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Como diria Cazuza “o tempo não
para” e eis que, novamente, fecha‑
mos a última edição do ano de nosso
Dirigente Espírita. Com o habitual
cuidado e carinho pensamos nas ma‑
térias, nos artigos, na entrevista, enfim,
cuidamos para que cada detalhe desta
edição levasse até nossos leitores as
energias amorosas que sempre pre‑
tendemos, em especial na publicação
que envolve o Natal e tudo o que ele
representa.
Sem querer parecer pretensio‑
sa, creio que conseguimos atingir o
resultado pretendido. Logo após a
mensagem da presidência, que faz um
balanço sobre o ano que se finda e as
projeções do ano que se prepara para
nascer, temos uma entrevista tocante
com uma autêntica representante da
ala feminina que torna o movimento
espírita pulsante e, mais do que isso,
demonstra que perseverança e amor
pela causa espírita são característi‑
cas que necessitam ser cultivadas e
estimuladas dentro do processo de
unificação. Seguindo essa viagem
pelas páginas de nossa publicação, há
um artigo que enfoca a importância de
resgatarmos a figura de Jesus no Natal
(não só nessa ocasião, obviamente) e a
matéria sobre os Encontros Fraternos

Martha Rios Guimarães
efetuados em agosto deste ano, vi‑
sando reunir lideranças espíritas para
confraternização e discussão de temas
importantes. Também brindamos o
leitor com mais um artigo bem atual
sobre o aspecto religioso da doutrina.
Não menos interessante, pode‑
mos garantir, são as matérias que
demonstram nossas atividades e
planos futuros, a forte presença
espírita na Bienal do Livro de São
Paulo, o Encontro de Mediunidade e
a cobertura do interessante 1º Grande
Encontro de Blocos, promovido pela
USE Regional SP, onde as Casas
Espíritas e seus trabalhos brilharam
e mostraram que há, sim, muita vida
inteligente no movimento espírita. E,
como de costume, vejam nossas dicas
de leitura e para o Evangelho no Lar,
os importantes assuntos de nossos
departamentos e confira, em Curtas e
Oportunas, as notícias de tudo o que
está sendo feito de bom para divulgar
a Doutrina Espírita.
Espero que nosso cardápio variado
possa agradar vocês, leitores amigos,
e desejo uma boa degustação. Ou me‑
lhor, uma boa leitura! E, claro, apro‑
veito para desejar a todos um Natal
com Jesus e um Ano Novo repleto de
força, fé e amor.

Visite nosso Portal:

www.usesp.org.br
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Mensagem da Presidência

RETROSPECTIVA E PROJEÇÃO
José Antônio Luiz Balieiro ‑ balieiro@escolasinterativas.com.br

Sempre oportuno lembrar que a
USE tem um planejamento para o seu
trabalho voltado à adequação e atendi‑
mento às casas espíritas, à aproximação
e convivência entre os espíritas e seus
núcleos de trabalho. Adotamos desde
2007 o Plano Geral de Trabalho que
projeta ações até o ano de 2012, subs‑
tituindo o que antes tratamos como
calendário de atividades ou plano geral
de atividades. Foi uma adequação e ali‑
nhamento à nomenclatura usada pelas
federativas brasileiras. Visa o plano
um olhar mais amplo de todas as áreas
e assim trabalhar com visão de futuro.
Dentro do processo, todos os itens
administrativos e operacionais passam
a ser meios facilitadores de atividades;
os programas e ações de caráter geral
e abrangente têm a responsabilidade
da comissão executiva, enquanto as
especificidades e ações operacionais
são desenvolvidas pelos departamen‑
tos. Pelo caráter de rede que tem, sem
ingerências da central que coordena,
estimula, motiva e orienta as ativida‑
des, é tarefa árdua para a USE apresen‑
tar balanço de atividades, pois elas se
multiplicam pelo estado, através dos

