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Trazemos até os dirigentes espíritas, a 
segunda edição do ano do Dirigente. Não 
é uma edição especial em comemoração 
ao centenário de Chico Xavier, mas há 
matérias especiais sobre ele e sobre os 
eventos que o movimento espírita paulista 
realiza nas primeiras semanas de abril. 
Desde a capa, passando pela Palavra do 
Presidente, até as notas e notícias curtas, 
lembramos do médium mineiro.

Para não ficar exclusivamente no meio 
espírita, buscamos no blog de Luiz Nassif, 
menção a Chico e a seu centenário. No pri-
meiro dia do ano, Nassif escrevia: “Chico 
Xavier é uma figura na cultura brasileira 
cujo significado ainda não foi inteiramente 
compreendido. Mas, à medida que o tempo 
for passando, mais e mais pessoas estarão 
em condições de perceber que ele não 
foi apenas um fenômeno mediúnico, um 
prolífico escritor espiritual. Chico Xavier 
foi um missionário nascido com a tarefa 
de trazer ao povo brasileiro um conjunto 
de ensinamentos espirituais da mais alta 
sabedoria, e cuja dimensão será inteira-
mente compreendida apenas ao longo de 
um grande período de tempo.”

O movimento espírita entende Chico 
e sua importância na continuidade e no 
desenvolvimento dos princípios codifica-
dos por Allan Kardec. Por isso mesmo, a 
movimentação que temos para os eventos 
de abril, refletem o interesse e o reconhe-
cimento a sua obra e sua vida. Afinal, 
Chico, além de nos trazer informações 
importantes do mundo espiritual, nos 
mostrou como poucos através dos seus 
exemplos, o sentido e o significado de 
nossa vida.

Muito se fala e se falará sobre os even-
tos de abril. Nesta edição, apresentamos os 

preparativos. Na página 10, as principais 
informações do que está sendo planejado 
nas cidades de Araçatuba, Bauru, Ribeirão 
Preto, São José dos Campos, São Paulo e 
Sorocaba. Na próxima, vamos trazer os 
resultados e o que aconteceu.

Na página 4, continuando com entre-
vistas de presidentes e trabalhadores de 
órgãos de unificação, trazemos a palavra 
de Mário Waltrick, presidente da USE 
Intermunicipal de São José dos Campos 
e Regional de Taubaté, que apresenta de-
talhes e informações sobre o movimento 
daquela cidade e da região do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e região da serra 
da Mantiqueira.

Na página 5, uma homenagem aos 38 
anos do programa Momento Espírita, no 
qual todos os domingos, Antonio Carlos 
Amorim, um dos primeiros colaboradores 
e voluntários, leva a mensagem do movi-
mento de unificação estadual através da 
rádio Boa Nova.

Apresentamos um novo conceito de 
comunicação em desenvolvimento para o 
site da USE, com domínio novo e novos 
conceitos e páginas em desenvolvimento 
para estar disponível, a curto prazo, para 
comunicação com os centros espíritas, di-
rigentes e espíritas do Estado. Chegamos 
ao Circuito Integrado - Espaço Interativo, 
onde os Departamentos da USE apre-
sentam conceitos, práticas e ideias para 
dinamizar as atividades de cada área de 
atuação.

Ao final, nas Curtas & Oportunas, 
pequenas e curtas matérias e informações 
sobre o que aconteceu e o que acontece no 
movimento espírita estadual, com atuação 
dos órgãos de unificação.

Boa leitura e muita ação!
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Mensagem da Presidência

O CENtENáRIO DE CHICO
2010. Estamos vivendo as comemo-

rações do centenário de Chico Xavier 
(1910-2002) em todo o movimento espírita, 
marcando os indeléveis noventa e dois anos 
que este Amigo passou conosco no mundo 
corpóreo. Os eventos caminham de Pedro 
Leopoldo a Uberaba, registrando passagem 
por todo o Brasil, com várias atividades 
já realizadas e outras programadas para o 
período: visitações, inauguração de museus, 
revitalização de espaços ocupados fisica-
mente por Chico, palestras e seminários, 
programação de congresso nacional, lança-
mento de revistas 
e livros, mostran-
do envolvimento 
geral dos espíritas 
e de amigos do 
mineiro querido.

No Estado de 
São Paulo*, além 
do acompanha-
mento das home-
nagens progra-
madas no âmbito 
nacional, somadas 
às comemorações 
agendadas  por 
órgãos de unifi-
cação, casas e ins-
tituições espíritas, 
ações que cobrem 
todo o território 
estadual, os es-
píritas do estado, 
junto ao grande 
público, progra-
mam homenagens 
de real significado: o primeiro momento 
será no dia 2 de abril, data de aniversário 
do Chico, quando os núcleos espíritas, às 20 
horas, farão em suas sedes, prece e vibra-
ção coletivas, em benefício da paz mundial 
homenageando o aniversariante; o segundo 
momento será a realização de evento aberto 
à participação popular, de características 
simples, como era o caráter do homenagea-
do, a ser realizado em diversas regiões do 
Estado de São Paulo, simultaneamente, no 
dia 11 de abril, um domingo, das nove às 
dozes horas.

A efeméride marca também forte e 
significativa presença na mídia: jornais e 

revistas abrem espaço para Chico; novelas 
e mini séries são anunciadas; os temas e 
fatos espíritas ocupam vários espaços de 
programações; filmes ocuparão as telas dos 
cinemas, edições especiais, em todos os 
segmentos de comunicação, estão rodando 
ou já são anunciados; mostras, debates e 
seminários lembram o homenageado.

O Brasil se movimenta em torno de Chi-
co Xavier. Esta onda do bem acontece dentro 
da casa espírita e em nosso movimento por 
reconhecimento e gratidão, e fora da casa 
espírita pelos mesmos motivos, mas também 

pelo interesse jornalístico, pela oportunida-
de e conveniências diversas.

Este fato se repete. Nós já o conhece-
mos. Dentro das proporções, uma vez que 
a mídia em todos os sentidos atualmente 
alcança maior repercussão, o pinga fogo, 
lá do século passado..., provocou o mesmo 
fenômeno. Passado o programa na televi-
são, houve o envolvimento, a curiosidade 
nacional, e uma busca ávida pelas casas 
espíritas para se saber mais de espiritismo e 
dos acontecimentos que nos relacionam com 
o mundo espiritual. Na oportunidade, fomos 
surpreendidos, sem preparo para atender à 
demanda, talvez lá tenha ficado perdida a 

oportunidade de atendimento, encaminha-
mento e prestação de serviço espiritual.

E agora? Será que na repetência já 
aprendemos a lição? Está acontecendo de 
novo. As nossas casas espíritas estão pre-
paradas para esta nova busca? Uma nova 
procura? Esperamos que sim, mas, estamos 
registrando o alerta. Temos incentivado a 
leitura, a análise, o estudo, a prática e o 
acompanhamento das tarefas sugeridas no 
opúsculo “Orientação ao Centro Espíri-
ta”**. Ele apresenta diretrizes seguras para 
a adequação da casa espírita propiciando o 
atendimento desta demanda. É guia prático 
e seguro, simples e objetivo no preparo de 
atividades. Recomendamos.

Entretanto, na trilha do homenageado, 
que elegeu o trio pão, povo e evangelho 
no norteamento de sua vida, é interessante 
lembrar que falamos de nossa gente, pes-
soas, de Chico e do Evangelho de Jesus, com 
simplicidade e ternura, para que sintamos a 
dimensão da tarefa que temos pela frente: 
preparar a casa espírita para o consolo e o 
esclarecimento à luz dos princípios espíritas, 
nas premissas do acolhimento amoroso e 
fraterno. 

* veja programação nas casas espíritas e institui-
ções organizadoras do evento: Abrape, Aliança, Feesp, 
Rede Boa Nova, União Fraternal e USE.

**opúsculo CFN/FEB, orientação ao movimento 
espírita brasileiro.

José Antônio Luiz Balieiro – balieiro@escolasinterativas.com.br

Francisco Cândido Xavier, o querido 
Chico Xavier, mais que viveu, transcendeu. 
Os dois planos da vida foram para ele uma 
só casa de labor pelo próximo. Médium ex-
traordinário, fiel mensageiro dos Espíritos 
elevados, legou à humanidade um manancial 
de conhecimento incomparável em mais de 
400 livros. Suas atividades de assistência ao 
ser humano foram a perfeita concretização 
da caridade. Com a doutrina espírita, viveu 
plenamente o evangelho do Cristo. Em sua 
humildade, desejou ser apenas um singelo ta-
refeiro do Mestre. Entretanto, sua luz interior 
revelou sua essência:  verdadeiro luminar da 
humanidade. (folheto da Intervidas) Contribuição SoCial

Solicitamos aos órgãos de unificação 
distritais, municipais, intermunicipais e 
regionais que orientem as casas espíritas 
unidas no sentido de acolher e cumprir a 
determinação estatutária quitando neste 
princípio de ano o boleto bancário referen-
te à contribuição social relativa ao exercí-
cio de 2010 devida à USE. Para tanto, via 
Correios, já seguem os boletos com todas 
as orientações, inclusive as que esclarecem 
sobre possível parcelamento.

Esta ação é fundamental para a sustenta-
ção e manutenção de nossa federativa. Ela 
é facilitadora de todas as nossas atividades 
e serviços. Dúvidas podem ser resolvidas 
com Edméia, fone (11) 2950-6554.

Agradecemos por esta providência soli-
dária e fraterna.

Diretoria Executiva da USE
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Entrevista com Mário Waltrick, presidente da USE 
Intermunicipal de São José dos Campos e da USE 

Regional de Taubaté
Conte-nos sobre seu começo no Es-

piritismo?
Eu nasci espírita. Frequentei Evange-

lização e Mocidade. Dei uma parada na 
época da universidade e depois voltei para 
não parar mais.

E o início de suas atividades no mo-
vimento de unificação?

Em 1980, minha família veio morar 
em São José dos Campos. Em 1983 
procuramos nos engajar no movimento 
espírita da cidade. Começamos no Centro 
Espírita Divino Mestre estudando para 
readaptação ao movimento. Depois, minha 
mulher e eu, começamos a trabalhar 
nessa casa. Primeiro como passistas, 
depois coadjuvantes na coordenação do 
COEM, mais tarde coordenação desse 
mesmo curso. Nessa época o presidente 
da USEI-SJC me convidou para participar 
das atividades locais. Dez anos depois, 
fui eleito presidente da entidade, já no 
segundo mandato que irá até 2012.

Como se encontra o movimento espí-
rita em São José dos Campos e região?

