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Julia Nezu – julianezu@terra.com.br

No dia 15 de abril, foram realizadas
as reuniões conjuntas das Comissões Re‑
gionais do CFN da FEB e reunião especial
do CFN. Cada federativa credenciou de 8
a 10 representantes para essa reunião que
reuniu as quatro regiões (Norte, Nordeste,
Centro e Sul) para tratar primordialmente
do andamento do Plano de Trabalho para o
Movimento Espírita Brasileiro (2007‑2012).
Antonio Cesar Perri de Carvalho,
secretário geral do CFN, coordenou estas
reuniões. O presidente da FEB Nestor João
Masotti apresentou a síntese do andamento
do referido Plano, tratou da difusão do Es‑
piritismo e do Centenário de Chico Xavier.
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O Presidente da FEB, Nestor Masotti,
falando aos participantes da reunião do CFN.

A equipe de produção e direção do filme
Nosso Lar esteve presente na plenária para
apresentação às representações presentes.
Nestas reuniões do CFN foi lançado o livro
“Orientação aos Órgãos de Unificação”, que
surge como fundamentação com recomen‑
dações para as ações federativas, contendo
subsídios para a montagem de processos de
capacitação de dirigentes e trabalhadores
para as atividades dos Órgãos Federativos
e de Unificação do Movimento Espírita.
O novo documento de trabalho apro‑
vado pelo Conselho Federativo Nacional
e editado pela FEB foi lançado na Reunião
Conjunta das Comissões Regionais, em
Brasília.
A União das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo (USE) participou das

Visão geral dos participantes

reuniões com os diretores: José Antonio
Luiz Balieiro – Presidente, Julia Nezu
Oliveira – Vice‑Presidente, Rosana Gaspar
– Diretora Tesoureira, José Silvio Gaspar
– Diretor do Depto. do Livro, Fernando
Porto – Diretor do Depto. de Assistência
Espiritual e Adalgiza Campos Balieiro –
Diretora do Depto. de Educação.
Na plenária cuja presença foi franqueada para outros membros das federativas
tivemos a presença de Mauro Santos da USE
Distrital de Pinheiros, José Izuino, Eva Bu‑
golin e outros membros da USE São Miguel
Paulista, Miguel de Pier da USE Regional
de Marília, Clodoaldo Lima Leite da USE
Distrital Centro, entre outros.
No lançamento do livro “Orientação
aos Órgãos de Unificação”, durante a
plenária, alguns confrades que participam
das Comissões Regionais do CFN da FEB
há longa data foram homenageados, como
o Vice‑Presidente da FEB Altivo Ferreira,
José Vergílio Goes da Federação Espírita do
Paraná, entre outros.

José Izuino, da USE Distrital de Pinheiros,
também participa da reunião do CFN
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Mensagem da Presidência

Lançamento de “Orientação
aos Órgãos de Unificação”
Julia Nezu é 1ª Vice‑Presidenta da USE.

União para se ampliar e se consolidar ações com o objetivo
de se viabilizar a difusão dos princípios espíritas.
O documento “Orientação aos
Órgãos de Unificação” foi aprovado
em Reunião Ordinária do Conselho
Federativo Nacional (CFN) da Fede‑
ração Espírita Brasileira realizada de
6 a 8 de novembro de 2009, cuja ideia
de um documento surgiu em função
da proposta de aprimoramento do
texto “Diretrizes de Dinamização das
Atividades Espíritas”.
A publicação “Orientação aos
Órgãos de Unificação”, lançada no
60º ano do “Pacto Áureo”, completa a
proposta de recomendações sobre “o
como fazer”, nas ações federativas,
contendo subsídios para a montagem
de processos de capacitação de dirigen‑
tes e trabalhadores para as atividades
dos Órgãos Federativos e de Unifica‑
ção do Movimento Espírita. Contém
os fundamentos, delineamentos e
recomendações para as ações junto às
instituições espíritas e ao Movimento
Espírita em geral.
Em 1980 foi aprovado o documen‑
to “Orientação ao Centro Espírita”,
relançado em 2007, após revisão e
ampliação. Ambos se completam e
se inserem e representam o braço
operacional do “Plano de Trabalho
para o Movimento Espírita Brasileiro
(2007‑2012)” e consolidam parâmetros
da “Campanha de Divulgação do Espi‑

ritismo”, também aprovada pelo CFN.
As comemorações do Centenário
de Chico Xavier, em todo o Brasil,
com eventos e homenagens significa‑
tivas fizeram com que o Espiritismo
ganhasse destaque na mídia em geral
e naturalmente acarretará numa maior
difusão dos princípios espíritas e como
um desdobramento natural aumentará
a demanda dos simpatizantes pelo
Espiritismo que procurarão os centros
espíritas.
Durante o ano de 1950,
desenvolveu‑se o trabalho da “Cara‑
vana da Fraternidade” que teve por
finalidade divulgar os objetivos da
unificação e colher adesões de onze es‑
tados no Nordeste e do Norte ao “Pacto
Áureo”. Os caravaneiros: Artur Lins
de Vasconcelos, Ary Casadio, Carlos
Jordão da Silva, Francisco Spinelli e
Leopoldo Machado realizaram visitas,
contatos e levaram orientações sobre a
divulgação do Espiritismo, estímulo às
obras de assistência social e de ambien‑
tação doutrinária aos lares. Ao final,
alguns “caravaneiros” visitaram Chico
Xavier, em Pedro Leopoldo‑MG, em
11 de dezembro de 1950, oportunidade
em que receberam duas mensagens
psicografadas.
A expectativa da Secretaria Geral
do CFN da FEB é que ao longo do

“Ano do Espiritismo” se desdobrem
“caravanas da fraternidade” pelo Brasil
afora, em processos de implementa‑
ção de “Orientação aos Órgãos de
Unificação”, de estímulo e apoio aos
ideais de união. União esta com base
no autêntico conceito de família espí‑
rita, definido por Allan Kardec em “O
Livro dos Médiuns”: a grande família
espiritista, que um dia fundirá todas
as opiniões e unirá os homens em um
mesmo sentimento de fraternidade se‑
lado pela caridade cristã” (Cap. XXIX,
item 334)
Conceito também trabalhado por
Chico Xavier: “[...] deveríamos re‑
fletir em unificação, em termos de
família humana, evitando excessos
de consagração das elites culturais
na Doutrina Espírita, embora ne‑
cessitemos sustentá‑las e cultivá‑las
com respeitosa atenção, mas nunca
em detrimento dos nossos irmãos em
Humanidade, que reclamam amparo,
socorro, esclarecimento e rumo. [...]
Não consigo entender o Espiritismo,
sem Jesus e sem Allan Kardec para
todos, a fim de que os nossos princípios
alcancem os fins a que se propõem.”
(Perri de Carvalho, AC. Chico Xavier
– O Homem e a Obra, Ed.USE, 1997;
Chico Xavier e o Ideal de União, Re‑
formador, fevereiro de 2010).
3
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3º Congresso Espírita Brasileiro

Mesa do 3º Congresso Espírita Brasileiro

O 3º Congresso Espírita Brasileiro homena‑
geou o Médium mineiro Francisco Cândido Xavier,
desencarnado em 2002, aos 92 anos de idade, pela
contribuição de seu trabalho, exemplo de vida em
benefício da humanidade e sua importância para a
divulgação do Espiritismo.
Realizou‑se de 16 a 18 de abril de 2010, no
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em
Brasília‑DF, realizado pela Federação Espírita
Brasileira ‑FEB, o 3º Congresso Espírita Brasileiro,
com a participação de 4.885 pessoas. Estiveram
presentes entre congressistas, palestrantes, convi‑
dados e imprensa, 517 artistas que se apresentaram
nos três dias, 248 profissionais contratados e 290
voluntários.
O Conselho Federativo Nacional (CFN) da
FEB, em reunião realizada nos dias 7 a 9 de no‑
vembro de 2008, aprovou o “Projeto Centenário de
Chico Xavier”, com o objetivo de enfatizar a obra de
Chico Xavier e contribuir com a preservação de sua
memória. Fizeram parte da comissão central organi‑
zadora os diretores da FEB Antonio Cesar Perri de
Carvalho e João Pinto Rabelo, os quatro secretários
das comissões regionais do CFN da FEB, Manuel
Felipe Menezes da Silva Júnior (Região Norte),Olga
Lúcia Espíndola Freire Maia (Região Nordeste),
Aston Brian Leão (Região Centro Oeste), Francis‑
co Ferraz Batista (Região Sul) e os presidentes da
União Espírita Mineira Marival Veloso de Matos e
da Federação Espírita do Distrito Federal César de
Jesus Moutinho, sob a supervisão do Presidente da
FEB Nestor João Masotti.
A solenidade de abertura do congresso teve
início com um show de laser, colorido, com a ima‑
gem de Chico Xavier, seguida de “Brasil, Coração
do Mundo, Pátria do Evangelho”, o prédio da FEB,
Jesus e os dizeres “Amai‑vos como eu vos tenho
amado”, “amai‑vos e instruí‑vos”, do Evangelho
Segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Emmanuel,
as palavras Espírito, Saber, Caridade, Amor e Fé,
e ao final Chico psicografando e finalizando com a
frase: “Embora ninguém possa voltar atrás e fazer
um novo começo, qualquer um pode recomeçar e
fazer um novo fim”.
A mesa de abertura foi composta pelo Presi‑
dente da FEB Nestor Masotti, o Vice‑Presidente da
República José Alencar, do Ministro da Previdência
Social Carlos Eduardo Gabas, do Ministro do Con‑
selho Nacional da Justiça Marcelo Nobre, do Presi‑
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dente dos Correios Carlos Henrique Custódio, do
Diretor Técnico da Casa da Moeda do Brasil, Carlos
Roberto de Oliveira e dos Deputados Federais,
Raquel Teixeira e Luiz Bassuma, o filho adotivo
de Chico Xavier, Eurípedes Higino dos Reis e o
orador Divaldo Pereira Franco. No palco, atrás da
mesa diretora sentaram‑se todos os Presidentes das
27 federativas estaduais e entidades especializadas
de âmbito nacional presentes.
Na abertura, a apresentação do dueto de sopra‑
nos e pianos encantou os presentes com o Rejoice
– oratório do Messias, de Haendel e Ave Maria, de
Bach‑Gounod, entre outras.
O momento da sessão solene de instalação
do Congresso contou com a apresentação de os
“Dragões da Independência”, com o Hino Nacional
Brasileiro e as homenagens musicais ao Chico Xa‑
vier com as músicas que reconhecidamente lhe eram
as preferidas. As autoridades presentes realizaram
o lançamento e obliteração do Selo Comemorativo
e lançamento numismático da Casa da Moeda em
homenagem ao Chico Xavier.

