 10 de setembro: a) para o curso (remessa de nome e endereço do 
interessado, com cheque nominal e cruzado para a USE, valor de R$10,00); b) só para as pales
tras e/ou para reunião com a Assessoria (remessa apenas do nome e endereço do interessado), 
deverão ser encaminhadas para a Assessoria de Comunicação Social da USE. 
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ATUALIDADE 

 ABORTO - O DIREITO DE MATAR!?

...J 

A institucionalização do aborto é pena de morte para o nascituro. 

Na atualidade, a prática 
do aborto está se tomando 
um meio frequente de con
trole à natalidade.Os seus 
defensores se baseiam no 
direito da mulher, da famí
lia, da sociedade, etc, de 
modo que nenhuma sobre
carga sofram com a vinda 
do novo habitante. E porque 
já existe de fato, querem 
alguns legalizá-lo. Esque
cem que o outro ( o feto) 
também tem os seus direi
tos. Só porque não tem voz, 
nem braços fortes para se 
defender, não quer dizer que 
seja concordante com a de
cisão. 

Angelina S. Conceição 
São Paulo, SP 

A nossa Constituição, 
no artigo So . afirma que 
'Todos têm direito à vida, 
a liberdade e a igualdade". 
Ao se aceitar o aborto como 
lei, fere-se a Constituição. 
Desde 1824 a ciência já 
comprovou que a vida co
meça na concepção. Insti
tucionalizar-se o aborto é 
decretar-se a pena de morte 
para o nascituro. 

O direito à vida para 
nós, cristãos, é lei desde· 
Moisés, expresso no So. 
mandamento, com o não 
matar, reafirmado por Je
sus que viveu o mandamen
to "amar o próximo como a 

si mesmo", e pela Doutrina 
Espírita que na qúestão 359 
de "O Livro dos Espíritos" 
esclarece que o maior de 
todos os direitos do homem 
é o de viver. 

O aborto é um erro, e o 
que há de errado nos costu
mes corrompidos deve ser 
combatido e não legalizado. 
O artigo 226 de nossa Cons
tituição também diz que a 
família é fundada nos prin
cípios da dignidade da pes
soa humana e da paternida
de responsável. Ora, quem 
fere de morte o próprio san
gue inocente não tem con
dições morais de formar 

ENTIDADES MANIFESTAM-SE 

CONTRA O ABORTO 

Em oficio datado de 14/3/94, endereçado ao então Deputado Re
lator da Revisão Constitucional, a AMESP, a FEESP e a USE enca
minharam abaixo-assinado contra o aborto. Entre onze justificativas 
do arrazoado, destaca-se: "Há sempre crime quando se transgride a 
lei natural. A mãe, ou qualquer pessoa, cometerá sempre um crime ao 
tirar a vida à criança antes do seu nascimento.( ... ) O crime contra a 
vida não ocorre somente entre os já nascidos, porquanto a morte cons
titui, para o Espiritismo, no desligamento da alma do corpo físico, 
quando este cessa suas atividades vitais. Consequentemente a morte 
do concepto, como decorrência do aborto provocado, a qualquer tem
po a partir da fecundação, constitui igualmente crime contra o nasci
turo. Sr. Relator, aí estão algumas justificativas técnicas e doutrinári
as que, se aprofundadas, nos trariam dados mais contundentes do erro 
da prática e legalização do aborto, seja por que motivo for, sob riscos 
de reproduzirmos já para o século XXI os fomos hitlerianos nos úte
ros de nossas mulheres". 

uma família. 
O bem maior do ser hu

mano é a vida. Que todos 
defendam o direito de nas
cer, já que aqueles que o 
atacam só o podem fazer 
porque seus pais garanti
ram-lhes o direito à vida. 
Exatamente porque não fo
ram abortados é que podem 
lutar pela aplicação, aos 
outros, da pena que seus 
pais não lhe aplicaram. 

Em beneficio do nosso 
próprio bem defendamos a 
vida alheia para que a nos
sa também seja assegurada, 
porque a Lei de Causa e 
Efeito é inexorável. 

LEMBRETE 
AOS CENTROS 

E ÓRGÃOS 
"Dirigente" já noti

ciou proposta da USE 
para que sejam lembra
dos, em setembro, os 130 
anos qa publicação de 
"O CEU E O INFER
NO" e da fundação do 
primeiro Centro brasilei
ro - "Grupo Familiar de 
Espiritismo", na Bahia. 

Sugestão de even
tos: palestras, estudos, 
seminários isoladas ou 
na programação de "se
mana" ou "mês" espíri
tas. 

Sugestão de subsídi
os: matérias em geral e, 
especificamente, sobre 
"O Centro Espírita" da 
publicação Resumos 
dos Temas ou dos Anais 
do 9o. Congresso Esta
dual de Espiritismo. 
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MOVIMENTO 

SER OU ESTAR REPRESENTANTE, 
Els A QUEST

1 

AQ pam? Às vezes, nem mes-Em alguns idiomas os 
verbos ser e estar são sinte
tizados em um só (to be, em 
inglês eesti, esperanto, por 
exemplo). Segundo o Dici
onário Brasileiro li ustrado 
(Ed.Prodae, 1980), ambos 
têm muitos significados em 
comum, mas com uma pe
quena, porém, significativa 
diferença. 

