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A cada ano, a USE está procurando
destacar uma das campanhas permanentes, visando estimular as sociedades
espíritas unidas a aprimorar as tarefas
doutrinárias. Esta estratégia permite que
as campanhas sejam sempre lembradas
e, por outro lado, bem trabalhadas pelos
setores das casas espíritas – ora atingindo
crianças, ora jovens, adultos e o público
de modo geral, dependendo do foco das
campanhas.
Em 2008, o destaque da USE foi para
a campanha O Evangelho no Lar e no
Coração, em sintonia com a aprovação
do Conselho Federativo Nacional. E em
2009, foi a intensificação da campanha
Comece pelo Começo, relançada, solenemente, no Congresso Estadual, em
Serra Negra.
Em sequência ao plano de sustentação
de campanhas permanentes, O Conselho
Deliberativo da USE aprovou em junho
p.passado, o relançamento da campanha intitulada “O Melhor é Viver em
Família” – Aperte mais esse laço. Essa
campanha surgiu em 1994, portanto, há 16
anos, como contribuição do Movimento
Espírita Brasileiro ao Ano Internacional
da Família, instituído pela ONU.
Agora em 2010, ela ressurge vigorada, com o propósito de intensificar as
atividades doutrinárias e promocionais em
torno da “Família”, reafirmando as suas
funções educadoras e regeneradoras, no
processo de edificação moral do homem,
no seu esforço conjunto de construir um
mundo melhor.
Considerando a complexidade e a
gravidade do cenário sócio-moral de
nossos tempos, nada mais oportuno que
as sociedades espíritas incluam em seus
programas de trabalhos, atividades que
priorizem estudos e reflexões sobre a
família, em seus vários aspectos. Para
tanto, as Obras da Codificação Espírita

fornecem a plataforma teórico-conceitual,
bem como as obras subsidiárias de autores
encarnados e desencarnados contemplam
com inúmeras lições, cujos conteúdos
são adequados à elaboração de palestras,
seminários, encontros e outros eventos
direcionados ao público interno e ao
grande público.
Oferecer ao frequentador das casas
espíritas campo de estudo e reflexão dos
conceitos espíritas sobre a família constitui a base fundamental para êxito da
campanha. Por mais bem feito e volumoso
seja o material de publicidade e promoção
da campanha, bem como o número de
palestras, essas ações serão insuficientes
para a sustentação de qualquer campanha. Por essas ações, o público passa do
desconhecimento ao conhecimento, mas
a convicção ou conscientização se dá, por
meio do diálogo proporcionado pelo serviço de atendimento fraterno, pelos estudos
e interações com pais e evangelizadores e,
sobretudo, pelo amplo diálogo de monitores das atividades com o público.
A publicidade e a oratória favorecem
a visibilidade da proposta de campanha e
são ações necessárias, pois despertam a
atenção e levam ao interesse pelos apelos
visuais que possam conter e informam
sobre locais, datas e nomes; mas sem o
trabalho de base a que acima nos referimos
e que cabe ao centro espírita realizar, a
ação se reduzirá à informação verbal e à
distribuição de cartazes e panfletos.
Com publicidade, oratória, suporte de
estudos mais profundos e com reflexões
compartilhadas, certamente, será possível
apertar mais os laços, atendendo ao apelo
urgente da campanha.
Errata: José Izuíno é membro da
USE Distrital São Miguel e não da USE
Pinheiros, como foi publicado na edição
nº 118 (maio/junho/julho 2010), pág. 2.
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Mensagem da Presidência

O ESPIRITISMO E A
TRANSFORMAÇÃO DA HUMANIDADE

2ª. Vice-Presidente - Nelí Del Nery Prado

Kardec, em O Livro dos Médiuns,
alerta-nos que o Espiritismo tem a
incumbência de transformar a Humanidade, mas que isso só será possível
se os indivíduos se aperfeiçoarem. E
mais, para atingir esse objetivo maior é
necessário que as Sociedades Espíritas
estejam unidas, fraternalmente, para que
sejam fortes porque estarão assentadas
no “alicerce: o bem para todos”. Kardec
num raciocínio claro e objetivo diz que
os núcleos “onde os seus componentes
se reunissem com o propósito de se
instruírem pelos ensinos dos Espíritos
e não na expectativa de presenciarem
coisas mais ou menos interessantes, ou
para fazer cada um que a sua opinião prevaleça, seria não só viável, mas também
indissolúvel.” Temos tido a felicidade de
visitar vários Centros Espíritas em nosso
Estado. Alguns em pequenas cidades,
núcleos humildes com uma atmosfera
espiritual de intensa vibração fraterna,
gente simples, pessoas unidas por laços fraternais e carinhosos, movidos
por uma vontade enorme de aprender
e vivenciar as virtudes cristãs. Percebemos nessas instituições o amparo da
espiritualidade superior. São núcleos
liderados por verdadeiros soldados do
Bem cujas armas são a fé e a bondade,
pessoas que não medem esforços para
estarem a frente, liderando, amparando a
todos que buscam o consolo e o amparo
na Doutrina Espírita.
Em cidades maiores encontramos também pequenos núcleos com esse perfil, liderados por pessoas de extrema dedicação.
Infelizmente, em outras sociedades visitadas, trabalhadores não se
conhecem, não participam de atividades
comuns da instituição espírita. Há uma
grande dificuldade em unir frequentadores
e dirigentes que se fecham em seus grupos,
e muitos com consequentes intolerâncias,
discórdias e um desserviço ao Espiritismo.
Dirigentes de reuniões, líderes de

grupos não praticam e não estimulam
o congraçamento; palestrantes não
assistem outros palestrantes; dirigentes
de reunião mediúnica ou de reunião
de estudos não visitam outras reuniões
de sua própria casa, não permutam
experiências; quando chamados para
reuniões administrativas e de avaliação
dos trabalhos desenvolvidos na casa não
comparecem. Vivem em seu pequeno
grupo dentro de um grupo maior, mas
isolados. Qual é o motivo? O que a Diretoria da Casa deve fazer para mudar
esse quadro? Essa reflexão é necessária
e urgente. Como consolidar a grande família espírita como nos observa Kardec?
“Esses grupos, correspondendo-se entre
si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo
da grande família espírita, que um dia
consorciará todas as opiniões e unirá
os homens por um único sentimento:
o da fraternidade, trazendo o cunho da
caridade cristã.”
Bezerra de Menezes, constante e
insistentemente, tem nos alertado para a
necessidade da união entre os espíritas,
sobre a necessidade de cumprirmos com
a missão que nos cabe, clamando para
que nos esforcemos em desempenharmos
nossa tarefa e que estejamos vigilantes
no exercício das virtudes cristãs.
Irmãos queridos, planos de ação
precisam ser traçados para que consigamos motivar os trabalhadores e os
frequentadores à união. Iniciando com
os integrantes de nossas instituições e,
concomitantemente, visitando outras
Casas Espíritas, organizando caravanas
num congraçamento fraterno e amigo,
estimulando o comparecimento a palestras, encontros, seminários, comemorações de aniversários da própria casa e de
outras Casas Espíritas para formarmos
a “grande família espírita unindo os
homens por um único sentimento: o da
fraternidade...”

“Que importa crer na existência dos
Espíritos, se essa crença não faz que
aquele que a tem se torne melhor, mais
benigno e indulgente para com os seus
semelhantes, mais humilde e paciente na
adversidade? De que serve ao avarento
ser espírita, se continua avarento; ao
orgulhoso, se se conserva cheio de si;
ao invejoso, se permanece dominado
pela inveja? Assim, poderiam todos os
homens acreditar nas manifestações dos
Espíritos e a Humanidade ficar estacionária.” É oportuno que visitemos outros
grupos levando a alegria, façamos campanhas, encontros, feiras em conjunto,
unindo corações, fortalecendo a ação
dos espíritas, pois “A bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo
cristão e humanitário, ... aí é que está
a âncora de salvação, a salvaguarda a
ordem pública, o sinal de uma era nova
para a Humanidade.” Conclama-nos
ainda Kardec: “Convidamos, pois, todas as Sociedades espíritas a colaborar
nessa grande obra. Que de um extremo
ao outro do mundo elas se estendam
fraternalmente as mãos ...”
Obs: Os textos transcritos estão
contidos no Cap. XXIX, de O Livro dos
Médiuns, de Allan Kardec.
ESCLARECIMENTO E JUSTIFICATIVA

Por motivos técnicos e operacionais,
a edição anterior (maio/junho/julho) e
a atual (agosto/setembro/outubro) do
Dirigente Espírita estão trimestrais.
Ajustando ano, número e data. As assinaturas serão automaticamente prorrogadas eliminando possíveis prejuízos
aos assinantes. Desculpamo-nos pelo
procedimento, pedindo a compreensão
de todos os nossos assinantes e colaboradores.
Diretoria Executiva da USE - São
Paulo, agosto de 2010.
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A IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTO ESPÍRIT
Em 28 de agosto de 1957 Leopoldo Machado retornava à pátria espiritual deixando um legado admirável, especialmente nas áreas de Infância e Mocidade Espíritas, onde incentivou a inserção desse público nas Casas e no movimento
Espírita. Como forma de lembrar os ideais traçados por esse trabalhador e, principalmente, reforçar a necessidade de
nos mantermos firmes nesse propósito junto aos mais jovens, trazemos ao leitor uma matéria especial, elaborada por
Juliana Bernardes (Tupã/SP), Nélli Bócca (Bauru/SP) e Wellington Balbo (Bauru/SP), sobre o movimento espírita jovem
em nosso estado.

A juventude é a fase das descobertas. São dúvidas que surgem,
anseios, receios e incessantes buscas
que permeiam a caminhada do jovem.
No mundo contemporâneo, então, a
enxurrada de informações e estímulos
provenientes do avanço tecnológico
e da globalização aguçam ainda mais
os sentidos desses espíritos que estão
desabrochando para a vida. Imerso em
novidades e o insofismável desejo de
descobrir e descobrir-se, o jovem, como
é próprio dessa fase de descobertas, é
um curioso e, naturalmente, está ansioso
para encontrar o seu caminho. Eis, pois,
que a curiosidade pode funcionar como
uma armadilha se não está alicerçada
sob as bases de uma formação moral
consistente. Muitos são aqueles que se
arvoram em direção aos vícios de todos
os naipes para saciar uma curiosidade
desajustada. Poderiam ser magníficos
construtores de uma sociedade melhor,
no entanto tornam-se problema constante para a família, porquanto nadam
contra a maré das leis que regem a vida,
porque faltou a orientação correta na
maravilhosa fase da juventude.
Como, então, lidar com a impetuosidade da juventude de maneira
eficaz, sem podar-lhes a iniciativa, no
entanto, cuidando para que andem em
direção à senda do progresso como
espíritos imortais que são? Como criar
campo propício para que o jovem de
hoje transforme-se no adulto consciente do amanhã? Uma das respostas
indubitavelmente é proporcionar-lhes uma formação moral e ética de
qualidade. E nesse mister imperioso
4

