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Centro �pírrta desperta
atençao de 34 pa1ses
O Congresso Mundial de Espiritismo, promovido pela FEB
em Brasília no perído de 1 º a 5 de outubro último, levou à
capital do país mais de 2,3 mil pessoas representando o
movimento espírita de 34 países. Depois do Brasil, Portu
gal teve a maior representação. Nas páginas 8 e 9 você tem
uma visão geral do que foi o evento.
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Acima, à
esquerda,
Roger Perez,
da França;
ao lado o
argentino
Durante e o
presidente
da FEB,
Jurandir
Borges de
Souza.
Abaixo, o
presidente
da USE,
Attílio
Campanini,
que dirigiu
painel sobre
obsessão.

OPINIAO

Consolo e
Informação
Alguns confundem a casa es
pírita bem orientada com orga
nização administrativa. E quan
do isto acontece, observamos a
supremacia de algumas ideolo
gias em detrimento de outras,
forçando a casa a viajar pelo
tempo sem o equilíbrio doutri
nário que desejaria Kardec.
Os argumentos de que se
deve respeitar a boa vontade
dos que dirigem a casa espírita
parecem hoje plenamente supe
rados pelo raciocínio. Ninguém
é, em tese, obrigado a assumir
o que não deseja, mas, uma vez
que assume a responsabilidade
de comandar a casa espírita,
deve dotar-se de bom-senso
para desenvolver sua tarefa.
Ora, somente o bom-senso é
capaz de orientar o homem a
encontrar o ponto de equilíbrio
da casa espírita, no que respei
ta à sua condução doutrinário
administrativa. E, neste caso, a
entender que nem só de conso
lo vive o Espiritismo.
Consolar é o mesmo que su
avizar ou aliviar o sofrimento
e para realizar esta função a
casa possui dois caminhos: pro
mover reuniões específicas de
cura, simplesmente, ou atender
às necessidades de consolação
através de um misto de assis
tência espiritual e informação
doutrinária.
No primeiro caso, fica fácil
perceber que o indivíduo con
solado, mesmo que definitiva2
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mente, pode muito bem não
aproveitar nada além do que re
cebeu e o consolo, portanto, se
gundo os interesses doutrinári
os, torna-se improdutivo.
O indivíduo bem informado,
no entando, é o de quem mais
se pode esperar que realize as
aspirações do Espiritismo no
que concerne ao seu progresso
ou evolução, uma vez que a in
formação desenvolve o discer
nimento e ensina o homem a ca
minhar utilizando as próprias
forças.
Está claro que o ponto de
equilíbrio da casa espírita é o bi
nômio consolo-informação. E
isto fica muito mais evidente
quando se observa que as casas
que se deixam levar por um ou
outro, apenas, acabam por en
frentar situações que as tomam,
elas mesmas, desequilibradas.
Movida por sentimentos pes
soais e sem entender esse aspec
to do equilíbrio com consolo-in
formação, a direção da casa es
pírita acabará, sem nenhuma
dúvida, realizando muito mais
o interesse dos seus dirigentes,
mesmo que eles revistam sua
ação com a capa do ideal, do
que os objetivos propostos por
Allan Kardec em sua Codifica
ção.
É preciso, portanto, estar re
pensando sempre os destinos
para os quais direcionamos a
casa espírita. O equilíbrio exi
ge também movimento.
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HISTORIA