Ser representante de 
Centro Espírita é uma ques
tão de consciência. De 
quem elege e de, quem é elei
to como tal. E ele, junto 
com outros representantes, 
quem decide quais eventos 
serão realizados e os temas 
a serem abordados em cada 
ocasião. É entre eles que se 
escolhem os coordenadores 
do movimento espírita lo
cal. E é entre os represen-

LIVROS 

ANAIS DO 9o. 
CONGRESSO 

Mesmo tendo distribuí
do a publicação "Resumos 
dos Temas" aos participan
tes do 9o. Congresso Esta
dual, para que acompanhas
sem melhor o evento e con
tassem com subsídio imedi
ato, a USE lança agora o 
volume "O Espiritismo no 
pensamento e na ação -
Anais do 9o. Congresso 
Estadual de Espiritismo". 
Esta publicação, além das 
naturais revisões, amplia a 
anterior. Aos resumos de 
todos os temas apresentados 
no evento, acrescenta a re
portagem sobre o desenvol
vimento do Congresso, in
cluindo relação das cidades 
participantes e definições 
para o l 0o. Congresso Es
tadual, entrevista com Di
valdo Pereira Franco sobre 
temas sociais, manifesta-

J--\. mo quando o evento é reali-

Edgar Massaaki Egawa 
São Paulo, SP 

zado no Centro que frequen
tam? Muitas vezes, o repre
sentante é o único da insti
tuição que comparece. 

tantes do órgão de unifica
ção que surgem os dirigen
tes de órgãos mais abran
gentes, como a USE e ou
tras federativas estaduais. 

Como se vê, o represen
tante do Centro Epírita no 
movimento espírita local 
não é um mero "garoto de 
recados". Ser representan
te é conscientizar-se da im
portância da unificação. Ele 
deve lutar continuamente 
para que os frequentadores 
do Centro despertem para 
essa necessidade. 

ções feitas na abertura do 
conclave, etc. É não apenas 
um registro histórico mas, 
acima de tudo, uma subs
tanciosa e atualizada abor
dagem dos temas arrolados 
no tema central, sobre o in
divíduo, a sociedade, o lar 
espírita, um autêntico mini
curso sobre o Centro Espí
rita e ainda ricas contribui
ções trazidas pelos temas 
livres. Tudo isto refletindo 
a contribuição de mais de 
30 conceituados exposito
res. É obra que contribui 
com os Centros e com o 
movimento espírita em ge
ral. 

REEDIÇÕES 
DA USE 

Após ampla reformula
ção, com revisões e ampli
ações, da antiga apostila do 
Departamento de Serviço 
Assistencial da USE, vem 
a lume "Grupo de gestan-

Muitos dirigentes 
acham os eventos realiza
dos em conjunto com outros 
Centros Espíritas desneces
sários. Alguns qualificam 
como "perda de tempo". 
Não se dão ao trabalho de 
afixar cartazes ou deixar 
folhetos à disposição dos 
frequentadores. O que se 
dirá dos avisos nas reuni
ões públicas? 

E se o representante traz 
as notícias, o dirigente as 
transmitem, mas os fre
quentadores não partici-

tes", de autoria de Maria 
Apparecida Valente e Elai
ne Curti Rarnazzini. Em 
forma de livro, tamanho 
14X21, com 223 páginas, 
traz material muito rico so
bre a 1 a. e 2a. fases de pro
gramas desenvolvidos sobre 
atividades com gestantes. É 
matéria atual, adequada 
para o tratamento de assun
tos de família e de serviço 
assistencial. Logo mais, da 
mesma série de livros, será 
reeditado "Grupo de Mães 
e de Pais". 

Edições USE reapresen
ta também o livro "Ciência
Espírita", de J. Herculano 
Pires. Sempre m'uito procu
rado, vem a ser a 2a. edi
ção de responsabilidade da 
USE, mas a 5a. edição da 
obra. Em tamanho 14X21, 
com 142 páginas, o autor 
aborda questões sobre ciên
cia espírita, homossexualis
mo, psiquiatria, curas e 
manifestações espirituais de 
crianças, negros e índios. 

Diante destes obstácu
los, ele se pergunta: valeu a 
pena o esforço? Porém, re
cordando-se do quanto se 
aprende e dos amigos que 
se faz em tais ocasiões, as 
dúvidas tendem a desapare
cer. 

Ser representante exige, 
muitas vezes, grandes quan
tidades de paciência e de 
dedicação. Como diriam os 
criadores do comercial do 
"Gelo/": "Não basta ser 
representante. Tem de par
ticipar! Não basta dizer-se 
espírita. Tem de estudar 
Kardec". 

