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A
U.S.E.

SOMOS TODOS
NÓS

A
U.S.E.

SOMOS TODOS
NÓS

62anos1947 - 2009

CFN comemorou, em 2009, 
os 60 anos do Pacto Áureo

No mês de novembro, foi 
realizada mais uma reunião 

do Conselho Federativo 
Nacional, da FEB, em 

Brasília. Representantes da 
USE estiveram presentes, 
participando das reuniões 
de trabalho e levaram in‑
formações sobre as ativi‑
dades desenvolvidas pelos 
órgãos de unificação no 

Estado de São Paulo. Veja 
mais nas páginas 10 e 11.

Reunião conjunta do Conselho de Administração e do 
Conselho Deliberativo Estadual

Órgãos municipais, distritais,
intermunicipais e regionais 

participaram da reunião conjunta 
que aconteceu em dezembro, na sede 
da USE, em São Paulo, envolvendo 

Conselhos de Administração e 
Deliberativo Estadual. 

Veja mais na página 12.

José Antônio Luiz Balieiro e Julia Nezu Oliveira, Presidente  e 
Vice ‑Presidente da USE, respectivamente.

Foto: Tossie Yamashita, FEB.

Vista parcial dos participantes das reuniões do CA e CDE
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Vista parcial dos participantes das reuniões do CA e CDE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA USE
ConvoCação para reunião ordinária
Data: 13 de março de 2010 – sábado

Horário: 14 às 17 horas
Local: Sede da USE em São Paulo – Santana

Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Fone: (11) 2950 ‑6554
Participantes:

Representantes das USE´s Regionais, Diretores de Departamento e
da Diretoria Executiva, Trabalhadores da Área de Unificação.

A.J.Orlando • ajorlando@uol.com.br
Este não é diferente. Começamos a 

delinear como será o ano a partir de nossos 
sonhos. Nossas realizações serão pautadas no 
que desejamos. E para que tenhamos realiza-
ções, não podemos deixar de desejar muito 
trabalho a todos. Aos dirigentes espíritas, 
que o ano seja repleto de trabalho na seara do 
Mestre Jesus. Com nossas ações, poderemos 
dinamizar mais o movimento espírita, com 
união e fraternidade, buscando objetivos 
comuns de unificação.

Para que o feixe seja forte e resistente, a 
união preconizada por Bezerra é a diretriz da 
ação a tomar.

O movimento espírita estadual terá pela 
frente um ano repleto de atividades e come-
morações.

Começamos lembrando o centenário de 
nascimento da figura exemplar de Chico Xa-
vier. Para isto, comemorações estão previstas 
em abril nas cidades de Araçatuba, Bauru, 
Ribeirão Preto, São José dos Campos, São 
Paulo e Sorocaba.

Evento de tal amplitude será desenvolvi-
do com a união de diferentes entidades e or-
ganizações espíritas do Estado. Faremos parte 
da Comissão Organizadora. Mas lembraremos 
mais de Chico e de seus exemplos.

Reforçaremos os encontros fraternos 
de unificação como fizemos em 2009. A 
Diretoria Executiva estará mais próxima dos 
órgãos de unificação com as reuniões em 
diferentes locais do Estado, nos meses de 
março e agosto.

Entidade representativa do movimento 
espírita estadual no Conselho Federativo 
Nacional, a USE apoia e reforça a realização 
do Congresso Espírita Brasileiro, que será 
realizado em de abril.

Faremos do Ano Novo o que sonharmos. 

Nossos sonhos serão a base para a realização 
de nossas ações. Unidos e próximos, distantes 
e em sintonia, com vibrações comuns e com 
os mesmos objetivos seremos um todo forte 
e realizador.

O movimento espírita é resultado do que 
os espíritas fazem. Mais faremos se tivermos 
objetivos comuns de realização.

Vamos pensar no Estado e realizar ações 
locais. Esta é a forma de termos uma mesma 
imagem de entidade, independentemente de 
onde estivermos.

Órgãos municipais, intermunicipais, 
distritais e regionais serão as luzes que ilu-
minarão as atividades do movimento espírita 
estadual.

2010 chegou! É hora de ação e de traba-
lho. Faça o movimento com suas ações. Di-
namize o movimento com ações harmônicas e 
integradas. Estejamos juntos pela união.

AGRADECIMENTOS

A diretoria Executiva da Use agradece 
os seguintes convites recebidos e parabeniza 
a todos pela iniciativa.

Neyde Schneider
Secretaria Geral

Federação Espírita do Estado de São 
Paulo; Mundo Maior Filmes; UDESP  - União 
dos Delegados Espíritas do Estado de São 
Paulo; ABRAPE  - Sorocaba; USE Regional 
Adamantina; EASP - Esperanto - Asocio de 
San -Paülo; NEAJ; Núcleo de Educação e 
Apoio à Juventude; USE Intermunicipal de 
Itanhaém; USE Municipal São Caetano do Sul; 
Associação Comercial de São Paulo.

2010 chegou! o começar de um novo ano é 
sempre repleto de esperanças e de expectativas de 

realizações e mudanças.
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Mensagem da Presidência

RESPONSABILIDADE

AGENDA DE REUNIÕES DA USE

13/03  - Conselho de Administração (CA)
27 e 28/03 – Encontros Fraternos de Unificação

13/06 – Conselho de Administração (CA) e Conselho Deliberativo Estadual (CDE)
28 e 29/08 – Encontros Fraternos de Unificação

12/09 – Conselho de Administração (CA)
12/12 – Conselho de Administração (CA) e Conselho Deliberativo Estadual (CDE)

Obs.: a Diretoria Executiva (DE) realiza reuniões mensais. 
Consulte as datas e horários pelo telefone (11) 2950 ‑6554.

Todos nós somos responsáveis. As-
sim nos consideramos. 

Somos responsáveis pelos nossos 
pensamentos, nossas palavras e nossas 
atitudes.

Somos responsáveis por onde pas-
samos.

Somos responsáveis por fazermos o 
bem e responderemos por todo mal que 
haja resultado de não haver praticado o 
bem. (LE questão 642) 

Somos responsáveis pela nossa fa-
mília, quer sejamos pais, filhos, irmãos, 
avôs, netos, maridos ou esposas, pois 
todos temos deveres a cumprir para que o 
ambiente doméstico seja harmonioso.

Somos responsáveis pela preserva-
ção da natureza, jogando lixo no lixo, 
poupando água, plantando árvores e co-
laborando para a diminuição do impacto 
ambiental.

Somos responsáveis pela sociedade 
espírita que frequentamos, quer sejamos 
diretores, expositores, colaboradores, 
voluntários ou frequentadores.

Somos responsáveis pela nossa 
agressividade, pela nossa indolência, 
pelos compromissos assumidos, pelas 
finanças resolvidas.

Somos responsáveis pelo ambiente 
que criamos à nossa volta.

Somos responsáveis... somos res-
ponsáveis...

Na sociedade em que vivemos, no 
trabalho, na rua, na loja, no trânsito, na 

escola, no centro espírita. Ah! quanta 
responsabilidade!

Jesus quando esteve entre nós nos 
ensinou as regras do bem viver, os deve-
res dos homens uns para com os outros, 
a prática do amor.

Estamos compromissados com os 
ensinamentos do Mestre, ou estamos 
deixando para a próxima encarnação?

E na Sociedade Espírita em que 
frequentamos? Ah! Esse é o grande 
desafio. 

Se somos diretores, sentimo -nos 
autoridade. Tudo tem que ser da maneira 
como pensamos. As interpretações das 
Obras Básicas são do nosso jeito. Fre-
quentar curso, para quê? Já sabemos tudo. 
Já lemos todas as Obras da Codificação, 
citamos o número da questão de O Livro 
dos Espíritos,  somos até capazes de re-
produzir textos decorados. As reuniões 
deverão ser realizadas à nossa maneira.

Essas diferentes interpretações de um 
mesmo texto são salutares e são inúme-
ros os fatores que contribuem para que 
isso aconteça, mas não podemos perder 
de vista a essência, as orientações dos 
Espíritos Superiores ao Codificador. 
O  Espiritismo não é para ser feito “à 
moda da casa”. Há necessidade sim de 
fazermos cursos, estudarmos sempre, 
trocarmos ideias, pontos de vista, pois 
tudo é dinâmico.

Essas reflexões nos remetem ao nos-
so engajamento no Movimento Espírita 

de nossa cidade, de nossa região, de nosso 
Estado e de nosso Brasil querido.

Todos nós, Espíritas, temos respon-
sabilidades junto ao Movimento Espírita 
e nós, useanos, com a União das Socie-
dades Espíritas do Estado de São Paulo. 
Com a nossa USE. E o que a USE faz 
pela Sociedade e pela Casa Espírita? Faz 
muito mais do que você imagina, pois 
grande é a sua responsabilidade.

Ela representa todos nós no CFN 
– Conselho Federativo Nacional. Junto 
com outros Estados, integra equipes de 
trabalho na elaboração de ações de in-
teresse geral e sugeridas às Federativas 
do Brasil. 

Orienta todas as sociedades espíri-
tas do Estado de São Paulo no campo 
jurídico, administrativo e doutrinário, 
inclusive com a realização de cursos por 
todo Estado. 

Realiza campanhas com farta e ampla 
distribuição de material gráfico. 

Mantém e distribui a todas as Casas 
Espíritas o Dirigente Espírita, com ma-
térias orientativas. 

Está sempre disponível a todas as 
Casas Espíritas que dela necessitar.

É o elo de ligação das Sociedades 
Espíritas com o CFN.

E a Casa Espírita, o Centro Espírita 
o que faz dessa parceria?

Os dirigentes dos Centros Espíritas 
têm consciência que a USE é formada 
pela união das Casas Espíritas; que é o 
representante da Casa Espírita quem vota 
na eleição da União das Sociedades Espí-
ritas do Estado de São Paulo? E também 
na eleição da USE Distrital, da Regional, 
da Municipal e da Intermunicipal?

E para que elegemos nossas dire-
torias? Para trabalharmos juntos e nos 
representar. Sim, para representar os ES-
PÍRITAS nos diversos segmentos. Para 
tanto é necessário envolvimento e união 
de todos com responsabilidade.

Espíritas, sejamos unidos! 