Dragões da Independência no
3º Congresso Espírita Brasileiro

Seguiram‑s e as palavras de saudação do
Presidente da Federação Espírita Brasileira e do
Vice‑Presidente da República José Alencar.
O Vice‑presidente da República José Alencar,
em breve discurso, citou a frase de Cervantes “A
humildade é a mais importante das virtudes. Tanto
que sem ela, não há virtude que o seja” e destacou
a figura ímpar de Chico Xavier, a importância do
seu trabalho e exemplo de humildade que muito
influenciam o povo brasileiro.
O ator Paulo Figueiredo declamou a poesia
Encontro em Brasília, que foi psicografada há mais
de 30 anos por Chico Xavier, em Brasília. Divaldo
Pereira Franco, na sua conferência de abertura
destacou o trabalho missionário do médium mineiro
na conferência “Chico Xavier: Mediunidade com
Jesus e Kardec.”
Segundo a Assessoria de Imprensa do Con‑
gresso, a abertura foi transmitida para 10 milhões
de espectadores pela Internet e canais de televisão
no Brasil todo.
O Congresso teve sua transmissão, ao vivo,
para o Brasil e para o mundo diretamente pela
TV do Conselho Espírita Internacional (www.
tvcei.com). Houve repercussão na grande mídia
como na Rede Globo (clicar: http://g1.globo.

com/videos/jornaldaglobo/v/comeca‑congresso‑
espirita‑em‑brasilia/1249173) e no Jornal Nacional
(clicar: http://g1.globo.com/jornal‑nacional/noti‑
cia/2010/04/espiritas‑se‑reunem‑em‑brasilia‑para‑
homenagear‑chico‑xavier.html).
Depoimentos de amigos do Chico e Artes
Os amigos que conviveram com Chico Xavier
deram depoimentos: Arnaldo Rocha, viúvo de Irma
de Castro conhecida como Meimei, Encarnação
Blasques Galves conhecida no movimento espírita
como Nena Galves, a atriz Ana Rosa e o diálogo
entre Neusa Aparecida de Assis e Wagner Gomes
da Paixão.
Diversos atores participaram com declamações
de poesias psicografadas por Chico Xavier: Paulo
Figueiredo com “Encontro em Brasília”, poesia de
Castro Alves, Ana Rosa e Carlos Vereza declamaram
“Brasil”, poema de Olavo Bilac, ainda Carlos Vereza
sobre “A Caridade Segundo o Apóstolo Paulo”.
Diversos shows musicais fizeram parte no
evento, como o de Plínio de Oliveira que lançou o
DVD Sinfonia de Amor, composta em homenagem
ao Chico Xavier, Nando Cordel, apresentou um
belíssimo show.
Palestras
Altivo Ferreira apresentou o tema “A Codifi‑
cação Espírita e as Obras Psicografadas por Chico
Xavier”, César Soares dos Reis “A Contribuição
do Brasil no Progresso Espiritual da Humanidade”,
Nestor João Masotti “Bezerra de Menezes, Chico
Xavier e o Trabalho de Unificação”, André Trigueiro
“A Ecologia na Obra de Chico Xavier” contido no
seu livro “Espiritismo e Ecologia”, livro lançado e
autografado durante o Congresso, Dr. Décio Iandoli
Júnior apresentou o tema “A Vida no Mundo Espi‑
ritual”, Marival Veloso de Matos fez uma palestra
declamada sobre a “A Poesia Mediúnica na Obra
Psicografada por Chico Xavier”e Dr. Alberto Al‑
meida “ O Amor Fonte de Vida”.
As conferências ficaram a cargo de Divaldo
Pereira Franco “Chico Xavier – Mediunidade e
Caridade com Jesus e Kardec” que abriu o Con‑
gresso tendo sido ouvido por todas as autoridades
que constituíram a mesa solene e José Raul Teixeira
“O Caráter Consolador da Obra de Chico Xavier”,
tema com que o encerrou. Após o encerramento,
após o almoço, realizou‑se uma conferência aberta
ao público em geral com Divaldo Pereira Franco
que abordou o tema “Chico Xavier, o Mensageiro
da Paz”. Esta homenagem ao Chico Xavier foi pre‑
cedida de Momento de Arte, com um show musical
com Nando Cordel e a participação do Grande Coral
de Brasília‑DF.
A Educadora Sandra Borba Pereira, na sua
conferência, abordou o tema “Reflexões Pedagó‑
gicas à Luz da Obra Mediúnica de Chico Xavier”
e a Presidente da Associação Médico‑Espírita do
Brasil e Internacional Dra. Marlene Nobre sobre
“Atualidade Científica da Obra Psicografada por
Chico Xavier”.
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José Antônio Luiz Balieiro, presidente da USE

Ainda, dois painéis foram apresentados. O pri‑
meiro “Chico Xavier e Emmanuel”, com as apresen‑
tações de Haroldo Dutra Dias sobre “Apresentação
Evangélica e Filosófica da Doutrina Espírita por
Emmanuel” e Dr. Antonio Cesar Perri de Carvalho
“Os Romances Históricos de Emmanuel”; e o se‑
gundo, “A Educação Espírita e a Obra Mediúnica de
Chico Xavier”, com as educadoras Gladis Pedersen
de Oliveira que falou sobre “Estudo Espírita para
a Infância e a Juventude” e Marta Antunes Moura

sobre “Estudo Espírita para o Adulto”.
As mesas coordenadoras de trabalhos foram
distribuídas para serem de responsabilidade dos
representantes das federativas estaduais, represen‑
tantes de instituições espíritas do exterior, entidades
especializadas de âmbito nacional e do exterior. O
presidente da União das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo José Antonio Luiz Balieiro
participou da mesa coordenadora de trabalhos e da
abertura do congresso.
No encerramento do Congresso, após palestra
de José Raul Teixeira, foi lida a mensagem psico‑
gráfica do médium Wagner Gomes da Paixão “Na
Luz do Amor”, de Chico Xavier.
Na tarde do dia 18, houve uma homenagem a
Chico Xavier franqueada ao público, com a parti‑
cipação dos Corais do Distrito Federal, dos artistas
Nando Cordel e Carlos Vereza, seguindo‑se palestra
de Divaldo Pereira Franco. Ao final, este transmitiu
mensagem psicofônica do espírito Bezerra de Me‑
nezes. Foi lida a mensagem psicográfica do médium
Wagner Gomes da Paixão “Brasil para Jesus”, do

Divaldo Pereira Franco
Entrevista concedida ao Boletim Informativo do Congresso

BI ‑Divaldo, qual a importância
deste 3º Congresso Espírita Brasileiro?
Divaldo ‑O 3º Congresso Espírita
Brasileiro reveste‑se de alta impor‑
tância, em razão da excelente progra‑
mação que objetiva, essencialmente,
a divulgação do Espiritismo, neste
crucial momento em que a sociedade
estorcega nos sofrimentos que os seus
membros desencadearam em existên‑
cias pregressas. À medida que a ciência
e a tecnologia alcançaram os patamares
mais elevados do seu processo evolu‑
tivo, os valores morais permaneceram
estacionados no primarismo, exceção
feita a alguns segmentos mais nobres,
que se têm dedicado ao desenvolvi‑
mento intelecto‑m oral, resultando
na conquista dos inestimáveis bens
do espírito imortal. O 3º Congresso
Espírita Brasileiro oferecerá aos inte‑
ressados a proposta do Espiritismo nos
seus aspectos científicos, filosóficos e
morais‑religiosos, convidando todos à
reflexão em torno do relevante signifi‑
cado da existência humana.
BI ‑Como definir Chico Xavier?
Divaldo ‑ O venerável apóstolo
da mediunidade já foi definido de ma‑
neiras variadas, desde os epítetos de o
homem amor, o homem‑luz, o irmão
dos sofredores aos de o homem da paz,
o homem ternura...

Eu definiria Chico Xavier como
o verdadeiro espírita‑c ristão, que
tomando da charrua não olhou para
trás, seguindo a trilha do dever até o
momento da plena iluminação.
BI ‑ Seria correto afirmar que o
ano de 2010 é um marco na história
do Espiritismo?
Divaldo ‑ Sem qualquer dúvida,
este é o ano do boom espírita, quando
a doutrina de o Consolador encontra
ressonância nos veículos da grande
imprensa, que a vêm divulgando com
elegância e correção, assinalando um
novo período na Terra, dedicado ao
espírito imortal, em toda a sua gran‑
deza. Nunca, anteriormente, tantas
pessoas se interessaram em conhecer
o Espiritismo, especialmente como
efeito das celebrações do centenário
de nascimento de Francisco Cândido
Xavier, o cisco de Deus. Várias pelí‑
culas cinematográficas têm sido feitas,
como a que bateu recorde de bilheteria
nos três primeiros dias de sua exibição,
narrando‑lhe a vida, e outras que se
encontram programadas com o mesmo
objetivo, que é divulgar o Espiritismo.
Ao mesmo tempo, gravações em DVD,
em vídeo, em CD, artigos, entrevistas
e reportagens têm sido divulgados pela
imprensa escrita, radial, televisiva,
pela Internet.

ex‑presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek de
Oliveira. Esta etapa pública foi também transmitida
ao vivo pela TVCEI e para cerca de 20 auditórios e
salões de instituições espíritas de Brasília, incluindo
a FEB, dotados de telões.
Lançamento de livros da FEB
Foram lançados vários livros editados pela
FEB: edição especial de “Parnaso de Além Tú‑
mulo”; o “kit” (livro e dois DVDs) “Depoimentos
sobre Chico Xavier” (Organizado por Antonio
Cesar Perri de Carvalho e Oceano Vieira de Melo),
“Chico Xavier, o Obreiro do Senhor, e Castro Alves,
o Apóstolo da Liberdade” (Organizado por Marta
Antunes de Moura), “Orientação aos Órgãos de
Unificação”. E o Conselho Espírita Internacional
lançou “Chico Xavier – O Homem e o Médium”,
de Mikael Ponsardin (edições em francês e em
português) e a tradução do Novo Testamento, feita
por Haroldo Dutra. Todos congressistas receberam
a revista “Reformador”, edição especial de abril em
homenagem a Chico Xavier.

Depoimentos sobre o Congresso e o
Centenário de Chico Xavier
“Aprendemos não só a admirar, como respeitar Chico Xavier durante
toda a sua existência, porque ele deixa um legado maravilhoso:
mais de 400 livros psicografados de uma forma notável.“
José Alencar, Vice‑presidente da República
“A realização do 3º Congresso e as comemorações do Centenário de
Chico Xavier fazem parte de um momento divisor de águas
em que acontece uma aceleração no processo de
espiritualização do Brasil e do mundo”
Luiz Bassuma, Deputado
“Chico Xavier era tudo que a Doutrina nos ensinou”.
Eurípedes Higino dos Reis, filho do coração de Chico Xavier
“O 3º. Congresso foi iniciado com uma retumbante manifestação de
arte, de amor e reverência à história de vida e à portentosa obra
psicográfica de Chico Xavier.”
Cesar Perri, Diretor da FEB
“2010 é o marco da divulgação do Espiritismo pelo cinema
[...] já se descobriu que um filme com temática espírita
leva muita gente às salas”.
Ana Rosa, atriz dos filmes Chico Xavier e Nosso Lar
“Sem querer divinizar a obra ou a própria pessoa de Chico Xavier,
que não precisa disso, podemos considerar que o movimento
espírita tem um antes e um depois de Chico”.
Raul Teixeira, orador
(Do Boletim Informativo nº 3, do 3º Congresso Espírita Brasileiro)
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Nedyr Mendes da Rocha, ex‑presidente da USE,
desencarnou em junho

Da Redação

O ex‑presidente da USE Nedyr Mendes da
Rocha, de Campinas, desencarnou no domin‑
go, 6 de junho, às 9 horas e o enterro aconteceu
no dia seguinte, às 10 horas da manhã.
Nedyr presidiu a Unimec (USE‑Campinas)
de 1977 a 1980. Ao lado do irmão Nélio e do
pai Nestor, fundou o Grupo Espírita Casa do
Caminho e a Casa da Criança Meimei, em
Campinas, onde também foi presidente.
Nedyr foi Presidente da USE ‑União das
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo
nos biênios 1986‑1988 e 1988‑1990.
Para Eduardo Carvalho Monteiro e Natali‑
no D`Olivo em “USE 50 anos de Unificação”,
“Nedyr procurou impor dinamismo à sua
administração. Adotando o slogan 40 em 4, as

reuniões da Diretoria Executiva eram semanais
e Nedyr, apesar de morar em Campinas, nunca
faltava. Também visitou todas as regiões de‑
pois de eleito, inclusive uma semana após as
eleições já estava prestigiando uma promoção
regional em São Paulo”.
Defesa da Doutrina
Ainda segundo Carvalho Monteiro e
D’Olivo, a gestão de Nedyr “foi uma época
em que a USE procurou esclarecer o público
e corrigir interpretações errôneas da Doutrina
junto ao grande público”.
Realizações da Gestão de Nedyr
‑40 anos da USE: 13 e 14 de junho de 1987;
‑ 1ª Expoesp – 1ª Exposição de Obras
Espíritas do Estado de São Paulo, de 4 a 12

Na foto, da esquerda para a direita: José Antônio Luiz Balieiro, atual
Presidente da USE e os ex‑Presidentes: Attilio Campanini, Antonio Cesar
Perri de Carvalho, Nedyr Mendes da Rocha, Antonio Schiriló e
Nestor João Masotti, em 10/6/2007, por ocasião do CDE que comemorou
os 60 anos da USE. (FotoJulia Nezu)

de junho de 1988;
‑Espirarte;
‑Kardec na Biblioteca;
‑ Meu Jornalzinho: lançado em 12 de
junho de 1988;
‑ Manifesto contra tradução do Evan‑
gelho;
‑Constituinte;
‑1º Simpósio Jurídico – Espírita: de 15 a
16 de outubro de 1988;
‑ Campanha da Família: lançada em 11
de junho de 1989;
‑Distribuidora de Livros;
‑Participação no Congresso Internacional
de Espiritismo, promovido pela FEB, de 1º a
5 de outubro de 1989.