MÉDIUM PAULISTA 
RELEMBRADO 

O livro "Mirabelli- um
médium extraordinário", 
de autoria de Lamartine 
Palhano Júnior, recupera 
dados sobre a vida e as ma
nifestações de efeitos físicos 
de um dos maiores médiuns 
de nossos tempos. Na obra 
editada pelo CE Léon De
nis (Rua Abílio dos Santos, 
137 - CEP 21331-290, Rio 
de Janeiro) há depoimentos 
de significativo valor de ci
entistas paulistas, notas so
bre Academia de Estudos 
Psíquicos César Lombroso 
e sobre o Instituto Psíquico 
Brasileiro, muitas fotos, 
farta relação de obras con
sultadas e de outras relaci
onadas como estudos com
parativos. O livro sobre 
Mirabell i deve estar presen
te nas reuniões de estudo 
sobre mediunidade. 
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LEGISLAÇÃO 

NOVA RESOLUÇÃO 
DA SECRETARIA DA 
CRIANÇA, FAMÍLIA 

E BEM-ESTAR 

O Diário Oficial do 
Estado, edição de 26/5/ 
95, publicou a Resolução 
no. 41 datada de 25/5/95, 
da Secretaria da Criança, 
Família e Bem-Estar So
cial, que dispõe sobre o 
registro de Entidades ou 
Organizações de Assis
tência Social na Coorde
nadoria de Ação Regio
nal. Esta Resolução re
voga a de número SCF
BES-38, de 24/4/95. Em 
seus "considerandos" a 
Secretaria menciona a 
necessidade de adequa
ção do registro das enti
dades na Coordenadoria 
de Ação Regional, à nova 
ordem legal (LOAS), 
como primeiro passo 
para o reordenamento 
institucional do Governo 
do Estado na área da as
sistência social. 

Em seu art. 2o. a nova 
Reolução estabelece os 
requisitos exigidos das 
entidades para registro na 
Coordenadoria de Ação 
Regional. Reporta-se, no 
inciso II desse artigo, que 
as entidades devem ter 
finalidade e prestar ser
viços na área da assistên
cia social nos termos do 
artigo 3o. da Lei Federal 
no. 8742 de 7/12/93 -Lei 
Orgânica de Assistência 
Social - LOAS. Em seu 
artigo 5o. e seu parágra
fo primeiro diz a Resolu-

DE OLHO NA LEI 

ção que o registro das 
entidades ou organiza
ções de assistência social 
ficará sujeito à revalida
ção bianual, e que o pra
zo dos certificados expe
didos pela Coordenado
ria contará a partir de 1 o. 
de junho do ano em cur
so a 31 de maio dos exer
cícios subsequentes. A 
Assessoria Administrati
va da USE poderá forne
cer cópia desta Resolu
ção, mediante solicitação. 

ISENÇÃO DE COTA 
PATRONAL 

As entidades que go
zavam do benefício da 
isenção da cota patronal 
do INSS e que ainda não 
encaminharam seu pedi
do de renovação da isen
ção ( de acordo com a 
Ordem de Serviço no. 72 

(de 7/4/93), poderão ain
da fazê-lo, mesmo depois 
de ultrapassado o prazo 
da legislação anterior que 
era 31 de deze.mbro de 
1994. Porém, quem ain
da o fez ou o solicitou 
fora do prazo estabeleci
do, deverá, a partir da 
competência de janeiro/ 
95, recolher suas contri
buições previdenciárias 
acrescidas da cota patro
nal e demais contribui
ções devidas ao INSS, e 
aguardar do mesmo um 
pronunciamento a respei
to da continuidade da va
lidade da isenção. Esses 
recolhimentos, se não fo
ram efetivados no devido 
tempo, deverão ser feitos 
agora, acrescidos da mul
ta respectiva e dos juros 
conforme tabela elabora
da pelo Instituto. Estas 
informações foram pres-

tadas verbalmente pela 
fiscalização do INSS à 
Assessoria de Adminis
tração da USE. Natural
mente, a solução do as
sunto vai depender das 
alterações que ocorrerão 
com a Reforma da Previ
dência Social que o Con
gresso examinará e vota
rá futuramente. 

PRAZO SOBRE 
UTILIDADE 

PÚBLICA 

As entidades que pos
suem declaração de utili
dade pública estadual de
vem encaminhar, até o 
mês de outubro, o relató
rio de atividades do ano 
findo à Secretaria da Jus
tiça (Pátio do Colégio no. 
184 - São Paulo). 

CARTAS DO LEITOR 

"Acuso recebimento e 
agradeço gentileza envio 
artigos de sua autoria" -
telegrama enviado ao edi
tor por Ruth Cardoso, 
Brasília, DF. 

"Já estamos receben
do correspondência em 
nossa sede própria" -
Rogério Coppo, C.E. 
Obreiros do Bem, Tauba
té, SP. 

"Do submundo das 
drogas ao reencontro da 

formosa primavera" - re
lease distribuído por Fá
tima Maria, Jacareí, SP. 

Nota da redação: 
este jornal não publica ar
tigos em forma de relea
se, apenas matéria inédi
ta, específica para o "Di
rigente". 

"Uma das consequên
cias do 9o. Congresso é 
a análise vigorosa das 
várias possibilidades 
emergentes da fami
lia.( . .) O reconhecimen-

to legal das uniões de 
grúpos de minoria como 
os "gays" e "lésbicas", 
é possível de se tornar 
uma realidade no pais. 
(..) Elas deverão ser le
galizadas e traduzirão 

b ,.(; . " em ene1 icws... - arra-
zoado enviado por Nel
son Corrêa Viana, Mogi 
das Cruzes, SP. 