2ª Vice Presidente – Neli Del Nery Prado
delnery.blv@terra.com.br
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Perfil Adolfo de Mendonça Júnior • adolfomendoncajr@yahoo.com.br

Entrevista com Eurípedes Valentim Ferreira, 
Presidente da USE Intermunicipal de Franca, 

cidade sede do 15º Congresso Estadual de Espiritismo

Atualmente cerca de 80 cen-
tros espíritas são unidos à USE 
Intermunicipal de Franca, por 
aqui tem pelo menos um evento 
espírita por semana. Às vezes até 
coincidem alguns eventos.

Como você se tornou espírita?
Nasci em berço espírita. Meus pais 

fundaram um centro denominado “Centro 
Espírita Maria Barini” na zona rural de 
Igaçaba onde morávamos.

Neste centro recebi os primeiros co-
nhecimentos da Doutrina Espírita, como 
também em meu lar onde minha mãe 
realizava o “Evangelho no Lar” quase 
todos os dias.

Como você começou a participar da 
USE? Como foi?

Comecei a participar da USE Intermu-
nicipal antes com outro nome UNIME de 
Franca porque representava a Mocidade 
Espírita de Franca. Assim, comecei a me 
interessar pelo Trabalho de Unifi-
cação.

Em 1965 fui secretário da USE. 
Atualmente, sou o presidente reelei-
to, da mesma.

Conte ‑nos um pouco sobre o 
Movimento Espírita em Franca: 
suas principais atividades e even‑
tos, sociedades espíritas adesas à 
USE, etc.

O espiritismo em Franca existe há 
mais de 100 anos. Aqui é a chamada 
terra das “Três Colinas”. O principal 
pioneiro do Espiritismo na cidade foi 
José Marques Garcia, fundador do Centro 
Espírita Esperança e Fé, o mais antigo da 
cidade, Hospital Allan Kardec e jornal “A 
Nova Era”.

Atualmente cerca de 80 centros es-
píritas são unidos à USE Intermunicipal 
de Franca, por aqui tem pelo menos um 
evento espírita por semana. Às vezes até 
coincidem alguns eventos. 

O Movimento Espírita de Franca tem 
se beneficiado pelas atividades e eventos 
que a USE Intermunicipal proporciona 
tais como:

– Encontro Anual de Evangelizadores 

Espíritas;
– Mês de Kardec;
– Assistência aos Centros Espíritas 

proporcionando aos mesmos o conheci-
mento básico da Doutrina dos Espíritos, 
codificada por Allan Kardec;

– Implantação do ESDE - Estudo Sis-
tematizado da Doutrina Espírita;

– Evangelho no Lar e outros com a 
coordenação da FEB;

– Jornal Boletim Espírita, feito em 
conjunto com o Idefran (Instituto de Di-
vulgação Espírita de Franca);

– Cadastro de endereços dos centros 
espíritas e

– Escritório da USE aberto em horário 
comercial com telefone.

Como está indo a construção da sede 
da USE Intermunicipal de Franca? O 
que está sendo construído? Como fun‑
cionará a sede da USE/ Franca?

As obras da construção da USE já 
tiveram início neste ano e algumas salas 
que abrigarão a parte administrativa estão 
praticamente prontas.

O salão, projetado para 800 pessoas, 
terá início no próximo ano e esperamos 
concluí -lo no final de 2010 com ajuda de 
companheiros espíritas.

A sede da USE funcionará em um local 
central e o salão poderá ser utilizado pelas 
entidades espíritas ligadas à USE, para 
palestras e eventos.

O 15º Congresso Estadual de Es‑
piritismo será realizado na cidade de 
Franca. Qual a importância da rea‑
lização de um congresso estadual em 
Franca? Como a cidade está acolhendo 
tal iniciativa?

A realização de um Congresso Es-
pírita em nossa cidade será de muita 
importância para nosso movimento, 
pois além de receber tantos visitantes 
e palestrantes de outros locais, ainda 
será fundamental para a divulgação 
da nossa doutrina.

Já iniciamos a preparação do 
Congresso, com uma reunião presi-
dida pelo nosso Presidente da USE 
Estadual, José Antonio Luiz Balieiro, 
onde reunimos com alguns diretores 
e dirigentes de Casas Espíritas de 

Franca. 
Já estamos dando os primeiros passos 

para iniciarmos o trabalho com muita 
dedicação e amor.

Deixe uma mensagem para os diri‑
gentes e trabalhadores.

“Vou aproveitar e convocar todos os 
dirigentes e trabalhadores das Casas Espí-
ritas de Franca e do Estado que se juntem 
a nós neste trabalho que é de união e apro-
ximação dos espíritas de Franca. Tenho a 
certeza que vamos mostrar aos visitantes 
a pujança do nosso movimento espírita 
local. Venham somar esforços junto à USE 
Intermunicipal quando solicitados.”

Eurípedes Valentim Ferreira, presidente  
da USE Intermunicipal de Franca.
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FRANCA É A CIDADE ESCOLHIDA 
PARA SEDIAR O 15º CONGRESSO 

ESTADUAL DE ESPIRITISMO EM 2012

Dados de Franca

População: 330.938 (estimativa IBGE 
2009, site http://www.ibge.com.br)

Altitude: 1.040 m

Temperaturas em junho: 16 a 21o C

O início de Franca, antes Arraial Bo-
nito do Capim Mimoso

A princípio, o caminho entre os sertões 
do Brasil Central e o litoral era o vale do 
São Francisco. Por ali os goianos trans-
portavam seus rebanhos. Desavenças 
entre paulistas e emboabas, no início 
do século XVIII, forçaram alteração 
na rota seguida pelos bandeirantes, daí 
advindo a abertura da Estrada do Sal, 
que, desviando para o sul o comércio 
do gado, deslocou para São Paulo o eixo 
de influência daquelas regiões. Franca, 
anteriormente Arraial Bonito do Capim 
Mimoso, deve sua origem a esses fatos. 
(Fonte: site http://www.ibge.com.br).

Pela primeira vez na História do Es-
piritismo em Franca, a USE  - União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo realizará, na cidade, o 15º Congresso 
Estadual de Espiritismo em 2012, conforme 
definido na reunião conjunta dos Conselhos 
de Administração (CA) e Deliberativo Esta-
dual (CDE), da USE, em 13 de dezembro de 
2009, na sede social em São Paulo.

Na reunião, três cidades apresentaram 
proposta para sediar o Congresso: Franca, 
Presidente Prudente e São José dos Campos, 
sendo escolhida a cidade de Franca. O ob-
jetivo do Congresso é dar continuidade ao 
trabalho de busca de um conteúdo uniforme 
sobre a Doutrina Espírita e também pro-
porcionar o fortalecimento das instituições 
espíritas no Estado. 

No dia 18 de dezembro de 2009, acon-

teceu em Franca, a primeira reunião para 
iniciar os preparativos para a realização do 
Congresso. A reunião foi realizada na sede 
da USE Intermunicipal de Franca (Idefran) 
e coordenada pelo presidente da USE Esta-
dual, José Antônio Luiz Balieiro, contando 
com a participação de dirigentes da USE 
Intermunicipal e USE Regional de Franca, 
além de vários dirigentes e trabalhadores 
dos centros espíritas da cidade. 

Nesta primeira reunião administrati-
va visando o evento em 2012, marcaram 
presença: José Antônio Luiz Balieiro (Pre-
sidente da USE); Eurípedes Valentim Fer-
reira (Presidente da USE Intermunicipal de 
Franca); Wilmondes Ferreira Borges Filho 
(Presidente da USE Regional de Franca); 
Cleber Rebelo Novelino (Presidente da 
Fundação Educandário Pestalozzi); Alcir 

Orion Morato (Presidente do Centro Espírita 
Esperança e Fé); Cloves Plácido Barbosa 
(Presidente da Fundação Judas Iscariotes); 
João Batista Vaz (Idefran); Felipe Antônio 
Galvão Macedo Salomão (Idefran); Jean 
Rodrigo Campos Julio (USE Intermunicipal 
Franca); Mayra Cristina Segismundo (Depto 
Mocidade USE Regional de Franca); Adolfo 
de Mendonça Junior (USE Intermunicipal 
de Franca).

Localização Geográfica de Franca, SP

Distâncias de Franca: (Fonte: site www.abcr.org.br)

Barretos 133 km — Cachoeira Paulista 403 km — Campinas 301 km — Catanduva 212 km
Presidente Prudente 527 km — Ribeirão Preto 92 km — São Paulo 401 km — Sorocaba 373 km
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ACOLHA O DIRIGENTE ESPÍRITA
Aylton Paiva - 

paiva.aylton@terra.com.br

Bimestralmente ele aparece, 
com a sua “carinha” alegre e dese-
jando interagir com aqueles que o 
acolhem.

Ele tem muita coisa a nos dizer 
e também acolhe com satisfação 
nossas contribuições quando temos 
algo para dizer.

Ele traz muitas experiências: te-
óricas e práticas.

Não se esquece, também, de 
apresentar os exemplos de muitas 
ações bem sucedidas no movimen-
to espírita.

Ele não é um só. 

Sim ele é o próprio slogan da 
USE – “Ele é todos nós”.

Ele não tem uma cara só, apre-

senta-se com muitas faces.

Não é autoritário, porém 
profundamente democrático.

Traz maravilhosas lições 
e... como bom mestre... é 
humilde.

Não sei se você à ma-
neira de um detive já “ma-
tou a charada”.

Ele é o Dirigente Es-
pírita!

Você indaga:

- Qual?

Todos aqueles que 
ele acolhe naquele bi-

mestre e tantos outros que já aco-
lheu em bimestres que se foram...

Ele é... o nosso jornal Dirigente 
Espírita.

Ele é o órgão de ligação entre to-
dos os que participam do movimen-
to espírita de unificação no Estado 
de São Paulo e no Brasil.

Ele não tem fronteiras, nem pre-
conceitos.

Ah! Você já o conhece? Quem 
bom!

Não conhece? Somente ouviu 
falar? Deu uma folheadinha em 
suas páginas?

Seja qual for o contato que você 
teve com ele... acolha-o com cari-
nho e interesse.

Dê suas mãos, seus olhos, seus 
ouvidos, sua mente, você enfim, e 

caminhe com ele.

Terá muito que aprender e, por 
seu intermédio, talvez tenha tam-
bém muito o que ensinar.

Não seja, porém egoísta. Não o 
queira somente para você.

Em nome do amor, partilhe-o 
com os outros.

Sim! Com os companheiros de 
diretoria do órgão de unificação, 
com confrades e confreiras da dire-
toria do Centro Espírita ou Entida-
de Espírita que você participa.