O movimento espírita na nossa região 
está do jeito que pode. A região é grande 
vai desde Jacareí até Pindamonhangaba e 
de Campos do Jordão até o Litoral Norte. 
Cada cidade tem suas peculiaridades e ain-
da existe bairrismo. É difícil desenvolver 
um Movimento Espírita que seja geral da 
região, mesmo porque nossa intenção é 
desenvolvê-lo para a união dos espíritas 
com uma única bandeira, Espiritismo. To-
dos que se considerarem espíritas deverão 
dele participar. As barreiras aparecem e 
quem perde com isso é o próprio movi-
mento. No Litoral Norte ele está quase 
maduro. Participam espíritas de Ubatuba, 
Caraguatatuba e São Sebastião. No ter-
ceiro domingo de cada mês acontece em 
um centro espírita de uma dessas cidades 
o MUELIN – Movimento de Unificação 
Espírita do Litoral Norte, que é a reunião 
dos que querem dele participar. Estamos 

Mário Waltrick, presidente da 
USE Intermunicipal de São José dos Campos

lutando. Quem sabe, um dia, a região toda 
terá um movimento só?

São José dos Campos é uma das 
cidades escolhidas com outras cinco 
no Estado para realizar as atividades 
envolvendo as comemorações dos 100 
anos de Chico Xavier. Como estão sendo 
desenvolvidas?

Estão de vento em popa. Há um grupo 
dinâmico cuidando delas, com repre-
sentantes da USE, Aliança e FEESP. Há 
comissões distintas de organização e 
definição do programa e outra para a di-
vulgação junto aos espíritas e à população 
em geral. O programa de rádio Vivência 
Espírita, transmitido aos domingos, terá 
sua realização na Câmara Municipal, local 
do evento, no dia 11 de abril. A progra-
mação, como nas outras cinco cidades do 
Estado, intercalou apresentações musicais 
com pequenas palestras. Para estas, o tema 
é comum: Minha convivência com Chico 
Xavier. Teremos, também, projeção de 
vídeos sobre Chico. Além disso, o movi-
mento espírita da cidade programou para 
o domingo anterior, 4 de abril, às 11 horas, 
prece a Chico e à Paz Mundial na Área 
Verde Chico Xavier.

Quais as metas e planos em desen-
volvimento pela USE de São José dos 
Campos?

São dez as metas da USEI-SJC, para o 
período de 2009 a 2012.

1. Realizar 04 (quatro) eventos anuais 
para o público em geral, a saber: 

• Dia 18 de abril, em comemoração 
ao Dia do Espírita instituído pela Câmara 
Municipal de São José dos Campos;

• Em agosto para promoção da Feira 
do Livro Espírita;

• Dia 04 de outubro, em comemoração 
ao nascimento de Allan Kardec;

• Em dezembro, para comemorar o 
encerramento do ano e o Natal.

2. Construir a sede da USEI-SJC no 
terreno cedido pela OSCL – Obra Social 

Célio Lemos. (estamos na preparação do 
terreno)

3. Substituir a Banca do Livro Espírita 
Allan Kardec. (comprada. Em fase de 
instalação)

4. Promover a USEI-SJC para Entida-
de de Utilidade Pública Municipal. (em 
andamento)

5. Realizar o Congresso Espírita Esta-
dual 2012 em São José dos Campos. (des-
cartada – a cidade de Franca foi a escolhida 
na reunião do CDE de dezembro passado)

6. Realizar a FEIRA DO LIVRO ES-
PÍRITA todos os anos. OK

7. Realizar a SEMANA KARDEQUIA-
NA todos os anos. OK

8. Realizar a SEMANA DA FAMÍLIA 
todos os anos. OK

9. Promover a participação dos Centros 
Espíritas da cidade de Ubatuba e da Ilha 
Bela no MUELIN – Movimento de Uni-
ficação Espírita do Litoral Norte. (meta 
50% atingido)

10. Integralizar 1.000 sócios para o 
CLE – Clube do Livro Espírita. (meta)

Qual o papel dos trabalhadores e di-
rigentes no atingimento destas metas?

Todos estão empenhados no seu atingi-
mento. Nas reuniões mensais da USEI-SJC 
essas metas são abordadas e cada dirigente 
as possui por escrito. Os demais trabalha-
dores vão se engajando na proporção em 
que forem convocados para tal.

Por favor, deixe sua mensagem para 
dirigentes e trabalhadores espíritas.

Senhores dirigentes e trabalhadores es-
píritas: unam-se para criar um movimento 
espírita forte e dinâmico. Sem união não 
há movimento.
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NO AR, DESDE 1972, pROgRAMA 
MOMENtO ESpíRItA é A VOz DA 

USE NAS ONDAS DO RáDIO
Corria o ano de 1972 quando Ignácio Gio-

vine, membro do então Conselho Metropolitano 
Espírita (atualmente denominado USE Regional 
São Paulo), dirigiu-se à Rádio Boa Nova de 
Guarulhos com o intuito de pedir a divulgação 
de um evento. Saiu de lá com um grande desafio 
proposto por Osmar Marsili, diretor da rádio: 
colocar no ar um programa que falasse do mo-
vimento unificacionista do estado. Assim, em 
cinco de março daquele mesmo ano, ia ao ar 
o primeiro Momento Espírita (às seis horas de 
uma manhã de domingo, tendo quinze minutos 
de duração) que, durante os três primeiros anos, 
teve a coordenação de Zulmiro Santos Silva.

Segundo Antonio Carlos Amorim, atual 
responsável pelo programa, ao lado de Suzete 
Amorim, diversas pessoas colaboraram nessa 
fase, elaborando reportagens, textos e auxiliando 
nas gravações – o programa não era levado ao 
ar ao vivo, como hoje. “Um ano após o início, 
o Momento Espírita já havia passado a trinta 
minutos e quando Zulmiro, em junho de 1975, 
deixou a coordenação por problemas de saúde  
assumiu André Luiz de Souza Bertan, então 
diretor do departamento de Mocidades, que já 
estava participando da equipe. Nessa época o 
programa passou a 50 minutos, a partir das 12:10 
horas”, lembra Amorim, um arquivo vivo quando 
se trata de informações sobre esse importante 
veículo de comunicação.

No período da ditadura o programa não 
escapou à censura e entre 1975 e 1978, os textos 
eram enviados à Rádio que se encarregava de 
remetê-los aos órgãos governamentais responsá-
veis pela censura e, somente após a devolução 
dos mesmos, passava-se à fase de gravação. 
“Era necessário um cuidadoso planejamento 
para que os textos fossem produzidos dentro 
do cronograma e, assim, estivessem aprovados 
no dia da irradiação”, destaca Suzete Amorim 
que também revela o trabalho que dava para 
datilografar tudo.

Esse trabalho, porém, deixou de ser neces-
sário após 1978, facilitando a organização do 
programa que permaneceu sendo gravado até 
1981, quando passou a ser apresentado ao vivo. 
Entre os benefícios trazidos com essa mudança, 
destaca-se a possibilidade de colocar entrevistas 
ao vivo, diretamente de eventos espíritas impor-
tantes – fato, à época, totalmente novo dentro da 

Boa Nova e que estava dando os primeiros passos 
nas emissoras mais modernas do país.

O avanço tecnológico levou a Rádio a 
trabalhar em Rede, inicialmente apenas com 
Sorocaba, depois ampliando para outras áreas 
e a Internet e “desta forma, o programa deixou 
de espelhar a atividade da USE Regional São 
Paulo e passou a abranger todo o Estado de São 
Paulo, efetivando-se como o programa da USE”, 
salienta Amorim.

Atender os ouvintes no decorrer do pro-
grama foi outro grande diferencial, criando um 
canal direto entre o estúdio e o público que envia 
perguntas, comentários e responde à enquete do 
dia. “Acho que as enquetes nos levam a refle-
xões importantes e que podem levar ao correto 
funcionamento da Casa Espírita, além de nos 
proporcionar o acesso ao conteúdo doutrinário”, 
opina Marisa Focá, 67, ouvinte fiel desde 2004, 
membro do Centro Espírita Frei Anselmo, na 
zona norte paulistana e que representa bem o 
público predominante do Momento Espírita: 
mulheres acima de 40 anos que, para os respon-
sáveis pelo programa, têm sido os “motores”, 
conduzindo os temas através de participação 
telefônica.

Com quase quatro décadas de existência, o 
programa Momento Espírita cumpre um impor-
tante papel de difusão dos temas doutrinários, 
por meio de programação criteriosa e abordagem 
séria, assim como a difusão dos princípios do 
movimento de unificação, sempre salientando 

que ele não substitui o estudo metódico em 
grupos nos Centros Espíritas e a importância da 
correspondência entre esses centros – os objeti-
vos do movimento.

Essa qualidade de abordagem e de conteú-
do só é possível graças à seleção da equipe –  
formada por integrantes do movimento espírita. 
A soma da experiência de pessoas como Anto-
nio Carlos e Suzete Amorim e Mauro Spínola 
(integrantes há mais tempo no programa) à nova 
geração faz com que o programa tenha um ar 
sério e, ao mesmo tempo, leve, fato que não 
passa despercebido aos ouvintes.

Adalcy Bíscaro, uma das mais antigas e 
assíduas ouvintes, moradora do interior pau-
lista, traduz bem essa realidade. “É muito bom 
ouvir toda experiência que passa nossos queri-
dos Amorim, Suzete, Paulo e Wladisney, por 
exemplo. Mas é interessante ver o movimento 
e a jovialidade que o programa ganha com a 
presença dos mais jovens. Toda equipe é muito 
boa e competente”, sentencia.

Apesar das mudanças tecnológicas ao 
longo desses 38 anos, e da grande quantidade de 
colaboradores que já passaram pelos microfones, 
o perfil do programa se mantém quase inalterado, 
com o mesmo objetivo e podemos afirmar que, 
através desse programa, a Rede Boa Nova e seus 
ouvintes tomaram contato com o movimento 
espírita nacional. O que equivale dizer que o 
Momento Espírita é a voz da unificação nas 
ondas do rádio.

Antonio Carlos Amorim, um dos pioneiros do Momento Espírita

Da redação
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Cerca de 200 pessoas compareceram ao 
Curso de Formação de Educadores Espíritas 
da Infância, promovido pela União das So-
ciedades Espíritas do Estado de São Paulo, 
em fevereiro último. Visando um melhor 
aproveitamento da atividade, a iniciativa 
aconteceu na sede do Centro Espírita Ga-
briel Ferreira (membro do movimento de 
unificação), localizado na zona norte da ca-
pital paulista, sociedade onde atua a equipe 
que representa o Departamento de Infância 
da USE.