órgãos municipais, intermunicipais,
distritais e regionais. Eventos, seminá‑
rios, cursos, semanas e meses espíritas,
feiras do livro, feiras beneficentes,
programas e projetos assistenciais são
rotineiros nos órgãos e acontecem nos
vários quadrantes do estado. Da mesma
maneira, serviços permanentes como
edição de jornais, programas de rádio,
inserções sazonais em veículos de
divulgação, incluindo espaços em TV,
uso da internet, passam a ser habituais.
Relatar tudo isso, já o dissemos é
difícil, mas convenhamos seria também
leitura prolongada e cansativa. Opta‑
mos pelos relatos dos órgãos, dentro
de suas regiões, que são comunicados
em nossas reuniões gerais administra‑
tivas e que nos servem como modelo,
incentivo e experiência. Tratamos a
isso como práticas exitosas a serem
compartilhadas, ou seja, o nosso Ce‑
leiro, ambiente onde convivem ideias,
talentos e criatividade; um espaço para
relação de pessoas. Mas, de modo es‑
pecial, é bom registrar o compromisso
assumido com as campanhas perma‑
nentes (Comece pelo Começo, Viver
em Família, Evangelho no Lar e no

A NOVA ERA
A Nova Era é a chegada de um
novo tempo que não se faz novo pelo
passar dos anos, pelas experiências do
vivido nem pela sucessão de fatos que
marcam o andar das horas. A Nova Era
não será nova no cansaço de vidas tei‑
mosas, nos sonhos que não se fizeram
ações, na fala dos que a proclamam. A
Nova Era deverá fluir no inevitável do
vivido que, em suas consequências,
sinaliza o rumo a seguir. O novo é o
caminho sinalizado e, caminhar nele,

é a opção oferecida. Não nos compete
pensar construí‑lo, porquanto ele é a
resultante das experiências coletivas,
estando de forma inequívoca, sinaliza‑
do. O caminhante precisa ver o cami‑
nho por onde caminhar e, os que não
o vêm precisam confiar e se deixarem
conduzir.
O caminho da Nova Era é simples‑
mente Novo, nada mais e, por isso, seja
necessário trocar sandálias ou sapatos
gastos por terem caminhado muitos ou‑

Coração) originadas no estado; e as
campanhas permanentes oriundas do
CFN e FEB (Divulgação do Espiritis‑
mo, ESDE, Em Defesa da Vida) sempre
presentes em nossas pautas de trabalho
e que ocupam boa parte do tempo que
dedicamos às diversas tarefas.
Assim, processualmente, somar
as experiências conquistadas no pas‑
sado, valorizar o presente com novos
aprendizados, coloca‑nos em condições
de futuro promissor onde poderemos
nos aproximar de metas estabelecidas
para o estudo, divulgação e prática dos
ensinos espíritas. Para atender a este
planejamento é fundamental manter
o foco, sem desvios e sem novos ade‑
reços, evitando inovações e práticas
estranhas, preservando os princípios da
codificação espírita. Resta‑nos agrade‑
cer aos dirigentes e trabalhadores dos
órgãos, aos coordenadores de áreas
estaduais, aos Espíritos Benfeitores que
nos permitiram a direção e manutenção
de serviços, pelas oportunidades e re-alizações desta temporada de 2010. E
para 2011, que já aparece no horizonte,
uma nova lembrança: “mãos à obra”,
companheiros!

Adalgiza Campos Balieiro
tros caminhos; substituir roupas leves
ou pesadas previstas para intempéries.
O caminho decidirá o necessário no
caminhar. Talvez aconteça que a luz
que iluminará o novo caminho seja
excessiva e exija proteção adequada,
nada mais.
Somos os caminhantes que fazem
o caminho ao caminhar e, caminhando
o torna acessível a quem deseje nele
caminhar. Seja um construtor da nova
era!
3
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Perfil

Martha Rios Guimarães

Nasceu em Marília, interior paulista em 19 de abril de 1931. Teve o privilégio de nascer
em uma família espírita – dentro dos moldes antigos, como gosta de frisar nossa entrevistada
– e, assim, desde os 7 anos participava de reuniões na própria residência da família, tendo os
primeiros contatos com os trabalhos espíritas naquele local. Aos 79 anos de idade, recuperando
‑se de uma recente e delicada cirurgia no pâncreas, ela continua firme nos trabalhos da casa
espírita em que colabora e, também, nas atividades do movimento de unificação tendo, inclusive,
participado do 1º Grande Encontro de Blocos, promovido pela USE Regional São Paulo, no
mês de setembro último, causando grande emoção, nos que sabiam de suas condições físicas,
ao adentrar o salão do evento. Ali, das 9 às 14 horas, aproximadamente, participou ativamente
das atividades, incluindo a apresentação dos Cases de Sucesso da Distrital Vila Maria, que
ama de coração. Grande representante das mulheres que movimentam com firmeza e graça
o espiritismo no Brasil e no mundo e sendo um exemplo vivo de dedicação e carinho pelo
movimento unificacionista, ela é nossa entrevistada do bimestre.