Não! Não só com os diretores, 
também com os voluntários da Casa 
Espírita, do Movimento de Unifica-
ção.

Acolha-o!

Estimule os companheiros faze-
rem o convite para a visita bimes-
tral, através da assinatura.

Leia-o, estude, medite e troque 
impressões com pessoas que o le-
ram e, por certo, viram coisas que 
você ainda não viu.

Ame fraternalmente os compa-
nheiros doando a sua  assinatura.

Pensemos: o Dirigente Espírita 
precisa dos dirigentes  e trabalha-
dores espíritas.

E nós precisamos dele!

Aylton Paiva é presidente da USE Re‑
gional Bauru e diretor do Departamento 
de Serviço de Assistência e Promoção So‑
cial da USE.
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MUDANÇAS NA ÁREA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Clodoaldo de Lima Leite
cidadaniaparatodos@yahoo.com.br

A aprovação da atual Política 
Nacional de Assistência Social – 
PNAS em setembro de 2004 prevê 
a implantação do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS por 
todo o Brasil. O SUAS é uma nova 
maneira de gestão da política públi-
ca de assistência social decorrente 
de deliberação da IV Conferência 
Nacional de Assistência Social, 
ocorrida no ano de 2003.

O Sistema Único de Assistência 
Social foi formatado para romper 
com o modelo assistencialista e 
clientelista que tem imperado em 
nosso país. Reafirma o que está ex-
presso na Lei Orgânica da Assistên-
cia Social – LOAS, no art. 1º, que 
a assistência social é direito do ci-
dadão e dever do Estado, é Política 
de Seguridade Social não contribu-
tiva, que prove os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pú-
blica e da sociedade, para garantir 
o atendimento às necessidades bá-
sicas. 

O SUAS reorganiza os serviços, 
programas, projetos e benefícios re-
lativos à assistência social conside-
rando as cidadãs e os cidadãos que 
dela necessitam. Planejado e exe-
cutado pelos três níveis de governo 
(federal, estadual, municipal), deve 
ser desenvolvido em estreita parce-
ria com a sociedade civil. Garante 
proteção social básica e especial de 
média e alta complexidade, tendo 
a centralidade na família e base no 

território, ou seja, o espaço social 
onde seus usuários vivem. 

O projeto de lei que normatiza o 
SUAS é o de nº 3077/08 que tramita 
na Câmara dos Deputados, também 
conhecido como PL SUAS,  que 
altera a LOAS (Lei no 8.742, de 7 
de dezembro de 1993), que dispõe 
sobre a organização da Assistência 
Social. Passou pela análise da Co-
missão de Seguridade e Família no 
dia 26.08.09, sofreu modificações 
importantes e que contemplam o 
trabalho relevante desenvolvido 
pelas  Entidades de Assistência So-
cial ao considerar que as atividades 
devem ser também financiadas pelo 
poder público, quando na relação 
de parceria com o SUAS. 

Para obter-se maior visibilidade 
do que está acontecendo na área da 
assistência social em nosso país, é 
oportuno que todos leiam a Lei nº 
12.101, publicada no Diário Oficial 
da União de 30.11.2009, que “dis-
põe sobre a certificação das enti-
dades beneficentes de assistência 
social; regula os procedimentos de 
isenção de contribuições para a se-
guridade social, e dá outras provi-
dências.

Com as mudanças em curso, o 
Conselho Nacional de Assistência 
Social deixa de analisar os pedidos 
de Certificação. Essa atribuição é 
agora da competência do operacio-
nal dos Ministérios da Saúde, Edu-
cação e Ministério de Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome. 

Tenhamos postura pró-ativa na 
construção dessa nova política, par-
ticipemos dos chamados Conselhos 
Setoriais e de Cidadania e continue-
mos com o nosso trabalho no campo 
da assistência social sempre escla-
recendo que o conceito de caridade 
sob a ótica espírita não é sinônimo 
de assistencialismo ou clientelismo, 
pelo contrário, supera a dimensão 
de seres encarnados, na medida em 
que preocupamo-nos com sua inclu-
são tanto no plano material quanto 
no espiritual. A vida digna é um di-
reito de todos e como disseram os 
espíritos a Kardec na questão 930 
de “O Livro dos Espíritos”: Numa 
sociedade organizada segundo a lei 
do Cristo, ninguém deve morrer de 
fome. Ato contínuo comenta Allan 
Kardec: “Com uma organização 
social previdente e sábia, o homem 
não pode sofrer necessidades, a não 
ser por sua culpa. Mas as próprias 
culpas do homem são frequente-
mente o resultado do meio em que 
ele vive. Quando o homem praticar 
a lei de Deus, disporá de uma or-
dem social fundada na justiça e na 
solidariedade e com isso mesmo ele 
será melhor. “

Clodoaldo de Lima Leite é presidente 
da USE Distrital Centro e representante 
da FEB no CNAS.

Política Nacional de Assistência Social 
– PNAS: acesse http://www.social.rj.gov.
br/familiar/pdf/pnas.pdf

Lei 12.101 acesse: http://www.planal‑
to.gov.br/ccivil_03/_Ato2007‑2010/2009/
Lei/L12101.htm
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REGISTRO

USE REALIZOU O CURSO DE GESTÃO DE 
CENTRO ESPÍRITA EM SÃO PAULO

Hoje, os desafios propostos ao Dirigen-
te envolvem questões quanto à sobrevivên-
cia da Casa, o acompanhamento efetivo do 
trabalho, o atendimento às exigências le-
gais e fiscais da Casa e especificamente das 
instituições beneficentes e a autonomia da 
Casa. É com este propósito que este cur-
so se realiza, para preencher uma lacuna 
já percebida por muitos que se dedicam ao 
árduo trabalho de administrar uma Institui-
ção Espírita.

Em 2009, a União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo – USE 
realizou na sede do Centro de Cultura, 
Documentação e Pesquisa do Espiritismo 
Eduardo Carvalho Monteiro – CCDPE-
ECM, em parceria com este, localizado na 
Alameda dos Guaiases, nº 16 – Planalto 
Paulista, São Paulo-SP, o curso de Gestão 
de Centro Espírita, da secretaria do Conse-
lho Federativo Nacional – CFN da Federa-
ção Espírita Brasileira – FEB.

Inscreveram-se para o curso 63 diri-
gentes, na maioria da capital de São Pau-
lo e das cidades de Americana, Itu, Cotia, 
Vargem Grande, Barueri, Santos, Osasco 
e Itupeva, mas compareceram cerca de 50 
pessoas, das quais 26 permaneceram até o 
final do curso. O curso teve início no dia 
23 de maio e encerrou-se no dia 28 de no-

vembro de 2009, com carga horária pre-
sencial de 50 horas, uma vez por mês. Nas 
duas primeiras aulas o curso contou com a 
presença de Marcos Leite, da equipe da se-
cretaria do CFN da FEB e Pascoal Antonio 
Bovino, Diretor de Patrimônio da USE.

Atuaram como expositores do curso 
José Antonio Luiz Balieiro, Presidente 
da USE, Julia Nezu, Vice-Presidente da 

USE e Presidente do CCDPE-ECM, Ge-
raldo Ribeiro da Silva e Pedro B. Naka-
no, diretores do CCDPE-ECM, todos com 
conhecimento e experiência na área de 
administração de empresas e de pessoal. 

No encerramento a Sílvia Martins, parti-
cipante do curso fez uma homenagem ao 
engenheiro Luiz Schvartz, Diretor de Pa-
trimônio do CCDPE-ECM que sofreu uma 
parada cardíaca e desencarnou no local, 
durante a aula inaugural. Márcia Valente, 
Diretora de Eventos do CCDPE-ECM e 
sua equipe recepcionaram e coordenaram 
a infraestrutura do curso.

No encerramento do curso representou 
a USE a sua Diretora Tesoureira Rosana 
Gaspar. No próximo ano o curso será dado 
em São Paulo e em outras localidades do 
estado, como aconteceu no ano anterior.

Registro fotográfico da turma que terminou o curso de Gestão de CE, em SP.

(esq.p/ direita) Silvia Martins, Rosana Gaspar, Márcia Valente 
e Julia Nezu.

Fotos: Wanda Guerreiro
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Fotos: Wanda Guerreiro

ABAIXO A BUROCRACIA
Francisco Rebouças

costareboucas@ig.com.br

Existe no meio espírita, infelizmen-
te, uma grande quantidade de compa-
nheiros com grande influência em suas 
instituições, que procuram manter va-
riadas tarefas de cunho puramente es-
piritual, sob os acanhados limites da 
burocracia, não deixando as tarefas 
fluírem de forma natural, simples, sem 
os inconvenientes entraves perniciosos 
e perfeitamente dispensáveis impostos 
pela burocracia.

Para tudo, inventam uma deter-
minada exigência, com a intenção 
exclusiva de terem o prazer de poste-
riormente anunciarem vaidosamente 
que foram eles que estabeleceram esta 
ou aquela maneira como exigência na 
rotina de trabalhos, que normalmente 
são executados pelos outros.

Assim é que em muitas das casas 
espíritas, tarefas muito simples são 
transformadas em verdadeiros exer-
cícios de paciência transformando-se 
em verdadeiros testes de compreensão 
e tolerância para tantos quantos se dis-
puserem a colaborar nas tarefas coti-
dianas dessas instituições espíritas. 

São normalmente pessoas que car-
regam a frustração de nunca terem sob 
seus domínios na vida familiar, profis-
sional, social etc., a direção de qual-
quer atividade em que pudessem ser 
conhecidos como dirigentes, respon-
sáveis, ou chefes. Assim sendo, quan-
do chegam à casa espírita, carregam 
consigo essa frustração tão incômoda 
que na primeira oportunidade que ti-
verem, tornarão esses desejos realida-
des, pondo em prática esse lado escuro 
da personalidade decepcionada com a 
vida e com tudo o que lhe tem aconte-
cido até então.

O espiritismo por si só, já é uma 
doutrina liberta dos atavismos arcai-
cos de outrora, ainda apreciados por 

outras tantas correntes religiosas, e so-
licita de seus adeptos vigilância cons-
tante para não serem atraídos para os 
modismos, achismos e quaisquer ou-
tros atos que venham a criar óbices, ao 
bom andamento dos trabalhos na Seara 
do Mestre de Nazaré, incluindo aí, as 
burocracias dispensáveis enxertadas 
nos labores das Instituições Espíritas, 
por esses pseudoentendidos de dou-
trina que vivem a bolar esta ou aque-
la nova exigência para as tarefas mais 
simples.

