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3º milênio não trará mudanças 
, muito bruscas 

Cinqüentenário 
da USE tem 

' 

cronograma de 
atividades 

Falta menos de dois anos para que a 
USE complete o seu cinqüentenário de fun
dação. 1977 será um ano de inúmeras co
memorações, as quais terão seu início já 
agora em 1996. O cronograma foi delinea
do e aprovado pelo Conselho Deliberati
vo. Leia matéria completa na página 6. 

A proximidade do terceiro milênio apresenta, para 
muitos, uma certa dose de ilusões e fantasias. O só 
fato de se entrar em nova época parece-lhes o come
ço de um mundo de soluções dos graves problemas 
que existem no planeta Terra. Entretanto, não se deve 
esperar uma transformação brusca, como se as coi
sas acontecessem num passe de mágica. As esperan
ças de novo tempo e nova sociedade podem alimen
tar os corações mas a realidade mostra que o homem 
tem muito a fazer antes de sonhar. Página 3. 

A qualidade dos 
centros e o 
movimento 

, . 

espmta 
Estamos na época de pensar em qualidade na pres

tação de serviços. O consumidor de hoje tem a quem 
recorrer quando adquire um mau produto. E o fre
quentador espírita, a quem recorre? Quem é o traba
lhador do centro e qual o grau de comprometimento 
seu com a doutrina? Páginas 8 e 9. 

Relações Humanas 
Editorial na página 2 

Por que uma associação de editores 
espíritas? 

Nesta 
edição 

Responsabilidade 
coletiva 
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Conflitos religiosos 
Página 5 
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USE programa estudo Sistematizado 
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66 anos de caridade 
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