Dirigente Espírita: Fale‑nos um pouco
dos seus primeiros contatos com a Doutrina
Espírita.
Maria Izabel da Silva: Meus pais já
eram espíritas quando nasci, porém, como
a maioria dos que praticavam a doutrina
naquela época, eram mais adeptos à prática
mediúnica do que ao estudo da base dou‑
trinária. Ainda assim, porém, foi possível
iniciar nos conhecimentos espíritas desde
pequena e, a partir dos 7 anos, participar
das reuniões do grupo sem sentir medo e,
principalmente, sabendo do que se tratava.
Lembro que, naquele tempo, a Doutrina Es‑
pírita não era vista com bons olhos e, portan‑
to, todos nós éramos vítimas de preconceito.
DE: Como foi sua vinda para São Paulo
e o que isso mudou seu envolvimento com
a Doutrina Espírita?
MIS: Mudamos para a capital pau‑
lista no ano de 1948. Aqui em São Paulo
passei a frequentar outras Casas Espíritas,
ouvir palestras, ler livros, enfim, comecei a
aprofundar os conhecimentos doutrinários.
Porém, por um bom tempo, não consegui
me identificar com uma só Casa Espírita, no
sentido de ter afinidades que me permitissem
fincar raízes e me dedicar ao trabalho.
DE: E como isso ocorreu?
MIS: No ano de 1969 meu pai desen‑
carnou vitimado por uma leucemia e eu,
então, fiquei adoentada, com os mesmos
sintomas que ele sentia no decorrer da do‑
ença. Foi quando cheguei ao Centro Espírita
Evangelho em Ação e, após passar pelo
Atendimento Fraterno e efetuar o tratamento
necessário, fiquei bem e fui convidada para
o trabalho. Desde então jamais me desliguei
da Casa e, atualmente, atuo no Atendimento
Fraterno, auxilio o Departamento de Orien‑
tação Doutrinária e represento a instituição
nas atividades da USE Vila Maria, da qual
ela participa.
DE: Como você conheceu a USE e
ingressou em suas fileiras?
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MIS: A USE me foi apresentada, na
década de 70, pelos maravilhosos amigos
Rubens de Souza, Joel Guedes e Francisco
Carneiro de Araújo que, ao lado de Carlos
Cirne (com quem pouco convivi) formavam
uma grande equipe do trabalho de unificação
aqui em nossa região. Comecei indo a pa‑
lestras, seminários e eventos realizados pela
USE, mas com o tempo percebi que podia
colaborar, mesmo que minimamente, com
esse lindo trabalho de união dos espíritas.
Minha primeira tarefa foi como Educadora
Espírita da Infância em uma instituição
que não era adesa à USE, mas precisava
de apoio. Posteriormente, passei a fazer o
mesmo trabalho no CE As Três Estrelas
Divinas (também membro da Distrital Vila
Maria). Em seguida, auxiliei na formação
de grupos de jovens e participei do Coral
Unificado – grupo musical formado com
elementos de várias Distritais, que existiu
nos anos 70, e que cantava em eventos da
unificação.
DE: Fale‑nos um pouco de suas tarefas
atuais em prol do Espiritismo.
MIS: Um dos trabalhos que mais gosto
de fazer é conhecer oradores e convidá‑los
para visitar nossas Casas Espíritas. Acho
muito importante ouvirmos pessoas dife‑
rentes, fazer novos amigos, enfim, essa ação
simples movimenta o Espiritismo e possi‑
bilita a troca de experiências. Também faço
parte da Diretoria Executiva, como segunda
secretária, da USE Vila Maria onde, ainda,
trabalho na área de Assistência e Promoção
Social. Nesse campo, tenho procurado
encontrar parceiros na área de saúde para
fazer palestras sobre temas variados que
interessem à comunidade em que estamos
inseridos (espíritas ou não) porque, acho,
que a prevenção é essencial no bem-estar
dos seres humanos.
DE: Na sua opinião, qual a colaboração
da USE no cenário espírita?
MIS: Ao propiciar esclarecimento e