A 1 ª liderança espírita feminina

Dia 23 de novembro transcorrem 200 anos de
nascimento de Amélie Boudet. A sra. Allan Kardec,
foi exemplo de dedicação ao Espiritismo nascente.
Em sua residência surgiu o ] ª Centro Espírita do
mundo.
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Antonio Cesar Perri de Carvalho
São Paulo - SP
A esposa de Kardec dei vez na residência do casal, na
xou marcas notáveis como Passage de Saint-Anne.
professora e como sustentácu
Em passagens por Paris,
lo para as obras do Codifica procuramos visitar as residên
dor do Espiritismo. Amélie cias do casal. Enlevamo-nos
Gabrielle De Lacombe Bou com a leitura de obra Canuto
det Rivail - "Gaby" na inti Abreu (I>, postumamente pu
midade e somente Amélie blicada, imaginando cenas da
Boudet no meio professoral
época. Baseado em dados his
, nasceu aos 23/11/1795, em tóricos, o autor discorre de
Thiais.
forma livre e romanceada so
Filha única, educada de bre o que teria sido o dia 18/
forma refinada, com sólida 4/1857 - lançamento de "O
formação humanística, diplo
Livro dos Espíritos".
mou-se na primeira Escola
O cenário é o lar do casal
Normal leiga, em Paris, sob Rivail, modesto apartamento
método de Pestalozzi. Foi pro de fundos do 2° andar do pré
fessora de letras e belas artes, dio número da rua dos Márti
poetisa e pintora na mocida res. Amigos do casal estari
de. Casou-se com o Prof. am se regozijando com o lan
D.H.L.Rivail - o futuro Kar çamento da obra inaugural da
dec, aos 6/2/1832, sendo nove Doutrina Espírita - "o traba
anos mais velha que o mari lho mais importante de minha
do.
vida pelo enorme benefício
O casal Rivail fundou es que, certamente espalhará"
colas e lecionou em várias ("Memórias" do Prof. Rivail).
outras, trabalhou pioneira
Madame Rivail, naquele
mente pela educação femini• sarau, ostentava as vestes e as
na, chegando a fundar um jóias que recebera do marido
pequeno pensionato de moci na recente "bodas de prata".
nhas, na zona suburbana de Cenas sobre o casal são rela
Paris.
tadas por Léon Denis (3), ain
Boudet notabilizou-se da jovem e por ocasião de seu
também como a grande incen
primeiro encontro com Kar
tivadora da obra do Codifica dec, quando este visitava os
dor do Espiritismo. Durante espíritas da Touraine: "No dia
quase 40 anos foi a compa seguinte, voltei à Spirite-Vil
nheira dedicada de seu mari le para visitar o Mestre. En
do - "( ... ) minha mulher ade contrei-o de pé sobre peque
riu plenamente aos meus in no banco, junto a uma gran
tentos e me secundou na mi de cerejeira, a colher frutos
nha laboriosa tarefa, como o que atirava à sra. Allan Kar
faz ainda, através de um tra dec. Era uma cena bucólica,
balho frequentemente acima contrastando alegremente
de suas forças, sacrificando, com as suas graves preocupa
sem pesar, os prazeres e as ções".
distrações do mundo aos quais
Amélie teve importante
sua posição de família havia papel após a desencarnação
habituado" < 5 l_
do Codificador, apesar da ida
Em 1857, no apartamen de avançada. Estudou cuida
to da rua dos Mártires, nas dosamente o Projeto de Kar
ceu a reunião que originou a dec, e na reunião da Socieda
· fundação da Sociedade Pari de Parisiense de Estudos Es
siense de Estudos Espíritas píritas, aos 3/7/1869, fundou
(1858). Depois de passar pelo a "Sociedade Anônima do
Palais Royal, a Sociedade fi.m Espiritismo".
cionou a partir de 1860 outra
As atividades editoriais,

garantiriam a publicação da
"Revista Espírita" e das obras
de Kardec. Logo depois, em
1871, ela passou a contar com
a decisiva atuação de Pierre
Gaetan Leymarie, um dos
mais fervorosos discípulos de
Kardec. Com lucidez e alti
vez ela deu testemunhos no
tribunal, no lamentável "pro
cesso dos espíritas", que en
volvia o fotógrafo e médium
Buguet.
Com 80 anos de idade ela
foi intimada para depor "Nem sequer a viúva Allan
Kardec (...) teve o tratamento
devido aos seus cabelos bran
cos, conforme protesto verbal,
na hora, e escrito, que exigiu
fosse exarado nos autos res
pectivos"<2l.
Amélie Boudet desencar
nou aos 21/1/1883. No sepul
tamento, Leymarie foi claro e
objetivo: "...a publicação tan
to de "O Livro dos Espíritos",