Aécio P Chagas e Nedyr Mendes da Rocha, durante o Simpósio de
Comunicação Social Espírita da ADE‑SP e ADE‑Campinas, no dia
6/9/2009, na Casa da Criança Meimei, em Campinas‑SP.
(Foto tirada por Julia Nezu)

Mensagem do Espírito Dr. Bezerra de Menezes pela psicofonia do
médium Divaldo Pereira Franco no dia 18/04/2010, no encerramento
do 3º Congresso Espírita Brasileiro em Brasília/DF.
“Estamos agora em um novo período, estes
dias assinalam uma data muito especial, a data da
mudança do mundo de provas e expiações para
mundo de regeneração.
A grande noite que se abatia sobre a terra
lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos,
retroceder não mais é possível.
Firmastes, filhas e filhos da alma, um com‑
promisso com Jesus antes de mergulhares na
indumentária carnal de servi‑lo com abnegação
e devotamento, prometestes que lhe serias fiel,
mesmo que vos fosse exigido o sacrifício.
Alargando‑se os horizontes deste amanhe‑
cer que viaja para a plenitude do dia, exultemos
juntos, os espíritos desencarnados e vós outros
que transitais pelo mundo de sombras; mas além
do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em
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mente as graves responsabilidades que nos exor‑
tam a existência do corpo ou fora dele.
Deveremos reviver os dias inolvidáveis da
época do martírio nosso, seremos convidados
não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao
júbilo, mas também ao testemunho, o testemu‑
nho silencioso nas paisagens internas da alma,
o testemunho por amor àqueles que não nos
amam, o testemunho de abnegação no sentido de
ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar
dificuldades tentando inutilmente obstaculizar a
marcha do progresso.
Iniciada a grande transição, chegaremos ao
clímax e na razão direta em que o planeta expe‑
rimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as
mudanças morais serão inadiáveis.
Que sejamos nós aqueles Espíritos Espíritas

que demonstremos a grandeza do amor de Jesus
em nossas vidas; que outros reclamem, que
outros se queixem, que outros deblaterem, que
nós outros guardemos, nos refolhos da alma, o
compromisso de amar e amar sempre, trazendo
Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias
que vão longe e que estão muito perto.
Jesus, filhas e filhos queridos, espera por
nós, que seja o nosso escudo o Amor, as nossas
ferramentas o Amor, e a nossa vida um Hino de
Amor, são os votos que formulamos os Espíritos
Espíritas aqui presentes e que me sugeriram
representá‑los diante de vós.
Com muito carinho o servidor humílimo e
paternal de sempre,
Bezerra, muita paz filhas e filhos do co‑
ração.”
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De Olho na Lei
Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e
tributária, aplicadas às instituições espíritas.

Ricardo Silva – ricardo.ricsilva@gmail.com

Relações trabalhistas na organização religiosa
Nem todas as casas espíritas
têm condições financeiras de manter
empregados em seus quadros, e valem‑
se, muitas vezes, da colabor ação
de seus integrantes na organização
do ambiente físico da instituição, o
que inclui desde as atividades mais
básicas, como limpeza e conservação,
até outras mais específicas, como,
por exemplo, aquelas relacionadas à
livraria, ao preparo de alimentos etc.
Conforme exposto nos artigos
anteriores desta série que aborda as
relações trabalhistas na organização
religiosa, esses colaboradores atuarão
como trabalhadores voluntários, me
diante a assinatura do termo de adesão.
Muitos centros espíritas, contudo,
são capaz es de incluir em seu
orçamento a contratação de alguém
para executar os serviços de limpeza
e de organização dos ambientes da
instituição. Comumente, essas pessoas,
em geral mulheres, são chamadas de
diaristas, expressão adotada, inclusive,
pela Justiça Trabalhista, que atribui
o título à auxiliar de limpeza ou
faxineira que presta serviços à pessoa
física ou jurídica.
A contratação de diarista para
atuar em residências, organizações
religiosas e instituições do Terceiro
Setor é prática comum no Brasil, que

decorre de vários fatores, podendo‑se
citar entre eles o grande contingente
de pessoas inseridas informalmente
no mercado de trabalho por falta de
qualificação, bem como os eleva
dos custos na contratação de uma
empregada doméstica, especialmente
para as famílias de classe média.
Durante algum tempo existiram
dúvidas sobre a questão de a diarista
possuir ou não vínculo de emprego
com o tomador de serviço, ou seja,
discutia‑se se a diarista poderia ser
cons iderada empregada da pessoa
física ou jurídica para a qual prestava
seus serviços.
A dificuldade nesse aspecto
decorre da ausência de legislação que
regule a profissão. Alguns chegam
a defender que a diarista deveria ser
considerada trabalhador doméstico,
nos termos da Lei 5.859/72, ou mesmo
empregada celetista, dependendo do
caso concreto.
Acaso se entendesse configurada a
relação de emprego, a diarista deveria
ter reconhecidos os direitos inerentes à
empregada doméstica ou à empregada
celetista, o que na prática tornaria
a contratação de seus serviços mais
onerosa para o empregador.
O Tribunal Superior do Trabalho,
instância jurídica com a última palavra

sobre o tema no Direito Brasileiro,
atualmente tem vários julgados no
sentido de que se a diarista trabalha
entre dois a três dias na semana
para o tomador de serviços, não há
caracterização da relação de emprego.
Dessa forma, recomenda‑se que
as casas espíritas fiquem atentas ao
número máximo de três dias por
semana na contratação de diaristas,
desde que se trate da mesma pessoa.
Caso a instituição necessite de
tais serviços durante toda a semana,
sugere‑se a contratação de duas ou
mais diaristas para se alternarem nas
atividades de limpeza e organização
das dependências do Centro Espírita,
obedecendo‑se, quanto a cada uma
delas, o limite semanal de dias acima
exposto, para não se configurar o
vínculo trabalhista.
Por último, nunca é demais lem‑
brar que a diarista, ao receber seu
pagamento, deve assinar o Recibo de
Pagamento de Autônomo – RPA. Além
disso, constitui encargo da instituição
tomadora de serviço o recolhimento da
contribuição para a Previdência Social
por meio da Guia de Recolhimento da
Previdência Social – GPS.
Ricardo Silva é membro
jurídico da FEB – Federação
Espírita Brasileira.

Esclarecimento e justificativa
Por motivos técnicos e operacionais, facilitando ajustes internos, esta edição (maio/junho/julho) e a próxima (agosto/setembro/
outubro) do Dirigente Espírita serão trimestrais. As assinaturas serão automaticamente prorrogadas eliminando possíveis prejuízos
aos assinantes. Desculpamo-nos pelo procedimento, pedindo a compreensão de todos os nossos leitores e colaboradores.
Diretoria Executiva da USE
São Paulo, junho de 2010
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Recurso para o estudo e
divulgação do Espiritismo
Aylton Paiva ‑paiva.aylton@terra.com.br
“Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios.
Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido”. Jesus – (Mateus, cap.10, v. 8)
Comentando esse versículo, que
retrata a advertência de Jesus, conforme
narrativa do apóstolo Mateus, Allan
Kardec assim se expressa: “ Dai gratui‑
tamente o que gratuitamente haveis rece‑
bido”, diz Jesus a seus discípulos. Com
essa recomendação, prescreve que nin‑
guém se faça pagar daquilo por que nada
pagou. Ora, o que eles haviam recebido
gratuitamente era a faculdade de curar
os doentes e de expulsar os demônios,
isto é, os maus Espíritos. Esse dom Deus
lhes dera gratuitamente, para alívio dos
que sofrem e como meio de propagação
da fé; Jesus, pois, recomendava‑lhes que
não fizessem dele objeto de comércio,
nem de especulação, nem meio de vida
( O Evangelho Segundo o Espiritismo,
Allan Kardec, cap. 26, item 2).
No capítulo já citado, que tem por
título, “Dai gratuitamente o que gratui‑
tamente recebestes”, Kardec esclarece
a necessidade de que a mediunidade
seja exercida gratuitamente, principal‑
mente a mediunidade de cura. Justifica
que assim deve ser considerado que
o médium não despendeu tempo nem
recursos financeiros para adquirir essa
“arte de curar”, tendo em vista ser ela
processada pelos bons Espíritos, por seu
intermédio. Nada mais justo; e norma a
ser seguida.
Entretanto, essa visão do “dai gra‑
tuitamente”, algumas vezes, é expandida
por algumas pessoas entendedoras de
que tudo no Movimento Espírita deve
ser gratuito.
Questionam, por exemplo, contri‑
buições para a realização de eventos
8

de estudo e divulgação do Espiritismo,
como: congressos, seminários, ciclos
de palestras, encontro de dirigentes es‑
píritas, congressos de jovens espíritas,
encontros sobre estudo sistematizado
da Doutrina Espírita, reuniões sobre a
assistência e promoção social espírita
e outros.
Evidentemente, há um equívoco
nesse caso.
Realizações para o estudo e a divul‑
gação do Espiritismo, em suas várias
áreas, não podem se concretizar sem o
pagamento relativo às despesas corres‑
pondentes.
Esses dispêndios passam por vários
itens, como: lanches, sucos, água e, às
vezes, almoço, além do tradicional ca‑
fezinho, muitas vezes necessário para
uma pausa de descanso, no meio da
programação.
Material para a realização da ativi‑
dade: pastas, papel, caneta, crachá, etc.
Considerando a dimensão do evento
há necessidade de se alugar: auditório,
salas para sua realização, recursos au‑
diovisuais, etc.
Despesa com a estada, transporte,
alimentação do expositor ou da equi‑
pe de expositores que participarão do
evento.
É bem verdade que, por tradição,
aqueles expositores, oradores que têm
recurso financeiro costumam não cobrar
o transporte e alguns até pagam a própria
diária, quando ficam em Hotel. Todavia,
essa não pode ser a regra, pois muitos
estudiosos e trabalhadores no Movi‑
mento Espírita não têm esse recurso e