Nota da redação: o re
pensar da família estimula
do por este jornal e pelo 9o. 
Congresso não chegou a 
esta questão polêmica. 
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USE APRESENTA 
TEMAS E 

PROPOSTAS À FEB 

Em re1.mião realizada na 
cidade do Rio de Janeiro, 
nos dias 12 a 14 de maio, a 
Comissão Regional Sul do 
Conselho Federativo Naci
onal da FEB analisou vári
os temas, contando com re
presentações das federativas 
estaduais do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Para
ná, Rio de Janeiro e da USE, 
representando o movimen
to espírita paulista. O even
to foi aberto pelo presiden
te da FEB e dirigido pelo 
coordenador das comissões 
regionais do CFN Nestor 
J .Masotti. Na oportunidade, 
o vice-presidente da USE
Luiz Alberto Zanardi assu
miu a secretaria da Comis
são Regional. O presidente
da USE Attilio Campanini
levou informações sobre o
9o. Congresso Estadual e
ações gerais do movimento
paulista.

Reunião do Conselho de Administração da USE 

O tema básico da reu
niião - "Centro Espírita -
projeto global e integral", 
teve contribuições muito in
teressantes sobre a transfor
mação dos Departamentos 
de Orientação Doutrinária 
dos Centros, para Comitês 
com representantes de todos 
os Departamentos e onde 
ocorreria a integração de 
planejamentos, apresentada 
pela USE do Rio de Janei
ro; visão sistémica do Cen
tro Espírita, pela Federação 
do Rio Grande do Sul. Pela 
USE-São Paulo, Antonio 
Cesar Perri de Carvalho fez 
exposição sobre a idéia do 
projeto pedagógico para o 
Centro Espírita. Em sínte
se, focalizou a realidade de 
diversidade das várias regi
ões do Estado de São Pau
lo, deixando claro que é in
cabível a padronização ou 
a mera imitação de planos 
de trabalho. As diretrizes 
básicas, naturalmente, de
vem ser adaptadas a cada 

realidade. Daí a necessida
de de se planejar as ações 
do Centro dentro de um 
contexto, levando-se em 
consideração as demandas 
loco-regionais, perfil do fre
quentador, recursos huma
nos e fisicos, bem como o 
subsequente acompanha
mento ou avaliação dos pla
nos de trabalho. 

Na reunião dos Depar
tamentos de Infância, Es
meralda e Carolina da Luz 
Matos apresentaram a pro
posta que o Departamento 
da Infância vem estudando 
em função dos temas desen
volvidos pelo Encontros de 
Educadores da USE. Fun
damenta-se no estudo, prin
cipalmente, do perispírito, 
para se alcerçar as bases 
para a nova proposta de tra
balho para a evangelização 
da criança no Centro Espí
rita, cujo objetivo continua 
sendo a formação de ho
mens de bem, com forma
ção religiosa, moral e a as
similação da filosofia espí
rita e no entendimento do 
homem como ser integral, 
capaz de agir, sentir e pen
sar, potências estas que se 
destacam em detenninadas 
fases do desenvolvimento 
do homem. Como consequ
ência, haverá uma reunião 
nacional dos Departamen
tos de Infância, em setem
bro de 1996 para discussão 
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de metodologias. 
Maria Apparecida Va

lente apresentou o livro 
"Serviço Assistencial Espí
rita" e as propostas que o 
embasam na reunião dos 
Departamentos da área; 
outras federativas estaduais 
relataram interessantes 
ações com menor de rua, 
movimento "viva Rio", etc. 
Em 1996 haverá uma reu
nião nacional em Goiás so
bre serviço assistencial. 
Luiz Alberto Zanardi par
ticipou também da reunião 
sobre estudo sistematizado 
da Doutrina. A reunião da 
Comissão Regional Sul do 
CFN do próximo ano acon
tecerá em Curitiba. 

CONSELHO 
PROGRAMA 
ENCONTRO 
REGIONAIS 

As ações sobre o 9o. 
Congresso Estadual de Es
piritismo têm prossegui
mento. Em reunião efetiva
da no dia 11 de junho, o 
Conselho de Administração 
da USE aprovou um pro
grama de encotnros regio
nais, para o 2o. semestre 
deste ano, com o objetivo de 
se divulgar temas sobre o 
evento ("O Espiritismo no 
Pensamento e na Ação") e 
apresentar os Anais e víde-

os do 9o. Congresso, ao 
mesmo tempo que serão 
captadas sugetões para o 
1 0o. Congresso Estadual de 
1997. 

Encontros Regionais so
bre 9o. Congresso: 26 de 
agosto, em Campinas, co
incidindo com a tradicional 
reunião zonal; quatro reu
niões na capital paulista, 
entre 3 e 1 O de outubro; re
gião do vale do Paraíba, em 
Taubaté, no dia 29 de outu
bro; região de Jaú, em Tor
rinha, no dia 12 de novem
bro. No dia 26 de novem
bro ocorrerão três eventos 
simultâneos; região de 
Mogi-Mirim, em Itapira; 
região do ABC, em São 
Caetano e, na região Marí
lia. Em locais e datas a se
rem confirmadas, ainda 
ocorrerão eventos nas regi
ões de Ribeirão Preto, Ara
çatu ba, São José do Rio 
Preto e Sorocaba. 