quanto da "Revista Espírita"
se deveu em grande parte à
firmeza de ânimo, à insistên
cia, à perseverança de Mada
me Allan Kardec" < 4l_ O 2°
centenário de nascimento da
Sra. Allan Kardec deve esti
mular a leitura sobre seus fei
tos educacionais e doutriná
rios. Ela não foi a presidente
das sociedades, mas, uma das
fundadoras e, em momentos
dificeis foi o sustentáculo, atu
ando como dirigente e líder
natural. Seu lar embalou o
nascimento do Espiritismo!
Referências bibliográficas: 1) Canuto
Abreu, S. - "O Livro dos Espíritos e sua
Tradição Histórica e Lendária", São Paulo,
Ed. Lar da Famflia Universal, 1992; 2)
Leymaríe, Madame P.G. - Processo dos
Espíritas (Trad.Miranda, H.C.), Rio, FEB,
1976; 3) Luce, G. - Vida e Obra de Léon
Denis (Trad. Maillet, M.), S.Paulo, Edicel,
1968; 4) Wantu/1, Z. e Thiesen, F. - Attan
Kardec, vots. I e Ili, Rio, FEB, 1979; 5)
Wantuil de Freitas, A. - Madame Allan
Kardec, Reformador, vot. 75, no. 4, abril
de 1957, pgs. 21-25.
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INTERNACIONAL

Centro Espírita desperta
atenção de 34 países

Durante os cinco dias do] ª Congresso Mundial de Espiritismo, em Brasília, numeroso público mostrou
se ávido pela programação sobre o Centro Espírita. Líderes opinam sobre o movimento internacional.
Promovido pelo Conse
lho Espírita Internacional e
efetivado pela Federação
Espírita Brasileira, o 1 °
Congresso Espírita Mundi
al, aconteceu em Brasília,
entre 1° e 5 de outubro. O
conclave desenvolveu-se no
Clube do Exército, às mar
gens do Lago Paranoá. A
cerimônia de abertura foi
transmitida a todo o país,
para os auditórios da EM
BRATEL. As TVs Man
chete e Globo de Brasilia
gravaram entrevistas com o
presidente da FEB, o ccor
denador do Congresso Nes
tor Masotti e com Divaldo
P.Franco.
Inscreveram-se 25 89
pessoas, a maioria do Bra
sil (2328) e representantes
de 33 países. Delegações es
trangeiras mais numerosas:
Portugal (57), Colômbia
(38), EUA (21) e Argenti
na (20). O tema central "O
Centro Espírita - unidade
fundamental do movimento
espírita", foi subdividido
em 42 sub-temas na forma
de conferências, painéis e
mesas-redondas, contando
com expositores estrangei
ros e de todas as regiões do
país. Geralmente com ativi
dades simultâneas em qua
tro auditórios, havia vivo
interesse pelos temas. O
evento foi aberto e encerra
do com conferências de Di
valdo Pereira Franco.
No dia 3 de outubro, a
Assembléia Legislativa do
Distrito Federal realizou
uma sessão solene em ho
menagem a Allan Kardec,
Compuseram a mesa o pre
sidente da FEB Juvanir
Borges de Souza e Divaldo
P.Franco que proferiu uma
8

conferência. No dia 4 hou
ve reunião do Conselho Fe
derativo Nacional. Depois
do Congresso, reuniu-se a
Comissão Executiva do
Conselho Espírita Interna
cional. O próximo Congres
so acontecerá em Portugal.