é justo e democrático que eles tenham
apoio para desenvolverem as ativida‑
des para as quais estão qualificados e
preparados, podendo até mesmo terem
sido preparados para desenvolver aquela
atividade quando, ainda, estavam no
Plano Espiritual.
Podem apresentar queixas de que o
custo para a contribuição em Congressos
Espíritas é alto demais para determina‑
das pessoas.
Cabe, nesse caso, a participação
cooperativa do Centro ou Entidade
Espírita que a ou as pessoas que partici‑
parão frequentam. Se for um congresso,
seminário, encontro que enriquecerá os
aspectos teóricos e práticos dos participantes, então a diretoria daquela instituição
deverá prover recursos financeiros para
que os seus representantes frequentem
tais eventos, à semelhança da contri‑
buição que as entidades espíritas fazem
para suprir recursos para a sopa fraterna,
a distribuição de cestas básicas e outras
atividades solidárias.
Lembremos do convite de O Espírito
de Verdade: “Espíritas! amai‑vos, este o
primeiro ensinamento; instruí‑vos, eis
o segundo...” (O Evangelho Segundo
o Espiritismo, Allan Kardec ‑ Cap.6,
item 5).
Inquestionavelmente, o amai‑vos
deve ser gratuito, mas o instruí‑vos,
em alguns casos, exige o suporte finan‑
ceiro para que os objetivos do estudo e
divulgação da Doutrina Espírita sejam
atingidos.
Aylton Paiva é Presidente da
USE Regional Bauru.
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Mediunidade e Oração,
usadas como fator de
crescimento no cotidiano
Hélio Corrêa Alves – hcorrea@sili.com.br
“A mediunidade, na ordem superior da vida, esteve sempre associada à oração,
para converter‑se no instrumento da obra iluminativa do mundo.”
Mecanismos da Mediunidade – Pelo Espírito André Luiz
Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira

O contato com os espíritos
é instrumento normal no nosso
cotidiano.
Mas quantos de nós, ou quase
todos, apenas enxergamos e per‑
cebemos esse contato nos fatos
calamitosos, nas desavenças,
nas discussões, nos exemplos de
afastamento do caminho do bem.
Pudéssemos nós utilizar a
mediunidade de maneira santifi‑
cada como ela se nos apresenta, e
veríamos quanto os bons espíritos
trabalham por essa obra ilumina‑
tiva do mundo, como nos relata
André Luiz.
A mediunidade vista no con‑
texto geral, e não apenas nas
reuniões mediúnicas é bendito
instrumento de crescimento para
a humanidade.
No nosso dia a dia os Espíritos
nos intuem, nos incitam ao bem o
tempo todo.
Nós é que não nos acercamos
deles, não percebemos e nem
captamos essas ondas mentais

construidoras do nosso progresso
individual, e do serviço do bem
para o progresso da humanidade.
Continuamos mergulhados no
charco dos pensamentos insanos,
materialistas, do suplantar ao
próximo nos embates da vida, no
egoísmo e no orgulho como bem
nos mostra o Evangelho.
Pudéssemos, como o nosso
amigo André Luiz nos relata, as‑
sociar essa mediunidade intuitiva
à oração, e estaríamos anos luz à
frente na nossa evolução.
Oração no sentido aqui, de
conexão com a divindade.
Não no sentido de palavras
perdidas, repetidas, mas no sen‑
tido do abrir o coração e sentir
o palpitar da divindade no seu
interior.
Esta é a oração que devemos
fazer no nosso íntimo.
Não simplesmente orar, mas
viver em prece, agradecer por
cada situação bendita que se nos
apresenta.

Orar como se entrássemos o
tempo todo no mais íntimo do
nosso ser, e, de lá erguêssemos
um brado de agradecimento ao
Criador.
Quando unirmos esta maneira
de orar à mediunidade intuitiva
que todos temos, captaremos as
melhores ideias e os melhores
pensamentos em todas as situa‑
ções da vida, e então todos sere‑
mos artífices no crescimento dos
seres e no crescimento do planeta
rumo ao Mundo de Regeneração.
De onde vêm afinal, as des‑
cobertas fantásticas da Ciência,
da Saúde?
De onde vem essa busca inte‑
rior da melhora da relação entre
os homens?
De onde vem a ideia da frater‑
nidade universal entre os povos,
tão em moda nos dias atuais?
Tudo isto e muito mais vem da
mediunidade, na ordem superior
da vida, como nos mostra André
Luiz.
9

Maio/Junho/Julho de 2010

Dirigente Espírita

As homenagens nos 100 anos
de Chico Xavier
Numa ação conjunta da União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo (USE), Federação
Espírita do Estado de São Paulo (Feesp), Aliança
Espírita Evangélica (AEE), Associação Brasileira
dos Psicólogos Espíritas (Abrape), Fundação
Espírita André Luiz (FEAL) e Rede Boa Nova de
Rádio (RBN), União Fraternal (UF), Associação
Médico‑Espírita do Estado de São Paulo (AME
‑SP) e Associação Jurídico‑Espírita do Estado de
São Paulo (AJE‑SP) realizaram em seis localidades
Araçatuba, Bauru, Ribeirão Preto, São José dos
Campos, São Paulo e Sorocaba, simultaneamente,
a comemoração dos 100 anos de nascimento de
Chico Xavier, que se deu no dia 11 de abril de 2010,
das 9 às 12 horas. Em todo o Estado a comemora‑
ção foi significativa, alegre e festiva, como verão
nas reportagens abaixo.
A comemoração foi composta de duas partes:
a primeira aconteceu no dia 2 de abril, data do
aniversário do homenageado, quando todas as
instituições espíritas e seus participantes foram
convidados a promoverem, às 20 horas, prece e
vibrações coletivas, em favor da paz do mundo,
pelas vítimas das diversas catástrofes que acon‑
teceram ao redor do mundo, pelos sofredores de
uma forma em geral e uma vibração de gratidão e
carinho pelo Chico Xavier.
São Paulo comemorou no Parque da In‑
dependência
A comemoração se deu no Parque da Indepen‑
dência, no Ipiranga, no local onde D. Pedro I, pro‑
clamou a Independência do Brasil, local onde foi
consolidada a emancipação da Pátria do Evangelho.
Na manhã radiosa de sol com mescla de frio
paulistano de meia estação, a Orquestra e Coral
Carlos Gomes, da Feesp, sob a regência do Maes‑
tro Sílvio Tancredi deu início à comemoração. O
evento teve início com o Hino Nacional Brasileiro,
como exige a Lei, cantado por todos e de pé. Fo‑
ram apresentadas as seguintes músicas, incluindo
aquelas que eram as preferidas do médium Chico
Xavier: Brasil Pátria do Evangelho, Minha Terra
(motivos Guarany), Escorregando, Carinhoso,
Mensagem a Chico Xavier, Pequena Serenata
(noturno), Peixe Vivo, Oh! Minas Gerais, Aquarela
Brasileira, entre outras. Participou com a orquestra
a soprano Marivone Caetano e o Regente Assistente
Maurício Osório Gonçalves que revezou a regência
com o Maestro Sílvio Tancredi. As apresentações
musicais eram intercaladas com as falas dos re‑
presentantes das instituições organizadoras, que
falaram sobre Chico Xavier, por dez minutos cada
um deles. Afonso Moreira, da Feesp, foi o mestre
de cerimônias do evento.
Eduardo Miyashiro coordenador geral da AEE
discorreu sobre a Programaçao Reencarnatória de
Chico Xavier; em seguida, a Dra. Elizabeth Nico‑
demos, diretora da AME‑SP falou sobre a Contri‑
buição da Psicografia de Chico Xavier na Medicina
atual; a Presidente da Abrape Ercília Zilli trouxe

10

o tema Trauma – Revolta ou Crescimento Espi‑
ritual focando as obras de Chico Xavier. A USE
representada pela sua Vice‑presidenta Julia Nezu
abordou as obras psicográficas de Chico Xavier;
Rubens Germinasi, representante da Feal e RBN
discorreu sobre a importância de Chico Xavier na
divulgação do Espiritismo; o Presidente da UF
Ronaldo Zucatelli falou sobre a postura cristã de
Chico Xavier e finalmente, a Presidente da Feesp
finalizou as falas temáticas abordando sobre a
grandiosidade da mensagem Cristã para o mundo
exemplificar o lema “Fora da Caridade não há Sal‑
vação”. As vibrações foram realizadas às 11h45 em
conformidade com os demais eventos simultâneos,
irradiações essas dirigidas pela Diretora da Feesp
Julieta Ignez Pacheco e a prece de encerramento
proferida pela Secretária Geral da USE Neyde
Schneider.
O cantor Allan Vilches fez o encerramento
musical dando um colorido muito especial às
festividades que homenageou os 100 anos de
nascimento de Chico Xavier, no Parque da Inde‑
pendência, enquanto milhares de bexigas nas cores
verde, amarela, azul e branca subiram aos céus.
Registramos o trabalho eficiente e fraterno
de cerca de 120 voluntários, na grande maioria da
Feesp sob a coordenação de Sergio Santos e Magali
Bischoff que cuidaram de toda infraestrutura local.
A Assessoria de Imprensa ficou sob a res‑
ponsabilidade dos jornalistas Camila de Andrade
e Fernando Matos, da Agência Porthia de Comu‑
nicação, de São Paulo.
Público de Ribeirão Preto comemora cen‑
tenário de Chico Xavier
O evento aconteceu no dia 11/4, a partir das 9
horas e foi aberto à população da cidade e região. A
ação reuniu coordenadores do movimento espírita,
adeptos da religião e comunidade em geral, já
que o médium Chico Xavier ganhou respeito e
credibilidade de pessoas de diferentes credos, ao
longo de seus 92 anos de vida
Jovens, crianças e adultos compareceram ao
Parque Dr. Luiz Roberto Jábali (Curupira), em
Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no domingo
11/04, por um motivo especial: comemorar o
centenário do médium mais famoso do Brasil,
Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico
Xavier. Algumas pessoas foram especialmente para
o evento, outras abriram mão de suas caminhadas,
corridas para fazer parte da homenagem realizada
pelo Movimento Espírita do Estado de São Paulo.
O evento reuniu dirigentes espíritas, adeptos
do Espiritismo e comunidade em geral e provou
que independente da religião adotada, a maioria
das pessoas tem respeito pela trajetória de Chi‑
co Xavier, por sua missão em vida. No local, o
sincretismo religioso marcou presença. Ali, não
estavam apenas espíritas, mas também pessoas
que de alguma forma conheceram a história de fé,
humildade e caridade do médium – exemplo para