destacar os trabalhos desenvolvidos
pelas mocidades espíritas, autênticos
portos seguros de instrução e consolo
que refletem o farol do conhecimento
emanado pela doutrina codificada por
Allan Kardec. Conhecedor das lições
trazidas pela espiritualidade certamente
os desafios do jovem serão encarados
com outros olhos, que o farão enxergar a vida e seus acontecimentos sob
outro prisma, muito mais amplo e
abrangente.
No estado de São Paulo, por exemplo, o Departamento de Mocidades
espíritas da USE, o DM/USE, é dividido em 4 assessorias, que abrangem
o norte, o noroeste, e o centro-leste e o
leste do Estado a fim de poder atender
com qualidade a demanda constante
de jovens que aportam com seu barco
existencial nos centros espíritas. Os
jovens responsáveis pela mocidade
no estado de São Paulo, aliás, vem
desempenhando significativo papel,
assumindo responsabilidades, organizando eventos, traçando metas e,
sobretudo, sonhando e trabalhando
para a construção de um mundo melhor, renovado pela fulgurante ideia
do Cristo que exemplificou o amor por
tudo e todos. São realizados diversos
encontros regionais e estaduais com o
intuito de unificar corações e ideais. A
propósito, em abril de 2011 ocorrerá
a COMJESP (Confraternização das
Mocidades e Juventudes Espíritas do
Estado de São Paulo) e todo estado
estará com suas atenções voltadas para
a cidade de Guarulhos, que sediará o
evento. Vale destacar, também, que

todo acontecimento tem sua origem
em reuniões, empenho, dedicação,
ideias e esforço do conjunto. Com os
jovens não é diferente. Para que ocorram eventos como a COMJESP, são
necessárias inúmeras reuniões e um
trabalho coeso.
Percebe-se, portanto, que a marca
registrada desses jovens é a união; mas
uma união de fato, de espírito, comprovada principalmente na recepção
daqueles que debutam na mocidade espírita. A juventude espírita sabe receber
com extrema simplicidade e carinho,
e os debutantes em mocidade espírita
sentem-se à vontade ao chegarem ao
centro espírita, livres das amarras dos
constrangimentos que, não raro, ceifam
no início relações que poderiam ser
promissoras se alimentadas pela cordialidade, dileta filha da amizade.
Lembrar a transitoriedade da existência humana é fundamental para valorizar a juventude. Muitos coordenadores
do movimento espírita hoje passaram
pela mocidade ontem. Muitos coordenadores da mocidade espírita hoje coordenarão outras atividades amanhã. Tudo é
transitório e se faz imperioso preparar
caminhos. Os jovens preparam o terreno
para os mais novos e os demais coordenadores trabalham para que o jovem de
hoje assuma amanhã. Como podemos
notar trata-se de UNIR OS CORAÇÕES
em torno das lições de Jesus.
Valorizar as atividades da mocidade
espírita é, portanto, nobre incumbência
do movimento espírita para que a juventude desabroche para a vida com valores
morais e éticos bem fundamentados,
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ÍRITA JOVEM NO ESTADO DE SÃO PAULO
de modo que possam ser multiplicadores do Bem na Terra,
construindo um mundo melhor, mais fraterno e equilibrado.
Acompanhemos os jovens, valorizemos seus esforços,
dediquemos atenção às suas atividades prestigiando os eventos
por eles organizados, porque atuando unidos atingiremos os
objetivos de unificação do movimento espírita, que redundará
em bênçãos inenarráveis para a humanidade tão carente da
sublime mensagem de Jesus.

e da 47ª COMENOESP (Confraternização das Mocidades
Espíritas do Noroeste do Estado de São Paulo). Prévia realizada em parceria da 2ª assessoria com a 4ª assessoria, feita
na cidade de Brotas/SP em janeiro deste ano.

Jovens Espíritas de todo o Estado assistindo à apresentação
do GAN – Grupo Arte Nascente, na última COMJESP realizada
na cidade de Rio Claro/SP.
Encontro estadual idealizado pela secretaria de doutrina do DM/USE Estadual, que teve como objetivo unir os
monitores das mocidades e de encontros de jovens espíritas
de todo o estado, assim como conscientizá-los de seu papel
como educadores espíritas.

3ª Prévia da 30ª COMECELESP (Confraternização das
Mocidades Espíritas do Centro-Leste do Estado de São Paulo)

Ideia constantemente alimentada pelos jovens do Departamento de Mocidade da USE: “Nenhum de nós é tão bom
quanto todos nós juntos”. Tradução da união e fraternidade
que buscam num trabalho único em todo o estado, apesar
da separação territorial por assessorias.

5

Agosto/Setembro/Outubro de 2010

Dirigente Espírita

RESPONSABILIDADE DOS ESPÍRITAS NA ELEIÇÃO
Aylton Paiva
“O espiritismo não cria a renovação social: a madureza da humanidade
é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador,
por suas tendências progressistas, pela
amplitude de vista, pela generalidade
das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra
doutrina para secundar o movimento
de regeneração; por isso, é ele contemporâneo desse movimento. Surgiu
na hora em que podia ser de utilidade,
visto que também para ele os tempos
são chegados”. (in A Gênese, de Allan
Kardec – ed. FEB). Esclarecem os
Espíritos, em O Livro dos Espíritos,
que o progresso moral decorre do progresso intelectual, porém nem sempre
a ele se segue ( Questão no. 780 ). Nós
espíritas sabemos que temos um compromisso intransferível com a reforma
íntima: “Reconhece-se o verdadeiro
espírita pela sua transformação moral
e pelos esforços que emprega para
domar suas más inclinações. “ (Cap.
XVII, item 4, “in fine” de O Evangelho
Segundo o Espiritismo, Allan Kardec).
Porém, esse aperfeiçoamento pessoal
deve se refletir em nossa atuação consciente para transformar a sociedade
em uma sociedade justa e amorosa,
pois advertem os Espíritos: “Numa
sociedade organizada segundo as leis
do Cristo, ninguém deve morrer de
fome”, e adita Allan Kardec: “ Quando
praticar ( o homem ) a Lei de Deus, terá

uma ordem social fundada na justiça
e na solidariedade e ele próprio será
melhor” (questão nº 930 de O Livro
dos Espíritos).
Portanto, o espírita deve participar
da sociedade e agir, com conhecimento e amor, nessa transformação, neste
momento histórico da civilização humana. “Aproxima-se o tempo em que
se cumprirão as coisas anunciadas para
a transformação da Humanidade” (O
Evangelho Segundo o Espiritismo, cap.
XX, item 5º ). Observando a ousadia
da maldade e a confusão entre bondade e omissão, Allan Kardec indagou
aos Espíritos: “Porque, no mundo, tão
amiúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por fraqueza destes.
Os maus são intrigantes e audaciosos,
os bons são tímidos. Quando estes o
quiserem, preponderarão.” (questão
nº 932 de O Livro dos Espíritos – Ed.
FEB ). A resposta é clara e precisa, não
permite dúvida àqueles que pretendem
ser bons. A humanidade e, especificamente, a estrutura social brasileira, está
precisando de transformações urgentes
para coibir a ação dos maus que solapam os bons costumes, que semeiam a
miséria, que se utilizam dos instrumentos da corrupção, da fraude e da mentira
para atingirem seus objetivos egoísticos e antiéticos. Momento significativo
para a transformação da sociedade é a
realização de eleições para os poderes:
Legislativo e Executivo.

Em breve seremos chamados às
urnas. O espírita precisa estar consciente da sua responsabilidade nesse
momento, seja pleiteando cargos eletivos, seja manifestando o seu voto. O
voto é a expressão da vontade, é uma
procuração que se passa ao candidato
para que, se eleito, ele aja em nosso
nome a bem da coletividade. É a maior
manifestação de Amor ao povo que
se pode oferecer. Não votar, anular o
voto, é omitir-se, é apoiar as forças do
mal, é permitir que os maus sobrepujem os bons. Para que o espírita tenha
critérios de avaliação do candidato,
deve comparar a conduta desse cidadão que pleiteia o cargo eletivo com
a sua conduta na família, na atividade
profissional, na sua atuação em outras
atividades na sociedade e no exercício
de outros cargos públicos, se já os
exerceu. Para avaliar essa conduta, o
espírita deve ter por base os princípios
Éticos ou Morais constantes em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em
sua terceira parte (Das Leis Morais) e,
também, em O Evangelho Segundo o
Espiritismo, cap. XVII, item 3, O Homem de Bem. Que, entre os “homens
de bem” possamos encontrar, para
nossa escolha votiva, os “espíritas
de bem” candidatos. Entretanto, não
se pode levar as questões políticopartidárias para dentro do Centro ou
Instituição Espírita. VOTE CONSCIENTE. VOTE COM AMOR!

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Neste período, estamos remetendo o boleto anual da Contribuição Social às Casas Unidas que parcelaram o seu compromisso e para àquelas que estão em falta com o esperado recolhimento. Por ser procedimento importante para a manutenção
das tarefas da USE neste segundo semestre, pedimos a todos o cumprimento desta responsabilidade social. Aos órgãos
solicitamos que facilitem este trabalho, dando esclarecimentos e informações aos que disto precisarem para que a ação seja
compreendida e efetivada. Antecipadamente agradecemos pela atenção e fidelidade de todos para com a USE.
Diretoria Executiva Da Use - São Paulo, agosto de 2010.

6

Agosto/Setembro/Outubro de 2010

Dirigente Espírita

A CARAVANA DA FRATERNIDADE CONSOLIDOU O
TRABALHO DE UNIFICAÇÃO
Antonio Cesar Perri de Carvalho
Os 60 anos do histórico programa
de viagem conhecido como “Caravana
da Fraternidade” vêm sendo evocados
com Seminários promovidos pelo CFN
da FEB nas várias regiões do País – sobre
o novo livro “Orientação aos Órgãos
de Unificação” – e com o lançamento
do livro “A Caravana da Fraternidade”, de autoria de Leopoldo Machado
e editado pela FEB. A “Caravana da
Fraternidade” colaborou decisivamente
para a consolidação do então nascente
Conselho Federativo Nacional da FEB,
instalado no dia 1º. de janeiro de 1950,
atendendo a definição do “Pacto Áureo”,
assinado dois meses antes pela FEB
com os representantes das Entidades
Federativas dos Estados do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Integraram a “Caravana”: Ary Casadio e
Carlos Jordão da Silva (SP), Arthur Lins
de Vasconcelos (PR), Francisco Spinelli
(RS), Leopoldo Machado (RJ) e numa
das etapas da viagem: Luís Burgos (PE).
Num trabalho hercúleo e de renúncia, de
30 de outubro a 13 de dezembro de 1950,
visitaram dirigentes espíritas de onze
Estados do Norte e do Nordeste do País,
obtendo o apoio para o recém instalado
CFN da FEB. Em cada cidade visitada
cumpriam o roteiro: conferências públicas; reuniões tipo mesa redonda para
reajustamento de pontos de vista com
as lideranças locais; visitas de estímulo
às instituições espíritas de assistência
social, e, programas sociais, organizados
pelos anfitriães. Encerraram a viagem,
visitando Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, oportunidade que o médium
psicografou textos de Emmanuel e de
Amaral Ornellas dirigidos aos caravaneiros, que representam oportunas diretrizes
para o trabalho de união e de unificação.
A efeméride nos remete a algumas