PARTICIPAÇÃO
PAULISTA
No programa, São Pau
lo esteve presente com os
seguintes expositores: Aldo
Aguilar Bianco, Altivo Fer
reira, Antonio Cesar Perri
de Carvalho, Aylton Paiva,
Célia Maria Rey de Carva
lho, Elaine Curti Ramazzi
ni, Heloísa Pires, Júlia Nezu
de Oliveira, Marlene Rossi
Severino Nobre, Merhy
Seba, Ney Prieto Peres e
Paulo Roberto Pereira da
Costa.
Também eram do Esta
do 20% dos apresentadores
dos 65 temas livres. Moa
cyr Camargo e Assunção
atuaram em apresentações
artísticas. Os paulistas fo
ram a 4a. representação
nacional (195 inscritos), em
seguida a Brasília, Rio e
Minas.
O desenvolvimento do
evento em dias de semana e
o fato de dois recentes Con
gressos Estaduais da USE,
abordarem temas sobre
Centro Espírita, seguidos de
encontros regionais e divul
gação dos Anais, são alguns
dos fatores de não haver
maior presença.
Entre os vários stands de
livros, estavam os da USE,
AMESP/F olha Espírita,
Feira do Livro (movimento
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de feiras/
IDE), Ban
ca de "O
Clarim".

-

GRAVAÇÃO
VÍDEO
Os víde
os das sesde
s ões
abertura e
de encerramento gravados pela Masotti coordenou o Congresso
SIG Comunicações poderão ser encomendadas das nações. O momento é
aos cuidados da Comissão expressivo para o movimen
Organizadora na FEB. O to espírita das Américas, o
documentário geral poderá que mostra que o vácuo
ser obtido com 'Tele-Visão causado pelas religiões tra
Espírita" (a/c Sirlei Noguei dicionais está sendo preen
ra, Caixa Postal 114, CEP chico com respostas positi
16001-970, Araçatuba, vas por todos aqueles que
ainda indagam: quem sou?
SP).
de onde venho? para onde
vou?"

OPINIÕES DE
ÚDERES
ES'IIIANGEIROS

Os representantes es
trangeiros mostraram-se
muito entusiasmados com o
Congresso e com a intensi
ficação das atividades espí
ritas em seus países de ori
gem. Eis algumas opiniões:
Juan Durante, da Ar
gentina, falou-nos sobre o
CEI e sobre as Américas:
"Sentimos que com o nas
cimento do Conselho Espí
rita fnternacional, o Espiri
tismo ocupa o lugar que lhe
corresponde no concerto

John M. Zerio, dos Es
tados Unidos, divulgava o
lançamento de uma nova
versão em inglês de "O Li
vro dos Espíritos", com sig
nificativa cerimônia no "In
dependence Park" de Fila
délfia (o mesmo do tratado
da independência america
na), dia 14 de outubro, con
tando com conferência de
Divaldo P.Franco.
Brasileiro há muitos
anos radicado nos EUA e
dedicado à formação de
grupos onde se fala exclu
sivamente o inglês e volta
do a americanos natos, Ze
rio relatou-nos: "O objeti
vo do trabalho centrado no

._ 1

ACUNlhCh

letras, discriminando
autor(es) e intérprete(s).
Estes deverão assinar auto
rização de uso da composi
ção e da interpretação em
favor da USE.
As músicas deverão tra
tar de temas espíritas ou
conter mensagens positivas,
não sendo necessário ser
inédita. A comissão julga
dora comunicará aos inscri
tos sobre a aceitação de sua
participação. Em fevereiro
de 1996 serão feitas prévi
as para a pré-classificação
das músicas inscritas. A fi
nal acontecerá no dia 3 de
março, por ocasião dos 24
anos do programa radiofô
nico "Momento Espírita".

IIENALH
A USE e a FEB firma
ram acordo para estarem
juntas na Bienal Internaci
onal do Livro, programada
para agosto de 1996 em São
Paulo. Com um amplo
stand esta atuação conjun
ta fortalecerá a divulgação
do livro espírita no evento.

ADE RENOVA
A Associação Brasilei
ra de Divulgadores do Es
piritismo - ABRADE, ele
geu seu presidente Wilson
Longobucco (ADE-RJ) e
secretário executivo Mar
cus Vinicius Ferraz Pache
co (ADE-PE), com sede à
rua dos Inválidos, 34 sala
402 - CEP 20231-040, RJ.
A, ADE-SP, presidida
por Eder Fávaro, realiza
reunião na sede da USE no
dia 15 de novembro, como
parte dos preparativos para
a programação de um even
to estadual.