AGOSTO É O 
PRAZO DAS 

INSCRIÇÕES PARA 
O CONGRESSO 

MUNDIAL 

Promoção do Conselho 
Espírita Internacional, o lo. 
Congresso Espírita Mundi
al, acontecerá em Brasília, 
entre l o. e 5 de outubro, sob 
os auspícios da FEB. As 
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Teodoro Lausi Sacco, à direita, desencarnou 

inscrições estão abertas até 
31 /8, sendo no valor de 1 00 
dólares. Em função do es
paço físico, a Comissão 
poderá limitar o número de 
participantes. A Comissão 
Organizadora informa que 
os participantes deverão ser 
pessoas indicadas por Ins
tituições Espíritas, não ha
vendo limite para as indica
ções por Instituições. A ses
são de abertura ocon-erá às 
17 horas do dia- l o. de ou
tubro. As reuniões aconte
cerão no Centro de Con
venções "Ulysses Guima
rães". O tema central "O 
Centro Espírita - unidade 
fundamental do movimento 
espírita", será subdividido 
em 43 sub-temas, com ati
vidades simultâneas em for
ma de palestras, painéis, 
simpósios, tendo ainda con
ferências e sessões plenári
as. Informações: Comissão 
Organizadora/FEB - Av. L2 
Norte - Quadra 603 - cj. F -
CEP 70830-030, Brasília -
fone (061) 226- 73 99 ou 
FAX (061) 226-2688. 

DESENCARNA 
TEODORO SACCO 

Desencamou repentina
mente, no dia 4 de junho, em 
Sãp Paulo, Teodoro Lausi 
Sacco, 62 anos. O confra
de era vice-presidente da 
FEESP, tendo presidido-a 
até o final de 1994. Duran
te sua gestão foi construída 
a nova sede da FEESP, fo-

ram revistos e reeditados os 
livros sobre cursos e o "Jor
nal Espírita" passou a ser 
editado pela instituição. Es
tabeleceu-se a reaproxima
ção com a USE e ocon-eram 
atuações em conjunto nos 
Congressos FEESPIRITA 
91 e 94, nos 80. e 9o. Con
gressos Estaduais de Espi
ritismo promovidos pela 
USE. Teodoro integrou a 
mesa de abertura do recen
te 9o. Congresso Estadual 
da USE e, durante o evento 
comandou, juntamente com 
a esposa, o refeitório na 
nova sede da FEESP. 

SIMPÓSIO SOBRE 
FAMÍLIA NA FEESP 

A FEESP realizará du
rante todo o dia 30 de julho 
o Simpósio "A Família
Hoje", em sua nova sede, à
rua Maria Paula no. 140,
contando com a participa
ção dos seguintes exposito
res: Pedro Bauduin Naka-
110, Maria Marta de Paulo,
José Antonio Luiz Balieiro,
Aglae Pinheiro Silveira,
Dalcler Idalina de Matos,
Ercília Zilli, Antonio Cân
dido Dias, Eugenivaldo Sil
va Fort, Maria Cândida
G.Oliveira, Avildo Fiora
vante e Carlos Eduardo da
Siva. Moacyr Camargo es
tará apresentando músicas.
Na oportunidade, haverá
uma reunião da Comissão
Estadual da Campanha Vi
ver em Família, da USE,

que é coordenada por Célia 
Maria Rey de Carvalho. 

ENCONTRO EM 
JAÚ 

Promovida pela USE 
Regional de J aú, acontece
rá um encontro naquela ci
dade, no dia 30 de julho ( do
mingo), a partir das 9,30 
horas. Como convidado, 
Antonio Cesar Perri de Car
valho discorrerá sobre o as
sunto "projeto pedagógico 
para o Centro Espírita" 

NOVA PROPOSTA 
PARA A 

INFÂNCIA EM 
VÁRIOS 

ENCONTROS 

O Departamento de In
fância da USE, desde o iní
cio do ano vem promoven
do vários eventos regionais 
para a colocação de sua 
nova proposta de trabalho. 
Neste período acontecem: 
a) lo. e 2 de julho, reunião
do grupo de estudos do De
partamento, em Valinhos; b)
15 e 16 de julho, em São
José do Rio Preto (USE
Regional de S.J.Rio Preto)
- Informações: Neusa, fone
(0172) 32-3394; c) 29 e 30 
de julho, em São Vicente 
(USE Regional de Santos) 
- Informações: Lucimar,
fone (O 132) 67-3353.

Essa série de eventos re
gionais será concluída com 
o Encontro Estadual que o
Departamento de Infância
da USE promoverá nos dias
16 e 17 de setembro, em
Campinas. Informações:
Cyro Fumagalli (0192) 42-
0958 ou Esmeralda Mattos
(011) 261-4082.

HOSPITAL
ESPÍRITA REALIZA 

CIRURGIA DO 
CORAÇÃO 

A imprensa de São José 

do Rio Preto noticiou, que 
o IELAR - Hospital Espíri
ta Nosso Lar realizou sua
primeira cirurgia cárdiovas
cular no dia 25 de abril, sob
a coordenação de conheci
do cirurgião da cidade. Este
fato demonstra o aperfeiço
amento alcançado pelo IE
LAR.