reflexões. O ideal de união e de unificação ganhou corpo em São Paulo com as
discussões das teses do Congresso que
gerou a fundação da USE, em 1947. No
ano seguinte, a capital paulista sediou
o marcante 1º. Congresso Brasileiro de
Unificação Espírita (outubro/novembro de 1948). Nestes eventos, entre
muitos idealistas, foram extremamente
ativos Carlos Jordão da Silva e Pedro
Camargo, o Vinícius. É sabido o papel aglutinador de Carlos Jordão da
Silva numa madrugada de calor do dia
3/10/1949, durante congresso no Rio de
Janeiro, abrindo espaço para a sugestão
de se levar a proposta ao presidente da
FEB que redundou no “Pacto Áureo”
dois dias depois. Jordão participou da
instalação do CFN da FEB, integrou
a sexagenária “Caravana” e, foi um
dos apoiadores financeiros da mesma.
Outra reflexão cabível é sobre o papel
exercido por Leopoldo Machado no
Movimento Espírita brasileiro. Leopoldo era o incumbido das palestras
públicas e fez o registro do roteiro que
gerou o livro de sua autoria “A Caravana
da Fraternidade”. Este teve uma edição em 1954, pelo Lar de Jesus (Nova
Iguaçu, RJ) e se encontrava esgotado
há décadas. A FEB reeditou-o para as
comemorações dos 60 anos do evento
marcante da história da unificação.
Leopoldo foi orador, e inclusive,
polemista, como era cabível na primeira
metade do século XX; autor de vários
livros espíritas; fundador de instituições
espíritas e do Colégio Leopoldo (escola
formal) em Nova Iguaçu; incentivador das aulas de evangelização para
crianças, do teatro espírita e da criação
de Mocidades Espíritas; idealista da
união e da unificação. Nessas condições, nos anos 1940 lançou o trabalho
“Espiritismo é Obra de Educação” e a

campanha “Cruzada de Espiritismo de
Vivos”; promoveu o 1º. Congresso de
Mocidades Espíritas do Brasil (Rio de
Janeiro, julho de 1948); foi apoiador do
1º. Congresso Brasileiro de Unificação
Espírita (São Paulo, outubro/novembro de 1948); foi estimulador e esteve
presente nas reuniões que redundaram
na assinatura do “Pacto Áureo” (Rio
de Janeiro, 5/10/1949) e integrou o
Conselho Federativo Nacional da FEB.
Leopoldo Machado proferiu palestras em vários Estados, mas, rotineiramente no Rio de Janeiro, Minas Gerais
e São Paulo, onde visitava instituições
e lideranças espíritas. Em São Paulo
manteve intenso contato com Matão,
inclusive “O Clarim”, Cruzeiro, Araçatuba, a própria Capital e compareceu
em vários eventos no Vale do Paraíba.
Foi articulista de “O Clarim” e teve
vários livros lançados pela mesma
Editora. Escreveu livro sobre o pioneiro de Matão: “Uma Grande Vida.
Estudo Biográfico de Cairbar Schutel” (Editora O Clarim). O respeito e
atenção de Leopoldo por lidadores do
interior é ilustrado por uma série de
casos interessantes oriundos de suas
visitas a Benedita Fernandes, pioneira
do trabalho assistencial em Araçatuba
e que registramos em livro sobre a
seareira citada. Leopoldo Machado foi
um grande dinamizador do Movimento
Espírita Brasileiro!
Fontes para consulta:
Machado, L. A Caravana da Fraternidade. Rio de Janeiro: FEB, 2010.
Monteiro, E.C. Leopoldo Machado em
São Paulo. São Paulo: Ed. USE, 1999.
Perri de Carvalho, A.C. Dama da Caridade. São Paulo: Ed. Radhu, 1987.
Ramos, C. Leopoldo Machado. Ideias
e Ideais. Rio de Janeiro: CELD, 1995.
7

Agosto/Setembro/Outubro de 2010

Dirigente Espírita

FEB LANÇA O LIVRO A CARAVANA DA FRATERNIDADE
Dentro das comemorações pela
passagem dos 60 anos da Caravana
da Fraternidade, a FEB lançou o
livro A Caravana da Fraternidade,
de autoria de Leopoldo Machado.
Este livro teve apenas uma edição,
do Lar de Jesus, de Nova Iguaçu em
1954. Leopoldo Machado faz relato
minucioso da histórica jornada –
entre outubro e dezembro de 1950
– que assegurou a consolidação do
então recém-implantado Conselho
Federativo Nacional da FEB. O lançamento da nova edição ocorreu em
São Paulo-SP, no dia 17 de julho de
2010, no encerramento do Encontro
Estadual de Educação e na abertura
do 2º Encontro Paulista de Monitores do
ESDE, ambos realizados pela União das

Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo, na Capital do Estado (USE), na
sede do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo
Carvalho Monteiro (CCDPE-ECM),
com a presença do Diretor da Federação
Espírita Brasileira e do Conselho Espírita Internacional Antonio Cesar Perri de
Carvalho. Participaram do lançamento
o Presidente da USE José Antonio Luiz
Balieiro, as Vice-Presidentes Julia Nezu
e Neli Del Nery, a Secretária Geral Neyde Schneider, a Diretora de do Depto. de
Educação Adalgiza Balieiro, o Diretor
do ESDE Mário Gonçalves, outros
diversos diretores da USE, Geraldo
Ribeiro da Silva e Pedro Nakano, Diretores do Centro de Cultura, além dos
participantes dos referidos encontros.

UMA DAS MAIORES REFERÊNCIAS DO MOVIMENTO DE
UNIFICAÇÃO PAULISTA, JOSÉ IZUÍNO DA SILVA RETORNA
À PÁTRIA ESPIRITUAL
Redação
Um dos mais antigos e queridos
trabalhadores do movimento de unificação paulista, José Izuíno da Silva,
retornou à Pátria Espiritual, aos 86
anos, no dia 22 de julho de 2010, devido a problemas coronários, deixando
esposa, dois filhos e netos. Natural
de Alagoas, veio para São Paulo na
adolescência e tornou-se espírita aos
24 anos. Fundou o Centro Espírita
Bezerra de Menezes em 1961, o CE
Irmã Clara em 1999 – ambos em São
Miguel Paulista, zona leste da capital
de São Paulo – e foi responsável pela
construção de outras casas espíritas. Com seu enorme coração, Izuíno
sempre representou experiência, alegria, bom-senso, união e o estímulo
ao trabalho na seara espírita.
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No velório, além da maciça presença dos irmãos da USE São Miguel
e de representantes das USEs Estadual
e Regional São Paulo, vários outros
órgãos paulistas e, até, a Federação
Espírita Brasileira – na pessoa de seu
Presidente, Nestor Masotti – prestaram a última homenagem ao irmão
que deixa muitas saudades. Se por
um lado fica o vazio, sabemos que
o incansável Izuíno, em breve, dará
continuidade ao seu trabalho em prol
da Doutrina dos Espíritos e da unificação. O corpo cansado voltou à terra,
mas seu Espírito permanece mais vivo
do que nunca, em função do legado
deixado a todos os que tiveram o privilégio de conviver com esse amigo
tão querido.
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ENCONTROS FRATERNOS DE UNIFICAÇÃO: NA VIVÊNCIA
DA CARAVANA DA FRATERNIDADE

Redação

A diretoria da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo
valoriza a aproximação como uma das
formas mais importantes para troca de
experiências e afeto entre os espíritas. Assim sendo, criou os Encontros
Fraternos de Unificação, cuja próxima
edição será nos dias 28 e 29 de agosto,
sábado e domingo, marcando a data de
desencarnação de Adolfo Bezerra de
Menezes, o Apóstolo da Unificação dos
Espíritas. Esta tarefa já se torna prática
esperada e importante para o trabalho
da USE, pois aproxima as bases regionais dando oportunidade às trocas de
experiências e à convivência salutar
facilitadora da divulgação da Doutrina
Espírita. Os objetivos da atividade são
revisão do plano geral de trabalho,
com ênfase para o livro Orientação ao
Centro Espírita e lançamento do livro
Orientação aos Órgãos de Unificação;
proporcionar vivências que relembrem
a importância das viagens e da visitação como na pioneira Caravana da
Fraternidade; lançamentos de livros
e campanhas; proporcionar âmbito de
convivência entre as regionais. Confira,
a seguir, a programação dos Encontros.
Em Bauru o órgão anfitrião e facilitador será a USE Regional de Bauru
(referência pessoal: Neli), em 29 de
agosto, domingo, das 9 às 12 horas; na
sede da USE Intermunicipal de Bauru, Rua Virgílio Malta, 7-60, Centro,
telefone (14) 2117.0770. Regionais
participantes, convidadas e esperadas:
Assis, Bauru, Jaú, Marília, Nova Alta
Paulista e Presidente Prudente. Campinas, por sua vez, terá como órgão
anfitrião e facilitador: Use Intermunicipal de Campinas e USE Regional de
Campinas (referência pessoal: Alberto,
019.3257.2103 e 9794.7086), no dia
28 de agosto, sábado, das 15 às 18
horas; na sede da USE Intermunicipal
de Campinas, Rua Indaiatuba, 835,

Novo Campos Elíseos; telefone (19)
3241.1148. Regionais participantes,
convocadas e esperadas: Campinas,
Mogi Mirim, Piracicaba, Rio Claro,
Sorocaba, e São João da Boa Vista. A
cidade de Catanduva conta, como órgão
anfitrião e facilitador, com a Associação Espírita Semeador, USE Regional
de São José do Rio Preto (referência
pessoal: Ricardo). Será no sábado, 28
de agosto, das 15 às 18 horas; na Associação Espírita Semeador, Rua Nações
Unidas, 1130, Jardim Clélia (entrada do
aeroporto); telefone (17) 3521.5442.
Regionais participantes, convidadas
e esperadas: Araçatuba, Franca, Ilha
Solteira, Jales, Ribeirão Preto e São
José do Rio Preto. E em São Paulo,
será a vez da USE Regional São Paulo
(referência pessoal Luiz Fernando), ser
o órgão anfitrião e facilitador. Em 29
de agosto, domingo, 8:30 às 12 horas;