INS'fflUTO DE
CULIUIA
O tradicional Instituto

de Cultura Espírita do Bra
sil (R.dos Inválidos, 182 CEP 20231-020, Rio de
Janeiro) divulgou o opúscu
lo "Programa de Atividades
1995". E a primeira vez que
o Instituto publica seu pro
grama em forma de opús
culo, contendo o plano de
curso de cada disciplina, o
calendário dos eventos e re
ferências sobre os integran
tes do corpo de expositores.

MATRÍCULAS NO
INSfflVTO ESPÍRITA
Estão abertas as matrí
culas na Escola Hilário Ri
beiro, mantida pelo Institu
to Espírita de Educação
(rua Leopoldo Couto Ma
galhães Jr., 695 - fone 8299804, São Paulo). A Esco
la oferece 1 o. grau comple
to, maternal, jardim e pré
escola, nos períodos normal
e integral.

MlfflRÃO FAIA
VOWNIÁRIOS
O Ambulatório Dr. Ros
si, da Instituição Assisten
cial Meimei pretende ampli
ar seu quadro de profissionais voluntários da área da
saúde . Assim, realiza o
"mutirão-valorização da
vida" e os interessados de
verão encaminhar-se ao
e.E.Obreiros do Senhor
(R.General Craveiro Lopes,
195 - Rudge Ramos, São
Bernardo do Campo) às 3""
e 6us feiras á tarde, para en
trevistas. Informações: fone
(011) 418-7033.

MNTOSNO
NOIDES'II
De 2 a 5 de novembro
se desenvolve o 1° Congres
so Espírita do Estado do
Ceará, promovido pela Fe
deração Espírita do Estado
do Ceará. Com o tema cen
tral "O Espiritismo para o
3° Milênio", o evento acon
tece no Centro de Conven
ções de Fortaleza.
No período de 23 a 26
de novembro ocorre o "3°
Fórum de Debates Espíritas
do Estado de Alagoas", nas
dependências do Hotel Me
liá, em Maceió. O tema cen
tral gira em tomo das ques
tões envolventes na relação
social.

IOLfflMINGLÊS
FOCALIZA USE
O boletim da "British
Union of Spiritist Societi
es", editado em Londres e
em inglês, no exemplar
abril-junho/95, trouxe en
trevista de Ana Sinclair com
Antonio Cesar Perri de Car
valho, esclarecendo como
funciona o movimento de
unificação paulista e as
ações da USE. Na edição
de julho-setembro, este Bo
letim trouxe o artigo "Edu
cation", assinado por Elai
ne Curti Ramazzini.

AYAUAÇÃO EM
RIO PRETO
Durante confraterniza
ção promovida nela USE de
São José do Rio Preto, o II

Eatrangelros • USE

Em função do Congresso Mundial, alguns estran
geiros visitaram a USE: Sonia Sumi (Japão) e a dele
gação da "Cadena Heliosofica Guatemalteca" cum
priram roteiro doutrinário e foram recebidos comjan
tar na USE.
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CORAJE, 117 participan
tes responderam à avaliação
sobre o evento. Como su
gestões para o próximo
evento, predominaram os
temas sobre relacionamen
to familiar e lar, seguido
depois por transcomunica
ção e mediunidade.

CHICO XAVIER
NATV
A TV SBT, apresentou
uma entrevista inédita e re
cente com Chico Xavier, na
tarde do dia 1 ° de outubro,
durante programa de Gugu
Liberato, com o objetivo de
esclarecer que o médium
prossegue lúcido, traba
lhando dentro de suas pos
sibilidades e, desautorizan
do propaladas campanhas
em favor de suas atividades.