EDUCAÇÃO EM 
BELÉM 

A convite da União Es
pírita Paraense, Adalgiza 
C.Balieiro (integrante do
Departamento de Educação
da USE) desenvolveu um
disputado Encontro sobre
Educação Espírita, em Be
lém, nos dias 3 e 4 de ju
nho.

JORNADA EM 
RANCHARIA 

A USE Intermunicipal 
de Rancharia promove sua 
VTI Jornada de Confrater
nização Espírita, com pales
tras em todos os sábados de 
julho, sendo conferencistas 
Gervásio E.Rodrigues, 
Osny Carlos Galvão, Mi
guel Benedito Marques, 
Isaías Claro e Estêvão Ca
molesi Júnior. 

AÇÕES IN!ENSAS 
EM SAO 

CAETANO 

A Instituição Assistenci
al Espírita Lar Bom Repou
so, ao completar 21 anos de 
fundação, recebeu o Fundo 
de Solidariedade Social da 
Prefeitura Municipal de São 
Caetano do Sul, um espaço 
no Shopping São Caetano, 
para venda de livros. O "Es
paço Espírita" já foi inau
gurado com tardes de autó
grafo em junho. 

A USE Regional do 
Grande ABC, atualmente 
sediada em São Caetano, 
passará a editar bimestral
mente o jornal "Espaço 
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Aberto", antigo órgão da 
USE Municipal de Santo 
André. Ao mesmo tempo, o 
órgão useano foi convida
do para manter uma coluna 
espírita quinzenal no Jornal 
A Voz do ABC. 

A USE Municipal de 
São Caetano do Sul parti
cipará dos festejos oficiais 
do aniversário da cidade, 
promovendo uma conferên
cia pública de Antonio Ce
sar Perri de Carvalho, na 
noite do dia 11 de agosto, 
no auditório do Instituto 
Municipal de Ensino Supe
rior (av.Goiás,3400). 

FRANCANOS 
EM CÁSSIA 

Os conferencistas Feli
pe Salomão e Eliseu Floren
tino, proferem palestras em 
Cássia (MG), respectiva
mente, sobre aborto e nove
la "A Viagem", nos dias 27 
de agosto e 18 de setembro, 

RELIGIÃO É TEMA 
DE RÁDIO 

Éder Fávaro, ex-diretor 
da USE e atuante na Rádio 
Boa Nova de Guarulhos, no 
dia 25 de maio esteve no 
programa "Rádio Revista" 
da Rádio Gazeta de São 
Paulo, participando de en
trevista sobre o tema "Reli
gião". Éder compareceu re
presentando a USE, acom
panhado de representantes 
do Islamismo, do candom
blé, do teológo Leonardo 
Boff e de um historiador. A 
propósito de "o que é o Es
P,iritismo", indagaram a 
Eder sobre a proposta da 
Doutrina para o homem na 
atualidade, finalidade das 
religiões, pecado, violência, 
fanatismo religioso e con
ceito espírita sobre o céu. 

REENCARNAÇÃO 
NA TV 

A TV Manchete, apre-

senta às 6as. feiras à meia 
noite e meia, após o Jornal 
da Manchete-2a. edição, o 
Programa Reencarnação, 
apresentado por Caio Sala
ma. No dia 23 de junho, lá 
compareceu e foi entrevis
tado Antonio Cesar Perri de 
Carvalho. 

BANCA 
DO 

LIVRO ATIVA 

A banca do livro, cha
mada "Espaço Espírita", 
mantida pela USE Distrital 
Santana, na movimentada 
rua Voluntários da Pátria, 
na Capital, completou seu 
2o. ano em junho. As ven
das nesta banca são cres
centes. 

SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS TERÁ FEIRA 

De 25 de agosto a 2 de 
setembro, a USE Intermu
nicipal de São José dos 
Campos promoverá sua 
24a. Feira do Livro Espíri
ta, tradicionalmente monta
da em praça pública. 

ENCONTRO COM 
DIVALDO 

A Creche Amélia Rodri
gues (Rua Tamarutaca, 190 
- Vila Guiomar, Santo An
dré) promoverá seu IX En
contro Fraterno com Dival
do Franco, em sua sede, a
partir das 9 horas do dia 24
de setembro. Está sendo
lançado um vídeo sobre a
Mansão do Caminho, com
reservas no valor de vinte
reais ( até o dia 1 O de agos
to). Informações: fone
(011) 440-9788.

SUGESTÕES PARA 
SERVIÇO 

ASSISTENCIAL 

Nos dias 21 e 22 de ou-
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tubro, a capital estará sedi
ando um encontro estadual 
promovido pelo Departa
mento de Serviço Assisten
cial da USE. Solicita-se que 
as sugestões de temas sejam 
remetidas ao Departamento 
da USE até meados de se
tembro. 

MATRÍCULAS NO 
INSTITUTO ESPÍRITA 

Logo mais serão inicia
das as reservas de vagas 
para a Escola Hilário Ribei
ro, mantida pelo Instituto 
Espírita de Educação (rua 
Leopoldo Couto Magalhães 
Jr., 695 - fone 829-9804, 
São Paulo). A Esoola ofe
rece l o. grau completo, 
maternal,jardim e pré-esco
la, nos períodos normal e 
integral. 