na sede da USE, Rua Gabriel Piza,
433, Santana; telefone: (11) 2950.6554.
Regionais participantes, convocadas e
esperadas: ABC, Baixada Santista e
Vale do Ribeira, Cachoeira Paulista,
Jundiaí, São Paulo e Taubaté.
Lembramos que: o encontro é
uma jornada, reunião de trabalho e
confraternização, ponto para troca e
entrega de material de divulgação e
práticas referentes ao Projeto Celeiro;
as programações de presença e viagem
devem ser feitas de acordo com o direcionamento apontado nos quadros
das reuniões; a divulgação dos eventos
será feita pela secretaria da USE, mas
a anfitriã pode e deve tomar iniciativa,
visando sempre a presença das regionais. Esclarecimentos e informações na
secretaria geral da USE: use@usesp.
org.br, ou pelo telefone (11) 2950.6554,
com Edmeia.
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AS VIAGENS ESPÍRITAS DE ALLAN KARDEC
Martha Rios Guimarães - marthinharg@yahoo.com.br
Ao lembramos os 206 anos de nascimento do Codificador da Doutrina dos Espíritos,
ocorrido em 3 de outubro de 1804, nos vem
à memória muitas das tarefas brilhantemente
desenvolvidas por Allan Kardec. Entre elas,
temos as Viagens Espíritas que, apesar de
terem tido papel preponderante na divulgação
doutrinária, são pouco conhecidas pelos espíritas em geral, razão pela qual, trazemos nesta
edição um breve resumo dessas excursões.
Para começar, devemos lembrar que elas
aconteceram em uma época onde os meios
de transporte mais usuais eram cavalos ou
charretes (que chegavam a cerca de 12 Km/
hora) e que o codificador contava já 56 anos
na primeira delas. Some-se a isso a rotina
estafante que incluía trabalho profissional
e trabalho pela Doutrina Espírita (produção
de quase oito mil páginas, entre as obras
básicas e subsidiárias; direção da Sociedade
Parisiense de Estudos Espíritas; recepção de
espíritas de todo o mundo; leitura, pesquisa
e avaliação de documentos em geral, etc) e,
concluímos que essas viagens exigiram do
professor francês, esforços muito grandiosos.
Vejamos o contexto em que eram realizadas essas viagens. Aconteciam nas férias da
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas,
eram custeadas pelo próprio Codificador e
tinham caráter estratégico haja vista que a
Doutrina dos Espíritos abalara o mundo com
suas ideias e os livros de Kardec eram grandes
sucessos editoriais, alçando-o à condição de
Líder dos Espíritas. Após reiterados convites
do Sr. Guillaume, dirigente em Lyon, Kardec
parte para sua primeira viagem e, em 19 de
setembro de 1860, é recebido no Centro
Espírita de Bordéus, pelo Sr. Dijou e sua es-
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posa, quando ocorre o primeiro encontro de
Dirigentes Espíritas da história. Nessa viagem
visitou cerca de 4 cidades, espantou-se com a
quantidade e qualidade do movimento espírita, fez discursos e amigos e deu orientações
gerais frisando a importância de todo espírita
praticar a moral doutrinária. No ano seguinte, ele coloca novamente o “pé na estrada”
e em 19 de setembro de 1861 dá-se novo
encontro com os amigos lioneses. Kardec
percebe, felicíssimo, que os grupos espíritas
multiplicaram-se, sem contar as reuniões
familiares. Novamente fez discursos, deu
orientações gerais, recebeu homenagens e
salientou a solidariedade entre os espíritas
do local. Frisou que os inimigos de fora não
podiam contra o Espiritismo, mas alertou que
os de dentro eram perigosos e que “devemos
mostrar aos inimigos da Doutrina, por nosso
próprio exemplo, que ela realmente nos torna
melhores”.
Em 1862, antes de partir para suas visitas, o Codificador pede que não façam banquetes em sua homenagem, aconselhando que
revertam o valor para ajudar os necessitados.
Visitou mais de 20 cidades, percorreu cerca
de 1.158 Km, presidiu cerca de 50 reuniões
com discursos, deu conselhos e instruções
que eram verdadeiros cursos, enfatizou a
seriedade com que se tratava o Espiritismo e
destacou que as autoridades não provocaram
a menor restrição às reuniões. Também, naquela viagem, Kardec afirma que a viagem
tinha a dupla finalidade de “oferecer orientações e instruir-se a si mesmo e apertar as
mãos de nossos irmãos espíritas”. No ano
de 1864, ele visita os espíritas de Bruxelas
e Antuérpia, na Bélgica, e a Suíça. Visita

uma exposição de pintura nacional – e, entre
outros, vê um quadro que retrata as mesas
girantes –, orienta e ouve os irmãos espíritas
daquelas localidades. Afirma que a viagem
foi farta em ensinamentos e documentos de
interesse do Espiritismo e, uma vez mais,
diz que aceita os testemunhos de simpatia
porque os considera dirigidos muito menos
ao homem do que à Doutrina: “as viagens que
faço, além de contribuírem para estreitar os
laços de fraternidade entre os adeptos, têm
também a vantagem de fornecer assuntos de
observação e estudos“.
Em 1866 e 1867, Kardec realiza as últimas viagens, todas em Paris – em 1866 fora
alertado para que economizasse energias, já
que tinha muitas tarefas a serem desempenhadas. Em 1867, uma reunião que Kardec
presidiria foi transferida de um salão para
o jardim de um confrade e Léon Denis foi
incumbido de ficar no local anterior para
avisar a mudança. O próprio Denis relata
que viu Kardec pegar frutos e dar para a Sra.
Kardec, em um momento bucólico. Como
podemos notar, essas viagens proporcionaram
momentos inigualáveis de aprendizado e, o
mais importante, consolidou a necessidade
da união e da troca de experiências entre os
espíritas. Todos os detalhes dessas excursões, e os apontamentos atualíssimos delas
resultantes, podem ser conhecidos através
das páginas da Revista Espírita ou do livro
“Viagem Espírita em 1862”, de Wallace Leal
Rodrigues, que – poeticamente – afirma que
essas viagens mostraram o “homem” Allan
Kardec e uma mágica interação entre ele e a
Doutrina: “A criatura vivendo no Espiritismo,
o Espiritismo vivendo na criatura”.
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DOUTRINA ESPÍRITA E ATUALIDADES

Márcia Pacciulio - marcia_pacciulio@yahoo.com.br

Desde o mais distante passado, a Humanidade tem procurado uma razão de ser
para a Vida, bem como a compreensão dos
mecanismos da Natureza que a rodeia e da
qual ela faz parte. Durante séculos, essa
busca pelo conhecimento de tudo gerou
razões filosóficas e científicas que sempre
estiveram ativas, ora em franco confronto,
ora em promissora união, caminhando juntas
para a melhor compreensão da realidade.
Historicamente, desde a Antiguidade Clássica até a Idade Média, todo conhecimento
era expresso através da Filosofia e as poucas iniciativas de investigação da Natureza
visavam dar um apoio ou contrapor-se às
propostas filosóficas. Somente a partir do
século XVII é que começam a surgir, do seio
da Filosofia, os diversos ramos das ciências,
com seus próprios objetos e métodos, porque
os pesquisadores começam a se especializar
e a desenvolver suas próprias ideias. Quando
surgiram, as Ciências Naturais permaneceram por algum tempo atreladas ao dogmatismo religioso, mas gradativamente foram se
libertando e tornando-se positivas, ou seja,
passaram a apoiar suas teorias e conceitos
em experimentos reais.
Foi nesse contexto histórico-científico
que, em meados do século XIX, Allan Kardec
traz a público a Doutrina Espírita, codificada
por ele a partir de suas próprias pesquisas
e deduções, acrescidas das orientações e
revelações dos Espíritos Superiores. Para
tanto, teve ele que desenvolver toda uma
metodologia investigativa específica, apropriada à categoria de fenômenos com os quais
trabalhou: os mediúnicos. Desvendando a
realidade espiritual com suas leis específicas
e naturais, pôde o Espiritismo dar uma grande
contribuição à Humanidade nessa busca pelo
conhecimento de tudo, propiciando-lhe um
melhor entendimento sobre a sua origem,
finalidade e destinação. Sabiamente, Kardec
e os Espíritos da Codificação deram ao corpo doutrinário Espírita um caráter tríplice:
filosófico, científico e religioso, assumindo
um papel conciliador entre a Ciência e a Religião, além de propiciar o desenvolvimento
de uma fé raciocinada, pois que inteiramente
embasada em fatos e leis naturais.

Absorvendo gradativamente as descobertas científicas e acrescentando-lhes
uma finalidade espiritual, o Espiritismo se
mantém sempre atual e conserva acesa a
chama da religiosidade natural que habita no
homem, agora iluminada pela razão. Ao seu
tempo, Allan Kardec desbravou a realidade
espiritual utilizando como instrumento a
mediunidade, mas, nas décadas que o sucederam, principalmente a partir do século
XX, a Ciência Oficial também avançou a
fronteira da realidade material e tem comprovado, ainda que não intencionalmente,
os postulados espíritas e as leis espirituais.
Assim é que a Física Relativista de Einstein
e o progresso nos instrumentos e técnicas
de investigação astronômica desvendaram
as leis do macrocosmo, demonstrando a
imensidão do Universo e a possibilidade
da existência de muitos mundos habitados,
mais ou menos evoluídos que o nosso, levando os pesquisadores da área a investirem
muitas horas de trabalho e muito dinheiro na
procura por vida extraterrestre.
A Física Quântica e a Teoria das Supercordas quebraram o núcleo atômico em seus
componentes infinitesimais, desvendando
o microcosmo e rompendo a barreira entre
matéria e energia; além de admitirem a
existência de agentes ativos externos, chamados frameworkers (que nós chamamos
Espíritos), capazes de agir sobre a energia
do Universo (co-criadores), modulando-a
e dando-lhe características de partícula
atômica, que por sua vez, combinadas em
moléculas, podem originar compostos específicos e cada vez mais complexos, inclusive
em 11 dimensões diferentes, segundo os
pesquisadores. A Psicologia Transpessoal e
as técnicas de regressão de memória desvendaram o inconsciente, comprovando que ele
não é apenas o repositório de experiências
da existência atual, mas o arquivo vivo e
atuante de inúmeras experiências existenciais, a exercer uma influência ininterrupta
no consciente, dando características à personalidade e traçando diretrizes de ajuste,
quando necessárias. Surgem sempre mais
pesquisas interessantes na área, demonstrando a imortalidade e a lei de reencarnação.

Não poderíamos deixar de citar, também,
as EQM (experiências de quase-morte), que
vêm intrigando muitos pesquisadores, pela
possibilidade de comprovarem a sobrevivência da consciência fora do corpo físico.
Na Biologia, primeiramente descobriu-se a existência de um campo organizador
da forma (ao qual nós chamamos de perispírito), e posteriormente, com as avançadas
técnicas de engenharia genética, ao desvendarem o Genoma humano e ao quebrarem a
molécula de DNA, perceberam que o interior
de sua estrutura espiralada era propício ao
“aprisionamento” do campo organizador (ligação do perispírito às células). A Ecologia,
ciência que surgiu apenas alguns anos após
a primeira edição de O Livro dos Espíritos,
demonstrou a interdependência de todos os
seres vivos da Natureza e a necessidade de
solidariedade do Homem (como ser inteligente que é) com os seus irmãos da Criação,
cobrando-lhe maior responsabilidade perante os fenômenos multidimensionais da Vida.
Vários grupos de pesquisadores em todo o
mundo têm estudado os fenômenos anímicos
e mediúnicos, com resultados promissores.
Muitas descobertas interessantes apontam a
glândula pineal como sendo a responsável
pelos mais complexos fenômenos psíquicos,
inclusive os mediúnicos.
A própria Medicina está sofrendo uma
mudança de paradigma, tornando-se gradativamente mais espiritualizada e menos
mecanicista, sendo que a OMS (Organização Mundial de Saúde), desde 1998 passou
a definir saúde como sendo um estado de
completo bem-estar físico, mental, social
e espiritual. A obsessão espiritual também
já é reconhecida como doença pelo CID
(Código Internacional de Doenças). São
muitos os avanços e descobertas realizados
pela Ciência Oficial que vêm corroborar os
postulados espíritas, mas nos limitamos a
apontar apenas alguns deles. Sendo assim,
a Doutrina Espírita prossegue sempre atual
e atuante, cumprindo com a sua missão de
iluminar consciências e consolar corações,
preparando o Homem para uma nova era,
na qual os ideais mais espiritualizados prevaleçam e a fé raciocinada seja a bússola.
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I CONJURESP - FAÇA PARTE DESTA HISTÓRIA