1� FESTIVAL DE
POESIA MEDIÚNICA
Acontece no próximo
mês de dezembro, dia 3, às
1 O horas da manhã, na sede
nova da FEESP à Rua Ma
ria Paula, 140, em São Pau
lo, o 1° Festival de Poesia
Mediúnica. Organizado
pelo Departamento de Ar
tes da Federação e com a
supervisão do jornalista
Jorge Rizzini, o Festival
apresentará poesias psico
grafadas por Chico Xavier,
Dolores Bacelar, Fernando
de Lacerda e Rizzini.
Diversos artista estão
confirmados para participa
rem do evento, entre eles
Paulo Figueiredo, Beth
Bruno, Thaís de Andrade,
Célia Helena e Neyde Ale
xandre, além do conhecido
radialista Luiz, do progra
ma Aqui e Agora do SBT.
A entrada é franca. O
auditório da nova sede da
FEESP tem capacidade
para cerca de 1800 pesso
as, lotação esta que deverá
ser atingida no evento.

"'

EDIÇOES USE
UVROS E JORNAL WLTADOSAOS DIRIGENTES E COLABORADORES
Livros e opá-los:

,,...s:

Atividades Doutrinárias....................................................................................................................4, 70
Aulas para o Jardim - esgotado/em revisão
Anais co 8o Congresso Estadual de Espiritismo (1992)............................................ ......................3,00
Centros e o·ngentes Espíritas-Autores Diversos.............................. : ...............................................5,50
Centre Esp'rita (O) - Wilson Garcia - a ser reeditado.
Centro Espírita e suas Histórias-Wilson Garcia................................................................................5,50
C ê..,aa ::spírita -J.Herculano Pires..................................................................................................6,00
Cor:: E:screver para a Imprensa Espírita - Ivan René Franzolim - reedição ampliada no prelo.
D a ogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas - Divaldo P.Franco - a ser reeditado.
Direção de Órgãos de Unificação-Autores Diversos........................................................................ 2,50
:) 'lgertes de Sessões e Práticas Espíritas-Emílio Manso Vieira.....................................................4,00
Eso rfsmo no P ensamento e na Ação (O)/Anais do 9o. Congresso Estadual de Espiritismo...........2,50
Eso ,..,.t smo e Problemas Humanos (O)-Deolindo Amorim/Hermínio e.Miranda........................... 6,50
Estatuto Social da USE.................................................................................................................... 1,00
E,a,.,ge ·zação Infantil - esgotado/em revisão
Farr· a e Espiritismo-Autores Diversos............................................................................................ 7,00
Fam1 ia o Espírito e o Tempo (O)-Autores Diversos........................................................................5,50
Grupo de Gestantes - Maria Apparecida Valente/Elaine Curti Ramazzini..........................................8,00
ldosono Centro Espírita (O)-Maria Apparecida Valente/Elaine Curti Ramazzini...............................4,50
Laços de Família-Divaldo Pereira Franco/Autores Diversos.............................................................5,50
Manual do Expositor Espírita.............................................................................................................2,50
Organização Administrativa e Jurídica............................................................................................... 1,00
Servço Assistencial Espírita -Autores Diversos.................................................................................6,50
G'"Uoo de ,'ães e de Pais - reedição revista e ampliada no prelo.
G'LPO .� ,.,rn e de Jovens - esgotado/em revisão.
S .os·c os oa '"a Atividades Doutrinárias................................................................. ............................4,00

.......

:

�Dirigen·e Eso,rta - bimestral-assinatura anual de mantenedor........................... ........................ 11,00

Yí·■DI, .......H. e outra prodUfÕN:

Ades .o-CaMpanha Viver em Família............................................................................................... 0,60
Fitas cassere-Palestra de Divaldo P.Franco-Lançamento da Campanha Viver em Família.......... 12,00
Fitas oe • aeo 2 -80. Congresso Estadual de Espiritismo (cada)...................................................23,00
Fitas de . aeo 5 -9o. Congresso Estadual de Espiritismo (cada)...................................................25,00
Fitas de 1ídeo 5'-Simpósio do Lançamento da Campanha Viver em Família (cada)..................23,00
Fitas de 'ídeo 31 - Simpósio "A família, o Espírito e o Tempo" .................................................23,00
L.P. "Nos Jard·ns da Terra Azul"-Moacyr Camargo.......................................................................... 10,00

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

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.
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ASSINAIURA DE 1'DIRIGEN'IE ESPÍRITAª
Nome __________________
End __________________
Est.
Cidade __________ CEP
Remeto o cheque cruzado e nominal à USE para a assinatura
anual de mantenedor (R$1 l,00):
Banco _____Cheque no�__ _ Data_/_/ 95
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REPORTAGEM

"A Doutrina Espírita" é lema de Centro �
Ativo Centro Espírita da periferia da capital paulista é exemplo de segurança doutrinária.