Os participantes – provenientes de São 
Paulo, Americana, Guarujá, Guarulhos, Ja-
careí, Limeira, Praia Grande, Santo André, 
Santos, Taboão da Serra e, ainda, cidades do 
Vale do Ribeira – foram divididos em duas 
turmas. Uma composta por Educadores que 
participavam pela primeira vez do curso e a 
outra, formada por trabalhadores que conhe-
cem a proposta do Departamento de Infância 
da USE.

“Foi muito mais do que excelente. O es-
forço da equipe e a qualidade de informações 
fornecidas neste curso renovaram nossas 
energias e abriram um caminho totalmente 
novo e seguro nesse compromisso de passar 
os conhecimentos espíritas às crianças e jo-
vens”, afirmou Thelma Camargo, do CE A 
Caminho da Luz, de São Paulo, referindo-se 
ao abrangente programa que incluiu os se-
guintes módulos: A Atividade de Educação 
Espírita da Infância (definição e objetivos); 
Componentes do Processo Educativo (edu-
cador, educando, dirigentes e pais: o papel de 
cada um no sucesso da atividade; exemplos 
de ações para interação do setor na estrutura 
da casa espírita e para sensibilização dos diri-
gentes e pais); Estruturando o Departamento 
(divisão de turmas; local, acomodações, ma-
teriais; criação de biblioteca infantojuvenil; 
importância de arquivos históricos; reuniões 
de educadores; etc); Planejamento (geral, de 
temas e objetivos de temas; de aulas); Re-
cursos Didáticos (música, literatura, jogos 
espíritas, etc) e Elaboração de Aulas.

O segundo grupo teve como proposta a 
elaboração de ações para integrar e aprimo-
rar a atividade dentro das Casas Espíritas. 
Em relação a esta atividade, os participantes 
(cerca de 55 pessoas) revelaram que a dis-
cussão e a troca de informações foram ex-
tremamente positivas, gerando novas ideias 
e estimulando o trabalho de conscientização 
do trabalho dentro das sociedades em que 
colaboram.

A qualidade do curso, sempre muito elo-
giada, foi uma vez mais testada e aprovada 
pelos participantes que, mesmo em um dia 
extremamente quente, permaneceram atentos 
e interessados durante todo o decorrer da ati-
vidade. Outro ponto que mede o sucesso da 
iniciativa é o fato de que não apenas as casas 
pertencentes aos órgãos da USE enviaram re-
presentantes. Educadores Espíritas da Infân-
cia que fazem parte de instituições ligadas à 
Aliança Evangélica Espírita, Liga Espírita e 
à Federação Espírita do Estado de São Paulo 
também marcaram presença – fato que, aliás, 
vem se tornando bastante comum em todos 
os cursos ministrados.

Na mesma data, o Centro Espírita Ga-
briel Ferreira (que abrigou o evento), através 
de seu Departamento de Infância e Mocida-
de, lançou uma campanha de valorização da 
atividade de Infância e Mocidade Espírita. 
Todas as casas representadas levaram um kit, 

para implantação e divulgação da iniciativa, 
contendo um cartaz colorido, folheto e uma 
sugestão de palestra (em Powerpoint) para 
que o tema seja abordado e debatido dentro 
das instituições. “Adorei o conteúdo do curso 
e o formato da campanha”, opinou Maria Isa-
bel Miranda, ex-diretora deste departamento 
da USE que auxiliou na execução do trabalho 
e aprovou o material de divulgação. Com essa 
iniciativa, a equipe de educadores responsá-
vel pelo evento acredita que mais um passo 
foi dado em direção a um maior entendimen-
to e esforço para que os Dirigentes, Pais e 
demais espíritas entendam que esclarecer a 
criança e o jovem à luz da Doutrina Espírita 
é um trabalho inadiável e prioritário.

As Casas Espíritas, que desejarem ade-
rir à campanha citada, devem solicitar in-
formações através do e-mail cegabrielfer-
reira@yahoo.com.br ou pelo telefone (11) 
9765.1881. 

USE REAlIzA CURSO DE gEStãO 
DE CENtRO ESpíRItA EM SãO pAUlO

Da redação
A União das Sociedades Espíritas 

do Estado de São Paulo – USE realizará 
em parceria com o Centro de Cultura, 
Documentação e Pesquisa do Espiritismo 
Eduardo Carvalho Monteiro, o curso 
de Gestão de Centro Espírita, programa 
do Conselho Federativo Nacional da 
Federação Espírita Brasileira, na sede do 
CCDPE-ECM, na Alameda dos Guaiases, 
16, Planalto Paulista, São Paulo-SP, com 
início no dia 8 de maio de 2010.

O curso será dado nos segundos e 
quartos sábados de cada mês, das 8h30 
às 13 horas, com previsão de término 
no último sábado de novembro. O curso 

tratará da estrutura do centro espírita, 
aspectos jurídicos desde a sua fundação, 
legislação atual, sustentabilidade, o 
trabalho do dirigente espírita, o papel 
doutrinário-administrativo do dirigente 
espírita, estrutura e funcionamento 
do movimento espírita, trabalho de 
equipe, melhoria do relacionamento na 
equipe, planejamento de atividades e 
responsabilidades,  administração do tempo, 
reuniões produtivas, gestão de resultados e 
qualidade, entre outros assuntos.

Inscrições pelo e-mail: 
use@use-sp.com.br e
contato@ccdpe.org.br

CURSO DE fORMAçãO DE EDUCADORES 
ESpíRItAS bAtE RECORDE DE pARtICIpANtES 

DE DIfERENtES CIDADES DO EStADO
Martha Rios Guimarães - marthinharg@yahoo.com.br
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UNIfICAR
Aylton Paiva – paiva.aylton@terra.com.br

O termo unificar pode ser desdo-
brado em “ficar unido “

Estar unido em torno da Doutri-
na Espírita é o objetivo maior do 
Movimento de Unificação.

Então os trabalhos e ações no 
campo da unificação devem ser o 
de união, sincronia e sinergia, enfim 
sistêmico.

É essa a forma de atuação da 
federativa União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo – 
USE.

Para desempenhar essa tarefa, 
abrangendo os espíritas e socieda-
des espíritas do Estado de São Pau-
lo, ela é composta de Órgãos: USEs 
Regionais, Intermunicipais, Mu-
nicipais de Distritais (na cidade de 
São Paulo).

“Neste contexto organizacional, 
a USE sugere atividades, orienta 
execução e facilita  a transferência 
de experiências, sem condiciona-
mentos, em respeito aos princípios 
de liberdade e responsabilidade que 
o Espiritismo preconiza.

Por isso, não impõe, nem interfe-
re nas atividades das instituições es-
píritas; procura integrar suas ações 
junto aos conselheiros e diretores 
das USEs, porque todos são traba-
lhadores das instituições unidas.” 
(in folder A USE e o trabalho de 
unificação do movimento espírita 
estadual)

Com essa visão ampla da cons-
tituição, atividades de objetivos da 
USE é importante sentirmos que no 
trabalho de unificação nunca haverá 
espaço para o “personalismo”, seja 

de pessoa ou de entidade espírita.
Com muito mais propriedade 

não deverá ocorrer ações isoladas e 
de interesse de apenas uma pessoa 
ou de um grupo em nome de uma 
USE Regional, Intermunicipal, Mu-
nicipal ou Distrital.

Cada Órgão desse deve se ligar 
ao que lhe está mais próximo. As 
USEs Intermunicipais e Municipais 
devem estar em sinergia, integradas 
com as sociedades espíritas que lhe 
são adesas e da mesma forma inte-
gradas e coordenadas com as USEs 
Regionais que elas compõem. Da 
mesma forma deve ocorrer com as 
USEs Distritais, na capital do Esta-
do.

É, portanto, um trabalho de con-
junto, interligado e sistêmico.

Atualmente a ação no Movimen-
to de Unificação está muito bem 
estruturada, abrangendo o Brasil e 
mesmo a área internacional.

Foi aprovado por unanimidade 
na Reunião do Conselho Federativo 
Nacional, composto pelas federa-
ções espíritas estaduais, entre elas 
a USE, o Plano de Trabalho para o 
Movimento Espírita Brasileiro para 
o período de 2007 a 2012, compos-
to de: 1) diretrizes, 2) objetivos e 3) 
ações e projetos.

Por sua vez, a USE, no seu âm-
bito de atuação, procurou divulgar 
esse Plano aos seus Órgãos, tendo 
sido publicado no Dirigente Espíri-
ta e como encarte na revista Refor-
mador, da FEB.

Então esse Plano de Trabalho 
deve nortear as ações dos  Órgãos 

(Regionais, Intermunicipais, Muni-
cipais e Distritais ) que compõem a 
USE, pois se ela participou e apro-
vou esse Plano, ele precisa ser exe-
cutado.

Observamos que, por enquanto, 
há Órgãos da USE que agem de for-
ma independente, como se aquela 
USE fosse mais um centro espírita 
da cidade ou da região. Essa direto-
ria está equivocada.

É preciso conhecer o Estatuto 
da USE, os Regimentos das USEs  
Regionais, Intermunicipais, Mu-
nicipais e Distritais para estarem 
conscientes das suas atribuições e 
prerrogativa e interação com a En-
tidade Unificacionista de que faz 
parte.

É de se perguntar, então: as 
USEs, como Órgão, não têm auto-
nomia e liberdade?

Sim, obviamente, têm; mas au-
tonomia e liberdade contornadas 
pelo Estatuto da USE e Regimentos 
dos vários Órgãos, sempre em um 
processo sistêmico e de sincronia 
e atentas para os planos de âmbito 
estadual.

Vale, portanto, nessas reflexões, 
as considerações do Dr. Bezerra de 
Menezes pela mediunidade fiel e 
responsável de F.C.Xavier: “ Soli-
dários, seremos união. Separados 
uns dos outros, seremos pontos de 
vista. Juntos, alcançaremos a reali-
zação de nossos propósitos. Distan-
ciados entre nós, continuaremos à 
procura do trabalho com que nos já 
encontramos honrados pela divina 
providência.”
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ENCONtROS DE MOCIDADE ACONtECEM 
EM tODO O EStADO DURANtE A páSCOA

João Thiago Garcia – jtogarcia@yahoo.com.br

O feriado da Páscoa já se tornou um mo-
mento importante para encontro dos jovens 
espíritas. Anualmente eles participam das 
Confraternizações Seccionais. As quatro re-
giões do Estado (Leste, Centro-Leste, Norte 
e Noroeste) realizam de 1º a 4 de abril seus 
encontros da juventude. Em 2010 é a vez de 
Caçapava, Piracicaba, Barretos e Assis sedia-
rem as confraternizações. A expectativa é de 
que aproximadamente mil pessoas partici-
pem dos encontros. 