o mundo todo.
A arte deu o tom da festa que esbanjou beleza
matinal, no cenário natural do parque. Foram di‑
versos números de arte, com música e poesia, além
de depoimentos que marcaram a comemoração.
Na abertura do evento, o público assistiu a
uma apresentação da Banda do Batalhão Policial
da cidade, com interpretações do Hino Nacional e
Hino a Ribeirão Preto, sob regência do sub tenente
Josias Batista do Nascimento. A banda fez uma
homenagem ao médium Chico Xavier tocando
“Aquarela Brasileira”.
Depois, a plateia ouviu atenta a depoimentos
de dirigentes espíritas que representaram entidades
diversas ligadas à doutrina. Participaram dirigentes
de entidades representativas do Espiritismo como:
Dra. Dayse Leslie Steagall Gomes, representando
a União das Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo (USE); César Augusto Silveira (Aliança
Espírita Evangélica); Dr. Tácito Elias Sgorlon
(AME‑ Amigos Médicos Espíritas); Dr. Tiago
Cintra Essado (AJE‑ Associação Jurídica Espírita);
João Batista do Vale (FEESP‑Federação Espírita
do Estado de São Paulo), além de autoridades da
cidade como o secretário da Casa Civil, Marco
Antonio dos Santos que representou a prefeita
Darcy Vera.
Segundo a Dra. Daisy Leslie Steagall Gomes,
o médium sempre deixou transparecer em sua obra
que a justiça verdadeira vem das mãos de Deus.
“Queremos evitar o elogio, mas ele foi coerente
em suas convicções e um exemplo de renúncia,
sacrifício e paciência cristã”, afirmou. Ela também
lembrou que a primeira coisa – que as pessoas que
se aproximavam de Chico Xavier recebiam – era
um olhar amoroso. “Que nós possamos seguir este
exemplo”, expressou.
O representante da FEESP – Federação Espí‑
rita do Estado de São Paulo, João Batista do Valle
comparou Chico Xavier a Santo Agostinho, São
Francisco de Assis e relatou histórias que pôde
vivenciar ao lado do médium. “Há muitos anos,
ele me disse em Uberaba: ‘Não importa o que
a pessoa possui, mas sim o que ela faz com que
possui”, relembrou.
O evento teve como objetivo celebrar o
centenário do nascimento de Chico Xavier. “Apro‑
veitamos a oportunidade deste marco da vida do
Chico e vibramos para o entendimento dos povos
e pela paz mundial, principalmente pela África,
Oriente Médio, Haiti e Chile, pelo Brasil – coração
do mundo, pátria do evangelho, por nossa querida
Ribeirão Preto e sua gente e por Chico Xavier, cida‑
dão ribeirãopretano e cidadão do mundo”, comen‑
tou o presidente da USE – União das Sociedades
Espíritas, José Antonio Luiz Balieiro.
Homenagem ao centenário de nascimento
de Chico Xavier na cidade de Bauru.
No dia 11 de abril de 2010, no ginásio de
esportes da ITE Bauru, ocorreu o evento come‑
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morativo referente ao centenário de nascimento
do médium Chico Xavier. Organizado pela USE
‑ SP – União das Sociedades Espíritas do Estado de
São Paulo, a homenagem a Chico reuniu espíritas
e admiradores do médium de inúmeras cidades
do interior de São Paulo. Aproximadamente 800
pessoas estiveram presentes no evento que teve
diversos números artísticos e expositores que
brindaram o público com explanações sobre a
vida e obra do mineiro do século. Quem chegava
ao ginásio de esportes da ITE Bauru percebia a
atmosfera de fraternidade pairando no ar. Logo na
entrada os jovens da mocidade espírita bauruense
davam as boas vindas às pessoas e ofereciam o
belo encarte elaborado pela USE Intermunicipal
Bauru sobre a vida de Chico.
O clima de união e intensa emoção marcaram
o evento do início ao fim. Não é exagero afirmar
que foi um banquete de espiritualidade. Coisa de
Chico Xavier que com seus exemplos de amor ao
próximo agregou e agrega multidões em torno de
uma ideia nobre, como, por exemplo, a vibração
pela paz mundial realizada na festa em sua ho‑
menagem. Aliás, por falar em união, eis abaixo,
na íntegra, as instituições e seus respectivos repre‑
sentantes promotores do evento que na cidade de
Bauru teve a organização da USE Intermunicipal
de Bauru:
O início
Após as solenidades de praxe o mestre de
cerimônias Marcos Ramos convidou o presidente
da USE Intermunicipal Bauru, Edgar Miguel, para
a abertura do evento e as devidas apresentações,
este, por sua vez, pediu ao coral Amor e Luz da
cidade de Bauru dar início às apresentações artís‑
ticas da manhã.
Após as belas canções executadas pelo coral,
tivemos o começo daquilo a que já nos referimos
como banquete de espiritualidade, com oradores
que dispunham de 10 minutos para discorrer sobre
a vida e obra do médium mineiro. Subsequente‑
mente a apresentação de cada orador um número
artístico era apresentado, levando, não raro, a
plateia às lágrimas.
Respectivamente fizeram uso da palavra e a
participação artística:
Sidnei Ribeiro dos Santos, presidente da USE
Regional de Assis que nos trouxe o tema, CHICO:
UM HOMEM CÂNDIDO. Apresentação artística
de Sidirlei Ferreira, com as músicas: Uma canção
para Chico, de sua própria autoria e Joanna de
Ângelis, composição de Oneida Terra.
Antonio Aparecido Rossi, presidente da USE
Regional Jaú, discorreu sobre o livro PARNASO
DE ALÉM TÚMULO. A parte artística ficou sob
a responsabilidade de Olga Daré que declamou
o poema “Oração”, do livro Parnaso de Além
Túmulo psicografado por Chico Xavier, sendo o
poema de autoria do Espírito José Silvério Horta.
Donizete Aparecido Pinheiro da Silva, repre‑
sentando a USE Regional Marília, expôs sobre as
obras ditadas pelo Espírito Emmanuel. O número
artístico foi executado por Luiz Fernando Figuei‑
redo e Marcela Escobar, com as músicas Still Wie
Die Nacht, autor Carl Bohn e Concerto para uma
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voz de Saint Preux.
Maria Helena Fernandes Leite, representou
a Aliança Espírita Evangélica e brindou‑nos com
reflexões sobre as mensagens psicografadas por
Chico Xavier. A apresentação artística foi do
Coral Amor e Luz com a música “Jesus contigo”,
psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Auta
de Souza, com melodia de Luiz Pedro da Silva
Paulo e de Felipe Alves que com seu violão tocou
a música “Paz e amor a Chico Xavier”, de sua
autoria.
Representando a Associação Brasileira dos
Psicólogos Espíritas, tivemos Eduardo Zilli que
discursou sobre a influência de Chico na religiosi‑
dade do jovem espírita. O momento da arte coube
a Olavo de Arruda Navarro e André Luiz Fonseca
que com seus instrumentos musicais ofereceram
‑nos “Ternura” de Chumbinho e “Carinhoso” de
Pixinguinha.
Pela Federação Espírita do Estado de São
Paulo o confrade Marco Antonio Câmara trouxe
‑nos o tema “Chico e a caridade”. A parte artística
foi de Janaina Oliveira com as músicas We are the
World de Michal Jackson e Canção da América de
Milton Nascimento.
Nazil Canarim Junior representou as Casas
Espíritas de Bauru e região, trazendo‑nos ensi‑
namentos pertinentes às obras do Espírito André
Luiz e o tenor Carlos Herrera presenteou‑nos com
a oração de Francisco de Assis e a música Panis
Angélicus de César Franck.
Repercussão no mundo das obras de Chico
Xavier foi o assunto de César Esteves Moron,
representante da Fundação Espírita André Luiz
e Rádio Boa Nova. A parte artística foi do Coral
Amor e Luz com a música My Way de Paul Anka,
com arranjos de Olavo Berriel.
O presidente da USE Regional Bauru, Aylton
Paiva, discorreu sobre a comprovação da imorta‑
lidade e também conduziu a vibração pela paz.
Após os discursos e números artísticos de‑
zenas de balões contendo frases de Chico Xavier
foram entregues ao público que se confraternizou.
O encerramento deu‑se às 12:40 com a oração
final, no entanto podemos afirmar que todos par‑
tiram com os corações alegres pela participação
no evento histórico que comemorou o centenário
de nascimento do querido Chico Xavier.
Todos os entrevistados pela USE Intermuni‑
cipal Bauru destacaram a organização do evento,
a justa homenagem a Chico Xavier e o clima de
fraternidade e emoção entre os participantes como
os pontos fortes da iniciativa.
A avaliação realizada pela USE Intermu‑
nicipal Bauru foi de que o evento cumpriu seu
objetivo de unir os espíritas de Bauru e região
na homenagem ao centenário de nascimento de
Chico Xavier. Destacamos, também, os outdoors
sobre Chico Xavier que foram espalhados por
toda a cidade de Bauru, chamando atenção da
população para a homenagem ao médium. Enfim,
abril configurou‑se em mês de muito trabalho e
realizações em prol da divulgação do Espiritismo
na cidade de Bauru e sua região. Os frutos dessa
iniciativa serão apreciados com o tempo, todavia
fica a certeza de que a obra de Chico, pela beleza

e grandiosidade, contagiará inúmeros corações de
nossa terra Sem Limites, que não ficarão imunes ao
trabalho de divulgação da obra do médium mineiro
tão bem desenvolvido pela USE SP nesse mês de
abril do ano 2010.
Em São José dos Campos a homenagem se
deu na Câmara dos Vereadores
Mais de 500 pessoas, vindas de todo o Vale do
Paraíba e do Literal Norte participaram da home‑
nagem ao Centenário de Chico Xavier, na Câmara
dos Vereadores de São José dos Campos, no último
dia 11 de abril. A programação teve início às 8
horas, com a transmissão do programa radiofônico
Vivência Espírita, tradicional da região, levado
ao ar, diretamente do local do evento. Às 9 horas
foram abertas oficialmente as comemorações pelo
Presidente da USE Intermunicipal de São José dos
Campos Mário A. Silva Waltrick.
Em seguida foi executado o Hino nacional
Brasileiro e o mestre de cerimônias fez alusão ao
aniversariante, dissertando durante 10 minutos,
sobre sua vida e obra. Seguiu‑se o pronunciamento
da representante da Associação Brasileira dos
Psicólogos Espíritas – Abrape Jussara Dantas.
Em seguida o Grupo Castelã cantou as músicas
preferidas do aniversariante, após o que a Diretora
da Federação Espírita do Estado de São Paulo
Zulmira Hassessian prestou a sua homenagem. Os
palestrantes convidados abordaram o tema “Minha
Convivência com Chico”.
O primeiro que se apresentou foi Carlos Au‑
gusto Abranches. Na continuação foi projetado o
Chico proferindo a mensagem “Oração Nossa”,
tendo ao fundo a Ave Maria de Gounod. Ao findar
a oração do Chico a senhora Iolanda Garzon fez a
prece de encerramento da primeira parte do evento.
Às 13h30 as comemorações foram retomadas, com
a apresentação do Grupo de Palhaços Fraternidade
da Alegria, com enorme satisfação do público.
Depois se apresentou o Coral Infantil Zélio Fer‑
nandino de Moraes, de São José dos Campos e na
continuidade o palestrante Rogério Henrique Leite,
de Lorena, abordando o tema acima anunciado.
O Grupo Teatral da Mocidade da Fraterni‑
dade Paulo de Tarso, levando a peça A VIDA DE
CHICO XAVIER, apresentou‑se em seguida. As
palestrantes espíritas Marina Ferri e Terezinha
Xavier, na continuidade das festividades, fizeram
um bate‑papo sobre o tema acima informado. No
encerramento a senhora Margarida Ferreira de Sá
declamou poesia da autora espiritual Maria Dolo‑
res, pela psicografia de Chico Xavier e, enquanto
eram projetadas fotos sob o som da Ave Maria de
Gounod, a cerimônia foi encerrada, às 17 horas,
com oração proferida pelo senhor Nelson Borges.
Foi registrada a presença no auditório do
vereador espírita Fernando Petiti. Participaram
do evento os representantes da Aliança Espírita
Evangélica, da USE Intermunicipal de São José
dos Campos, da Abrape, da Feesp, do Movimen‑
to de Unificação do Litoral Norte – Muelin e 49
dirigentes de Centros Espíritas.
A coordenação considerou o evento “sucesso
retumbante”. Trabalharam para esse sucesso, mais
de 50 voluntários da organização local.
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“O bem é o que faz bem... a todos”
Práticas sociais espíritas para a cultura da paz