O verdadeiro espírita segue os en-
sinos dos espíritos Superiores, e a sim-
plicidade em tudo, foi a maneira com 
que Jesus sempre se apresentou em to-
das as suas atividades ensinando pelo 
exemplo, modificando os métodos ab-
surdos nas coisas mais simples como 
na oração sincera sem necessidade das 
palavras rebuscadas, simplificando as 
coisas mais complicadas como eram 
entendidas e levadas a efeito pelo povo 
da época.

Enfatizou em suas pregações que a 
adoração a Deus não se faz pelas apa-
rências exteriores, mas justamente, 
pela transformação moral interior do 
indivíduo, que em se transformando 
moralmente, mais simples se torna em 
todas as suas ações de caráter físico e 
espiritual.   

      
Sobre o assunto, vejamos o que nos 

diz o Dr. Bezerra de Menezes:
“No Além existem regras de tra-

balho admiravelmente estabelecidas, 
equivalentes a leis, mediante as quais 
os trabalhadores do Bem poderão to-
mar as providências que a sua respon-
sabilidade, ou competência, entende-
rem devidas e necessárias. Geralmente 
aplicam-nas, as providências, Espíritos 
investidos de autoridade, espécie de 

chefes de Departamento ou de secção, 
tal como os entendem os homens, sem 
que para tanto sejam necessários en-
tendimentos prévios com outras auto-
ridades superiores, ou seja, o regime 
da burocracia, de que os homens tanto 
abusam nas suas indecisões, e o qual é 
desconhecido no Espaço.

De outro modo, encontrando-se os 
referidos serviços do Invisível sob a ju-
risprudência da fraternidade universal, 
quaisquer servidores estarão em condi-
ções de resolver os problemas que se 
apresentam no seu roteiro, desde que 
para tanto investidos se encontrem da-
quela autoridade que, no Além, abso-
lutamente não é o cargo que confere, 
mas o equilíbrio consciencial e moral 
de que disponham.” ¹

Que possamos todos nós, desde já, 
conscientizarmo-nos de que burocra-
cia é entrave ao crescimento e desen-
volvimento das atividades de nossa 
casa espírita e da doutrina espírita, e, 
que precisa urgentemente ser banida 
das atividades de uma casa espírita sé-
ria, comprometida com os ensinos do 
Mestre de todos nós Jesus de Nazaré, 
que nos convoca ao exercício da hu-
mildade e da simplicidade em todas as 
nossas atividades.

Francisco Rebouças é pós‑gradua‑
do em Administração de Recursos Hu‑
manos, professor, escritor, articulista 
de diversos órgãos de divulgação do 
espiritismo no Brasil, expositor espíri‑
ta. É Presidente do Conselho Fiscal e 
Diretor de doutrina da UMEN ‑ União 
da Mocidade Espírita de Niterói/RJ.

Fonte: 1) Dramas da Obsessão – 
Yvonne do Amaral Pereira, Capítulo 
3, Ditado pelo Espírito Adolfo Bezerra 
de Menezes
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERATIVO 
NACIONAL DA FEB 

COMEMORAÇÃO DE 60 ANOS DO “PACTO 
ÁUREO” – UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO 

ESPÍRITA EM SOLO BRASILEIRO

Com a presença de Presidentes e re-
presentantes das federativas estaduais 
que integram o Conselho Federativo 
Nacional da Federação Espírita Brasi-
leira (CFN da FEB) realizou-se nos dias 
6 a 8 de novembro de 2009, na sede da 
Federação Espírita Brasileira (FEB), a 
sua reunião anual ordinária, para tratar 
de assuntos relacionados com as ati-
vidades federativas e de unificação do 
Movimento Espírita Brasileiro, visando 
o seu constante aprimoramento na difu-
são da Doutrina Espírita.

A mesa diretora do CFN da FEB foi 
composta pelo Presidente da FEB Nes-
tor J. Masotti, o Coordenador das Co-
missões Regionais e Secretário Geral do 
CFN Antonio Cesar Perri de Carvalho, 
os vices Presidentes da FEB e direto-
res. 

Dentro do item “Atividades Federa-
tivas” foram apresentadas  as atividades 
das Comissões Regionais: (i) apresenta-
ção sucinta do trabalho que vem sendo 
realizado de implementação dos docu-

mentos aprovados pelo CFN “Orientação 
ao Centro Espírita” – apostila enviada 
pela FEB para todos os centros espíritas 
cadastrados de todo território Nacional – 
e “Plano de Trabalho para o Movimento 
Espírita Brasileiro (2007 – 2012)” que 
as federativas estão incrementando nos 
respectivos estados. No Estado de São 
Paulo o plano foi apresentado em todas 
as reuniões do Encontro Fraterno reali-
zado pela Diretoria Executiva da USE 
em todo o Estado e nas reuniões com os 
representantes dos Conselhos de Admi-
nistração e Deliberativo.

Nas reuniões das Comissões Regio-
nais realizadas anualmente no primeiro 
semestre, nas regiões norte, sul, nordes-
te, norte e centro destacam-se as seguin-
tes ações em andamento: a área de apoio 
administrativo e jurídico às Casas Espí-
rita deverá promover em 2010 um en-
contro e formar um corpo jurídico para 
atender a demanda;  a área de comuni-
cação propõe a reativação dos encontros 
estaduais, estimular os encontros inter-
regionais e a elaboração do Manual de 
Comunicação Espírita; a área do Serviço 
Assistencial e Promoção Social Espírita 
(Sapse) informou que o Manual do SAP-
SE está disponível no site da FEB para 
os centros espíritas, a área está realizan-
do um mapeamento nacional e para isso 
na reunião da Comissão Regional que 
acontecerá um dia antes do 3º Congres-
so Espírita Brasileiro, em Brasília, de-
verá tratar do diagnóstico do SAPSE. Já 
a área de Atendimento Espírita na Casa 
Espírita chamou atenção às federativas 
à realização dos seminários de prepara-

ção de trabalhadores para o atendimen-
to fraterno, atendimento à Criança e ao 
Adolescente, o atendimento espiritual e 
o passe; a área da Mediunidade está im-
plantando por meio das federativas, em 
todo o Brasil, o curso de estudo e prática 
da Mediunidade conforme apostilas já 
editadas.

O Secretário Geral do CFN da FEB 
Antonio Cesar Perri de Carvalho apre-
sentou o projeto do Centenário de Chico 
Xavier e o 3º Congresso Espírita Bra-
sileiro que se realizará em Brasília, de 
16 a 18 de abril de 2010 que em 6 de 
novembro de 2009, já contava com 3 
mil inscrições. Em andamento a edição 
especial comemorativa da 1ª obra psico-
grafada por Chico Xavier “Parnaso do 
Além Túmulo”; DVD e livro (kit) que 
sintetiza as obras e as ações de Chico; 
selo personalizado comemorativo; lan-
çamento dos filmes “Nosso Lar” e “ E 
a Vida Continua”, entre outras homena-
gens.

O secretário da Comissão Regional 
Sul, Francisco Ferraz Batista, apresen-
tou à plenária um estudo realizado nas 
reuniões das Comissões Regionais, pe-
las federativas do RS, SC, PR, SP e RJ, 
“Bases para melhor orientação sobre a 
Literatura Espírita” que será apreciado 
pelas demais comissões regionais na 
próxima reunião para, posteriormente, 
em novembro de 2010, ser redigido um 
documento oficial do CFN dando orien-
tações sobre a Literatura Espírita, po-
dendo as federativas encaminharem ao 
referido secretário as sugestões. A Fede-
ração Espírita do Mato Grosso entregou 
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às federativas, como contribuição, um 
estudo sobre a Literatura Espírita.

O Assessor da FEB e representante 
junto ao CNAS Clodoaldo de Lima Lei-
te deu um posicionamento sobre a As-
sistência e Promoção social quanto às 
Organizações Religiosas. Informou que 
o projeto de lei que normatiza o SUAS 
é o de nº 3077/08 que tramita na Câma-
ra dos Deputados, também conhecido 
como PL SUAS, que altera a LOAS (Lei 
no 8.742, de 7 de dezembro de 1993), 
que dispõe sobre a organização da As-
sistência Social. Passou pela análise da 
Comissão de Seguridade e Família no 
dia 26.08.09, sofreu modificações im-
portantes e que contemplam o trabalho 
relevante desenvolvido pelas Entidades 
de Assistência Social ao considerar que 
as atividades devem ser também finan-
ciadas pelo poder público, quando na 
relação de parceria com o SUAS. 

Houve uma apresentação sucinta 
pelas entidades federativas de informa-
ções sobre a programação de atividades 
comemorativas de 60 anos do “Pacto 
Áureo” assinado em 5/10/1949 e instau-
ração do CFN da FEB em 1/1/1950. A 
secretaria do CFN mostrou em audio-
visual as principais ações da FEB e do 
Conselho Espírita Internacional.

A TV CEI colocou à disposição o 
programa “Mundo Além” que consiste 
em 24 programas prontos, contendo fil-
mes, participações de Divaldo, Raul Tei-

xeira e outros para aqueles que quiserem 
utilizar o programa nas suas programa-
ções de TV. A TV CEI é a 1ª WEBTV 
espírita do mundo, que se encontra em 
16 canais, 120 países, com 80 mil teles-
pectadores assinantes.

Em comemoração ao centenário de 
Chico Xavier o Conselho Espírita Inter-
nacional (CEI) está editando 25 títulos 
dos seus livros em espanhol, 20 em in-
glês, 35 em francês, 5 em alemão, 13 em 
russo e 2 em húngaro.

A Comissão de Artes, coordenada 

pela Presidente da Federação do Ama-
zonas, Sandra Faria de Morais, apresen-
tou o resultado das reuniões sobre a Arte 
Espírita – ainda em aberto o documento 
para receber as contribuições das federa-
tivas até 30/6/2010 para entrar na pauta 
da reunião do CFN, em novembro de 
2010 para apreciação.

As federativas entregaram os relató-
rios das atividades do ano preenchidos 
em formulário eletrônico recebido da 
secretaria do CFN e esse material fez 
parte de dois CDs distribuídos no final 
da reunião, contendo, também, o mate-
rial audiovisual utilizado por todos du-
rante a reunião.