Organizado pelo Departamento de Mo-
cidade, os encontros têm como objetivo for-
talecer os laços de amizade e confraterniza-
ção dos membros das Mocidades Espíritas, 
permitir o estudo da Doutrina Espírita, além 
de estimular a vivência dos princípios espíri-
tas. As confraternizações também servem de 
incentivo à participação e integração dos jo-
vens nos trabalhos da Mocidade Espírita e do 
Movimento Juvenil de Unificação. Diversas 
atividades são desenvolvidas. Elas servem 
como laboratórios para aqueles que deles 
participam.

A Comenoesp (Confraternização das 
Mocidades Espíritas do Noroeste do Estado 
de São Paulo), mais antigo dos encontros, 
chega, em Assis, à 47ª edição, com o tema 
“Autoconhecimento, autoaceitação e amor: 
pilares de uma evolução consistente”. Com 
o mesmo tema a Comecelesp, região Centro-
Leste, comemorará sua 30ª edição em Piraci-
caba. Já na região Leste do estado, é a cidade 
simpatia, Caçapava, que receberá os jovens 
espíritas para estudarem o tema “O melhor 
de mim” na 33ª Comelesp. E em Barretos, re-
gião Norte, os jovens estudarão “As relações 
entre espíritos: Simpatias, amizade, amor e 
afeição” na 39ª Comenesp.

Segundo o diretor do Departamento de 
Mocidade, Rodrigo Néris, as confraterniza-
ções são uma excelente oportunidade para os 
dirigentes das USEs e Centros Espíritas co-
nhecerem suas lideranças juvenis. “Há muito 
estamos trabalhando no processo de forma-
ção das lideranças em nossos encontros, e 
ter os dirigentes “adultos” conosco contribui 
muito para esse trabalho”, disse.

Saiba um pouco mais sobre as Confrater-
nizações de 2010.

COMELESP
Abrange as Regionais: Baixada Santista 

e Vale do Ribeira, Cachoeira Paulista, Gran-
de ABC, São Paulo, Taubaté

Cidade: Caçapava
Tema: O melhor de mim
Abertura: Sexta-feira, às 11 horas
Encerramento: Domingo, às 12h30
Contato para mais informações:
Leandro (11) 6387-1497
Rodrigo (11) 8074-9663
Ana Maria (11) 9719-8876
leandropiazzon@yahoo.com.br

COMECELESP
Abrange as Regionais: Campinas, Jun-

diaí, Mogi-Mirim, Piracicaba, Rio Claro, So-
rocaba, São João da Boa Vista

Cidade: Piracicaba
Tema: Autoconhecimento, autoaceita  - 

ção e amor: pilares de uma evolução consis-
tente

Abertura: Sexta-feira, às 9 horas
Encerramento: Domingo, às 12h30
Contato para mais informações:
João Thiago (11) 9635-0219 ou (19) 

9263-0461
Rafael (19) 9293-9107
assessores@dm2.org.br

COMENESP
Abrange as Regionais: Franca, Jales, 

Ribeirão Preto, São José do Rio Preto
Cidade: Barretos
Abertura: Sexta-feira, às 10 horas
Encerramento: Domingo, às 12 horas
Contato para mais informações:
Luiz Henrique (Bus)  (16)-9141-8392 ou 

(16) 9141-8392
Andréia (17) 9151-1624 ou (17) 9151-

1624
insanodark@hotmail.com

COMENOESP
Abrange as Regionais: Araçatuba, As-

sis, Bauru, Ilha Solteira, Jaú, Nova Alta Pau-
lista, Marília, Presidente Prudente

Cidade: Assis
Tema: Autoconhecimento, autoaceita- 

ção e amor: pilares de uma evolução consis-
tente

Abertura: Sexta-feira, às 8 horas
Encerramento: Domingo, às 12h30
Contato para mais informações:
Camila(18)9607-5017
Danilo (14)9761-7815
Carol (14)9725-2581.
camilaglongo@yahoo.com.br

Encontro realizado em Brotas nos dias 23 e 24 de janeiro de 2010.
Prévia PARceira (3ª Prévia da 30ª Comecelesp e 47ª Comenoesp conjunta)

Caçapava, Piracicaba, Barretos e Assis se preparam para 
receber jovens espíritas nas Confraternizações Seccionais
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pERSEVERANçA
Fernanda Leite Bião* – fernandabiao9@hotmail.com

Reencarnar é como ser lançado ao 
mundo com um mochilão nas costas 
cheio de apetrechos (nossa bagagem 
existencial), porém sem mapa nem bús-
sola (reencarnamos desprovidos da lem-
brança exata dos compromissos assumi-
dos com a espiritualidade e dos desafios 
desta encarnação). Temos de utilizar os 
apetrechos (virtudes, aptidões e poten-
cialidades) da melhor maneira possível, 
mas nem sempre conseguimos. Mesmo 
assim, é preciso perseverar, a fim de abrir 
possibilidades para o devir – virtude ne-
cessária para o aprendizado de novos e 
constantes repertórios comportamentais.

Na senda evolutiva, as virtudes bai-
lam em comunhão com os vícios presen-
tes na condição humana. Entretanto, so-
mos convidados constantemente à tarefa 
do melhoramento íntimo e de construir 
e aperfeiçoar o projeto de vida, conhe-
cendo a realidade por meio das neces-
sidades e possibilidades presentes em 
nossa jornada, desafiando os sedutores 
convites dos caminhos fáceis, que po-
dem nos levar a um destino ilusório – a 
porta larga. 

O desenvolvimento da perseverança 
nos faculta habilidades, para que possa-
mos realizar escolhas mais condizentes 
com o nosso projeto existencial, o que 
vai contribuir não somente com o cresci-
mento individual, mas com o crescimen-
to dos entes que nos cercam. 

A vida é uma espiral que espera de 
nós o envolvimento e a colaboração, 
para se movimentar de forma que seja 
alcançada a finalidade maior: a evolução 
de todos. Salienta Joanna de Ângelis:

Avançando lenta e seguramente, 
aprendendo com as forças vivas do Uni-
verso, entesoura os recursos preciosos 
do conhecimento que lhe custou sacri-

fícios inumeráveis no longo curso das 
experiências e agora se interroga a res-
peito da finalidade de todo esse curso de 
crescimento, descobrindo, por fim, que 
se encontra no limiar das realizações 
realmente plenificadoras e profundas, 
porque são as que significam libertação 
dos atavismos remanescentes, amplian-
do as aspirações na área das emoções 
mais nobres, portanto, menos afligentes, 
aquelas que não deixam as sequelas do 
cansaço, da amargura ou do desânimo.  
(grifo original)

Busquemos conhecer as dúvidas, os 
medos, as angústias e as necessidades 
que são parte de nós. Estejamos cons-
cientes da presença de inúmeras pato-
logias sociais que interferem de forma 
singular em nossos comportamentos e 
vivências. 

As dimensões superiores não estão 
fora de nós. Estão dentro de cada cora-
ção, que guarda a chama da energia divi-
na em latência, herança sublime do Cria-
dor, causa primeira da nossa existência.

Exercitar o autoconhecimento signi-
fica pensar sobre o si (história passada, 
pretérita e futura), as construções das ins-
tituições sociais (família, escola, relações 
sociais) e a nossa identidade como Ser. 

No momento em que realizamos a 
tarefa do autoenfrentamento, a cortina 
das ilusões (que não permite que pos-
samos ver a nós mesmos) começa a se 
transubstanciar, gerando um momento 
de estranhamento. 

Começamos a estranhar o que não co-
nhecemos em nós. As ilusões mascaram 
o momento do autoencontro. Eclodem 
conflitos íntimos que se projetam no ex-
terior. Por vezes, queremos mudar e não 
conseguimos. Muitos corações esforça-
dos se perdem nesse momento, no qual 

ocorre o autoencontro, quando a perse-
verança floresce, a esperança (re)nasce 
e o autoconhecimento prossegue, acom-
panhado do enfrentamento dos desafios, 
resultando no crescimento de cada um.

A verdade liberta. Não a verdade 
de outrem nem a verdade que o mun-
do criou para nós, mas a verdade que 
habita o nosso Ser e que é nossa tarefa 
descobrir. De nada adianta ditar normas 
e construir formas de condutas que recei-
tamos aos demais, ao mesmo tempo que 
as rejeitamos para nós.

Conscientes da importância de evo-
luir e dispostos a nos renovar, candi-
datamo-nos à entrada nos portais do 
conhecimento, do aprendizado e das 
modificações interiores, capazes de pro-
mover mudanças vibracionais em nosso 
íntimo e em nosso círculo de relações. 
Ensaiamos para ser pérola em meio ao 
nácar, vencer as resistências às mudan-
ças e ter coragem para sair de um lugar 
que, embora seguro, já não contempla 
nossas necessidades existenciais.

O grande laboratório humano se 
constrói dentro de cada ser, universo par-
ticular a interferir no universo coletivo. 
O exemplo da conduta posta em prática 
– não apenas teorizada – é a força mais 
poderosa de progresso social. 

(1)BÍBLIA SAGRADA: edição pastoral-ca-
tequética. 168. ed. São Paulo: Ave Maria, 2005, 
p. 1.506.

(2) FRANCO, Divaldo. Vida: desafios & so-
luções: pelo espírito Joanna de Ângelis. 8. ed. 
Salvador: LEAL, 2006, p. 28-29.

* Trabalhadora espírita em Sabará (MG). 
Acadêmica de Psicologia da Pontifícia Univer-
sidade Católica de Minas Gerais. E-mail: fer-
nandabiao9@hotmail.com.

Não pretendo dizer que já alcancei (esta meta) e que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que 
também eu fui conquistado por Jesus Cristo.

Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto: prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente, persi-
go o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama, em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisto o 

nosso afeto; e se tendes outro sentir, sobre isto Deus vos há de esclarecer.
Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. 

― Paulo de Tarso (Epístola aos Filipenses, 2.12-16)
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tUDO pRONtO pARA OS CEM ANOS DE 
CHICO XAVIER: Só fAltA VOCê!