A cerca de 30 quilome
tros da Praça da Sé, no ex
tremo leste de São Paulo,
desde 1961, funciona o
Centro Espírita Adolfo Be
zerra de Menezes, em sede
própria (R.Camomila, 375,
Jardim Helena) no bairro de
São Miguel Paulista).
Se não fossem algumas
indústrias químicas na re
gião, o bairro lembraria
muito o interior do Estado.
No bairro, residem comer
ciantes e muitos operários.
É este pessoal que, ao sair
do serviço neste e em outros
bairros da metrópole, mui
tas vezes vai direto ao Cen
tro, antes do repouso no
próprio lar.
Em entrevista com o
fundador do Centro José
Isuíno, alagoano radicado
há 51 anos na capital, ou
vimos que "o Centro está
em bom nível porque até
antes de fundá-lo, ele já era
ligado à USE" e também
que este foi o primeiro Cen
tro a adotar o roteiro de cur
sos do opúsculo "Ativida
des Doutrinárias" da USE.
Comentou que sua pre
ocupação sempre foi enfa
tizar a área doutrinária, pois
"a Doutrina dá orientação,
levanta a pessoa". Relatou
nos vários casos em que o
benefício espiritual foi o
responsável inclusive pelo
reerguimento de carencia
dos materiais.
A equipe de dirigentes e
de expositores é do próprio
bairro, e preparada ao lon
go do desenvolvimento dos
cursos e reuniões do Cen
tro. Os dirigentes do "Be-

...

Reunião pública no Bezerra de Menezes

zerra de Menezes" estão
sempre atentos ao intercâm
bio. Inclusive, contam com
bom departamento de rela
ções humanas, rotineira
mente expedindo cartões de
felicitações de aniversário e
de final de ano a exposito
res e dirigentes espíritas.
Além de estarem sempre
presentes em atividades na
USE (na distrital, regional
e estadual) propiciam pales
tras de visitantes no Centro.
Esta equipe, comumente, se
incumbe das refeições em
eventos realizados na sede
da USE.
Há várias opções de reu
niões públicas, mais indica
das para novatos são às 4as
e 6as feiras, pois contam
com o atendimento fraterno
prévio às mesmas. Em se
guida, na 4ª acontece a reu
nião com palestras e fluido-
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terapia e, simultaneamente, com reuniões de desobseso curso de aprendizado da , são. No período da manhã
Doutrina Espírita (1 ° e 2° do sábado, desenvolve-se a
assistência a cerca de 50
anos).
Cerca de 100 pessoas crianças carentes do bairro,
estão frequentando este cur incluindo café da manhã,
so. Às 6as. além do mesmo evangelização, fluidotera
tipo de reunião há evange pia e almoço.
O Centro dispõe de uma
lização para a infância.
Neste dia, geralmente fre livraria, funcionando em
quentam cerca de 200 adul todos os dias das reuniões e
tos e um bom número de com média mensal de ven
da perto 150 livros. Promo
crianças.
O mesmo esquema da 6ª ve feiras do livro em locais
feira se repete no período da públicos do bairro, no mí
manhã do domingo, acres nimo, duas vezes ao ano, em
centando-se ainda reuniões junho e em dezembro.
Aí está, num dos limites
de pré-mocidade e de moci
extremos da capital paulis
dade.
As reuniões mais restri ta, um Centro Espírito ati
tas ocorrem às 235 feiras, vo, bem integrado ao mmi
com mediúnicas (tipo dou mento, assentado em bases
trinação) e de desenvolvi doutrinárias, preocupado
mento mediúnico; na 3 ª fei com a divulgação da Dou
ra, com o 3 ° ano do curso trina e contando com boa
de aprendizado, e, às 5a.\ frequência.
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