Estiveram presentes em determina-
dos momentos da reunião os tribunos e 
médiuns Divaldo Pereira Franco e José 
Raul Teixeira. As mensagens psico-
grafadas pelos dois médiuns durante o 
encontro serão publicadas na revista O 
Reformador, da FEB.

A reunião da comissão regional rea-
lizar-se-á em conjunto no dia 15/4/2010 
no dia anterior ao início do 3º Congresso 
Espírita Brasileiro e a reunião ordinária 
do CFN nos dias 5 a 7/11/2010, na sede 
da FEB, em Brasília-DF.

Mesa de abertura do CFN da FEB, de pé Nestor Masotti, à sua esq. os vices‑presidentes 
Altivo Ferreira e Cecília Rocha e do lado direito o Vice‑Presidente Ilcio Bianchi e o Se‑
cretário Geral do CFN Antonio Cesar Perri de Carvalho. Foto: Tossie Yamashita, FEB. 

Membros da Comissão Regional Sul: SP, RJ, PR, SC e RS, vendo‑se entre eles os repre‑
sentantes de SP Balieiro, Julia e Clodoaldo Lima Leite. Foto: Tossie Yamashita, FEB.
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Solicitamos aos órgãos de unifica-
ção distritais, municipais, intermunici-
pais e regionais que orientem as casas 
espíritas unidas no sentido de acolher 
e quitar neste final de ano os boletos 
bancários referentes à contribuição so-
cial devida a USE, às cotas de jornal e 
as parcelas do nosso programa de rela-
cionamento. Esta providência se aplica 
às instituições que fizeram a opção pela 
quitação parcelada, ou que estão em 
atraso com os compromissos assumidos. 
É minoria que agora pode fazer a dife-
rença! Os boletos bancários foram en-

viados diretamente às casas unidas. Esta 
ação é fundamental para a sustentação 
e manutenção de nossa federativa, ela é 
facilitadora de todas as nossas ativida-
des e serviços. A providência permitirá 
o término do ano em situação saudável 
no aspecto financeiro. Dúvidas podem 
ser resolvidas com Edméia, fone (11) 
2950.6554.

Agradecemos por esta providência 
solidária e fraterna.

São Paulo, janeiro de 2010 ‑ Dire‑
toria Executiva da USE

Contribuição SoCial

REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL 
– CDE E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 

CA ACONTECEM NO ENCERRAMENTO DO ANO
José Antônio Luiz Balieiro - balieiro@escolasinterativas.com.br

Foram realizadas em conjunto no dia 13 
de dezembro de 2009, na sede social da USE, 
das nove às catorze horas, as reuniões de seus 
Conselhos, com a participação de mais de uma 
centena de representantes, respondendo pela 
presença de 44 órgãos de unificação do Estado.

Alternaram-se na coordenação dos traba-
lhos José Antônio Luiz Balieiro, Julia Nezu 
Oliveira e Neli Prado Del Nery, orientando a 
apresentação de relato de atividades; a posição 
da USE no trabalho federativo estadual e na-
cional; sobre procedimentos legais   no registro 
de papéis, regimentos e estatutos, sobre o uso 
do logo da USE e procedimentos de secretaria, 
tesouraria e ações departamentais.

Julia Nezu fez apresentação do trabalho 
sobre as bases para melhor orientação sobre a 
literatura espírita, originado na Comissão Re-
gional Sul do CFN, sendo o tema discutido in-
tensamente pelo plenário, mostrando a necessi-
dade de seu estudo e de orientação no setor. O 
material está à disposição de todos os órgãos na 
secretaria da USE.  

Como deliberações do plenário, houve apro-
vações pelo plenário do balancete e contas do 
exercício de 2009; da contribuição social para 
o ano de 2010, nas mesmas bases deste ano, ou 
seja R$ 150,00 anuais por instituição unida; do 
calendário de atividades do ano; dos trabalhos 

de arrecadação de 
final de ano, visan-
do complementos 
a receber das con-
tribuições sociais, 
do programa de 
relacionamento e 
do jornal Dirigente 
Espírita.

Os relatórios 
dos órgãos fo-
ram recebidos por 
meio de formulá-

rios enviados ante-
riormente e cartas 
com informações, 
sendo que 42 órgãos 
responderam positi-
vamente a esta soli-
citação.

Plano de Tra‑
balho

O plano de tra-
balho foi apresen-
tado, mostrando-se 
aos dirigentes as 
ações dos departamentos, datas para os eventos 
e providências a serem tomadas para diversos 
setores. Referente a eventos, privilegiam-se em 
2010 as comemorações dos 100 anos de Chico 
Xavier, onde a USE acompanhará o programa 
previsto pelo CFN e também a ação projetada 
pelo movimento espírita paulista (nota nesta 
edição!).

Na sequência de metas estabelecidas para 
o Plano de Trabalho do Movimento Espírita 
para o ano são estes os objetivos: relançar a 
campanha Viver em Família, divulgar o ma-

nual do SAPSE, manter o serviço de expansão 
do ESDE, manter a campanha Comece pelo Co-
meço, apoio administrativo e jurídico às casas 
unidas através de jornadas de seminários e cur-
sos presenciais e à distância com fornecimento 
de orientação e diretrizes, apoio ao trabalho da 
família.

15º. Congresso
Foi aprovada a cidade de Franca como sede 

do 15º. Congresso Estadual de Espiritismo no 
ano de 2012. 

No encerramento da reunião, com alto ín-
dice de envolvimento e participação dos repre-

sentantes, houve espaço para pronunciamentos 
de órgãos, para manifestações de apoio e zelo 
para com o movimento, além de rápidas infor-
mações, após o que o companheiro José Isuíno, 
como prece final, oportunizou aconchegante e 
incentivadora mensagem do Plano Espiritual.

O almoço foi servido aos presentes, em 
ambiente de confraternização, amizade e distri-
buição de muito peso representado  no material 
que foi separado e preparado pela secretaria e 
livraria para que todos levassem a suas cidades 
e regiões do Estado.

Representantes da Diretoria Executiva.

Apresentação de Merhy Seba.

Vista parcial dos participantes.
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Espaço
Literário Espírita Coordenação: Departamento do Livro

use@use-sp.com.br

Recordações da 
Mediunidade, 
Yvonne A. Pereira, 
obra orientada pelo 
Espírito Bezerra de 
Menezes

Traz experiências e vivências da própria 
autora no campo da mediunidade. Um ver-
dadeiro tratado prático dos mais diferentes 
tipos de fenômenos, Yvonne narra as di-
versas situações em que esteve envolvida e 
como se realizaram tais experiências. Obra 
preparada segundo a orientação do Espírito 
Bezerra de Menezes, oferece amplo material 
e diretrizes seguras aos que realizam ativida-
des no campo mediúnico, contribuindo para 
o melhor desempenho de suas faculdades.

Sempre com propósito de esclarecer e 
orientar, são focalizados interessantes temas, 
tais como: reminiscências de vidas passadas; 
os arquivos da alma; sonhos; premonições e 
avisos premonitórios; mortes violentas; sui-
cídio - suas consequências em vidas futuras; 
anjos guardiões; letargia e catalepsia; o que 
é a mediunidade e como se processa; o tes-
temunho mediúnico; obsessão, obsessores e 
obsidiados; ritos de exorcismo.

Nos Domínios da 
Mediunidade, Espí‑
rito André Luiz, psi‑
cografia de Francisco 
Cândido Xavier

Psicografado por Chi-
co Xavier, André Luiz 
neste livro orienta, escla-
rece e adverte os médiuns da importante ta-
refa do intercâmbio mediúnico. Informa ainda 
os processos desta tarefa, tanto por parte do 
médium, como dos Espíritos. Aborda temas 
da mediunidade de efeitos físicos e intelec-
tuais.  Importante e interessante obra para ser 
estudada e discutida em grupos de estudo e 
desenvolvimento mediúnico.

Trata da psicofonia, do sonambulismo, 
da possessão, da clarividência, da clariaudi-
ência, do desdobramento, da fascinação, da 
psicometria e da mediunidade de efeitos físi-
cos, entre outros temas. Trata-se de um estudo 
técnico de grande relevância, que revela como 
agem os Espíritos nos intrincados processos 
da comunicação com os encarnados. Retrans-
mite conceituações de elevados mentores da 
espiritualidade, contidas em exposições de 
temática filosófica, científica e evangélica, 
indispensáveis aos que se dedicam ao estudo 
do assunto.

EssE Espaço é dEstinado a divulgar obras Espíritas, EssEnciais para o EntEndimEnto doutrinário E, claro, para a 
ElEvação dE nossa alma. sEguEm nossas dicas para o bimEstrE. boa lEitura!

CLÁSSICOS DA LITERATURA ESPÍRITA 

P i n g a ‑ F o g o 
com Chico Xavier, 
Chico Xavier, or‑
ganização de Saulo 
Gomes

R e e n c a r n a ç ã o , 
mediunidade, família, educação, um-
banda, homossexualismo, divórcio, e 
muitos outros importantes assuntos são 
abordados por Chico Xavier, com a as-
sistência do Espírito Emmanuel, nos 
dois históricos programas Pinga-Fogo 
da extinta TV Tupi.

Pinga‑Fogo com Chico é uma edi-
ção especial que traz as duas entrevistas 
na íntegra e ainda apresenta conteúdo 
inédito e grande repertório de imagens 
e notas explicativas e ilustrativas. Apre-
senta índice remissivo com mais de 800 
entradas que facilitam a consulta. A edi-
ção é da InterVidas, de Catanduva.
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USO DO LOGOTIPO E LOGOMARCA DA 
USE E DENOMINAÇÃO DE ÓRGÃOS

Vez por outra vemos circular na mídia es-
pírita em geral divulgação de eventos ou apoios 
dados pelos órgãos da União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo - USE de for-
ma a não identificar corretamente quem é o pro-
motor daquele evento ou atividade. O mesmo 
acontece com o papel timbrado, identificação 
de sites, correios eletrônicos, revistas, jornais, 
boletins e outros, de responsabilidade dos ór-
gãos, da USE. Este documento tem a finalida-
de de melhor definir a utilização do logotipo e 
logomarca da USE e denominação de órgãos, 
considerando que os 128 órgãos da USE atuam 
no estado com a autonomia que lhes permite o 
Estatuto da USE e se a USE somos todos nós 
devemos, então, manter uma marca USE bem 
definida. 

Considerações 
1. O Art. 1º do Estatuto Social diz que a 

UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO tem como sigla 
USE.