Da redação
A importância da data alusiva aos 

cem anos de nascimento do maior mé-
dium brasileiro, e um dos maiores do 
mundo, movimenta os espíritas de nos-
so país há tempos. Ainda no ano pas-
sado a Federação Espírita Brasileira 
(FEB), através do Conselho Federativo 
Nacional (CFN) lançou o projeto inti-
tulado “Centenário de Chico Xavier”, 

cujo objetivo principal é enfatizar a 
obra de Chico Xavier e contribuir com 
a memória de sua atuação. Para tanto, 
foi idealizado, entre outras ações, a rea-
lização do 3º Congresso Espírita Bra-
sileiro, em Brasília, de 16 a 18 de abril 
de 2010. Além do programa especial 
referente ao homenageado, o evento 
proporcionará ao público o lançamento 

de uma edição especial comemorativa 
da primeira obra psicográfica de Chico 
Xavier “Parnaso de Além Túmulo”, de 
um DVD e de um livro, pela FEB, que 
sintetizem a obras e as ações de Chico 
Xavier e, ainda, um selo personaliza-
do comemorativo. Outras iniciativas 
da FEB, porém, merecem destaque: as 
edições de Reformador, durante o ano 
de 2010, destacarão as obras psicográ-
ficas de Chico Xavier e a disponibiliza-
ção às Entidades Federativas Estaduais 
de um encarte sobre o Centenário de 
Chico Xavier para eventual circulação 
na imprensa espírita e leiga na 1ª sema-
na de abril de 2010.

Como não poderia deixar de ser, 
as demais Entidades Federativas Esta - 
 duais estão mobilizadas na elaboração 
de eventos regionais e estaduais para 
ampliar a divulgação da Doutrina Espíri- 
ta. Nesse contexto, a União das Socie - 
dades Espíritas do Estado de São Paulo 
(USE SP), em parceria com outras en-
tidades espíritas paulistas realizará, em 
11 de abril de 2010, das 9 às 12 horas, 
a Homenagem aos 100 anos de “Chico 
Xavier”. Na ocasião, apresentações ar-
tísticas e pronunciamentos de lideran-
ças espíritas acontecerão simultanea-
mente em seis cidades do Estado.

Convocamos desde já os espíritas 
de todo o estado de São Paulo a co-
memorarem conosco esta importante 
ocasião, lembrando que Chico Xavier, 
através de suas importantes obras, 
deve estar presente no cotidiano de to-
dos os que têm por objetivo entender a 
Doutrina Espírita e que seus exemplos 
devem nortear nossa conduta.
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óRgãOS DA USE RECEbEM INfORMAçõES 
SObRE OS CEM ANOS DE CHICO XAVIER

Da redação
O Departamento de Comunicação da 

USE enviou aos órgãos de todo o Estado, 
informações referentes ao evento dos Cem 
Anos de Chico Xavier, em duas cartas ela-
boradas pela Comissão de Organização, 
que tem representantes de diferentes enti-
dades espíritas (Veja a segunda carta nes-
ta página). Na oportunidade, Julia Nezu, 
vice-presidente da USE, encaminhou car-
taz para ser enviado aos centros espíritas 
da jurisdição de cada órgão, convidando 
todos para participar da comemoração.

Conforme está na carta-circular en-
viada, cada equipe organizadora das 6 
cidades envia a respectiva programação 
do evento para a sua região. As USEs que 
estão coordenando os eventos nas cida-
des citadas estão providenciando cartazes 
impressos. Solicita-se aos órgãos, se pos-
sível, divulgação do evento através dos 
meios de comunicação disponíveis (rádio, 
televisão, jornal, informativos, boletins, 
revistas, etc.).

Os eventos têm a participação con-

junta da USE, Feesp, Aliança, Abrape, 
FEAL/RBN e União Fraternal; também, 
da AME-SP, AJE-SP e de todas as outras 
instituições que desejarem, pois a home-
nagem é dos Espíritas do Estado de São 
Paulo. Quem tiver possibilidade poderá 
imprimir o cartaz e/ou folheto e distribuir 
aos espíritas e não espíritas. “Vamos to-
dos unir os esforços para comemorarmos 
os 100 anos de Chico Xavier, com muito 
carinho e gratidão ao homenageado”, co-
menta Julia Nezu.

Aos Órgãos Espíritas/Instituições Espíritas e Espíritas do Es-
tado de São Paulo

Caríssimos Irmãos de Ideal, 
Em nossa carta anterior sugerimos dois tipos de atividades 

para marcar a união dos espíritas de São Paulo de modo a de-
monstrar sua gratidão e amor ao Chico, pela passagem de 100 
anos do seu nascimento:

a) Prece e vibração coletivas em cada núcleo espírita, às 20 
horas do dia 2 de abril próximo, sexta-feira, irradiando o pensa-
mento de socorro espiritual para o Haiti, as vítimas de intempéries, 
os povos sofridos da África, os países em litígio no Oriente Médio, 
com pedido pela Paz Mundial, pelo  Brasil, pelo movimento espí-
rita, pelo núcleo espírita e seus participantes, em particular e por 
Francisco Cândido Xavier.

b) Evento aberto à máxima participação popular, incluindo 
todos os amigos e simpatizantes do Chico, no domingo, dia 11 de 
abril, das 9 às 12 horas, nos locais abaixo das cidades de São Pau-
lo, que o sediarão:

- Araçatuba – Praça João Pessoa
- Bauru – Centro de Eventos da ITE – Instituição Toledo de 

Ensino – Praça 9 de Julho, 151 - Vila Pacífico 
- Ribeirão Preto – Parque Prefeito Luiz Roberto Jábali (conhe-

cido por Curupira) 
- São José dos Campos – Câmara Municipal
- São Paulo – Parque da Independência (no Ipiranga)
- Sorocaba – Parque dos Espanhóis
Cada equipe organizadora, das 6 cidades, enviará a respectiva 

programação do evento para sua região.
Gratos pela oportunidade de trabalharmos em conjunto, reno-

vamos os nossos votos de paz e alegria!

100 ANOS DE CHICO XAVIER! CASA DA MOEDA DO 
bRASIl lANçA MEDAlHA 

COMEMORAtIVA DO 
CENtENáRIO DE NASCIMENtO 

DE CHICO XAVIER
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ESpIRItISMO: DE HyDESVIllE A MINAS gERAIS
Martha Rios Guimarães - marthinharg@yahoo.com.br

Os meses de março e abril trazem algumas 
datas muito importantes para a história da Dou-
trina Espírita, como o desencarne do Codifica-
dor, Allan Kardec, vitimado pelo rompimento de 
um aneurisma, no último dia do mês de março 
de 1869. Mesmo dia, aliás, que marca o início 
de uma série de fenômenos físicos que desperta-
riam o interesse de pesquisadores, culminando 
com o advento do Espiritismo na capital fran-
cesa. Tudo começou na pequena aldeia de Hy-
desville, no condado de Wayne, perto de Nova 
Iorque, nos Estados Unidos da América. Naque-
le pacato local morava a família Fox, formada 
pelos pais e duas filhas, Katherine e Margareth. 
Na antiga casa, pancadas fortes soavam nas pa-
redes e no teto, cadeiras se arrastavam, objetos 
se moviam de lugar. Após sucessivas noites de 
perturbação, em 31 de março de 1848, a peque-
na Kate pôs-se a imitar as pancadas, pedindo ao 
“desconhecido” que repetisse os movimentos 
que fazia. Prontamente as pancadas se fizeram 
ouvir, em igual número, parando sempre que a 
menina parava. A irmã aderiu à brincadeira e o 
“batedor” uma vez mais repetiu os movimentos 
solicitados. Estava estabelecida a comunicação 
– logo aprimorada associando número de pan-
cadas às letras do alfabeto – que possibilitou aos 
Fox descobrirem que o batedor invisível chama-
va-se Charles, fora um vendedor ambulante, as-
sassinado naquela casa pelos antigos moradores 
que lhe roubaram a mercadoria e o dinheiro. 
Por despertar o interesse científico e pela reper-
cussão causada, os fenômenos produzidos pela 
mediunidade daquelas jovens, passaram para o 
histórico do Espiritismo.

Na Europa, os fenômenos tomaram outra 
forma com o surgimento das chamadas mesas 
girantes, que se movimentavam em todos os 
sentidos, elevavam-se no ar e respondiam a 
perguntas feitas pelos que participavam de ses-

sões destinadas a passatempos frívolos. Ao lado 
dessas pessoas que viam no fenômeno apenas 
uma forma de diversão, também havia homens 
sérios que, atraídos pelo ruído que se fazia em 
torno desses fenômenos, resolveram estudá-los 
cientificamente. Entre eles, sem dúvida alguma, 
destacou-se o professor Hippolyte Léon Deni-
zard Rivail – posteriormente, conhecido como 
Allan Kardec, o Codificador do Espiritismo.  
Inicialmente céptico em relação a esses fenôme-
nos, logo que assistiu à manifestação das mesas 
girantes, em 1855, dedicou-se a pesquisar com 
seriedade os fenômenos admitindo posterior-
mente que, apesar da simplicidade, represen-
tarão sempre o ponto de partida da Doutrina 
Espírita. Dessas pesquisas, que contou com a 
colaboração de diversos médiuns (e variados 
tipos de mediunidade), surgiu a primeira obra 
espírita:  O Livro dos Espíritos, lançado em 18 
de abril de 1857, data que marca também o iní-
cio do Espiritismo. Dividido em quatro partes e 
composto de 1.019 questões (a primeira edição 
continha cerca de 500), o livro traz os princípios 
fundamentais da doutrina e, mesmo após tanto 
tempo de sua produção, continua extremamente 
atual e estimulante. 

Outras obras foram surgindo para comple-
mentar a base doutrinária e esmiuçar os concei-
tos da doutrina. Assim, após colocar no mercado 
livreiro uma obra resumida e explicativa sobre a 
nova doutrina e outra sobre os fenômenos mediú- 
nicos, eis que em 15 de abril de 1864, Kardec 
lança o livro Imitação do Evangelho que, a par-
tir de sua segunda edição, ganharia o nome de-
finitivo de O Evangelho segundo o Espiritismo. 
Uma das obras mais procuradas nas livrarias es-
píritas – devido ao conforto e consolo que reser-
va aos seus leitores –, comenta os ensinamentos 
de Jesus Cristo segundo a visão espírita.

Abril também marca o nascimento de ou-

tro grande colaborador da Doutrina dos Espí-
ritos. Nascido em Minas Gerais, em 2 de abril 
de 1910, em uma família humilde e sofrendo 
grandes privações e problemas em sua saúde, 
Francisco Cândido Xavier é umas das maiores 
referências da doutrina no Brasil e no mundo. 
Através de uma produção psicográfica de mais 
de quatro centenas de livros, muitos ensinamen-
tos doutrinários chegaram até nós, complemen-
tando as obras básicas do grande Codificador, 
Kardec. Além da quantidade, essa produção 
surpreende pela variedade de temas e espíritos 
comunicantes. Além disso, o médium mineiro 
sempre foi um exemplo de virtudes a serem ad-
miradas e, acima de tudo, seguidas por todos os 
que se intitulam “espíritas”.