USE NA 
BIENAL 

A USE já se inscreveu 
junto à Câmara Brasileira 
do Livro para mais uma vez 
montar estande na Bienal In
ternacional do Livro. Este 
grande evento livreiro está 
programado para agosto de 
1996, em São Paulo. 

NOVOS 
PERÍÓDICOS 

Mais alguns periódicos 
vêm a lume: "Página Espí
rita" da USE Intermunicipal 
de Lins e "Jornal das Moci
dades Espíritas" da ME 
Allan Kardec, de Tupã. 

USE VISITA 
FEESP 

A diretoria da FEESP, 
presidida por Moacir Petro
ne, teve um momento de 
confraternização no dia 14 
de junho, com a visita de 
dirigentes da USE: presiden
te, Atíllio Campanini, Luiz 
A. Zanardi, José A.L. Bali-

eiro, A. César Perri de Car
valho, Amélio F. Fabro Fi
lho e Moacir Camargo. 
Agradecimentos e avalia
ções a propósito do 9o. 
Congresso Estadual da 
USE foram feitos. 

CONGRESSO 
MÉDICO-ESPÍRITA 

São Paulo sediou mais 
um Congresso Nacional da 
AMESP, entre 15 e 1 7 de 
junho passado. Com 500 
inscritos e representantes de 
Associações Médico-Espí
ritas de vários Estados ( 1 O 
constituídas e 5 em cria
ção). Na abertura, falaram 
a presidente da AMESP, 
Marlene R.S. Nobre, o pre
sidente da USE, Atílio 
Campanini, além de presi
dente da FEESP e represen
tante da FEB, prefeito de 
Valinhos e o deputado Al
berto Calvo, com palestra 
do dr. Nubor Facure. No 
programa, destaque para as 
considerações sobre curas 
paranormais no contexto 
médico, feitas pelo dr. Ro
naldo Dantas L. Figueira e 
a conferência sobre home
opatia feita pelo dr. Alfre
do de Castro. 

ENCONTRO 
ESATADUAL DE 
EDUCADORES 

O Departamento de 
Educação da USE promo
verá mais um Encontro Es
tadual, em São Paulo, nos 
dias 19 e 20 de agosto. Este 
evento se destina a profes
sores espíritas do lo. grau 
ao ensino superior. O pro
grama será coordenado por 
Adalgisa Balieiro. Informa
ções: Iolanda Húngaro, fone 
(011) 63-4871.

ASSINE 
DIRIGENTE 

ESPÍRITA 



USE EDITORA 

Além das obras de Edições USE, dispomos de obras das várias Editoras, como distribuidores. 
Consulte-nos sobre prazos e descontos. Condições especiais para Feiras do Livro. 

Livros e opúsculos: 

Atividades Doutrinárias __________________________ 4,70 
Aulas para o Jardim - esgotado/em revisão 
Anais do 80. Congresso Estadual de Espiritismo (1992) ___ __. __________ 3,00 
Centros e Dirigentes Espíritas - Autores Diversos ________________ 5,50 
Centro Espírita (O) - Wilson Garcia - esgotado. 
Centro Espírita e suas Histórias - Wilson Garcia ________________ 5,50 
Ciência Espírita - J.Herculano Pires _____________________ 6,00 
Como Escrever para a Imprensa Espírita - Ivan René Franzolim - reedição ampliada no prelo. 
Diálogo com, Dirigentes e Trabalhadores Espíritas - Divaldo P.Franco - esgotado. 
Direção de Orgãos de Unificação - Autores Diversos _______________ 2,50 
Dirigentes de Sessões e Práticas Espíritas - Emílio Manso Vieira __________ 4,00 
Espiritismo no Pensamento e na Ação (O)/Anais do 9o. Congresso Estadual 
de Espiritismo _____________________________ 2,50 

Espiritismo e Problemas Humanos (O) - Deolindo Amorim/Hermínio e.Miranda _ _ _ _ _  6,50 
Estatuto Social da USE __________________________ 1,00 
Evangelização Infantil - esgotado/em revisão 
Família e Espiritismo - Autores Diversos ___________________ 7,00 
Família, o Espírito e o Tempo (O) - Autores Diversos _______________ 5,50 
Grupo de Gestantes - Maria Apparecida Valente/Elaine Curti Ramazzini _ _ _ _ _ _ _  8,00 
Idoso no Centro Espírita (O) - Maria Apparecida Valente/Elaine Curti Ramazzini _____ 4,50 
Laços de Família - Divaldo Pereira Franco/Autores Diversos ____________ 5,50 
Manual do Expositor Espfrita __ �-------=------=-------2,50 
Organização Administrativa e Jurídica ____________________ 1,00 
Serviço Assistencial Espírita - Autores Diversos _________________ 6,50 
Grupo de Mães e de Pais - reedição revista e ampliada no prelo. 
Grupo Mirim e de Jovens - esgotado/em revisão. 
Subsídios para Atividades Doutrinárias ___________________ 4,00 
Vídeos, fitas, discos e outras produções: 
Adesivo - Campanha Viver em Família _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,60 
Fitas cassete - Palestra de Divaldo P.Franco - Lançamento da Campanha Viver em Família 12,00 
Fitas de vídeo (2) - 80. Congresso Estadual de Espiritismo (cada) _________ 23,00 
Fitas de vídeo (5) - 9o. Congresso Estadual de Espiritismo (cada) _________ 25,00 
Fitas de vídeo (5) - Simpósio do Lançamento da Campanha Viver em Família (cada) _ _ 23,00 
Fitas de vídeo (3) - Simpósio "A família, o Espírito e o Tempo" ___________ 23,00 
L.P. "Nos Jardins da Terra Azul" - Moacyr Camargo _______________ 10,00