Tiago Cintra Essado

No ano em que se comemora o
centenário de nascimento de Francisco
Cândido Xavier, a AJE-SP (Associação
Jurídico-Espírita do Estado de São
Paulo) lança o I CONJURESP – Congresso Jurídico-Espírita do Estado de
São Paulo. O tema central do Congresso
será Ética, Justiça e Espiritismo. Com o
objetivo de reunir espíritas operadores
do direito e o público interessado, busca-se contribuir para a disseminação e valorização do compromisso ético-moral
que todo indivíduo possui, inserido
num sistema social que vai além das
percepções materiais, na concretização
de uma sociedade justa, fraterna e solidária. O evento acontecerá nos dias
22 (sexta-feira, à noite) e 23 (sábado,
durante o dia) de outubro de 2010, nas
Faculdades COC, na cidade de Ribeirão
Preto/SP. Os principais objetivos do I
CONJURESP são:
1º - Aprofundar a reflexão acerca
de temática tão importante na vida do
operador do direito: ética e justiça.
Como estou agindo neste contexto? O
que posso mudar? E a Doutrina Espírita,

consistente num conjunto de valores de
ordem científica, filosófica e religiosa,
o que pensa sobre isto?
2º - Promover o encontro de espíritos afins, voltados para o mesmo
ideal, contribuindo para a reafirmação de
valores universais, que são a essência da
Doutrina Espírita, dentre eles, o respeito
a si próprio e ao próximo como meio
fundamental para o progresso social, em
combate ao egoísmo e orgulho, chagas
da humanidade.
3º - Possibilitar que este ideal
avance, de forma coordenada e unificada, por todos os rincões brasileiros,
contribuindo para o despertar de uma
nova fase na formação e desenvolvimento do operador do direito, que além
de conhecer as leis humanas, também
necessita conhecer a si próprio, seus
deveres, responsabilidades e suas potências espirituais para que a aplicação da
justiça possa ser a mais perfeita possível.
4º - Propor a fundação, por ocasião do I CONJURESP, da AJE-Brasil,
entidade que se propõe à importante
tarefa de auxiliar, dentro de suas atribui-

ções, o movimento federativo espírita
brasileiro.
Faça parte desta história. Divulgue. Inscreva-se já: www.ajesa-

opaulo.com.br

O autor é Presidente da AJE-SP e Diretor do Departamento de
Orientação Administrativa e Jurídica da USE

USE SP ESTARÁ PRESENTE NA BIENAL

Redação

A USE participará da 21ª Bienal
Internacional do Livro de São Paulo,
entre os dias 12 e 22 de agosto de 2010,
das 10 às 22 horas, no Anhembi, através
de uma cortesia da FEB (Federação Espírita Brasileira) para com o Conselho
Federativo Nacional. A FEB abrigará
dentro de seu espaço as federativas que
editam livros espíritas (um dos segmentos que mais crescem no mercado
livreiro), entre elas, a USE do Estado
paulista. O estande da FEB, onde estará
a USE São Paulo, fica localizado entre
as ruas E-12 e F-11, possui 500 m2 e
12

contará com atividades recreativas para
a garotada, palestras, autógrafos e uma
exposição para homenagear o centenário de nascimento do médium Chico
Xavier. No evento, um dos maiores do
setor em todo o mundo, a USE Estadual São Paulo apresentará ao público
dois lançamentos: Visão Crítica de um
Médico Espírita, de Dr. Luiz Monteiro
de Barros (vide matéria nesta edição)
e A meta somos nós, de Adalgiza Balieiro. Esperamos por sua visita em
nosso estande. Mais informações:
(11) 2950.6554 ou use@usesp.org.br.
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LUIZ MONTEIRO DE BARROS
Lançamento do livro “Visão Crítica de um Médico Espírita”, após 28 anos da desencarnação do seu autor, contendo seus estudos, artigos e palestras, um valioso registro do pensamento de um verdadeiro cristão e grande trabalhador espírita paulista.
Julia Nezu - julianezu@terra.com.br
Nasceu aos 23 de julho de 1911,
na cidade de Santa Rosa do Viterbo-SP e
desencarnou no dia 9 de janeiro de 1982,
em São Paulo, onde residia. Era médico
formado pela Universidade de Medicina
da Universidade de São Paulo, da turma
de 1937. Especializou-se em Homeopatia
e durante 40 anos atendeu pacientes de
todos os níveis sociais, em ambulatórios,
clínicas de entidades filantrópicas e em
seu consultório particular. Foi casado com
D. Aidy de Medeiros Monteiro de Barros,
com quem teve seis filhos. Nas palavras
da D. Aidy, na abertura do livro “Visão
Crítica de um Médico Espírita”, recentemente editado pela União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo (USE),
“ foi um chefe de família exemplar, de
caráter íntegro, que viveu de acordo com
o que pregava, sendo fiel aos seus ideais”.
Esse livro editado 28 anos após a sua
desencarnação teve a iniciativa dos filhos
e da viúva que encadernaram em duas
grossas unidades, todo o material resultante
de estudos, artigos e palestras produzidos
ao longo de 40 anos de militância espírita
e os entregou ao pesquisador e escritor
Washington Luiz Nogueira Fernandes que
organizou e codificou o material recebido
transformando-o no citado livro.
Dr. Monteiro de Barros foi um dos
signatários da Ata de Fundação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em
12 de julho de 1936, em cuja instituição

exerceu diversas funções, tanto no Conselho
Deliberativo como na Diretoria Executiva.
Tomou parte ativamente no 1º Congresso
Espírita do Estado de São Paulo, ocorrido
de 1 a 5 de junho de 1947, participou da
comissão de teses que elegeu dentre as
34 apresentadas ao Congresso aquela que
deu origem a fundação da USE – União
das Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo, inicialmente, União Social Espírita,
tendo sido eleito como membro do primeiro
Conselho Deliberativo.
Em 31 de março de 1968 foi um dos
signatários da Ata de fundação da Associação Médico-Espírita de São Paulo. Também, foi um dos fundadores da Instituição
Beneficente Nosso Lar, de São Paulo-SP,
em 8 de agosto de 1946. Participou da Diretoria Executiva da USE durante 30 anos,
de 1950 até 1980, tendo sido Presidente em
4 gestões – 1952-1954, 1954-1956, 19561958 e 1972-1974 e Vice-Presidente em 11
gestões, das quais em 7 na presidência de
Carlos Jordão da Silva, de 1958 até 1972 e
na presidência de João Nestor Masotti, de
1974 até 1980, vindo a desencarnar em 9 de
janeiro de 1982.
O livro editado pela USE, de autoria
do Dr. Luiz Monteiro de Barros que tem o
título “A Visão Crítica de um Médico Espírita”, traz na abertura do livro duas cartas
escritas pelo autor aos seus filhos. O material
está subdividido em 5 partes: O Espiritismo
Face à Medicina, O Espiritismo em face à

Ciência, O Espiritismo em Face à Bíblia, O
Espiritismo e sua Doutrina e O Espiritismo
como Religião.
O livro tem 296 páginas, em formato
16 por 23 cm, preço de capa R$ 28,00 e
poderá ser adquirido na Livraria e Distribuidora da USE, na Rua Dr. Gabriel Piza,
433 – Santana – São Paulo-SP, fone: 11 –
2950.6554 – e-mail: uselivros@uol.com.br
ou use@usesp.org.br .

Comunidade Psicossomática Nova Consciência
Comunidade espírita mantida pela Editora EME
• Tratamento para dependência
de álcool e outras drogas
• Clínica masculina e período de
recuperação por quatro meses
• Desintoxicação

• Conscientização
• Grupos terapêuticos e
espiritual
• Equipe multiprofissional

Rua Jacub Pain, 187 - Jardim Recanto Cancian - 13360-000 - Capivari-SP
Fone/contato: (19) 3491-6597 / 9112-3033 / 9788-4380
www.comunidadenovaconsciencia.com.br | contato@comunidadenovaconsciencia.com.br
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USE ESTADUAL REALIZA ENCONTROS DE
EDUCAÇÃO E DE MONITORES DO ESDE

Redação

Realizou-se no dia 17 de julho de 2010, o ainda que a expressão “evangelização” refere-se
Encontro de Educadores da União das Socie- às ações orientadas pelo Evangelho, devendo
dades Espíritas do Estado de São Paulo (USE), assim, estar presente, ajudando a todos os trana sede do Centro de Cultura, Documentação balhadores da casa. Nesse sentido entende que
e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho o Departamento de Educação se voltará a dar
Monteiro (CCDPE-ECM), coordenado pela Di- cumprimento à compreensão que todos temos
retora de Educação da USE professora Adalgiza que o “Espiritismo é Doutrina de Educação”.
Campos Balieiro, que apresentou um plano para Finalizando, comunicou o lançamento do livro
as ações que deseja desenvolver. Participaram “A meta somos nós” que, dando início ao trado encontro cerca de 50 educadores espíritas, balho, oferecerá suporte teórico às abordagens
provenientes de diversas partes do Estado de São desenvolvidas pelo Departamento de Educação
Paulo. O encontro contou com a presença dos da USE, não se esquecendo de agradecer aos
educadores Antonio Cesar Perri de Carvalho, Di- companheiros diretores da USE pela supervisão
retor da Federação Espírita Brasileira (FEB) e do do texto que resultou no livro.
Conselho Espírita Internacional e Celia
Maria Rey de Carvalho, colaboradora
da secretaria do Conselho Federativo
Nacional da FEB, José Antonio Luiz
Balieiro, Presidente da USE, diversos
Diretores da USE e do CCDPE-ECM.
Adalgiza abordou sobre as vertentes evangélica e doutrinária que
sustentarão as ações do Departamento,
fazendo uma clara distinção entre os
tratamentos metodológicos para os
conteúdos pertinentes a cada uma delas,
Público presente ao Encontro de Educação, da USE Estadual São Paulo.
realçando o fato singular das contribuições desse encaminhamento. Conduziu
o trabalho enfatizando o paradoxo contemporâJá o Departamento do ESDE da União das
neo sintetizado por ela na expressão “temos tanto Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo,
e nos falta tudo” deixando claro o desejo de que realizou o 2º Encontro Paulista de Monitores
o trabalho do Departamento seja voltado não só do ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina
para sua compreensão mas, essencialmente, para Espírita, nos dias 17 e 18 de julho de 2010, a
a construção de instrumentos de intervenção.
partir das 14 horas, em São Paulo, no Centro de
A coordenadora esclareceu, ainda, que o Cultura Documentação e Pesquisa do Espiritismo
trabalho visa dar suporte teórico e apoio me- “Eduardo Carvalho Monteiro”, na zona sul da
todológico às diferentes tarefas desenvolvidas Capital. Participaram do encontro 50 pessoas,
pela casa espírita, esclarecendo enfaticamente, representantes de instituições espíritas, proque a ação do Departamento será orientada vindas de 20 cidades do Estado de São Paulo.
para a evangelização dos povos, esclarecendo Além desses, participaram, também, diversos
diretores e representantes
de órgãos da USE. Contou,
com a presença do Diretor da Federação Espírita
Brasileira Antonio Cesar
Perri de Carvalho e sua
esposa Célia Maria Rey de
Carvalho, colaboradora da
secretaria do CFN da FEB.
O Encontro teve como objetivo reunir monitores de
grupos de ESDE, para troca
Participantes do 2º Encontro Paulista do ESDE, na cidade de São Paulo.
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de experiências, estudos e aprendizado sobre os
princípios e dinâmica deste programa de estudo.
A participação da Coordenadora ESDE na
Comissão Regional do Conselho Federativo
Nacional (CFN) da Federação Espírita Brasileira
(FEB), Sônia Arruda (Olinda, Pernambuco),
entusiasmou os participantes ao discorrer sobre
os seguintes temas: “O ESDE na Formação do
Trabalhador Espírita” e “Segurança Doutrinária”.
“Ensino e Aprendizagem da Doutrina Espírita” foi
outro tema trabalhado, apresentado por Marlene F.
C. Gonçalves, Coordenadora do ESDE / USE – Intermunicipal Ribeirão Preto, destacando a importância do estudo em grupo nas sociedades espíritas.
Quatro oficinas, para troca de experiências, foram oferecidas aos participantes: (i)
Como iniciar e manter um grupo de ESDE,
coordenado por Júlia Nezu, de São PauloSP; (ii) Sala de aula: dificuldades e possíveis
soluções, coordenado por Dalma Rodrigues,
de Ribeirão Preto-SP; (iii) Incrementando
aulas do ESDE, coordenado por Marlene F.
C. Gonçalves, também, de Ribeirão PretoSP; e (iv) Condições essenciais do monitor,
coordenado por Rosana Amado Gaspar, de
São Paulo-SP.
Mário Gonçalves, Diretor do ESDE da
USE, realizou, simultaneamente as oficinas
de domingo, pela manhã, uma reunião do Departamento com participantes que se interessaram
em trabalhar na implantação e divulgação do
ESDE no Estado de São Paulo, já tendo sido
estabelecido um cronograma de trabalho.
Antecedendo a palestra da noite de Sonia
Arruda que trouxe o tema “O ESDE na formação
do Trabalhador Espírita”, abrilhantaram o evento
com uma apresentação musical os cantores Celso
Santos e Sandra Auristela, do Grupo Vocal Vozes
Eternas. O próximo encontro já está programado
para julho de 2011.