No ano em que toda comunidade espírita co-
memora o centenário de seu nascimento, nota- 
-se uma preocupação excessiva em saber se ele 
foi ou não a reencarnação do emérito professor 
francês e organizador da Doutrina Espírita. Tal 
informação, na verdade, não pode ser compro-
vada, deixando os defensores de ambas as teses 
à mercê de seus próprios argumentos. E diante 
disso, fica a constatação de que tal revelação 
não faz a menor diferença, afinal, ambos foram 
excepcionais colaboradores da doutrina – guar-
dando as devidas proporções –; ambos foram se - 
res humanos com uma conduta moral muito aci-
ma da média e, portanto, dignos de serem tidos 
como modelos; ambos têm – e terão sempre – 
seu papel de importância dentro do Espiritismo. 
Ao invés de perdermos tempo com discussões 
infrutíferas, portanto, o ideal é unirmos forças e 
trabalharmos em prol do estudo e divulgação da 
Doutrina Espírita. Podemos não ser Kardec ou 
Chico, porém, somos trabalhadores importan-
tes, desde que doemos o que tivermos de melhor 
em prol da fé que abraçamos.

Casa de Katherine e Margareth em Hydesville, Estados Unidos. Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, MG.



Março/Abril de 2010 Dirigente Espírita

13

Espaço
Literário Espírita Coordenação: Departamento do Livro

Sílvio Spínola Gaspar – jsilviosgaspar@yahoo.com.br

ROMA E  O EVANGELHO
 D.José Amigo y Pellícer

Roma e o Evangelho, edi-
ção FEB, relato impressionante 
de alguns sacerdotes que tinham 
como objetivo estudar a doutrina 
dos Espíritos, para achar falhas, 
pontos ridículos, e sepultá-la de 
vez por todas,  se defrontam com 
um ensinamento profundo e se 
convertem ao Espiritismo, recebendo inclusive mensa-
gens do codificador. Estudo apurado sobre a essência do 
Evangelho revivescido pela Doutrina Espírita e aquele 
difundido pelo convencionalismo da Igreja Romana. 
Toda a conceituação do Espiritismo refulge na coerência 
do livre pensar e no bom-senso de seus ensinos identi-
ficados com a pureza do Cristianismo nascente. São 39 
comunicações dos Espíritos Superiores sobre os novos 
tempos da fé raciocinada, pelo advento do Consolador 
prometido por Jesus. Para dirigentes é um livro de es-
tudo, para trabalhadores uma amostragem que à medida 
que se estuda, fortalece a  Fé e a Razão

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 

DEVASSANDO O INVISíVEL
 Yvonne A. Pereira
Autores Diversos (Espírito)

Nesta importante obra de 
Yvonne do Amaral Pereira, 
orientada por seus amigos es-
pirituais, dentre eles Bezerra de 
Menezes, Léon Denis, Charles, 
Tolstói, dentre outros, relatam 
contatos com o plano espiritual e fenômenos mediú- 
nicos. Traz ainda um diálogo com Chopin, com-
positor pianista polonês, na espiritualidade. Com 
estes esclarecimentos práticos, teremos conteúdo 
doutrinário para argumentações e fortalecimento 
nas Casas Espíritas, bem como em seus trabalhos 
mediúnicos. Sutilezas da mediunidade são retrata-
das para explicitar os riscos da mistificação. Obra 
de interesse e valor.

Pedidos Editora EME • Fone: (19) 3491-7000 • E-mail: vendas@editoraeme.com.br
Caixa Postal 1820 - 13360-000 - Capivari-SP - Site: www.editoraeme.com.br 

LIVROS QUE ILUMINAM VIDAS!

JÁ À VENDA EM TODO O BRASIL, 
INCLUSIVE NAS USEs e FEDERAÇÕES, ADQUIRA JÁ!

Renascendo do ódio
Wanda A. Canutti • Eça de Queirós (espírito)

Romance mediúnico – 14x21 cm • 272 pp. • R$ 25,00

“Deus encontra uma solução para que agressor 
e agredido, o que sofre prejuízo e o que prejudica, 
se reencontrem, os acertos sejam realizados, as 
mágoas esquecidas, fazendo o amor retornar em 
cada coração”, comenta o espírito Eça de Quei-
rós no início do seu novo livro. Leia nesta edição 

uma entrevista com a irmã da médium e conheça um pouco mais sobre  
a obra.

Na sublimação da alma
Lúcia Cominatto • Irmã Maria do Rosário (espírito)

Mensagens • 14x21 cm • 216 pp. • R$ 21,00

Mensagens que trazem conforto, orien-
tação e esclarecimento, sempre com a visão 
abrangente que a Doutrina Espírita propicia. 
Assuntos como mudanças, críticas, desilusões, 
dores, paciência, fé, enganos, ingratidão, es-
perança, mágoas, importância da fala, perfec-
cionismo, renovação, caridade, solidão e preconceitos são tratados com 
clareza e objetividade já conhecidas nos livros anteriores da autora.
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NOVO SItE DA USE, UM NOVO 
CONCEItO DE COMUNICAçãO

João Thiago Garcia – jtogarcia@yahoo.com.br
Seguindo o plano de ação da diretoria exe-

cutiva da USE, um novo site está sendo criado 
para facilitar a comunicação entre os Órgãos de 
Unificação, Casas, e Espíritas de todo o estado.

O projeto é bastante arrojado, e prevê pá-
ginas com conteúdo institucional, interativo e 
multimídia. A primeira etapa está em fase de fi-
nalização e logo mais todos poderão ter acesso 
aos textos institucionais, contato com os depar-
tamentos, e USEs Regionais, Intermunicipais, 
Municipais e Distritais.

NOVO ENDEREçO ELETRôNICO

O novo site da USE conta também com 
um novo domínio, e a justificativa é fortalecer 
o nome da USE como uma organização social e 
não como uma empresa. 

O novo site poderá ser acessado no ende-
reço: www.usesp.org.br

Aguarde que em breve teremos mais no-
vidades.

USE REAlIzA ENCONtRO EStADUAl 
SObRE AtIVIDADE MEDIúNICA

Da redação

Realizou-se no dia 14 de março 
de 2010, na sede no Núcleo Karde-
cista Antonio Pereira de Souza, no 
bairro da Pompéia, em São Paulo, o 
Encontro Estadual sobre Atividade 
Mediúnica, promovido pela União 
das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo – USE. O Encontro 
focou os temas Organização e Fun-
cionamento da Reunião Mediúnica 
e Capacitação de Monitores para o 
Estudo e Prática da Mediunida-
de, programa da Federação Es-
pírita Brasileira.

Participaram 114 dirigentes 
e trabalhadores da área mediú-
nica, provenientes de 30 ins-
tituições espíritas, na maioria 
da região metropolitana de São 
Paulo, além de outras localida-
des como Sorocaba, Guarulhos, 

São Carlos, Taboão da Serra e Osas-
co.

Na região da Capital paulista a 
USE conta com 70 centros espíritas 
cadastrados que realizam o curso do 
Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita - ESDE, programa da FEB e 
após este curso, muitos centros estão 
ministrando na continuidade o Estu-
do e Prática da Mediunidade.

Segundo o resultado da avalia-

ção passada no final, mais de 90% 
dos presentes gostaram do conteúdo 
do Encontro e se interessaram em 
conhecer as apostilas contendo o re-
ferido curso. Foram facilitadores do 
encontro, Paulo Ribeiro, coordena-
dor da Área Mediúnica e Julia Nezu, 
vice-presidente da USE. O próximo 
encontro da área mediúnica está mar-
cado para o dia 15 de agosto de 2010, 
em São Paulo-SP.

Participantes do Encontro Estadual e Paulo Ribeiro, coordenador da Área Mediúnica 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

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL ESPÍRITA

Aylton Paiva
paiva.aylton@terra.com.br

Prosseguimos, no Departamento, as 
ações para o conhecimento e a aplicação, 
quando for o caso, do Manual de Apoio ao 
Serviço de Assistência e Promoção Social 
Espírita.

Em trabalho conjunto e integrado da 
nossa federativa USE com as demais Fede-
rações que compõem o Conselho Federativo 
Nacional – FEB, trabalhamos com o apoio 
de USEs Regionais, Intermunicipais, Muni-
cipais, Distritais e, fundamentalmente, com 
as Sociedades Espíritas (Casas, Centros, En-
tidades, Instituições) para o preenchimento 
do questionário do serviço de assistência e 
promoção social espírita.

Alguns Órgãos da USE empenharam- 
-se em motivar as Sociedades Espíritas que 
lhe são adesas para o preenchimento e de-
volução do referido questionário, outras, por 
diferentes motivos, não puderam se dedicar 
a uma ação mais eficiente e, por conse- 
quência, destas o retorno foi muito pouco ou 
mesmo nulo.

Recebidos os questionários, confor-
me estabelecido na reunião da Comissão 
Regional Sul, na cidade de Curitiba (PR), nos 
dias 24 a 26 de maio de 2009, pelos repre-
sentantes da Área do Serviço de Assistência 
e Promoção Social Espírita (SAPSE), após 
fazer a agregação de todos os recebidos em 
um só relatório, em prazo, encaminhamos 
para Maria Elizabeth, representante do Rio 
de Janeiro, que ficara encarregada pelo grupo 
de fazer a agregação do relatório conjunto 
das Federações dos Estados do Rio de Janei-
ro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, que será encaminhado para 
a agregação em um relatório único de todas 
as Federações.

Com esse instrumento será possível, 
gradativamente, construirmos o perfil visível 
da ação do Movimento Espírita no campo da 
assistência e promoção social.

Também estamos dando continuidade 
na apresentação e divulgação do Manual de 
Apoio ao Serviço de Assistência e Promoção 
Social Espírita.

Já fizemos apresentação do Manual 
nas reuniões das USEs Intermunicipais de 
Bauru e Araçatuba. Ambas irão agendar 
um Encontro de estudo do Manual com 
dirigentes das sociedades espíritas (Centros, 
Casas, Entidades, Instituições) e participantes 
diretos de obras ou ações de assistência e 
promoção social espírita.

Também já estão agendadas reuniões 
de apresentação do Manual em reunião da 
USE Regional de São Paulo e das USEs 
Intermunicipais de Botucatu e Marília.