2. Art. 11 – As Sociedades Unidas com-
põem os seguintes órgãos de unificação: (i) no 
interior, órgãos intermunicipais e municipais 
que constituirão os órgãos regionais; (ii) na 
capital, os órgãos distritais, que constituirão o 
órgão regional da capital.

Os órgãos municipais usarão a denomina-
ção de USE MUNICIPAL DE seguida da indi-
cação do nome do respectivo município.

Os órgãos intermunicipais usarão a deno-
minação de USE INTERMUNICIPAL DE se-
guida da indicação do nome do município sede. 
Excepcionalmente poderão utilizar da região ou 
localidade que é conhecida, após sua aprovação 
pelo CA.

Os órgãos distritais usarão a denominação 
de USE DISTRITAL DE seguida da indicação 
do nome do bairro mais proeminente.

3. Conforme art. 18 e §§, os órgãos da 
USE, regionais, intermunicipais, municipais e 
distritais não terão personalidade jurídica pró-
pria e reger-se-ão pelos regimentos internos, 
exceto os órgãos que desenvolverem atividades 
econômico-financeiras, que exijam personali-
dade jurídica própria, DEVERÃO ADOTAR 
ESTATUTO APROVADO PELO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO, bem como as refor-
mas posteriores. 

4. Nos termos regimentais a denomina-
ção do órgão segue o seguinte formato: 

Artigo 1º do Regimento: A USE (Intermu-
nicipal, Municipal ou Distrital) de NOME DA 
LOCALIDADE ou BAIRRO no caso da Distri-
tal, é um órgão da União das Sociedades Espíri-
tas do Estado de São Paulo – USE, resultante da 
união de sociedades espíritas sediadas na “área 
de sua jurisdição”.

O mesmo se aplica aos órgãos que pos-
suem personalidade jurídica própria, mas o seu 
Estatuto vem atrelado ao da USE como está no 
seu artigo 1º (do Estatuto do órgão) na qualida-
de de órgão de unificação do movimento espí-
rita, da UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRI-
TAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – USE.

5. Diferença entre LOGOTIPO E LO-
GOMARCA.

Logomarca é quando se cria uma marca, 
um símbolo. Não importa se para empresa ou 
indivíduo. 

Logotipo, embora tenha a mesma função 
de identificação que a logomarca, é a represen-
tação da logomarca apenas em tipologia. É um 
símbolo, no fim das contas, mas só com letras. 
Coca-Cola é um logotipo. Shell, o da concha, é 
uma logomarca. A sigla USE com pontos após 
cada letra e o mapa do Estado de São Paulo é 
uma logomarca. 

NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DO 
LOGOTIPO e LOGOMARCA DA USE E DE-
NOMINAÇÃO DE ÓRGÃOS DA USE

1. LOGOMARCA PADRÃO (cor azul 
marinho) da União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo – USE. Quando utilizada 
somente o logo abaixo está identificando a USE 
Estadual.ou 

União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo – USE

2.Como devem os órgãos da USE utilizar 
o logo e denominação:

Nos eventos promovidos pelos órgãos da 
USE e também nos apoios a terceiros devem 

utilizar a logomarca da USE (que é comum a 
todos) e abaixo deve ter a denominação do ór-
gão. Não usar somente a logomarca, pois não 
identifica o órgão e sim a Estadual; também não 
deve utilizar só a denominação do órgão que 
não identifica que é órgão da USE.

Assim:
 

USE Intermunicipal de São José dos 
Campos

                   
                 

USE Regional de Araçatuba
                   
                 

USE Distrital Jabaquara

Ou se a identificação for em texto como 
por exemplo nos releases ou reportagens deve-
se escrever:

USE Intermunicipal de Campinas, órgão 
da União das Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo – USE.

USE Regional de Taubaté, órgão da União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São Pau-
lo – USE.

3. Papel timbrado para utilização dos 
órgãos

Usar o mesmo formato da USE, apenas 
mudando o endereço, telefones, site (se tiver) e 
e-mail para os do órgão e identificar a denomina-
ção do órgão. Deve-se manter a logomarca USE 
(com os pontos e o mapa), o nome completo da 
USE e a sua condição de Entidade Federativa, 
Coordenadora e Representativa do Movimento 
Espírita Estadual no Conselho Federativo Na-
cional, da Federação Espírita Brasileira.

Estudo baseado no Estatuto da USE e nos seus 
Regimentos, por designação da Diretoria Executiva 
da USE. Aprovado pela Diretoria e apresentado ao 
CDE de 13/12/2009. Julia Nezu Oliveira – 1ª Vice 
Presidente da USE.
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Os departamentos da Diretoria Executiva interagem 
com os dirigentes e estes com os departamentos.

Contato: use@use‑sp.com.br

EDUCAÇÃO
Adalgiza Campos Balieiro 

adalbalieiro@escolasinterativas.com.br

Em reunião no dia 12 de dezembro, 
na sede da USE, o Departamento de Educação 
considerou, junto à diretoria, a necessidade da 
apresentação de material de apoio às atividades 
propostas para 2010. 

Como já divulgado e considerando que 
as ações a serem desenvolvidas representam o 
desejo de extensão da proposta do Congresso 
de Serra Negra, o Departamento de Educação 
sugeriu o estudo das considerações de Kardec na 
Introdução de O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo, complementado pelas questões 913 e 914 de 
O Livro dos Espíritos, que serviram de apoio à 
temática então desenvolvida.

Os companheiros presentes se dispuseram 
a trabalhar esse material, em encontro sinalizado 
para a primeira quinzena de janeiro, em São Paulo, 
procurando viabilizar os ideais de trabalho assu-
midos pela USE no Congresso, bem como ofere-
cer apoio aos novos ares do movimento espírita 
do Estado pelos Caminhos da Educação.

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL ESPÍRITA

Aylton Paiva
paiva.aylton@terra.com.br

O questionário do serviço de assistência e 
promoção social espírita

A USE, através do seu Departamento de 
Assistência e Promoção Social, vem realizando 
a pesquisa para elaboração de um diagnóstico 
do trabalho que o movimento espírita realiza no 
campo da assistência e promoção social, com vis-
tas a seu desenvolvimento e aprimoramento.

Esse diagnóstico, de maneira especial, dará 
condições para a criação de bancos de dados 

que facilitará a troca de informações e experiên-
cias  entre as instituições espíritas. Também 
contribuirá para a organização desse trabalho 
social em rede.

Contando com essas informações será pos-
sível dimensionar a importância do crescimento 
do serviço de assistência e promoção social 
espírita.

É evidente que, como todo o trabalho na área 
do movimento de unificação, de maneira alguma 
haverá interferência nos trabalhos realizados 
nessa área pelas sociedades espíritas.

As outras Federações que compõem o 
Conselho Federativo Nacional também estão 
realizando a mesma pesquisa.

O questionário do diagnóstico do serviço 
de assistência e promoção social espírita foi 
encaminhado, em um primeiro momento, às 
vinte e quatro  Uniões das Sociedades Espíritas 
Regionais – USER - para que estas em reuniões 
de seus Conselhos repassem às Uniões das So-
ciedades Espíritas Intermunicipais, Municipais 
e Distritais; estas, por sua vez, deverão, em 
reunião dos seus Conselhos, repassarem aos 
representantes dos Centros e Entidades Espíritas 
que o compõem.

As Casas e Entidades Espíritas, ou seja, as 
Sociedades Espíritas, é que deverão preencher 
o questionário e enviá-lo ao Departamento do 
SAPSE da USE.

De preferência o envio deverá ser através 
da internet, que facilita para quem remete e, 
também, para quem recebe.

Quando essa área recebe intensa ação e 
controle dos órgãos governamentais, através da 
Constituição da República Federativa do Brasil, 
da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – a 
LOAS – que dispõe sobre a organização da As-
sistência Social e dá outras providências, Lei nº 
9.604, de 5 de fevereiro de 1998, atualizada por 
outras leis, que dispõem sobre a  prestação de 
contas da aplicação de recursos a que se refere 
a Lei nº 8.742, Lei nº 9.6608, de 18 de fevereiro 
de 1998, que dispõe sobre o serviço do volun-
tário e dá outras providências, é necessário que, 
como espíritas e instituições espíritas estejamos 
preparados para essa ação, dentro da legalidade 
e com eficácia.

Dos elementos informados no questionário 

emergirão informações sobre centros e entidades 
espíritas em que a assistência e promoção social 
é apenas decorrência dos postulados espíritas 
do amor e da caridade e aquelas outras que para 
atuarem no campo social têm personalidade 
jurídica e registro no Cadastro Nacional de 
Personalidade Jurídica – CNPJ – do Ministério 
da Fazenda e firmam convênios com órgãos 
federais, estaduais ou municipais. 

Conforme a caracterização de uma ou outra 
forma de atuação as consequências legais serão 
muito grandes, com exigência para cumprimento 
de normas legais.

Portanto precisamos, no campo da assistên-
cia social, estarmos  preparados para atuar com 
eficiência e dentro da legalidade.

Se você participa de uma USE Regional, In-
termunicipal, Municipal, Distrital ou Sociedade 
Espírita, veja se essa informação já chegou ao 
conhecimento da sua diretoria e, se necessário, 
solicite o questionário referido à USE Estadual 
ou diretamente ao diretor do Departamento: 
paiva.aylton@terra.com.br

ESTUDO SISTEMATIZADO DA 
DOUTRINA ESPÍRITA
Mário Gonçalves Filho 

mgoncalves63@yahoo.com.br

Aconteceu
Realizou-se no dia 15 de novembro de 2009, 

na sede da USE estadual, o 1º Encontro Estadual 
do ESDE, com a presença de 55 representantes 
de 17 centros espíritas e 12 cidades, para a troca 
de experiências e orientações de implantação do 
ESDE para o próximo ano.

 
Programe-se
O 2º Encontro Estadual do ESDE ficou 

marcado para o dia 26 de junho de 2010, em 
São Paulo.

Em Ribeirão Preto, a USE local realizará o 
curso de Preparação de Monitores e Coordenado-
res do ESDE nos dias 23 e 30 de janeiro de 2010 
(informações pelo e-mail: esde@userp.org.br) .

Em São Paulo será realizado o mesmo curso 
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no dia 17 de janeiro de 2010, no C.E.E. José 
Herculano Pires, rua Alicante, 389, Vila Granda, 
pela USE Distrital Penha e no dia 28 de fevereiro, 
na cidade de Limeira, pela USE Intermunicipal de 
Limeira, no horário das 8h30 às 17 horas.