Adalgiza Campos Balieiro ‑adalbalieiro@escolasinterativas.com.br
A prática social espírita, em res‑
peito ao seu fundamento teórico, tem
a responsabilidade de fazer‑se visível
no mundo ao constituir‑se modelo de
relacionamentos capaz de corrigir as
desigualdades sociais estabelecendo
uma nova ordem fundada no exercício
da convivência no amor.
Desprovida de qualquer ordena‑
ção prévia que subestime a fundação
de uma outra, até então desconhecida,
a prática social espírita não se efetiva
ao inserir‑se na ordem estatal vigente,
nem se fazer dela extensão ou repre‑
sentante, porquanto assim, nada faz
senão contribuir para a perpetuação dos
males provocados pelas desigualdades
geradas por ela.
Embora de grande ajuda às vítimas
da ganância e do egoísmo de muitos,
não pode confundir o âmbito de ação
que lhe é reservado para a prática do
amor. Necessário acautelar‑se para não
confundir a obra de bem com a prática
do bem porquanto, se uma ajuda a outra
liberta.
Compreendamos que trilhar cami‑
nhos já trilhados não nos permite fazer
a diferença. Não devemos confundir a
necessidade do trabalho com a dos tra‑
balhadores, porquanto devemos acolher
a ambos. O lema deve ser sempre “... O
bem é o que faz bem...a todos.
Preconizando que todos somos
necessitados, ao nos prevalecermos de
que podemos ajudar, atentemos ao fato
de que esta condição nos coloca em
posição de destaque, de superioridade,
exacerbando nosso orgulho e nossa
vaidade. Não queremos com isso dizer
que não devemos ficar satisfeitos e
felizes com o bem que possamos pra‑
ticar, embora devêssemos investir na
expansão do âmbito de sua prática, o
12

que é diferente de nos considerarmos
provedores de benefícios àqueles que
não os possuem.
Sabemos que, subliminarmente, de
forma inconsciente ou intencionalmente
justificada, as necessidades pessoais
ainda são as molas propulsoras de nos‑
sas ações.
Pensando nisso e, com o desejo
de que a paz se faça entre nós, no que
pese a necessidade de companheiros
para viabilizá‑l a, fazemos algumas
considerações para reflexão de tantos
quantos, como nós, desejem participar
dos trabalhos das últimas horas.
Dispamo‑nos das hierarquias –
nenhum de nós está em posição de dar
ou receber isoladamente – o exercício
é para o conviver. Cada ação será realizada pelos que a desejarem realizar,
sendo orientada sempre para o aprendi‑
zado comum. As hierarquias concedem
privilégios e, para aqueles que desejem
conviver no amor pela prática do bem,
o maior deles, em todos os tempos, é
a oportunidade de aprender que delas
não depende.
*Dispamo‑nos de valores prévios
que incitam as preferências e resultam
em desperdício de oportunidades. Tudo
é importante e prioritário na construção
do bem comum. A prioridade é o mo‑
mento; a preferência é o desejo.
*Dispamo‑nos das competências
que reforçam a prática do que já se
sabe, poupando‑nos de ampliar nossas
possibilidades de aprendizado. Quem já
sabe, deve fazer o que não sabe ainda.
O momento que se apresenta, como
uma necessidade, deve ser visto como
a oportunidade para essa ampliação.
Os que pretendem ajudar devem
criar espaços específicos de encontro
para o exercício da ajuda mútua, man‑

tidos e conservados pelos que deles
se beneficiam pelo exercício a que
se propõem. A prática do bem requer
liberdade para a opção de praticá‑la
que inclui responsabilidade com suas
consequências. Confundir o exercício
da prática do bem com angariar recursos
para manutenção do espaço de ajuda
equipara nossas ações àquelas realiza‑
das pelo estado ao distribuir os recursos
arrecadados daqueles a quem deveria
ajudar. Embora cultivemos a palavra
animadora, o abraço fraterno, a alegria
do encontro sempre renovado, entre ou‑
tros diferenciais, não nos esqueçamos de
que nossos espaços, quando aparelhados
pelo estado, nos tornam seus parceiros,
fazendo‑nos sutilmente, orientar nossas
práticas pelo mesmo padrão de precarie‑
dade social que os identifica.
A ajuda não se resume, nem pode
ser confundida, com o mapeamento das
ações e sua realização, porquanto as
ações orientadas pelo evangelho devem
pautar uma nova ordem identificada
pela natureza das relações que deverão
sustentá‑la. Nela, todos necessitamos de
trabalho, de afeto, de responsabilidades.
Nessa perspectiva, as organizações so‑
ciais espíritas devem configurar espaços
onde as prerrogativas da convivência
humana sejam priorizadas e todas as
ações sejam realizadas por todos. O
espaço de trabalho se configura assim,
como uma rede e, como tal, desprovida
de centralização e ordenação prévia
flui harmoniosamente, mantida e con‑
servada pelo exercício do dar e receber
em que as competências, habilidades
e saberes despidos de prevalências,
orientariam as relações para benefício
de todos.
Vivamos a paz. Com afeto, Adal.
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São Paulo revive Caravana da Fraternidade
O Conselho Espírita do Estado do
Rio de Janeiro (CEERJ) e a União das
Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo (USE) realizaram reunião de
trabalho conjunta no dia 5 de junho, no
Centro de Cultura Eduardo Carvalho
Monteiro, em São Paulo. Presentes to‑
dos membros do Conselho Colegiado
do Rio de Janeiro e da Diretoria Exe‑
cutiva da USE São Paulo, em encontro
que representou a revivência das Cara
vana da Fraternidade que marcou os
primórdios do trabalho de unificação em
terras brasileiras.

Na oportunidade foram comemo‑
rados os 63 anos da USE, mostraram as
suas atividades os coordenadores das
entidades federativas Humberto Por‑
tugal (Rio) e José A. L.. Balieiro (São
Paulo), foi relançado o site da USE.
No momento inicial da reunião foi
feita saudosa e respeitosa homenagem
ao confrade Juvanir Borges de Souza,
ex-presidente da Federação Espírita
Brasileira, cuja desencarnação ocorreu
nesta mesma data.
O motivo do encontro, além da
confraternização e troca de experiên‑

cias, foi a programação de atividades
que visam a divulgação do opúsculo
Orientação aos órgãos de Unificação,
editado pela FEB para apoio às tarefas
federativas.
O próximo encontro entre as insti‑
tuições será realizado no Rio de Janei‑
ro, no dia 14 de agosto, quando serão
realizadas atividades que capacitem os
multiplicadores da citada tarefa.
Estiveram presentes além das duas
comissões diretoras, representantes do
CFN e da Comissão Regional Sul do
CFN.

USE 63 anos
No dia 5 de junho a USE completou
63 anos. O fato foi lembrado e comemo‑
rado na reunião conjunta do Conselho de
Administração e Conselho Deliberativo
Estadual, realizada em São Paulo no dia
13 de junho. Presentes membros dos dois
conselhos, representantes das USE´s
regionais, intermunicipais, municipais,
distritais, os diretores de departamento
e trabalhadores da área de unificação.
Como de hábito, o encontro foi
vivenciado em clima de fraternidade
e trabalho, com espaços dedicados a

todos os participantes para a narrativa
de atividades e realizações, além do
planejamento para o próximo período,
o segundo semestre do ano de 2010.
Esta troca de experiências faz parte do
programa “Celeiro” da USE e tem se
evidenciado como um meio valoroso
para o sucesso de várias áreas de trabalho
da federativa.
Entre os assuntos foram tratados
os encontros fraternos de unificação na
segunda quinzena de agosto, a bienal do
livro em São Paulo, onde a USE estará

presente no pavilhão da FEB, os encon‑
tros de departamentos em nível estadual
(ESDE, Educação, Mediunidade, Infân‑
cia e Mocidade).
Houve momento de lembrança aos
confrades Nedyr Mendes da Rocha e
Juvanir Borges de Souza, desencarnados
em dias anteriores à reunião.
O almoço foi preparado com cari‑
nho aos participantes da reunião, com
direito a amizade, confraternização,
abraços e até um caloroso canto de pa‑
rabéns à USE..

LIVROS QUE ILUMINAM VIDAS!
Descobrindo um caminho

O sentido da vida – à procura
de mim mesmo

Fátima Moura – Romance Juvenil

Mércia Miranda Vasconcellos
Autoajuda – 14x21 cm • 192 páginas • R$ 21,00

Mostra que os problemas se tornam bons
ou ruins de acordo com a forma como lidamos com eles. Da leitura agradável tiramos o
ensinamento deixado por Paulo – o apóstolo
dos gentios: “confie, ore e espere”.

14x21 cm • 144 pp. • R$ 18,00

As situações vivenciadas por dois
irmãos refletem assuntos muito comuns
no dia a dia dos jovens. E um grande amor começa a mudar a história,
possibilitando a descoberta de novos
caminhos.

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

JÁ À VENDA EM TODO O BRASIL,
INCLUSIVE NAS USEs e FEDERAÇÕES, ADQUIRA JÁ!
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Uma consulta aos
dirigentes espíritas
Orson Peter Carrara ‑orsonpeter@yahoo.com.br

Há algum tempo tenho pensado
em realizar uma pesquisa com as
lideranças espíritas. Ainda não
concretizei a ideia, talvez aguar‑
dando amadurecimento da propos‑
ta. Voltando às páginas do valoroso
Dirigente Espírita, parece‑me que
o momento chegou. Ao buscar na
mente uma nova abordagem para
o jornal, a antiga proposta saltou‑
-me à mente.
Afinal, vivemos momento
único na divulgação com a ideia
espírita sendo explorada vivamen‑
te pela mídia, agora de maneira
respeitosa, apesar de pequenas
distorções que não comprometem
o conjunto. Muito natural que es‑
tejamos vivendo esse momento,
porque é resultado do amadure‑
cimento da mentalidade humana
face às aspirações na busca de
respostas, que quer entender os
próprios mecanismos evolutivos
e percebe claramente que não so‑
mos o corpo que habitamos e que
a vida é muito mais do que parece,
como ensina nossa incomparável
Doutrina Espírita.
No ano que vivemos o cente‑
nário de Chico Xavier, com ampla
cobertura da mídia nacional e
ações extraordinárias do movi‑
mento espírita motivando o estudo
e a divulgação, e vemos Nosso Lar
ir ao cinema, podemos nos per‑
guntar: estamos preparados para
14

atender esse especial momento?
Mesmo que não, o momento aí
está, solicitando nosso empenho
para que a mensagem clara do
Espiritismo beneficie a busca de
conhecimento e de vivência da
proposta evolutiva tão apresentada
por Jesus e orientada pela Doutrina
Espírita.
Por isso podemos consultar as
lideranças espíritas e gostaria de
receber impressões diretamente
em meu e‑mail particular para realização de estudos e abordagens
futuras, atendendo às seguintes
indagações:
a) Qual é a maior dificuldade
vivida pelo movimento espírita na
visão do dirigente espírita?
b) Qual a sugestão que o diri‑
gente espírita tem em mente para
possível eliminação da dificuldade
apontada?
Preservarei o anonimato das
respostas e dos remetentes. Obje‑
tivo é mesmo abordar o assunto em
futuros trabalhos para a imprensa,
visando colaborar com a melhora
dos esforços coletivos em favor
do ideal espírita. Ouvindo lideran‑
ças, especialmente havendo boa
participação, poderemos sentir e
conhecer – ainda que de forma
parcial – aspectos nem sempre
apresentados ou muitas vezes de‑
talhes desconhecidos da realidade
cotidiana de nossas instituições.