A reação das pessoas que têm tomado 
contato com o Manual tem sido de surpresa e 
alegria por seu conteúdo muito rico nas áreas: 
Doutrinária Espírita, legislação social espe-
cífica, roteiros de ações e modelos práticos 
e objetivos para o trabalho.

Precisamos conhecer para estar pre-
parados para a ação eficiente e adequada.

Essa área vem passando por intensas 
e profundas modificações.

Lembramos Clodoaldo de Lima Lei-
te, representante da FEB no Conselho Nacio-
nal de Assistência Social - CNAS, no último 
número do Dirigente (116 – janeiro-fevereiro 
2010, pág.7): “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.” Mais adiante acrescente:” 
O Sistema Único de Assistência Social foi 
formatado para romper com o modelo assis-
tencialista e clientelista que tem imperado 
em nosso país”.

Essas alterações envolvem nossa atua- 
ção como espíritas em ações nesse campo. 

Oferece possibilidade de ampliarmos 
nosso trabalho na construção de um mundo 

melhor, mas, também, porta uma legislação 
específica que precisamos conhecê-la para 
não infringi-la.

INFÂNCIA
Martha Rios Guimarães

marthinharg@yahoo.com.br

O curso de Formação de Educadores 
Espíritas da Infância, em fevereiro, tornou- 
-se uma espécie de vitrine onde pudemos 
notar as principais necessidades dos trabalha-
dores da área. Na verdade elas continuam as 
mesmas de sempre: dificuldade em estruturar 
a atividade dentro dos padrões mínimos de 
qualidade, despreparo dos trabalhadores, 
desvalorização do trabalho por parte dos pais 
e dirigentes, entre outros. Os dois primeiros 
itens são completamente contornados com 
a participação em cursos, oficinas, reuniões, 
enfim, através da troca de experiências e, 
obviamente, do trabalho responsável, árduo 
e respeitoso – que, aliás, as crianças tanto 
merecem.

Os dois últimos, porém, necessitam 
de uma ação mais elaborada e firme que 
demonstre aos dirigentes e pais o que é, de 
fato, o trabalho de infância espírita, seus ob-
jetivos, sua importância, a forma planejada e 
responsável com que os Educadores atuam, 
qual o papel da casa espírita e dos respon-
sáveis pelas crianças no desenvolvimento 
dessa atividade, enfim, chamar a atenção 
para esse setor tão estratégico na casa e 
causas espíritas.

Por isso, o Centro Espírita Gabriel Ferrei-
ra, referência no desenvolvimento do traba-
lho de levar os ensinos espíritas às crianças, 
lançou uma campanha para valorização do 
trabalho e para chamar à responsabilidade 
todos os que participam deste processo edu-
cativo. Composta de cartaz, folheto e uma 
sugestão de palestra em PowerPoint, a cam-
panha possibilita todas as instituições que a 
ela aderirem a darem esse importante passo 
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para que a atividade de Educação Espírita 
Infantil possa ocupar o papel de destaque 
que ela merece e necessita. Os interessados 
poderão obter mais informações pelo e-mail 
cegabrielferreira@yahoo.com.br ou (11) 
9765.1881.

RELAÇõES PÚBLICAS 
E INSTITUCIONAIS

Merhy Seba 
merhyseba@ig.com.br

Estamos às vésperas das comemorações 
do Centenário do médium Francisco Cândido 
Xavier, previstas para abril próximo. A USE, 
como entidade coordenadora do Movimento 
espírita estadual programou para o dia 11 de 
abril, seis eventos simultâneos, envolvendo 
as cidades de Araçatuba, Bauru, Ribeirão 
Preto, Sorocaba, São Paulo e São José dos 
Campos. 

Esta é uma excelente oportunidade para 
os trabalhadores da área de Comunicações e 
Relações Públicas e Institucionais apresen-
tarem um plano integrado de comunicação 
com o público e, com isso, dar suporte às 
atividades institucionais do centro espírita 
e/ou dos órgãos de unificação.

Quando falamos em estabelecer relacio-
namentos com o público, é oportuno lembrar 
que temos que considerar a existência de 
vários públicos com os quais a instituição 
espírita pode e deve manter relações: público 
interno da casa, que envolve os trabalhadores 
compromissados diretamente com a causa 
e com a casa, os frequentadores assíduos 
e os eventuais; quanto ao público externo, 
podemos considerar o grande público, as 
autoridades constituídas, a Mídia, os clubes 
de serviço, as organizações filosóficas, cien-
tíficas e religiosas.

Essa é a visão de conjunto, em relação 
aos públicos, mas o público prioritário da 
área, neste momento, é o externo, razão pela 
qual as estratégias de comunicação estarão 
voltadas para os meios de comunicação de 
grande audiência: televisão, rádio, cinema, 
internet, jornal, revista e outdoor.

A Mídia. 
Vejamos o que se pode fazer em relação 

aos veículos de comunicação de massa: 
envio de matéria alusiva ao evento “press 
release” (publicação gratuita), entrevistas 
em programas de grande audiência, repor-

tagens com líderes espíritas da comunidade, 
inserção de documentário, inserção de filmes, 
DVD, e outras ações que os próprios veí-
culos possam sugerir (encarte em revistas 
e/ou jornais, inserção de CDs na mídia 
impressa). No caso de outdoor, ele se presta 
à veiculação de anúncio/mensagem de alto 
impacto, traduzindo o conceito do evento, 
em poucas palavras (frases curtas e de fácil 
memorização, com foto do homenageado); 
exibição de normalmente uma quinzena e, 
no caso presente, pode-se programá-lo para 
início em 1º de abril.

Um fator relevante para se obter êxito no 
relacionamento com a Mídia é considerá-la 
um segmento especial na comunidade. Por 
isso, o relacionamento deve ser transparente, 
objetivo e pontual.

A matéria, por sua vez, deve trazer 
informações de interesse do público, com 
dados claros e exatos; daí a importância do 
trabalhador da área estar bem informado 
sobre o evento e os personagens envolvidos. 
No caso de Chico Xavier, é imprescindível 
passar informações sobre a sua biografia 
(com anexação de fotos), dimensão de sua 
obra (número exato de livros psicografados, 
títulos e autores espirituais), o que a sua obra 
representa/significa para os espíritas e para 
a humanidade, bem como nomes de pessoas 
e instituições que contribuíram com o seu 
trabalho doutrinário e social. 

De acordo com os objetivos básicos que 
nortearam a campanha desenvolvida e apro-
vada pelo CFN-FEB, a tônica da campanha 
é dar destaque às obras de Chico Xavier, à 
sua mediunidade e seu contributo às Obras 
Básicas do Espiritismo codificadas por Allan 
Kardec (citar os cinco livros da Codificação 
Espírita). 

Para maiores informações sobre o evento 
e particularidades sobre a estrutura e algumas 
ações relativas ao 3º Congresso Espírita Bra-
sileiro, em Brasília, consulte o site da FEB: 
www.febnet.org.br

Em nosso próximo número do jornal, vol-
taremos ao tema “Relações das instituições 
espíritas com a Mídia”, no qual abordaremos 
vários pontos dessa tão importante tarefa a 
cargo do trabalhador da área de Comuni-
cação/Relações Públicas e Institucionais. 
Até lá!

ATENDIMENTO ESPIRITUAL
Fernando de Oliveira Porto

feolporto@uol.com.br

ATENDIMENTO ESPIRITUAL NO 
CENTRO ESPÍRITA

Prezados companheiros e companheiras 
do Movimento Espírita Paulista, gostaríamos 
de informá-los sobre os últimos aconteci-
mentos na Área de Atendimento Espiritual 
no Centro Espírita que são bastante auspicio-
sos para todos nós. Conforme relatamos no 
último Dirigente, enviamos um questionário 
de Diagnóstico sobre a área de atendimento 
espiritual aos presidentes das Regionais, no 
intuito de que possamos identificar as neces-
sidades específicas de cada região.

Ressaltamos o quanto é importante o 
retorno destas informações o mais breve pos-
sível para o melhor atendimento das finalida-
des do setor junto a todos os companheiros e 
companheiras de nosso Estado.

Destacamos dois fatos muito importantes. 
O primeiro trata do encontro que tivemos com 
Maria Euny Masotti, coordenadora da Área de 
Atendimento Espiritual no Centro Espírita jun-
to à FEB e ao Conselho Federativo Nacional. 
Desde o ano de 2003, esta grande trabalhadora 
vem batalhando junto às lideranças das Fede-
rativas para conscientizar os espíritas sobre 
o cuidado no acolhimento e atendimento do 
frequentador da Casa Espírita, diante de suas 
carências espirituais, dentro do maior espírito 
da fraternidade evangélica e de acordo com 
os postulados da Doutrina Espírita. Estabele-
cemos as estratégias iniciais e adquirimos o 
material voltado à formação de trabalhadores 
e coordenadores, apresentado e aplicado nas 
diversas Federativas em nosso país.

O segundo fato a ser ressaltado é que, 
em razão dos contatos iniciais com os com-
panheiros neste breve período de trabalho, 
já agendamos nossa primeira apresentação 
junto aos confrades de Botucatu, no dia 17 
de abril de 2010, a partir das 15 horas, em 
local a ser confirmado. Este será o marco 
inicial do nosso trabalho. Essa apresentação 
tratará dos aspectos gerais do Atendimento 
Espiritual no Centro Espírita, trabalho que 
pretendemos levar para todo o Estado, em 
uma primeira etapa de nossas atividades. 
Contamos com o apoio e a vibração de todos 
para a realização deste ideal. Convites para 
o seminário e demais sugestões, solicitações 
e informações, favor entrar em contato pelo 
nosso e-mail. Que Deus abençoe a todos!
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O

Pergunta: Durante a gravidez, a 
mulher pode participar da reunião do Evan-
gelho no Lar e no Coração?

Resposta: Sim, pode e deve. Inde-
pendente de sua gravidez ela faz parte da 
família  e como tal, colabora com o seu co-
nhecimento e com suas vibrações positivas 
no trabalho coletivo. É uma prática da qual 
as gestantes devem continuar participando 
naturalmente, com liberdade para se levantar 
e se sentar, buscando a posição mais con-
fortável. Naturalmente, o bom-senso deverá 
imperar para fazer da reunião um momento 
de convívio alegre e feliz a todos os par-
ticipantes. Nesse tipo de reunião em que 
predominam bons pensamentos, vibrações 
amorosas e sutis, todos são beneficiados: 
encarnados, desencarnados e Espíritos em 
processo reencarnatório.

Pergunta: Baseado na resposta ante-
rior pode-se deduzir que todos os Espíritos 
em fase de reencarnação  se beneficiam, 
durante o Evangelho no Lar e no Coração?