Outros cursos poderão ser organizados duran-
te o ano, em outras regiões do estado. As USE´s 
interessadas podem consultar as possíveis datas 
também por intermédio dos e-mails acima.

Importância do ESDE para as Casas Espí-
ritas

Os dirigentes que implantaram o ESDE em 
suas Casas têm manifestado satisfação com os 
resultados deste programa de estudos. Transcre-
vemos a seguir o depoimento de Tereza Biazzo, 
presidente da Sociedade Espírita Benedito Rosa 
de Jesus de Ribeirão Preto:

“Desde 2005 iniciamos semestralmente 
novas turmas. O ESDE tem motivado nossos 
trabalhadores a estudar a Doutrina, pois tem uma 
didática fácil, participativa e que os leva a querer 
aprofundar-se, através da consulta de outras obras, 
já que o ESDE é alicerçado principalmente nas 
obras básicas.

Para as pessoas que procuram nossa Socie-
dade, em busca de esclarecimentos e consolo, 
temos o trabalho de assistência espiritual. Após a 
indicação de um período de passes, evangelho no 
lar e água fluida, fazemos um novo atendimento e 
indicamos o ESDE. Esse curso já ajudou muitas 
pessoas em nossa Casa.”

Sentiu-se motivado a começar? Fale conos-
co.

INFÂNCIA
Martha Rios Guimarães

marthinharg@yahoo.com.br

Em nossos cursos de formação de Educa-
dores Espíritas da Infância um dos tópicos mais 
aguardados é o que se refere ao Planejamento 
de Aulas em virtude da dificuldade que a grande 
maioria dos tarefeiros desse setor apresenta nesse 
quesito.

Alguns dizem que não tem ideia por onde co-
meçar, outros dizem que até sabem quais os temas 
que pretendem abordar, mas que não sabem qual a 
ordem mais adequada para a apresentação.

Outro grupo afirma que sabe fazer o plane-
jamento, mas não sabe elaborar aulas diferentes 
que prendam a atenção da meninada e que, por 
isso, suas aulas acabam sendo muito parecidas 
entre si.

Tentaremos dar orientações iniciais para so-
lucionar ou, pelo menos, amenizar esse problema 
tão comum. O primeiro ponto a ser lembrado é que 
nossa matéria prima é a Doutrina Espírita.

O segundo – que infelizmente parece ser 
esquecido pela maioria dos tarefeiros – é que o 
nobre Codificador do Espiritismo, antes de tornar-

-se mundialmente conhecido pelo pseudônimo de 
Allan Kardec, celebrizou-se como um dos maiores 
pedagogos da França e, portanto, usou todo esse 
conhecimento pedagógico na hora de formatar as 
obras espíritas.

Em outras palavras, O Livro dos Espíritos 
deve ser usado como base para elaborar o pla-
nejamento de aulas de todas as turmas (inician-
tes, intermediário e pré-mocidade) da infância 
espírita.

Claro que nem todos os temas precisam ser 
abordados desde a primeira turma. Portanto, ana-
lisem cada item para certificarem-se quais os que 
devem fazer parte do planejamento de cada uma 
das turmas, deixando os temas mais complexos 
para os grupos maiores. E não se esqueçam de 
usar a mesma ordem adotada por Kardec, a mais 
perfeita que há.

Temos certeza de que dessa forma será pos-
sível ter um planejamento coeso e totalmente de 
acordo com a Doutrina Espírita. E se você ainda 
assim tem dúvidas, que tal participar de nosso 
próximo curso de Formação de Educadores da In-
fância, em 28 de fevereiro, das 13 às 18:30 horas? 
Mais informações pelo telefone (11) 9765.1881 
ou marthinharg@yahoo.com.br .

RELAÇÕES PÚBLICAS 
E INSTITUCIONAIS

Merhy Seba 
merhyseba@ig.com.br

Focalizaremos nesta edição, o Perfil do 
Trabalhador da área de Relações Públicas e 
Institucionais, como havíamos prometido na 
edição anterior, depois de relacionar as funções 
deste setor.

Temos pleno conhecimento de que os centros 
espíritas sabem da necessidade de ter pessoal 
qualificado para atuar nessa área, mas, na maioria 
das vezes, não as encontram. Isto leva o dirigente 
espírita a sugerir nomes de companheiros que, 
não obstante tenham boa vontade, não dominem 
o assunto em todos os ângulos. Pode-se começar 
por aí?

Queremos tranquilizar os dirigentes, porque 
o setor começa a se estruturar com os de boa 
vontade – e por expressar boa vontade esse 
companheiro vai se interessar e procurar saber 
como fazer. 

A título de sugestão, alinhamos alguns itens 
que o trabalhador deve apresentar para o desem-
penho dessa função.

Perfil do trabalhador
Ter bons conhecimentos doutrinários.
Ter afinidade com a atividade em si e noções 

básicas do setor.
Ter capacidade administrativa e de organi-

zação.
Ter habilidade para se relacionar com pessoas 

e trabalhar em equipe.
Ter visão geral do Movimento Espírita local, 

regional, estadual, nacional e em todo o mundo. 
Estar apto para representar a casa espírita 

nos eventos espíritas, perante os meios de co-

municação social e instituições da sociedade 
organizada.

De modo geral, essas são as características 
mais evidentes que certamente, traçam o perfil 
do trabalhador nessa área.

Ocasionalmente, pode ocorrer de o centro es-
pírita poder contar com a ajuda de um profissional 
da área. Ótimo, só resta saber se ele apresenta a 
qualidade que o primeiro evidenciou: boa vontade 
e identificação com as ideias e ideais espíritas. 
Se confirmado, a partir daí, vamos incluí-lo na 
equipe de trabalho.

Na próxima edição deste jornal, voltaremos ao 
assunto, quem sabe para sondar e compartilhar um 
Encontro Estadual, reunindo o pessoal que atua 
na área de Comunicação Social Espírita – afinal 
são áreas irmãs que se complementam. E todos 
nós precisamos dialogar sobre vários pontos em 
comum.

Escreva, opine e compartilhe.  
Um bom começo de 2010 a Você.

ATENDIMENTO ESPIRITUAL
Fernando de Oliveira Porto

feolporto@uol.com.br

Estamos iniciando um novo ciclo de ativida-
des no campo da assistência espiritual junto aos 
companheiros e companheiras de lide espíritas 
da nossa querida USE. De fato, o atendimento 
espiritual pode ser considerado como o coração 
do Centro Espírita e, na grande maioria de nossas 
instituições, há uma grande preocupação dos 
dirigentes e trabalhadores no intuito de atingirem 
elevados padrões de qualidade neste setor.

Destacamos a importância que a USE atribui 
à Área de Atendimento Espiritual, ao estabelecer 
uma diretoria específica integrada ao Departa-
mento de Orientação Doutrinária. Como nossa 
primeira iniciativa, enviamos um questionário 
de avaliação preliminar às USEs Regionais para 
construirmos um panorama seguro a respeito 
das conquistas e dos desafios neste campo de 
atividades.

Esperamos que todos, ao receberem este 
questionário, possam colher as informações soli-
citadas com a presteza possível, e assim, contribuir 
para que estruturemos nosso trabalho a partir da 
realidade de cada região.

Em razão da grandeza de nosso Estado, da 
riqueza e diversidade das realizações das Casas 
Espíritas nesta área, procuraremos desenvolver 
nossas atividades em regime de parceria com as 
lideranças espíritas, aproveitando suas experiên-
cias e conhecimentos.

Da nossa parte, pretendemos contribuir com 
estudos, reflexões, seminários, palestras e a 
realização de um Encontro Estadual sobre Aten-
dimento Espiritual no Centro Espírita, já previsto 
para o segundo semestre de 2010.

Desde já estamos à disposição de todos. 
Na próxima conversa, através do Dirigente, 
aproveitaremos a oportunidade para falar sobre 
alguns conceitos relacionados ao nosso campo 
de atuação. Abraços a todos.
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O

Pergunta: Quando o ambiente 
familiar está tenso, eivado de conflitos e 
desentendimentos entre os familiares, pode-
-se fazer na semana, mais de uma reunião do 
Evangelho no Lar e no Coração?

Resposta: Sim, pode-se fazer, mas 
nem sempre é a solução para restabelecer 
a harmonia no lar. Quando o ambiente se 
apresenta nas condições citadas, sugere-se, 
ao lado da reunião semanal, lançar mão 
da prece diária que pode ser individual ou 
coletiva. Pela prece, podemos pedir ajuda 
espiritual e assim, ficar em sintonia nas fai-
xas vibratórias dos bons Espíritos. Também 
o diálogo fraternal, buscando a aproximação 
com as pessoas, com intenções de se chegar 
a um entendimento, é o meio de aliviar as 
tensões e melhorar os relacionamentos. Nes-
se momento, quem sabe mais, compreende 
e ama, é aquele que deve ceder, em nome 
da harmonia geral. Quem dá o colorido 
agradável ou não ao ambiente, somos nós, 
com a nossa vontade, nossos pensamentos 
e ações. 

Pergunta: Podemos comentar nas 
reuniões do Evangelho no Lar e no Coração, 
assuntos da mídia para ilustrar as lições do 
Evangelho?

Resposta: Sim. Fatos da vida real 
e até fictícios veiculados na mídia, podem 
contribuir para melhor compreensão de 
alguns aspectos morais e espirituais que, 
eventualmente possam surgir na reunião. 
Mas não podemos tornar essa atitude uma 
prática regular; é prudente verificar, antes, 
se esses assuntos são convenientes à reunião, 
considerando o teor e o nível de entendimen-
to dos participantes. 

O recomendável é que o “O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo”, de Allan 

Kardec, seja o livro-guia, secundado por 
outros livros subsidiários, isto é, livros de 
autores, cujo pensamento seja coerente 
com as Obras da Codificação Espírita. São 
chamados subsidiários porque ampliam o 
entendimento, facilitando a compreensão 
dos temas do Evangelho.

Pergunta: É aconselhável que 
crianças façam as preces de abertura e en-
cerramento das reuniões?