José Antonio Luiz Balieiro, Mário Gonçalves e Julia Nezu, da USE Estadual SP
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ARTES
Clayton Prado - claytonprado1@gmail.com
O Departamento de Artes da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo está agora
renovado de energias novas para o Movimento de
Unificação através da arte. Para ampliarmos o nosso
raio de ação, pedimos o apoio de cada U.S.E Regional,
intermunicipais, municipais, distritais no sentido de
colher as informações de grupos existentes em suas
respectivas regiões, nos enviar via e-mail ou pedir aos
mesmos que entrem em contato conosco, pelo e-mail:
deptoartes-usesp@hotmail.com e artes@usesp.org.br.
A nossa proposta é conseguirmos fazer uma logística
exata de quantos artistas/grupos, etc. estão trabalhando
atualmente no Estado fazendo arte junto à Doutrina
espírita, a fim de estreitarmos vínculos de contatos
com todos, servindo assim como intercâmbio e veículo
facilitador para a propagação e disseminação da Arte
Espírita. As informações iniciais que precisamos são
nome do Artista ou Grupo, responsável, todos os contatos possíveis como dia de atividades, endereço, telefone, e-mail, sites, etc, bem como nome dos integrantes,
histórico completo, material de trabalho como vídeo e
áudio. Esses grupos podem ser de todos os segmentos
de arte existente. Vamos unir os nossos esforços em
favor de uma arte cada vez mais espiritualizada!

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA
Aylton Paiva - paiva.aylton@terra.com.br
O Departamento do SAPSE prossegue em seu
trabalho de divulgação do Manual de Apoio ao Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Serão
realizadas palestras com o apoio das USEs Regionais
e Intermunicipais de: Ribeirão Preto, dia 21/08 e Assis,
dia 17/10/2010. Em Bauru, no dia 28/08 teremos a realização do seminário para estudo do Manual de Apoio ao
SAPSE, que será ministrado por monitores integrantes
da própria USE Regional Bauru, com a participação
de representantes das USEs Intermunicipais de Lins e
Bauru, bem como dos diretores dos centros e entidades
espíritas adesas a essa USEs. O Encontro Estadual do
SAPSE está agendado para o dia 21/11/2010 e será realizado em São Paulo, na sede da USE. Na apresentação
e estudo do Manual temos sentido a grande preocupação
de centros e entidades espíritas quando se aborda a
questão do voluntariado. Há organizações espíritas em
que a colaboração do voluntário caracteriza claramente
como vínculo empregatício e, quando apresentamos a
esses dirigentes espíritas o perigo de incorrerem em
proposituras de ações trabalhistas contra a instituição,
gerando consequências também para diretores, eles
ficam assustados e preocupados. Hoje a filantropia
precisa estar atenta às leis que regem as ações sociais.
É necessário estar atento ao que dispõe a Lei nº 9608,
de 18-02-1998, que, entre outras coisas, prevê o
preenchimento do termo de adesão entre o voluntário
e a entidade pública ou privada para a prestação do
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serviço. Outra questão que emerge nesses Encontros
é a forma de se prestar a assistência e a promoção
social. A primeira é a prestação da assistência através
da organização religiosa.
É o Centro Espírita prestando a assistência às
pessoas de forma integral, atendendo as necessidades
espirituais e as necessidades materiais. Nesse caso, as
pessoas que adentram a organização espírita podem
ser atendidas em suas carências materiais e recebendo,
ao mesmo tempo, orientações para a sua promoção
social e fundamentalmente a orientação espiritual da
Doutrina Espírita. Esta forma de atuação não depende
de autorização de qualquer órgão ou autoridade estatal,
pois o livre exercício da prática religiosa é garantido
pela Constituição da República Federativa do Brasil em
seu artigo 5º, Inciso VI.. A outra forma de prestação da
assistência é o Centro ou Entidade Espírita exercer a
assistência social na ação ampla, destinada a todas as
pessoas carentes, enquadrando-se, então, no artigo 3º
da Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº 8742, de
7-12-1993 – LOAS. Antes do atendimento às normas do
CNAS, a mesma lei estabelece, para o funcionamento
legal da entidade, no artigo 9º – “ O funcionamento das
entidades e organizações de assistência social depende
de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal
de Assistência Social (...).” Destarte, o Centro Espírita
deverá ter muito claro de que forma atuará em sua
assistência: integral (amplo atendimento espiritual)
ou social (atendimento de assistência social), e, no seu
exercício, cumprir as normas legais.

ATENDIMENTO ESPIRITUAL NO CENTRO
ESPÍRITA
Fernando de Oliveira Porto - feolporto@uol.com.br
Prezados companheiros e companheiras do Movimento Espírita Paulista. Gostaríamos de agradecer a
todos aqueles que, de boa vontade, têm acompanhado
as informações sobre a nossa Área de Atendimento
Espiritual no Centro Espírita. Longa é a caminhada, mas
a satisfação é muito grande pelo apoio, as vibrações e o
estímulo que temos recebido pelos poucos passos que já
conseguimos dar nesta nova seara. Segue, em especial,
um agradecimento muito carinhoso aos companheiros
de Botucatu, local no qual realizamos nosso primeiro
seminário sobre a Visão Geral do Atendimento Espiritual, no dia 17 de abril de 2010, no C. E. Amor e Luz.
Foram momentos agradáveis de troca de informações
e experiências e guardamos ótimas lembranças de
todos os companheiros que tornaram o evento possível. Outro episódio de grande relevância para o nosso
trabalho foi a nossa participação na Reunião Conjunta
das Comissões Regionais do Conselho Federativo
Nacional, em Brasília, no dia 15 de abril de 2010.
Foi um momento muito especial junto às Federativas
dos diversos Estados de nosso Brasil, com suas lutas,
desafios e esperanças. Imbuídos desse espírito de fraternidade, convidamos a todos a participarem de nosso
1º Encontro Estadual de Atendimento Espiritual no
Centro Espírita, a ser realizado no dia 12 de setembro

de 2010. Aguardem, porque muito em breve enviaremos os dados mais detalhados do evento, como local,
horário e programação. Contamos com a participação
de todos os interessados nas diversas regiões de nosso
Estado. Quaisquer dúvidas, favor nos contatar em nosso
e-mail e teremos a grata satisfação de prestar quaisquer
esclarecimentos. Que Deus os abençoe!

EDUCAÇÃO E FAMÍLIA
adalbalieiro@escolasinterativas.com.br
O 1º Encontro de Educadores durou três horas,
das 9 às 12 horas, com participantes ativos e deveras
interessados. Apresentei o plano de trabalho e, em seguida, comecei construindo e revisando conceitos que
darão suporte às nossas práticas. Tivemos variadas e diferentes participações, todas antenadas com os conteúdos apresentados. Tínhamos umas cinquenta pessoas e o
trabalho foi muito bom e animado. Agora, vou esperar o
retorno dos presentes relativo às necessidades das suas
casas, pois combinamos que as ações do Departamento
serão orientadas por elas. Na bienal de agosto será lançado o livro “A meta somos nós”, que servirá de apoio
inicial ao nosso trabalho. Ficamos de nos falar pelo site
da USE, no espaço do nosso Departamento, e por ele
marcaremos nosso próximo encontro, sempre em São
Paulo e com mais tempo para conversar.
E adivinhem quem esteve conosco? A Célia,
pioneira no trabalho de educação e família na USE,
acompanhada pelo César, nosso ex-presidente e
atualmente secretário geral do CFN, que gentilmente
nos brindou com o lançamento do livro “A Caravana
da Fraternidade”, de Leopoldo Machado. Tudo a ver!

ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA
ESPÍRITA
Mário Gonçalves - mgoncalves63@yahoo.com.br
Há uma tarefa que o Centro Espírita não pode
deixar de lado: a de ensinar o Espiritismo. Os Centros
Espíritas são núcleos de estudo, de fraternidade, de
oração e de trabalho alicerçados nas obras de Allan
Kardec e nos princípios morais do Evangelho de Jesus.
Por isto é necessário que se estruturem para receber de
forma fraterna e eficiente o contingente crescente de
irmãos que o procuram em busca do esclarecimento, da
orientação e do amparo para os seus problemas espirituais, morais e materiais. Cada vez é mais expressivo
o número daqueles que procuram a Casa Espírita para
conhecer e estudar a Doutrina Espírita. Uma forma de
estar preparado para receber este público é adotar um
instrumento eficaz, disponibilizado pela Federação
Espírita Brasileira, conhecido como ESDE – Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita. Trata-se de um programa de estudo que visa o ensino metódico, contínuo
e sério do Espiritismo, que por estar fundamentado nas
obras de Allan Kardec, proporciona a propagação do
Espiritismo nas bases em que foi codificado.
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O ESDE traz consequências muito positivas para
aqueles que o frequentam: 1) facilita a reforma íntima;
2) garante a unidade de princípios em torno do estudo;
3) favorece o desenvolvimento da fé raciocinada; 4)
possibilita o entendimento do verdadeiro sentido da
palavra caridade, induzindo à sua prática. E, para a
Casa que o implanta assegura a formação de trabalhadores mais bem preparados, criativos, colaboradores
e cientes de suas responsabilidades. Para mais informações sobre o ESDE: e-mail use@usesp.org.br ou
pelo telefone (11) 2950.6554, ou ainda visite os sites:
www.febnet.org.br e www.usesp.org.br.