Afinal, nossas constantes
viagens de palestras – como também
o fazem tantos companheiros
– somente constatam o que
todos sabemos: a dedicação, o
respeito e o trabalho por toda
parte, em favor da vivência espírita
em sua plenitude, apesar das
imperfeições humanas que todos
trazemos. É impressionante o que
o Espiritismo é capaz de inspirar
em todos os recantos de nosso
imenso Brasil. Esses exemplos
todos de trabalho, se observados
devidamente, emocionam e fazem
pensar na riqueza da capacidade
humana que se movimenta com
ações que motivam, estimulam,
amparam, esclarecem, amam...
Claro que não só o ideal espírita se
apresenta nessas iniciativas, mas
quando pensamos no ideal espírita
o coração se repleta de gratidão e
entusiasmo.
Desejando, pois, aprender um
tanto mais, solicito aos amigos do
movimento espírita que possamos
estudar a questão de nossas
próprias dificuldades internas,
para estarmos cada vez mais aptos
no aprimoramento dos serviços
oferecidos em nossas instituições,
seja no âmbito de promoção
humana, seja em nossos estudos ou
na própria divulgação doutrinária.
Aguardo sua participação, com
gratidão!
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ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL ESPÍRITA
Aylton Paiva
paiva.aylton@terra.com.br
No dia 17 de março de 2010 participa‑
mos da reunião da USE Intermunicipal de
Marília, que contou, ainda, com a presença
de Miguel Del Píer, presidente da USE
Regional Marília, quando pudemos apre‑
sentar o Manual de Apoio ao Serviço de
Assistência Social Espírita.
Explicamos o conteúdo do Manual: 1.
Evolução Histórica da Assistência Social;
2. Serviço de Assistência e Promoção Social
Espírita – SAPSE; 3. Metodologia de Ação
do SAPSE; 4. Organização do SAPSE; 5.
Plano de Ação – Elaboração; 6. Entrosa‑
mento do SAPSE com as diversas áreas do
Centro Espírita; Conceitos e Fundamentos
Constitucionais e Legais da Assistência
Social.
A reunião foi interativa, pois os repre‑
sentantes dos Centros e Entidades Espíritas
presentes igualmente se manifestaram sobre
a importância do assunto e fazendo desta‑
ques daquilo que acharam mais relevantes.
Houve interesse muito grande em co‑
nhecer o Manual de Apoio de forma mais
detalhada. Foram adquiridos 20 exemplares
do referido Manual e já ficou estabelecido
um Encontro entre os diretores e represen‑
tantes das Casas Espíritas para o estudo mais
aprofundado dos temas, a ser marcado para
data oportuna.
Nova oportunidade tivemos de apresen‑
tar o Manual de Apoio ao SAPSE, no dia 17
de abril p.p. na reunião na USE Regional São
Paulo, na sede da própria USE.
Nessa reunião, fizemos a apresentação
do conteúdo do Manual de Apoio ao SAPSE
por meio de projeção de power point.
Os temas despertaram grande interesse
dos representantes das USEs Distritais e
Intermunicipais que compõem a Regional
São Paulo, com a intervenção, no decorrer
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da exposição, e também no final.
Ao mesmo tempo houve motivação
para a aquisição de exemplares do Manual
e a deliberação de se marcar um próximo
Encontro para o estudo detalhado dele por
parte dos Representantes das Distritais e
Intermunicipais.
O Departamento do SAPSE esteve pre‑
sente, pela representante Adalgiza Campos
Balieiro, na reunião da Área do Serviço de
Assistência e Promoção Social Espírita das
Comissões Regionais do Conselho Fede‑
rativo Nacional – FEB, em Brasília, como
parte do III Congresso Espírita Brasileiro,
realizado em Brasília, quando foram anali‑
sados os seguintes assuntos: 1. Apresentação
do Diagnóstico do SAPSE pelos represen‑
tantes das Comissões Regionais Sul, Norte,
Nordeste e Centro; 2. Interação entre os
Estados: troca de informações e ideias sobre
os assuntos da Área; Sugestões para o 2º
Encontro Nacional do SAPSE; 3. Escolha
do assunto para as Comissões Regionais
de 2011.
Para o segundo semestre já temos acer‑
tado com o presidente da USE Intermunici‑
pal de Botucatu a participação em reunião
da USE Intermunicipal para a apresentação
do Manual de Apoio ao SAPSE, em data a
ser agendada.
O Departamento de Assistência e Pro‑
moção Social Espírita da USE permanece à
disposição das pessoas que desejem esclare‑
cimentos, informações ou para apresentarem
sugestões.
O contato pode ser feito através do e‑
mail acima, ou por telefone: 14‑3522‑3876
– Aylton Paiva.

ESDE – ESTUDO SISTEMATIZADO
DA DOUTRINA ESPÍRITA
Mário Gonçalves Filho
mario.gon@bol.com.br
Dando continuidade ao plano de di‑
vulgação e implantação do ESDE – Estudo

Sistematizado da Doutrina Espírita estado de
São Paulo, este departamento tem promovido
cursos de preparação de monitores e coorde‑
nadores de ESDE.
Este curso tem como objetivos sensibi‑
lizar os candidatos à monitoria para a impor‑
tância e necessidade da tarefa que lhes cabe,
prepará‑los nos aspectos didático‑pedagógicos
e propiciar a unidade de propósitos e métodos
de trabalho para o ESDE como proposto pela
Federação Espírita Brasileira.
O conteúdo programático aborda os
seguintes tópicos: 1) Organização e funcio‑
namento do ESDE, 2) Condições essenciais
do monitor, 3) Metodologia, 4) Ação didática
e 5) Operacionalização.
Promovidos pela USE Estadual, em
conjunto com a USE Regional Ribeirão Preto,
estão agendados os seguintes cursos:
EM RIBEIRÃO PRETO
Data: 24 e 31 de julho, das 9 às 17h00
Local: Sociedade Espírita União e Ca‑
ridade
Rua Marcondes Salgado, 223 – Centro –
Ribeirão Preto / SP
Inscrições gratuitas: esde@userp.org.br
ou pelo fone (16) 3610 1120
EM MARILIA
Data: 04 de julho, das 9 às 17h00
Local: a ser definido
Inscrições gratuitas: use@use‑sp.com.br
Outros cursos poderão ser organizados.
As USE’s interessadas podem consultar as
possíveis datas pelo e‑mail use@use‑sp.com.br.
2º ENCONTRO PAULISTA DE MO‑
NITORES DO ESDE
Participe!
Data: São Paulo, 17 e 18 de julho de 2010
Objetivo: Reunir monitores de grupos
de ESDE, para troca de experiências, estudos
e aprendizado sobre os princípios e dinâmica
deste programa de estudo.
Local: Centro de Cultura, Documentação
15
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e Pesquisa do Espiritismo “Eduardo Car‑
valho Monteiro” – Alameda dos Guaiases,
16 ‑ São Paulo – SP (próximo a estação do
metrô Praça da Árvore)
Programação
Dia 17/07 Das 13h00 às 14h00 ‑ Re‑
cepção
Das 14h00 às 18h00
ESDE – Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita
Sônia Arruda (Olinda / PE) ‑Coordena‑
dora Nacional do ESDE / FEB
Ensino e Aprendizagem da Doutrina
Espírita
Marlene F. C. Gonçalves – Coord. Dep‑
to. ESDE / USE ‑Ribeirão Preto
Das 19h00 às 21h00
Segurança Doutrinária
Sônia Arruda (Olinda / PE) ‑Coordena‑
dora nacional do ESDE / FEB
Dia 18/07
Das 9h00 às 13h00
Estudos e oficinas‑ Como iniciar e
manter um grupo de ESDE
‑ Sala de aula: dificuldades e possíveis
soluções
‑Incrementando aulas do ESDE
‑Condições essenciais do monitor
Inscrições: R$ 10,00
Informações: Fone 11 ‑ 2950.6554 ou
pelos e‑mails: use@use‑sp.com.br ou julia‑
nezu@terra.com.br

INFÂNCIA
Martha Rios Guimarães
marthinharg@yahoo.com.br
As dimensões geográficas do estado de
São Paulo, o diminuto número de trabalhado‑
res de nossa equipe e a falta de tempo podem
ser apontados como os principais obstáculos
para atingirmos todos os municípios paulistas
com o conteúdo de nosso curso de Forma‑
ção de Educadores Espíritas da Infância.
Desta forma, temos levado essas informações
através das Regionais que indicam uma das
cidades que as compõem e, então, promovem
a divulgação, na tentativa de levar o maior
número possível de Educadores atuantes na
região focada. Essa é mesmo a maneira mais
indicada para se trabalhar, em virtude das
dificuldades apontadas acima (e de outras que
não cabe aqui citar), porém, mesmo assim,
16
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sentíamos a necessidade de buscar novas
alternativas para ampliarmos o número de
pessoas a serem atingidas. Foi assim que
nasceram ações como o uso do e‑mail para
troca de informações; a publicação – neste
espaço – de textos que promovam reflexões
e levem orientações aos tarefeiros desta área;
ou o uso do Departamento de Infância e Mo‑
cidade do Centro Espírita Gabriel Ferreira,
zona norte da capital paulista, como ponto de
apoio a todos os Educadores que (moradores
da capital ou proximidades ou, até, em visita
à maior metrópole do país) tenham interesse
em conhecer (ao vivo) a estrutura de trabalho
de nossa equipe.
Contudo, queríamos mais! Precisá‑
vamos encurtar ainda mais as distâncias e
possibilitar que o conteúdo de nosso traba‑
lho alcançasse cada vez mais pessoas. Foi
assim que lançamos, em fevereiro de 2010,
o projeto pioneiro que intitulamos de curso
de Formação de Educadores Espíritas
da Infância ON LINE. Participaram desse
projeto piloto, seis Educadores Espíritas da
Infância que, durante o curso, receberam
semanalmente um módulo para ser lido, re‑
fletido e debatido. Ao final da semana, cada
um devolvia suas respostas que, por sua vez,
eram comentadas por um dos monitores de
nossa equipe, e recebiam o próximo módulo.
Em um total de três meses, via Internet, o
curso foi concluído e os resultados foram
considerados extremamente satisfatórios, o
que nos levará a abrir nova turma no segundo
semestre deste ano para outros interessados
em atuar no trabalho junto às crianças. Acre‑
ditamos que devemos lançar mão de todos
os recursos disponíveis para a divulgação da
doutrina e a Internet é um dos mais preciosos
e rápidos que existem. Se você se interessou
por esse projeto ou tem interesse em outras
informações sobre essa área, podem nos
contatar pelo e‑mail marthinharg@yahoo.
com.br ou pelo telefone (11) 9765.1881.

RELAÇÕES PÚBLICAS
E INSTITUCIONAIS
Merhy Seba
merhyseba@ig.com.br
Retomando as nossas considerações so‑
bre a atuação do setor de Relações Públicas

e Institucionais nas instituições espíritas,
é oportuno lembrar que, mais do que em
outros momentos de nossa vida social, é
preciso se preocupar com a construção de
relacionamentos com os vários públicos que
são pertinentes às casas espíritas.
Tipos de públicos a considerar
No primeiro momento, visualizamos
o público interno, isto é, os dirigentes,
trabalhadores mais comprometidos com a
casa e causa e os frequentadores assíduos
e/ou esporádicos. São segmentos que têm
importante papel na manutenção, estabilida‑
de e expansão da casa espírita e, portanto,
merecem estar informados do que ocorre
internamente e estimulados ao trabalho
doutrinário e social.
Para tanto, o encarregado da área deve
iniciar a elaboração de um Plano de Trabalho
que englobe os “sonhos e aspirações” da
instituição, permita definir objetivos, dimen‑
sionar ações e responsáveis, gerar estratégias
e estabelecer metas e prazos.
Naturalmente, esses passos jamais
poderão ser tomados por uma só pessoa,
isoladamente, mas em equipe, em conjunto
com os integrantes da Diretoria e colabora‑
dores afinizados com os objetivos da causa
e da casa, incluindo, obviamente, os vários
departamentos para que os efeitos sinérgicos
se somem, formando um todo.
Tratando‑se de público interno, os meios
de comunicação que o atingem, são vários,
porém, acessíveis a quaisquer instituições:
mural, boletim, folder, cartaz e a palavra ex‑
pressa por meio da comunicação interpessoal.
Cabe ao setor de Relações Públicas e
Institucionais administrar as ações aprovadas
e contidas no Plano de Trabalho e avaliar os
resultados e, na medida da conveniência e
necessidade, redirecionar os esforços, sem
perder o foco principal e predeterminado.
Ao responder as interrogações: o que
comunicar, a quem, como, onde, quando
e por quanto, o setor já pode se considerar
“dono” de uma ferramenta indispensável
para gerar movimento e resultados favorá‑
veis à instituição.
Na próxima edição, focalizaremos o
público externo – o grande público e seus
segmentos.
Entre em contato conosco. Você já
desenvolveu esses tipos de ações? Como
fez? Que resultados colheu? Conte‑nos a
sua experiência.
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CAMPANHA
EVANGELHO NO
LAR E NO
CORAÇÃO –
PLANTÃO TIRA‑
DÚVIDAS