Resposta: Nada contra, pelo contrá-
rio. Dependendo da idade e entendimento 
da criança, para ela significa um incentivo 
para participar das reuniões a ponto de 

elevar a sua autoestima. É óbvio que as 
crianças devam ser orientadas quanto ao 
significado da prece e como fazê-la. Se já 
frequentam a evangelização infantil nos 
centros espíritas, certamente, elas irão se 
sentir familiarizadas com o ato em si. Mas, 
independente disso, é oportuno transmitir a 
elas, nessa fase, os conceitos doutrinários. 
Desde cedo, as crianças começam a com-
preender que, pela prece, pode-se pensar 
em Deus, aproximar-se d´Ele, comunicar-
se com Ele; e, por fim, por meio da prece, 
podemos fazer três coisas: louvar, pedir e 
agradecer a Deus, segundo O Livro dos 
Espíritos, questão n° 659. 

TOME UMA

ATITUDE EM 

FAVOR DA  

FAMÍLIA 

E CONTRA 

O DESAMOR

SOCIAL

Merhy Seba 
merhyseba@ig.com.br

Tratamento em unidades específicas para cada perfil
diagnóstico, cada uma delas dotada de sua própria equipe
técnica multiprofissional. As edificações situam-se em meio a
40 hectares de área verde, dispondo em sua infra-estrutura de
piscinas, quadras poliesportivas, gramados de futebol, cancha
de bochas, quadras de tênis, cine-teatro, ateliês de terapia
ocupacional e extensas áreas de convívio.
O Instituto Bairral é mantido pela Fundação Espírita “Américo
Bairral”, entidade filantrópica sem fins lucrativos, e localiza-se a
170 km de São Paulo, na região das estâncias de Águas de
Lindóia e Serra Negra. Mantém convênios com as principais
entidades e planos de saúde.

Rua Dr. Hortêncio Pereira da Silva, 313 Fone (19) 3863-9400
ITAPIRA (SP) CEP 13970-905

E-mail: bairral@bairral.com.br Site: www.bairral.com.br

INSTITUTO BAIRRAL
Clínicas Psiquiátricas
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ESPIRITISMO SERÁ ABRANGENTE 
NO CINEMA EM 2010

Há anos nos palcos de teatro o Espi-
ritismo, em 2010, brilhará na sétima arte. 
Filmes com temática espírita ganharão as 
telas, com grandes produções e elenco de 
renome. “Chico Xavier”, dirigido por Da-
niel Filho e com Nelson Xavier como Chico, 
é o mais aguardado, mas ainda teremos 
“Nosso Lar”, dirigido por Wagner Assis; 
“As Mães de Chico”, por Glauber Filho; 
“E a Vida Continua”, de Paulo Figueiredo; 
e o documentário “As Cartas”, de Cristiana 
Grumbach.

“Chico Xavier” entra em cartaz em 2 
de abril, data em que o médium faria 100 
anos. Produzido pela Globo Filmes, o longa 
descreve a trajetória do mineiro da cidade 
de Pedro Leopoldo que, em seus 92 anos, 
psicografou 419 livros. O elenco terá ainda 
Paulo Goulart, Christiane Torloni e Tony 
Ramos.

“Nosso Lar”, obra psicografada por 
Chico Xavier, foi adaptada para as telas 
pelo cineasta Wagner Assis, da produtora 
Cinética Filmes. A produção também será 
lançada no aniversário de Chico Xavier que 
psicografou, ainda, “E a Vida Continua”, 
do mesmo espírito André Luiz. A obra será 
outra a ganhar as telas em 2010, com direção 
do ator Paulo Figueiredo.

Já em “As Cartas”, a diretora Cristiana 
Grumbach focou nas mensagens de Xavier. 
A produção estreia nos primeiros meses de 
2010 e reúne relatos de pessoas que recebe-
ram textos psicografados pelo médium.

USE ITANHAÉM COMEÇA O ANO 
COM WORKSHOP

A USE - Intermunicipal de Itanhaém 
realizou, em 9 de janeiro de 2010 o work-
shop com Edmir Garcia, companheiro do 
Movimento Espírita da USE - Bebedouro/
SP. Foi uma excelente ocasião para estu-

dar a Doutrina Espírita e aprofundar nos 
conhecimentos e problemas existentes 
nos Centros Espíritas, para que ele possa 
melhor cumprir suas finalidades e atender 
aqueles que ali buscam os meios para o seu 
progresso espiritual.

RIO DE JANEIRO REALIZA SEU 2º 
CONGRESSO ESTADUAL

Os espíritas do Estado do Rio de Janeiro 
realizaram o seu II Congresso Espírita, de 
31 de outubro a 2 de novembro de 2009. 
Com o tema “Espiritismo: rumo para ser 
feliz”, expositores como Divaldo Pereira 
Franco, José Raul Teixeira, Cesar Reis, 
Carlos Augusto Abranches apresentaram 
seus estudos.

Assuntos importantes foram trazidos 
pelos encarregados das exposições, marca-
damente, o pinga-fogo sobre o papel social 
da Casa Espírita, mini-seminários sobre a 
educação espírita, Chico Xavier e Plano de 
Trabalho para o Movimento Espírita Brasi-
leiro, mesa redonda sobre os atuais desafios 
do Movimento Espírita e palestras acerca 
de neurociências e a busca da felicidade, a 
ciência e Deus, pelos caminhos do Amor e 
o que é fidelidade doutrinária. Outra palestra 
marcante foi sobre a comemoração dos 
60 anos do Pacto Áureo da unificação do 
movimento espírita brasileiro. 

Completaram a programação números 
de arte, exposição e venda de livros, CD´s, 
DVD´s e outros materiais promocionais, 
etc. Foram mais de 1.500 pessoas presentes, 
provenientes de 59 cidades do estado flu-
minense. 

8ª JORNADA DA CASA 
ESPÍRITA DA USE REGIONAL DA 

NOVA ALTA PAULISTA

A USE Regional da Nova Alta Paulista 
(R. João Abílio de Menezes nº 416, centro, 
CEP: 17780-000, Lucélia/SP), e o “Ave 

Cristo” (Avenida Capitão José Antonio de 
Oliveira nº 151, centro, Adamantina/SP, 
CEP: 17800-000), realizaram no dia 15 
de novembro de 2009, domingo, no “Ave 
Cristo”, das 9 às 13 horas, a 8ª Jornada da 
Casa Espírita sob o tema científico “Últimas 
Pesquisas sobre as Faculdades e Estruturas 
do Espírito e da Mente”, que foi desen-
volvido pelo médico, Dr. Alexandre Peres, 
da cidade de Marília, São Paulo. 

O evento contou com a presença de 75 
pessoas, representando as cidades de Ada-
mantina, Lucélia e Osvaldo Cruz.

A presença do médico e orador/exposi-
tor, Dr. Alexandre Peres, marcou o sucesso 
do encontro, que desenvolveu o assunto 
brilhantemente, enfocando detalhes até 
então despercebidos do público presente, 
apresentando preciosas informações que 
enriqueceram os participantes indivi-
dualmente, alertando-os, inclusive, para a 
necessidade de aperfeiçoamento das tarefas 
na casa espírita.

O seminário contou com uma exposição 
e debates, onde os participantes tiveram a 
oportunidade de esclarecerem suas dúvidas 
acerca do estudo desenvolvido.

Após o encerramento dos trabalhos, 
o “Ave Cristo” brindou a todos com um 
delicioso almoço de confraternização na 
instituição “Casa do Garoto”, que é dirigida 
pela Diretoria da casa anfitriã.

CENTRO ESPÍRITA TEM FÓRUM 
EM MARÍLIA

No dia 28 de fevereiro, a partir das 9 
horas até as 13 horas, acontece na Fundação 
Eurípedes / UNIVEM, na cidade de Marília, 
o I Fórum Sobre o Centro Espírita, com o 
tema “ Um Olhar sobre o Preconceito”.

Sexualidade, vícios, religiões, classes 
sociais são alguns dos temas que serão de-
senvolvidos durante o Fórum. A realização 
é da USE Intermunicipal de Marília, com 
apoio da UNIVEM – Centro Universitário 
Eurípedes de Marília
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6º CONGRESSO ESPÍRITA 
MUNDIAL ACONTECE EM 

VALÊNCIA, ESPANHA

Depois de Brasil (1995), Portugal 
(1998), Guatemala (2001), França (2004), 
Colômbia (2007), chegou a vez da Espanha. 
O Conselho Espírita Internacional promove 
o 6º Congresso Espírita Mundial, de 10 a 12 
de outubro de 2010, no Centro de Eventos da 
Feira de Valência, tendo como tema central 
“Somos Espíritos Imortais”. A realização é 
da Federação Espírita Espanhola.

Informações podem ser feitas com 
Joaquín Huete, da “Viajes Hispania S.A.”, 
pelo e-mail jhuete@viajeshispania.es, ou 
pelo telefone +34 96-586-6080, fax +34 
96-680-4000. Para reservas e inscrições 
para o Congresso (60 euros), consulte o site 
www.2010.kardec.es. 

 

3º CONGRESSO ESPÍRITA 
BRASILEIRO COMEMORA 

CENTENÁRIO DE NASCIMENTO 
DE CHICO XAVIER

De 16 a 18 de abril, a FEB realiza 
em Brasília, no Centro de Convenções 
Ulys    ses Guimarães, o 3º Congresso Espírita 
Brasileiro.

O foco do Congresso serão as obras 
psicografadas por Chico, que contribuem 
para a difusão do Espiritismo, a expansão do 

Movimento Espírita no Brasil e no Mundo, 
e para encorajar os espíritas ao estudo e à 
prática da Doutrina Espírita.

ABERTAS AS INSCRIÇÕES 
PARA O XXVI CONGRESSO 

ESPÍRITA DE GOIÁS

As inscrições para o XXVI Congresso 
Espírita de Goiás foram iniciadas em 
meados do mês de dezembro e podem ser 
feitas pelo site ou pessoalmente na FEEGO. 
“Minha Paz Vos Deixo” é o tema central do 

Congresso para este ano, que acontece no 
período de 13 a 16 de fevereiro, no Centro 
de Cultura e Convenções de Goiânia.

Divaldo Pereira Franco vai desenvolver 
seminário no último dia do Congresso. 
Em paralelo às palestras e seminários, 
haverá atividades específicas para jovens 
e crianças.

Para mais informações e fazer sua 
inscrição ao Congresso, acesse o site da 
Federação Espírita do Estado de Goiás: 
www.feego.org.br.
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EVENTOS NAS CIDADES DE 
ARAÇATUBA, BAURU, RIBEIRÃO PRETO, 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SÃO PAULO 
E SOROCABA.

Das 9 às 12 horas
Apresentações artísticas, palestras curtas 

e depoimentos.