EVANGELHO NO LAR E NO CORAÇÃO
Luiz Cláudio da Silva
luizclaudiodasilva@uol.com.br
Uma realização da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a campanha “Evangelho
no Lar e no Coração” é uma campanha para ajudar
os interessados em fazer o Evangelho no Lar, a USE
SP oferece informações que abordam: o roteiro para
entrevista (o que é o Evangelho no Lar e no Coração,
quando a pessoa iniciou o Evangelho no Lar); roteiro
para a reunião (a participação dos familiares, incluindo as crianças; como é a atuação dos espíritos, etc);
sugestões de obras para adultos e crianças; tempo de
duração; se devemos permitir a manifestação mediúnica, entre outros assuntos pertinentes à prática.
Também fica evidente que a realização do Evangelho
no Lar provoca uma mudança positiva, protegendo o
ambiente, a vizinhança e, até, tornando-se ponto de luz
para os Espíritos em geral. Se você ficou interessado
em divulgar essa prática em sua Casa Espírita, entre em
contato e solicite nosso curso (que conta com material
de apoio, como folders, roteiros, cartazes, etc) que pode
ser realizado para os trabalhadores e frequentadores
da instituição ou, ainda, em Feiras do Livro Espírita.

INFÂNCIA
Martha Rios Guimarães
marthinharg@yahoo.com.br
O Departamento de Educação Espírita da Infância da União das Sociedades Espíritas convida
todos os interessados – tarefeiros do setor, dirigentes
ou, simplesmente, aqueles que têm interesse em conhecer melhor as propostas da área – a participarem
do Curso de Formação de Educadores Espíritas da
Infância, a ser realizado em 29 de agosto, das 13:30
às 18:30 horas. O curso oferecerá informações sobre
a atividade, entre elas: seus objetivos, componentes
do processo de educação espírita; como estruturar o
departamento; separação das turmas; planejamento
geral e de temas para aulas; elaboração de aulas, etc.
Tudo de forma prática, simples e objetiva, baseada na
experiência da equipe de Educadores que atuam pela
USE SP. E em 31 de outubro, das 15 às 18 horas, será
a vez das Oficinas “Literatura Espírita Infantojuvenil”
e “Jogos Espíritas”, quando serão abordadas formas de
usar essas ferramentas. Dicas de como escolher o livro
certo para cada faixa etária, como criar uma biblioteca
circulante para esse público, avaliar a qualidade da obra
e adaptar ou criar jogos específicos com tema espírita
farão parte do programa. Em ambas as iniciativas, as
vagas são limitadas e, por isso, os interessados devem
se inscrever pelo e-mail marthinharg@yahoo.com.br,
informando nome completo, telefone e e-mail do par-
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ticipante; nome completo e cidade da Casa Espírita em
que atua. O local de realização do curso e das oficinas
será o CE Gabriel Ferreira (localizado na Rua Kaneda,
474 – Vila Maria Alta – São Paulo/SP), casa espírita em
que atua a equipe de Educadores Espíritas da USE SP.

prédio. E, para finalizar, gostaria de agradecer a toda
Diretoria Executiva e Conselhos, pela confiança em
meu trabalho para cuidar do Patrimônio, em especial,
seguem meus agradecimentos a senhora Célia Maria
Rey de Carvalho, pelo apoio e incentivo.

JURÍDICO
Luiz Carlos Storino - stosto@terra.com.br

RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS
Merhy Seba – merhyseba@ig.com.br

A área Jurídica Espírita, em São Paulo, anda
bem movimentada e, por isso, convidamos o leitor a
conhecer e participar de nossas próximas iniciativas.
Tivemos pela AJE - Associação Jurídica Espírita do
Estado de São Paulo, um encontro de trabalhadores
associados da instituição. Bastante movimentado, o
evento aconteceu em Ribeirão Preto, no dia 24 de julho
de 2010 (sábado), e funcionou como reunião prévia ao
I COMJURESP que acontecerá em outubro de 2010,
também na cidade de Ribeirão Preto. Em 14 de julho
passado, no salão de palestras da OAB-SP (na Praça
Sé) o advogado Francisco A. Gabilan fez uma corajosa palestra a 150 pessoas, aproximadamente, em
ambiente não espírita, falando sobre “As influências
espirituais nos Conflitos Humanos”. Foi possível sentir
pelo público presente, maioria estudantes de direito
e advogados, uma boa compreensão do assunto
que incluiu citações de O Livro dos Espíritos, numa
racionalidade muito bem colocada pelo Dr. Gabilan.
Outros centros espíritas poderão rever essa palestra
mediante DVD que foi gerado naquele dia, para isso
basta consultar o site www.ajesaopaulo.com.br. Finalmente, no dia 14 de agosto, no CE Estrela da Paz, às
19 h (Vila Formosa), estaremos levando uma palestra
sobre “Vida em Sociedade: honradez e dignidade”. É
uma forma de aproximar a AJE dos centros espíritas,
a quem mantemos orientação jurídica, sobre atas,
estatutos, etc. Até lá e um abraço,

Atualmente as instituições espíritas estão mais
expostas ao olhar do grande público, do que em tempos passados. Isto ocorre em função de vários fatores,
entre eles: o aumento do índice de participação das
instituições espíritas nas atividades comunitárias, a
afluência do público às casas espíritas, influenciado
principalmente, pela Mídia, como também à busca do
público, por explicações e soluções a seus problemas
morais e à eclosão espontânea de mediunidade. Diante
dessa constatação, é oportuno perguntar, como as
“nossas” casas espíritas estão sendo percebidas pela
sociedade? Cabe à instituição, seja ela um centro ou um
órgão regional de unificação, colocar na pauta de suas
reuniões a análise desse aspecto, porque na visão organizacional de hoje, Imagem Pública é um fator interno
controlável, isto é, independe de agentes externos.
Vários fatores concorrem para a formação da imagem
pública de uma instituição. Para efeito didático, podemos considerar o Ambiente Interno: Em primeiro lugar
vem o Programa de Atividades da casa, que deve ter
como condição sine qua non, o conteúdo calcado nas
Obras da Codificação Espírita; em seguida, a avaliação
da fachada do prédio e a sua identificação que precisam
ser discretas e a avaliação interna das instalações para
as atividades regulares; e o Ambiente Externo: envolve
a comunicação e o relacionamento com a Sociedade de
modo geral, abrangendo o poder público, a imprensa,
as sociedades espíritas e as instituições não espíritas
que geralmente colaboram com as ações assistenciais
espíritas, por meio de doações ou apoio. São vários
itens a serem analisados, pois cada instituição tem as
suas particularidades, mas nada impede que possamos
buscar soluções e contribuir para a boa imagem pública
da instituição. Em Paulo e Estevão, a monumental
obra de Emmanuel, Pedro e os demais Apóstolos
encontravam-se preocupados com a imagem pública
da Casa do Caminho, em relação ao Sinédrio. Pedro
e o colegiado cristão primitivo tomaram uma atitude
inédita: convidar Gamaliel, uma autoridade judaica
respeitável e influente, para conhecer a instituição e ver,
in loco, o que ali acontecia. O convidado foi, conheceu
e reencontrou um velho amigo que lhe falou como foi
acolhido naquela casa e, ao se retirar, levou consigo
cópias do Evangelho para melhor conhecer a doutrina
de Jesus. Com esse ato, Pedro desempenhou o papel,
que hoje, no âmbito empresarial, denomina-se Relações Públicas – certamente o primeiro do cristianismo
nascente. Sua visão de administrador transcendeu as
quatro paredes da instituição, com o intuito de sensibilizar as autoridades judaicas e levá-las à compreensão
do trabalho de caridade cristã que era realizado pela
Casa do Caminho, conquistar a liberdade de ação
para a instituição, como também abrir perspectivas
seguras às futuras casas do caminho que iriam surgir
no porvir, com a disseminação da ideia cristã. Vemos
nessa passagem, a ação dos Apóstolos em relação à
imagem pública da Casa do Caminho que, guardadas
as proporções, podemos transferir para a realidade do
movimento espírita, em nossa terra. Uma providência
que nos cabe realizar, como dirigentes espíritas. Vamos
conversar sobre esse tema? Escreva-nos. Participe.

PATRIMÔNIO
Ortiz Fraga - ortizfr@superig.com.br
Todos sabemos que uma instituição espírita –
como qualquer outra – necessita de cuidados em sua
estrutura física para receber adequadamente o seu
público. Se o luxo não é a meta, cuidados simples
que possibilitem segurança e o mínimo necessário
de conforto, garantem a permanência agradável das
pessoas que, assim, sentirão vontade de retornar ao
local. Nesse contexto, é com muita satisfação que
vimos a decisão unânime, por parte de toda a Diretoria
da USE Estadual São Paulo, pela reforma da sede que
abriga as atividades das lideranças espíritas do maior
estado do país. Para essa tarefa foi nomeada a seguinte
comissão: Paulo Ribeiro (coordenador), Adonay Andrade, Etevaldo Souza, José Silvio Gaspar e deste que
escreve (Ortiz Fraga). Não podemos esquecer, ainda,
dos assessores Luiz Storino (área jurídica) e Roberto
Bovino (engenharia) e dos amigos Paschoal Ferraz,
Flávio e toda equipe da Biblioteca, sempre participando
de forma ativa de todas as ações que visam melhorias
em nosso local de trabalho. Mas, para concretizarmos
a contento a meta de melhorar a sede que pertence a
todos os espíritas, precisaremos da colaboração efetiva
de todos os órgãos que fazem parte da USE São Paulo.
Doação de materiais, verbas ou de trabalho são algumas
das formas de colaborar e, desde já, convocamos os
useanos para estarem conosco, potencializando nosso
empenho, esforço e conhecimento na restauração do
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CAMPANHA
EVANGELHO NO
LAR E NO
CORAÇÃO –
PLANTÃO TIRA‑
-DÚVIDAS

O

Merhy Seba
merhyseba@ig.com.br
Pergunta: É preciso conhecer a Bíblia para
fazer a reunião do Evangelho no Lar e no Coração?
Resposta: Não, não é preciso. Partindo de O
Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, qualquer pessoa da família pode dar início e
continuidade às reuniões e, aos poucos, acrescentar
os livros de outros autores (Emmanuel, Meimei,
Joanna de Ângelis, Scheila, Neio Lúcio e outros)
recomendados pela campanha – conforme constam
do folheto em forma de coraçãozinho. Como já é
de conhecimento geral, a Bíblia é composta pelo
Velho e pelo Novo Testamento. O Velho Testamento
revela fatos históricos ocorridos na Antiguidade,
portanto, antes da era Cristã, os quais contribuem
para o entendimento da cultura moral-religiosa daquela época, inclusive a missão de Moisés, o grande
legislador que conduziu o povo hebreu, libertando-o
do jugo egípcio e que legou à Humanidade a Tábua
dos Dez Mandamentos, recebida no Monte Sinai,
base da Primeira Revelação Divina. O Novo Testamento trata da vida de Jesus narrada pelos quatro
Evangelistas (Marcos, Mateus, Lucas e João), além
de Atos dos Apóstolos (de autoria do Evangelista
Lucas) as Epístolas de Paulo (14), de Pedro (2), de
Tiago (1), João (3) e Judas (1), o Apocalipse (João),
O Livro dos Salmos e Provérbios de Salomão. Com
Jesus, a Humanidade recebe a Segunda Revelação
Divina e a Terceira Revelação, pelo Espiritismo,
codificado por Allan Kardec, no século 19.
Como Allan Kardec enfeixou em O Evangelho
Segundo o Espiritismo o ensino moral de Jesus,
extraído do Novo Testamento, com acréscimo dos
comentários dos Espíritos Superiores, esta obra
tornou-se a mais indicada para as reuniões de estudo do Evangelho no lar. Assim, a Bíblia (Velho
e Novo Testamento), passa a ser obra de consulta
para o aprofundamento de eventuais questões que
possam surgir na reunião
Pergunta: Existem outros livros recomendados para a reunião do Evangelho no Lar?
Resposta: Sim. Conforme prometemos, eis a
relação de livros recomendados para a reunião de
estudos do Evangelho no Lar e no Coração, com
os respectivos autores e indicação das páginas para
facilitar a localização do assunto.
Agenda Cristã (André Luiz, toda a obra), Caminho Verdade e Vida (Emmanuel, p.39), Celeiro de