O

Merhy Seba
merhyseba@ig.com.br
Pergunta: Para maior aproveitamen‑
to da reunião, é melhor seguir o estudo
na sequência do livro ou abrir o livro
ao acaso?
Resposta: O aproveitamento será
maior se observarmos a sequência das
lições; isto vai permitir ao leitor conhecer
a obra em toda a sua extensão e por outro
lado, compreender com mais facilidade o
encadeamento que Allan Kardec deu aos
ensinos, sob a orientação dos Espíritos
Superiores.
Ao abrir o livro ao acaso, o leitor
perderá a noção do conjunto, bem como,
poderá ocorrer repetição das lições, uma
vez que o livro ficará “viciado” em abrir
sempre nos mesmas páginas.
A recomendação, portanto é que o
estudo siga o seu curso normal, de modo
sequencial.
Pergunta: Podemos agregar ao es‑
tudo outros livros, além dos que foram
recomendados pela campanha?
Resposta: Sim. A literatura espírita
é vasta e oferece vários livros de au‑
tores encarnados e desencarnados que
subsidiam isto é, facilitam e ampliam a
compreensão dos ensinamentos cristãos,
a partir do livro básico que é o Evangelho
Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec,
lançado em Paris, em 1864.
Autores espirituais como Joanna de
Ângelis, Emmanuel, André Luiz, Pedro
de Camargo (Vinicius), José Herculano
Pires e encarnados, como Therezinha
Oliveira, Richard Simonetti, Suely Cal‑
das Schubert e outros comentam sobre
os ensinos espíritas à luz do Evangelho
de Jesus, motivo pelo qual são recomen‑
dados. Na próxima edição deste jornal,

relacionaremos os livros, os respectivos
autores e a localização das lições que têm
relação com a reunião do Evangelho no
Lar e no Coração. Aguarde!
Pergunta: Pode‑se fazer mais de uma
reunião na semana do Evangelho no Lar
e no Coração?
Resposta: Poder pode, mas é preciso
atentar para a qualidade das reuniões. É
preferível uma só reunião na semana,
cercada de seriedade, responsabilidade e
sinceridade de propósitos do que muitas,
realizadas de maneira automática e des‑

providas de caráter sério.
Os frutos que a reunião deve produzir
devem servir de alimento para a nossa
alma, favorecendo a transformação de
nosso íntimo a se expressar em nossas
atitudes de “afabilidade e doçura”, em
relação ao nosso próximo mais próximo
e ao próximo distante. Se para alcançar
esse resultado, sentindo a incorporação
dos valores morais autênticos em nossos
corações, então que sejam realizadas,
outras reuniões na semana, em nome do
progresso moral.

Anúncio Instituto Bairral
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Memorial Inaugurado no Centenário de
Chico Xavier em Pedro Leopoldo
O Centenário de nascimento de Chico
Xavier foi marcado por uma comemoração
fraterna, instrutiva e tocante, no Centro Es‑
pírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo,
fundado pelo médium e edificado no local
onde se localizava a casinha onde nasceu
Francisco Cândido Xavier. Na oportunida‑
de foi inaugurado, anexo ao Centro, o “Me‑
morial do Luiz Gonzaga”. Haviam várias
faixas em homenagem a Chico colocadas
em diversas ruas da cidade.
A cerimônia de inauguração foi inicia‑
da com uma revoada de pombos defronte ao
Centro Espírita Luiz Gonzaga, como uma
homenagem e simbolizando “a libertação
das almas iluminadas pelo Evangelho à luz
do Espiritismo, que por aqui estiveram, ao
se desprenderem do corpo físico”. Como
lembrança da inauguração da sede defi‑
nitiva deste Centro, há 60 anos – quando
Rômulo Joviano plantou uma árvore, o
ex‑diretor Jaques Albano da Costa fez o
plantio de uma árvore defronte ao Centro.
Houve apresentação do Coral Maria Nunes
da Seman de Belo Horizonte.

Em seguida, usou da palavra a diri‑
gente do Centro Célia Diniz que entregou
placas de agradecimento a Oceano Vieira
de Melo, curador do Memorial, e a Anto‑
nio Cesar Perri de Carvalho, como diretor
da Federação Espírita Brasileira. Ambos
fizeram saudações. Na sequência, o dire‑
tor da FEB descerrou, na fachada, o nome
do novo Memorial e a sra. Marta Xavier,
sobrinha de Chico Xavier e colaboradora
do Centro, descerrou placa de gratidão pelo
apoio da FEB. Em seguida, iniciou‑se a
visitação ao Memorial, contendo belas telas
sobre a vida, o trabalho de Chico Xavier,
principalmente relacionadas com o “Luiz
Gonzaga”. Seguiu‑se a palestra ilustrada
sobre o tema “Repercussões da Atuação
de Chico Xavier”, por Antonio Cesar Perri
de Carvalho.
A mesa foi composta por Cidália Xa‑
vier (irmã de Chico Xavier), representante
do Prefeito Municipal, o ex‑dirigente do
Centro Jaques Albano da Costa, Arnaldo
Rocha (contemporâneo e colaborador de
Chico Xavier), Wagner Gomes da Paixão,

Oceano Vieira de Melo e o vice‑presidente
da União Espírita Mineira Henrique Kem‑
per Borges Júnior. Ao final, ocorreram
manifestações psicográficas e psicofônica
através de Wagner Gomes da Paixão. Com‑
pareceram diversos familiares de Chico Xa‑
vier e um grande público local e da região,
lotando as dependências do Centro, que
contou com projeção simultânea em telões.
A imprensa de Belo Horizonte e da
região esteve presente e houve matéria
alusiva ao evento publicada na edição do
dia 3, no jornal “Estado de Minas”, de Belo
Horizonte.
Na manhã do dia 3 de abril, Therezinha
Oliveira (de Campinas) proferiu singela
palestra às famílias assistidas pelo Centro,
seguida de um almoço destinado a estas fa‑
mílias e distribuição de bolo do Centenário
de Chico Xavier.
A programação do Centenário no Cen‑
tro fundado por Chico Xavier prosseguiu
com palestras públicas, na noite do dia 3,
por Therezinha Oliveira, e na manhã do dia
4, por Haroldo Dutra.

Curso de Capacitação Administrativa de
Centros Espíritas em São Paulo
A UNIÃO DAS SOCIEDADES ES‑
PÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
‑ USE em parceria com o CENTRO DE
CULTURA, DOCUMENTAÇÃO E PES‑
QUISA DO ESPIRITISMO ‑ EDUARDO
CARVALHO MONTEIRO promove
Curso de Capacitação Administrativa
para Gestão de Centro Espírita

Foi iniciado no dia 8 de maio de 2010,
às 8h30, o Curso de Gestão de Centros
Espíritas, que busca atender as necessidades
dos dirigentes das diversas casas espíritas.
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Ele tem como foco a melhora do de‑
sempenho na administração dos recursos
materiais e dos colaboradores nas institui‑
ções, utilizando técnicas e conhecimento dos
processos administrativos em geral, e espe‑
cificamente os relacionados à organização
espírita. Tem como base a visão atualizada
da gestão de pessoas e da administração
focada em resultados.
O curso prevê diversos monitores no
decorrer do curso, o qual será ministrado
com uma metodologia bastante interativa.
Síntese, metodologia e conteúdo pro‑
gramático Objetivo principal é oferecer aos

dirigentes e trabalhadores das casas espíritas
capacitação para melhorar o seu desempe‑
nho na administração dos recursos materiais
e dos colaboradores dos centros espíritas.
Objetivos específicos Entender questões
básicas que envolvem a administração dos
recursos materiais e dos colaboradores que
compõem a Casa Espírita; Compreender os
processos administrativos em geral, e espe‑
cificamente os relacionados com a organiza‑
ção espírita; e Obter uma visão atualizada da
gestão de pessoas e da administração focada
em resultados, sejam estes avaliados a curto,
médio e longo prazos.
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Este curso foi preparado e é coorde‑
nado pela Secretaria Geral do Conselho
Federativo Nacional (CFN) e é composto
de cinco (5) unidades cujos temas são (I) O
Centro Espírita (Estrutura do C.E., aspectos
Jurídicos, C.E. e sua sustentabilidade), (II)
O Dirigente de um Centro Espírita, (III)
Estrutura e funcionamento do Movimento
Espírita, (IV) O Dirigente Espírita e os
Colaboradores, (V) O Dirigente Espírita e
seu Processo de Trabalho (planejamento de
atividades e responsabilidades, administra‑
ção de tempo, reuniões produtivas, gestão
de qualidade e de resultados). Apresentado
com uma metodologia que prevê atividades
à distância e presenciais, o prazo de duração
é de aproximadamente seis (6) meses.
Metodologia
• 		 Aprendizagem por meio de
atividades a distância e mo‑
mentos presenciais;
• 		 Realização de trabalhos (indi‑
vidual ou em grupo) durante
os módulos a distância;
• 		 Realização de autoavaliação
individual ao final de cada
módulo a distância.
• 		 Nos módulos presenciais:
aulas expositivas, atividades
vivenciais, individuais ou em
grupos de discussão, sempre
buscando sistematizar o co‑
nhecimento construído pelo
participante nos módulos a
distância.
A existência de atividades de autode‑
senvolvimento a distância (fora da sala de
aula) permite que o aluno adquira novos
conhecimentos de forma ativa, sendo
acompanhado em suas dificuldades por uma
pessoa (monitor) que irá apoiar e esclarecer
as suas dúvidas.
Estes momentos a distância farão com
que o participante compareça nos momen‑
tos presenciais com mais conhecimentos e
habilidades, sendo estes encontros destina‑
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dos a um burilamento do que o cursista já
aprendeu.
Público‑alvo: Presidentes, diretores e
coordenadores de atividades de Casas Es‑
píritas e potenciais lideranças institucionais.
Onde: Na sede do CCDPE‑ECM, Ala‑
meda dos Guaiases, 16 ‑ Planalto Paulista
‑São Paulo‑SP (metrô mais próximo Praça
da Árvore. Vindo pela Av. Indianópolis a
rua fica no nº 1435 dessa avenida)
Quando: A partir de 8 de maio (aula
inaugural), nos 2ºs e 4ºs sábados do mês.
Na primeira reunião serão apresentados,
por um representante da Secretaria Geral
do Conselho Federativo Nacional (CFN) da
Federação Espírita Brasileira (FEB), os fun‑
damentos do curso, os objetivos, metodo‑
logia aplicada e fornecidas as informações
necessárias para todos os interessados. Os
encontros serão aos sábados (duas vezes
por mês), com 4 horas e 30 minutos de
duração cada aula.

Facilitadores: Roberto Versiani (equipe
da Secretaria do CFN da FEB), Julia Nezu
(USE e CCDPE), Geraldo Ribeiro (CCDPE
e Batuira), Pedro Nakano (CCDPE e AME‑
SP) e José Antônio Luiz Balieiro (USE).
Dias e Horários:
08/05 e 22/05 – das 08h30 às 13 h
12/06 e 26/06 – das 08h30 às 13 h
10/07 e 24/07 – das 08h30 às 13 h
14/08 e 28/08 – das 08h30 às 13 h
11/09 e 25/09 – das 08h30 às 13 h
09/10 e 23/10 – das 08h30 às 13 h
13/11 e 27/11 – das 08h30 às 13 h
Informações:
Tel: 11‑5072‑2211/ 3664‑9600/ 3825‑
1562
E‑mail: eventos@ccdpe.org.br ou
E‑mail: mtvalente@uol.com.br
Com Marcia Valente, Diretora de
Eventos Sociais

Anúncio Colchão Castor
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