Resposta: Sim. Até mesmo, os que 
se encontram em situações mais comple-
xas, como os anencéfalos. São espíritos, 
cujos corpos não resistem à vida fora do 
organismo materno por muito tempo, por 
serem portadores de segmento cerebral, sufi-
ciente para manter a vida intra-uterina, com 
ausência das regiões mais importantes para 
sobrevivência pós-parto. Recentemente, 
circulou na Internet o “Jornal da Seara Es-
pírita” (seara.espirita@terracom.br), de São 
Carlos, um artigo de autoria do Dr.Ricardo 
Di Bernardi (Florianópolis-SC) que narra o 
caso de um casal espírita que, ao detectar  

situação semelhante, durante a gravidez, 
decidiu prosseguir a gestação e o Espírito 
reencarnante se beneficiou, com as reuniões 
do Evangelho no Lar e no Coração, durante 
a sua vida intra-uterina. Os Espíritos ben-
feitores encontraram no ambiente familiar, 
as condições e os elementos ideais para as 
possíveis intervenções na estrutura peris-
piritual. Com isso, favoreceram o retorno 
à vida corpórea, em melhores condições, 
mesmo que por pouco tempo. Obviamente, 
o fator merecimento dos pais e do próprio 
reencarnante pesaram muito para que tal 
fato ocorresse. Houve a desencarnação e 

tempos depois, esse Espírito manifestou- 
-se, em reunião mediúnica e expôs como 
fora beneficiado pelas reuniões do Evan-
gelho no Lar e no Coração sentindo-se, 
profundamente grato pela atitude dos pais.  
O importante é considerar que a bondade 
divina se expressa a toda hora, em todo 
lugar e a incorporamos, na medida em que 
fazemos por merecê-la – e o Evangelho no 
Lar e no Coração ao proporcionar a elevação 
do padrão vibratório familiar, neutraliza as 
vibrações desfavoráveis da agitação diária, 
favorecendo a aproximação de benfeitores 
espirituais para que se cumpram os desíg-
nios do Criador.

TOME UMA

ATiTUdE EM 

fAvOr dA  

fAMÍLiA 

E cOnTrA 

O dEsAMOr

sOciAL

Anúncio Instituto Bairral

Merhy Seba 
merhyseba@ig.com.br
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MAríLIA rEALIzA Encontro 
DE DIrIgEntEs

Com promoção e realização da USE 
Intermunicipal de Marília, aconteceu no dia 
17 de março, a partir das 20 horas, o 7º En-
contro de Dirigentes. Aylton Paiva, diretor 
do Departamento de Assistência e Promoção 
Social da USE, foi o expositor convidado para 
o evento que comentou sobre as questões da 
assistência social e apresentou o Manual de 
Orientação oferecido pela Federação Espírita 
Brasileira, sugerindo que ele seja objeto de 
estudo e discussão, propondo-se a participação 
de reunião com esta finalidade. Miguel de 
Pier, presidente da USE Regional de Marília 
falou sobre as comemorações do centenário de 
Chico Xavier, que serão realizadas na cidade 
de Bauru, distribuindo cartazes do evento. O 
encontro aconteceu no Centro Espírita João de 
Camargo, na rua José Alberto Gonçalves, 120, 
no Jardim Tangará, em Marília.

VIbrAnDo por chIco XAVIEr

A USE Intermunicipal de Lins convida a 
todos para o Encontro das Casas Espíritas que 
será realizado no Centro Espírita Irmã Tere-
sinha, na rua XV de Novembro, 766, no dia 
2 de abril, a partir das 20 horas, na cidade de 
Lins. Este evento, que está sendo preparado por 
casas espíritas de todo o estado de São Paulo, 
tem como objetivo a participação na corrente 
de vibrações para o médium mineiro e para a 
paz mundial.

sIMonEttI EM sAntos

No dia 10 de abril, das 16 às 18h30, 
Richard Simonetti participa na Associação 
Espírita Jesus e a Caridade, de palestra em 
comemoração ao centenário de nascimento de 
Francisco Cândido Xavier.

“Rindo e refletindo com Chico Xavier” é o 
tema que será desenvolvido por Simonetti, na 
Associação Espírita Jesus e a Caridade, na rua 
Pará, 33, em Santos, São Paulo. A promoção 
e realização é da USE Regional da Baixada 
Santista e Vale do Ribeira.

 

a revista apresentou matéria de 20 páginas 
sobre o médium mineiro e o seu legado.

Segundo a revista, “oito anos depois de 
sua morte, o mito do médium mineiro está 
vivo, forte e será renovado por uma onda 
de filmes que celebram o centenário de seu 
nascimento”.

 Participantes do 7º Encontro de Dirigentes Espíritas, 
realização da USE Intermunicipal de Marília

MEDALhA coMEMorAtIVA

A Casa da Moeda do Brasil lança a Me-
dalha Comemorativa do Centenário de Chico 
Xavier, na abertura do 3º Congresso Espírita 
Brasileiro, em Brasília, no dia 16 de abril de 
2010. A medalha tem em seu anverso ao fundo 
um resplendor destaca o espírito iluminado 
de Chico Xavier, à direita, retratado no ato de 
psicografar, tendo à sua esquerda a legenda 
‘Centenário de Chico Xavier’ e a Era ‘1910 
/ 2010’.

No reverso, há composição representando 
sua extensa obra psicografada e editada, tendo 
acima uma superposição de 3 livros abertos, 
tendo ao centro um livro maior em destaque, 
com a frase: “A árvore nascente aguarda-te a 
bondade e a tolerância para que te possa ofertar 
os próprios frutos no tempo certo.” Abaixo a 
assinatura “Chico Xavier”.

rAuL tEIXEIrA EM JALEs

A USE Intermunicipal de Jales realizou no 
dia 21 de março, a partir das 19h30, no Teatro 
Municipal, na rua 7, esquina com rua 8, no 
centro de Jales, palestra especial com José 
Raul Teixeira.

chIco XAVIEr EM Época

No final de fevereiro, dia 27, Chico Xavier 
apareceu como capa da revista semanal Época. 
Com o título “Chico Xavier e a alma do Brasil” 

4º Ato púbLIco EM DEfEsA DA VIDA

Aconteceu no último dia 20 de março, sá-
bado, às 10 horas, com saída do Viaduto Jacareí 
e chegada na Praça da Sé, o 4º Ato Público em 
Defesa da Vida, dentro do programa Grande 
Marcha da Cidadania pela Vida. O evento teve 
promoção e realização do Movimento Em 
Defesa da Vida e do Movimento Nacional da 
Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto.

O ato público tem como objetivo a mani-
festação contra o projeto de lei 1135/91 que, 
se aprovado, permitirá o aborto no Brasil 
até o nono mês de gravidez. Este projeto foi 
rejeitado em duas comissões parlamentares, 
mas neste ano, o projeto poderá ser votado no 
plenário da Câmara dos Deputados.

Segundo os organizadores, “o decreto 
7037/09, assinado pelo Governo Federal, inclui 
o aborto, em qualquer circunstância, como 
direito e, dessa forma, afronta o primeiro de 
todos os direitos humanos: o direito à vida!”.



Março/Abril de 2010 Dirigente Espírita

19

Anúncio Colchão Castor

são José Dos cAMpos EstuDA 
A rEVIstA EspírItA

Começou no último dia 5 de março, no 
horário das 19 às 20h30, o Estudo da Revista 
Espírita, que irá se desenvolver durante as 
sextas-feiras deste ano. O curso conta com 
a participação e preparação das aulas pelos 
próprios participantes, servindo para dinamizar 
o treinamento.

A aula inaugural foi conduzida por Mário 
Waltrick, presidente da USE Intermunicipal de 
São José dos Campos, que promove e realiza o 
estudo. Além deste curso, uma série de outros 
assuntos relacionados a atendimento fraterno, 
filosofia espírita, mediunidade, evangelização, 
curso sobre técnicas de apresentação, também 
farão parte e conteúdo de novos treinamentos, 
com realização às sextas-feiras e/ou sábados.

Os cursos acontecem na sede da USE 
Intermunicipal, na rua Ana Gonçalves da 
Cunha, 30, no Jardim Paulista, em São José 
dos Campos.

Mês EspírItA EM ItApIrA

A USE Municipal de Itapira realiza durante 
o mês de abril, o Mês Espírita de Itapira. O 
evento acontece com a realização de oito pales-
tras contando com a participação de Roosevelt 
Andophato Tiago, José Antônio Luiz Balieiro, 
Mosasi Mituzaki, Raquel Siecola Cardoso, 
Demerval Carinhana Júnior, Augusto Cantúsio 
Neto, André Luís Rosa e Avildo Fioravante.

O Mês Espírita é uma homenagem ao 
Centenário de Chico Xavier e comemoração 
dos 153 anos do lançamento de “O Livro dos 
Espíritos”. As palestras serão realizadas nas 
casas espíritas adesas de Itapira.

fEIrA Do LIVro EspírItA  
EM pIrItubA

Nos dias 20 e 21 de março, sábado e do-
mingo, no Carrefour Pirituba, em frente aos 
caixas, das 9h30 às 21 horas, a USE Distrital 
de Pirituba realizou a sua 21ª Feira do Livro 
Espírita. Na abertura oficial, que aconteceu às 
11 horas do sábado, Rita Foelker autografou 
seus livros.

A USE Distrital Pirituba com esta Feira 
realiza mais uma homenagem ao Centenário 
de Chico Xavier, através da divulgação da 
Doutrina Espírita com a venda de livros, CDs 
e DVDs.

concurso DE  
contos E poEsIAs

O Clube do Livro Espírita Emmanuel 
de Jacareí, São Paulo, está realizando o 2º 
Concurso Literário de Contos e Poesias 
com Temática Espírita, com o Prêmio Jorge 
T. Rizzini. A apresentação dos vencedores 
acontece no 7º Encontro de Espiritismo, em 
Jacareí, no dia 13 de junho, com a leitura do 
trabalho ganhador. A entrega das propos-
tas via Correios vai até o dia 14 de maio. 
Informações: e-mail carlosmonteoliva@
gmail.com.

sELo coMEMorAtIVo DE  
chIco XAVIEr

Em homenagem ao centenário de Chico 
Xavier, a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos lança oficialmente no dia 2 de 
abril, nas cidades mineiras de Pedro Leo-
poldo e Uberaba, selo postal comemorativo. 
Durante a realização do 3º Congresso Espí-
rita Brasileiro, em Brasília, o lançamento 
oficial acontece no dia 18 de abril.
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