Pedidos para: 

USE - União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 
Rua Dr.Gabriel Piza, 433 (perto do Metrô Santana) 
CEP 02036-011 - São Paulo - Fone/FAX (011) 290-8108. 

Promoções de lançamentos: 

Grupo de Gestante 
Anais do 9o. Congresso Estadual de Espiritismo 
Ciência Espírita 
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REPORTAGEM 

ESFORÇO CONJUNTO PARA DIVULGAÇAO 
A cidade de Franca conta com exitosa experiência de divulgação, centralizada em um ponto comercial 

implantado no tradicional centro da cidade. 

movimento espírita 
passou por momen
tos de profunda 
modificação à vis
ta de uma autênti
ca explosão de pro

dução e de vendas de livros, 
principalmente, a partir dos 
anos 70. Inclusive, por ini
ciativa de Richard Simonet
ti, nasceram os clubes do li
vro espírita. 

Franca sempre contou 
com um vasto e ativo mo
vimento espírita. Mas no 
"dia do livro espírita" - 18 
de abril de 1981, fundou-se 
o IDEFRA N - Instituto de
Divulgação Espírita de
Franca. A proposta era ino
vadora, pretendendo-se a
unificação de todo o movi
mento do livro daquela ci
dade. Implantado em prédio
próprio (Rua Major Clau
diano, 2181/185), num pon
to comercial, no centro da
cidade, o IDEFRAN reuniu
as atividades livreiras e de
divulgação em geral e pas
sou a ser uma referência
sobre o Espiritismo. Aque
les que têm dúvidas espiri
tuais, os interessados em
Espiritismo e os curiosos
que transitam pela movi
mentada rua, tendo placa in
dentificadora e portas aber
tas, evidentemente que en
tram. Isto é relevante, pois
dá visibilidade ao Espiritis
mo e, sem dúvida, facilita
àqueles que durante o dia,
até de passagem, procuram
alguma informação.

Livraria 

Atualmente, a livraria 
possue todos os livros edi
tados e atua também como 
distribuidora. O atendimen
to é regional, desde Barre
tos, São Joaquim da Barra, 

Sede do IDEFRAN, na cidade de Franca 

Vista interna da Livraria do IDEFRAN 

Batatais, Pedregulho até ci
dades mineiras próximas 
como Passos e Cássia. No 
atendimento a varejo, tam
bém é intensa a saída de li
vros. Os livros são vendi
dos com descontos especi
alíssimos e em grandes 
quantidades na tradicional 
"Semana do Livro Espírita" 
promovida pela USE Inter
municipal de Franca nos 
meses de abril. Eventual
mente, o recinto do IDE
FRAN também funciona 
como ponto para autógra
fos de autores espíritas. 

Biblioteca 

Fato praticamente ino
vador é o funcionamento da 
biblioteca espírita em recin
to comercial. Conta com um 
acervo de 3 .100 livros e re
tirada média diária é de 1 O 
livros. Esta circulação de 
livros é expressiva e, sem 
dúvida, ocorre por ser uma 
biblioteca aberta ao públi
co. Os livros mais requisi
tados são os romances. Há 
um sistema de controle e de 
acompanhamento para as 
devoluções, contando até 
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com "mirins" contratados. 

Clube do livro 

Passada a fase de expan
são dos "clubes", o IDE
FRAN manteve em excelen
tes condições o funciona
mento de seu clube do livro 
espírita. Hoje, é um dos 
maiores do Estado, contan
do com 1500 associados, 
com mensalidade bem razo
ável. Entre estes há três 
modalidades: retiram o livro 
na sede e a mensalidade é 
mais acessível, recebem o 
livro em casa e, recebem o 
livro pelo reembolso postal. 
Nesta última modalidade há 
associados de diversas loca
lidades do país. 

Videoteca 

A mais recente forma, e 
bem atualizada, de colabo
ração com a divulgação é 
propiciada pela videoteca. 
Esta conta com 250 títulos 
de vídeos para emprésti
mos, mediante pagamento 
de taxa similar às das vide
olocadoras. Os vídeos são 
elaborados a partir de gra
vações de palestras e aqui
sições, inclusive de filmes 
com temática espírita, nas 
próprias distribuidoras de 
vídeos. Relatou-nos Felipe 
Salomão que o vídeo do fil
me "Ghost" estava disponí
vel no IDEFRAN antes 
mesmo de sua exibição no 
cinema da cidade. 

A experiência do IDE
FRAN - de unificar moda
lidades de divulgação do 
Espiritismo - deu certo. Aí 
está uma ação a ser imple
mentada, com as devidas 
adequações às diversas re
alidades. 