Bênçãos (Joanna de Ângelis, p.15), Deus Aguarda
(Meimei, toda a obra), Espírito e Vida (Joanna de
Ângelis, p.90), Evangelho em Casa (Meimei, toda
a obra), Florações Evangélicas (Joanna de Ângelis,
p.20/80), Fonte Viva (Emmanuel, toda a obra),
Jesus no Lar (Neio Lúcio, toda a obra), Luz no Lar
(Autores diversos, toda a obra), Maria Dolores
(Maria Dolores, 59), Mensagens de Saúde Espiritual
(Autores Diversos, toda a obra) Messe de Amor (Joanna de Ângelis, toda a obra), Minutos de Sabedoria
(Carlos Torres Pastorino, toda a obra), Na Seara do
Mestre (Pedro de Camargo-Vinícius, p.164), Nosso
Lar (André Luiz, p. 243/264), O Espírito da Verdade
(Autores diversos, toda a obra), Obreiros da Vida
Eterna (Emmanuel, p.223/243), O Evangelho em
Casa (Meimei, toda a obra) Opinião Espírita (André
Luiz, toda a obra), Os Mensageiros (André Luiz,

28/37/149/184/194), Pai Nosso (Meimei, toda a
obra), Pão Nosso (Emmanuel, toda a obra), Renúncia (Emmanuel, p.324), Repositório de Sabedoria
(Joanna de Ângelis, p. 130), Seara dos Médiuns
(Emmanuel, p.125), Sinal Verde (André Luiz, toda
a obra), Vida Feliz (Joanna de Ângelis, toda a obra)
e Vinha de Luz (Emmanuel, toda a obra).
Fonte consultada: “Vade Mecum Espírita”
(Pesquisador: Luiz P.Guimarães, 5ª. Edição ampliada,
Editora NOSSO LAR), com acréscimo de sugestões
de leitores e anotações particulares. Certamente
existirão outras obras, inclusive para a faixa infantil,
que poderiam constar dessa lista. É nosso propósito
ampliá-la. Se, em sua reunião, você utiliza outros
livros, envie-nos a sua sugestão, mencionando as
indicações necessárias para a localização do texto.
Agradecemos a colaboração.

Anúncio Instituto Bairral
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6º Encontro Nacional da Liga de
Pesquisadores do Espiritismo
Acontecerá em 21 e 22 de agosto
de 2010, com início às 8:30h, na sede
do CCDPE-ECM - Centro de Cultura,
Documentação e Pesquisa do Espiritismo
Eduardo Carvalho Monteiro, na Alameda
dos Guaiases, 16 - Planalto Paulista - São
Paulo-SP, perto do metrô Praça da Árvore, zona sul da Capital. Na ocasião serão
apresentados trabalhos nas áreas de Comunicação, Direito, Educação, História,
Psicologia Saúde e Sociologia e, ainda, no
dia 21, haverá o lançamento, em livro, da
dissertação de mestrado de Jeferson Betarello (Diretor do Livro – USE Regional
SP) intitulado “UNIR PARA DIFUNDIR:
o impacto das Federativas no crescimento
do Espiritismo”. As inscrições poderão ser
feitas pelo site: www.ccdpe.org.br e pelos
fones: 9943.8425 e 5561.5443.
Encontro Estadual de Mediunidade terá presença de Suely Caldas
Schubert
A União das Sociedades Espíritas
do Estado de São Paulo, através de seu
Departamento de Mediunidade, realizará
o Encontro Estadual de Mediunidade,
em 19 de setembro de 2010, das 9 às 13
horas, com o seminário “Dimensões Espirituais do Centro Espírita”, comandado
por Suely Caldas Schubert. A importante
iniciativa, acontecerá no Núcleo Kardecista Antonio Pereira de Souza, situado
na Rua Padre Chico, 206, bairro da Pompeia, zona oeste de São Paulo, a partir das
9 horas. Saiba mais: (11) 2950.6554 ou
e-mail secretaria@usesp.org.br .
ADE realiza o I Laboratório Paulista de Radiofonia Espírita
As ADE’s, Associações de Divulgadores do Espiritismo de São Paulo e Campinas, organizarão no dia 25 de setembro
de 2010, em Campinas, SP, o I Laboratório
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Paulista de Radiofonia Espírita. O evento
tem como objetivos apresentar sugestões,
na área da radiodifusão espírita e contará
com exposições de assuntos como: o rádio como meio de comunicação espírita;
a dinâmica dos programas de rádio AM/
FM; exemplos de programas atuais; as
possibilidades oferecidas pela WEB rádio
e perspectivas futuras. O laboratório será
coordenado pelos comunicadores Carlos
Garcia, Dermeval Carinhana, Éder Fávaro
e Milton Felipeli. Haverá uma taxa de R$
10,00, que poderá ser paga no próprio dia,
e o evento será das 9 às 17 h, na Seara
Espírita “Joanna de Ângelis”, Rua João
Keating, 107, Jardim Novo Botafogo,
Campinas, SP. O número de vagas é limitado e a inscrição deverá ser feita até o dia
13 de setembro pelos sites www.adesaopaulo.org.br ou www.adecampinas.org.br
USE Regional São Paulo realizará
Grande Encontro de Blocos
Será em 18 de setembro de 2010, das
9 às 17 horas, na EE Erasmo Braga, próxima ao metrô Tatuapé, na capital paulista. O encontro terá debates sobre Mediunidade e Captação de Recursos e ética na
Casa Espírita; apresentações artísticas e,
ainda, uma feira de talentos, onde os órgãos da Regional SP mostrarão experiências de sucesso nas áreas de assistência e
promoção social; comunicação, infância,
livros, mocidade e orientação doutrinária. Os visitantes levarão material que
possibilitará a implantação das ações
que mais lhe chamarem atenção na sua
própria Casa Espírita e, também, terão
acesso a um delicioso café da manha e almoço caprichado. Mais informações pelo
telefone (11) 9765.1881.
USE Vila Maria prepara sua 8ª Feira Cultural, este ano com edição jovem
A USE Distrital Vila Maria realizará,
em 3 de outubro, das 12 às 18 horas, a 8ª

FEICULTE - Feira Cultural Espírita, no
CE Estudantes do Evangelho (R. São Leotélio, 15 – Vila Munhoz). O evento terá
as palestras “Chico Xavier: um homem
de bem”, com o professor Eliomar Pereira (13:25 h) e “Chico Xavier: de Pedro
Leopoldo para o mundo”, com Orson P.
Carrara (15:50 h). Haverá ainda teatro,
música, alimentação, livros e muito mais.
A grande novidade deste ano, porém,
fica por conta da 1ª feiculTEEN – Feira
Cultural Espírita Jovem, a ser realizada
no dia 2 de outubro, das 15 às 17 horas,
com debates sobre Bulling e teatro (na
mesma casa espírita já citada). Mais
informações: (11) 9765.1881.
Mostra Espírita de Dança, em
Araras, chega à nona edição
Tendo como tema “Arte na Casa
Espírita: novas formas de ver, nova estética no ser”, a já tradicional 9ª Mostra
Espírita de Dança será realizada nos dias
13, 14 e 15 de novembro, na cidade de
Araras, interior paulista. Trata-se de um
evento anual cujo objetivo é reunir os
grupos espíritas de dança de todo o Brasil,
propiciando momentos de estudo, oficinas
de aprimoramento artístico, troca de experiências. O evento terá, ainda, o segundo
curso de coreógrafos, onde será enfocado
o assunto “Dançando com a Alma: o trabalho do coreógrafo no grupo espírita” e
acontecerá no Instituto de Difusão Espírita, tendo apenas 180 vagas disponíveis.
Para informações adicionais, enviar e-mail
para mostraespiritadedanca@hotmail.com
ou acessar o site: http://mostraespiritadedanca.wordpress.com/.
Em outubro, Semana Nacional de
Arte Espírita
Organização nacional que tem por
finalidade proporcionar a união dos grupos, o intercâmbio de experiências, e promover o crescimento e aperfeiçoamento
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dos grupos e artistas espíritas, a ABRARTE (Associação Brasileira de Artistas
Espíritas) realizará entre os dias 16 e 24
de outubro deste ano a Semana Nacional
de Arte Espírita. Na ocasião várias formas de expressão artísticas, como teatro,
música e dança servirão de ponte entre
o público e a Doutrina dos Espíritos. A
programação está sendo fechada e a iniciativa deverá ocorrer, simultaneamente,
em todos os estados brasileiros. Mais informações podem ser encontradas no site
www.arteespirita.org.br .
Divulgação do livro espírita é prioridade na USE
Atendendo a pedidos a USE Regional São Paulo encaminhou uma remessa
de livros para o Piauí, visando fomentar
o estudo e entendimento do Espiritismo
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nos moldes da codificação efetuada por
Allan Kardec. A ideia é apoiar a iniciativa dos amigos pioneiros na difusão do
Espiritismo por meio da abertura de um
Centro Espírita na cidade de São Pedro
do Piauí, em uma nova e fecunda fronteira para a divulgação do Espiritismo. Este
é um dos inúmeros trabalhos efetuados
com o apoio da Biblioteca Circulante
Fonte de Luz, da USE Estadual SP,
para a divulgação do livro e da mensagem espírita. Conheça esse espaço e o
seu rico acervo: Rua Dr. Gabriel Piza,
433 (metrô Santana, SP), de segunda
a sexta-feira (9 às 17 horas) e sábados
(9 às 12 horas).
USE Marília prepara monitores
para o ESDE
No dia 4 de julho, em Marília, foi

realizado o curso sobre o ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
( FEB), com o objetivo de estimular
a sua implantação nas casas espíritas.
Participaram vinte e sete pessoas de
doze casas espíritas de Marília, Garça,
Tupã e Pompeia. O curso foi ministrado por Marlene e Mário Gonçalves,
coordenadores dos Departamentos do
ESDE da USE Intermunicipal Ribeirão Preto e USE Estadual respectivamente. Acompanhe a programação
do Departamento do ESDE pelo site
www.usesp.org.br.
Visite nosso Portal na Internet:
www.usesp.org.br
Navegue, curta e envie sua
opinião.

Censo Demográfico 2010
Informações
Aos pesquisadores do IBGE, poderão ser respondidas as alternativas
ligadas ao código 610, todas relacionadas a uma mesma opção: Espírita.
A exemplo, poderão ser respondidas as opções: Espírita, Allan Kardec,
Cardecismo, Cardecista, Kardecismo,
Kardecista, Centro Espírita, Doutrina
Espírita, Federação Espírita Brasileira e Espiritismo, entre outras, como
estão relacionadas no documento do
IBGE.
Facilite ao recenseador, lembre
a ele o Código 610 e você estará
se declarando ESPÍRITA. Esta recomendação é dada pelo Diretor de
Comunicação Social da FEB, analisada a orientação do IBGE PARA O
CENSO 2010.

Anúncio Colchão Castor
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