Maria Izabel da Silva

possibilitar a troca de experiências, a USE
auxilia no crescimento das Casas Espíritas
e, claro, dos seus participantes. E, bem o
sabemos, quando crescemos, tudo à nossa
volta cresce também. Outro grande benefício
proporcionado pela unificação, a meu ver, é
a diminuição dos “donos de centro” – anti‑
gamente era muito comum e, hoje, são bem
mais raros esses casos.
DE: Você sempre cita a importância do
sexo feminino no desenvolvimento da Dou‑
trina Espírita. Fale‑nos um pouco sobre isso.
MIS: Creio que não podemos pensar em
Espiritismo, em movimento espírita, sem a
presença feminina. E é fácil notar o porquê:
em qualquer evento, qualquer reunião de
uma Casa Espírita, nós estamos em maior
número. Sem querer provocar discussões,
acho que isso se dá pelo fato das mulheres
estarem mais sensibilizadas e preparadas
para mudanças e, também, por serem mais
ativas e participantes. É uma grande força
a movimentar o Espiritismo e eu fico feliz
em fazer parte deste grupo.
DE: Suas considerações finais, por
favor.
MIS: Sou Espírita e useana do fundo
do meu coração, como algo que faz parte
do meu ser. O trabalho pela doutrina me fez
crescer como ser humano e como espírita.
Aprimorou a forma como me relaciono
com as pessoas dando‑me mais paciên‑
cia e coragem para pedir perdão, sempre
que necessário. Gostaria de dizer a quem
ainda não conhece a beleza da união, que
busque informações: leia, tire dúvidas, vá
a trabalhos. Mas, acima de tudo, que passe
a colaborar com as atividades, afinal, nós
fazemos o movimento de unificação acon‑
tecer e só nós, juntos, poderemos fazer com
que ele cresça cada vez mais. Por último,
deixo minha profunda gratidão por esse
carinho, por essa distinção e gentileza de
me incluírem nas páginas deste jornal que
tanto amo.
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UM PRESENTE PARA JESUS
Wellington Balbo
Dezembro é o mês da caridade por‑
quanto a comemoração do nascimento
de Jesus tem o poder de sensibilizar um
grande número de pessoas. É mesmo
emocionante lembrar que há pouco mais
de dois mil anos esteve neste planeta
encarnada a figura mais nobre e digna
que a história humana já registrou. Nesta
época somos impelidos a pensar mais no
próximo motivados que estamos pela
doce mensagem de Jesus. Ah, o natal,
suas luzes e cores. Seus enfeites, sua
beleza e atmosfera inebriante. Ah, o natal
e seus presentes tão bem explorados pelo
comércio. O natal tão esquecido, mas ao
mesmo tempo tão lembrado. Esquecido
em sua essência, no entanto lembrado em
suas vendas, no movimento, nas plani‑
lhas. Nada contra as vendas, porém tudo
a favor do natal e sua essência.
Ei, uma boneca para esta criança,
uma bola de futebol para este garoto...
Ora, e para o aniversariante? Nada? E
Jesus, o que recebe? O que comprar para
Jesus? Um novo carro? Um apartamen‑
to? Quem sabe um vídeo game para o
mestre ou talvez um computador para
que ele se conecte ao mundo virtual.
Como presentear convenientemente
alma tão especial e querida por nós?
Como retribuir com coerência tudo o

que Ele fez pela humanidade? Há algum
tempo o “presenteamos” com coroas de
espinhos. Época remota, triste, inglória.
Ocasião em que perambulávamos pelas
sendas da ingratidão. Estamos, entre‑
tanto, aprendendo a agradecer. Portanto,
mais amadurecidos, o que comprar para
Jesus? Como agradecê‑lo? Será que o
mestre pediu algum presente especial?
E será que esse presente está acessível
a todos, enfim, será que todos poderão
adquirir um presente para dar ao mestre
em seu aniversário?
Ensina o bom-senso que sim. Todos
poderão presentear Jesus, desde os mais
abastados até aqueles cujos recursos
financeiros são ínfimos. No aniversário
do Nazareno poderemos homenageá‑lo,
prestigiá‑lo e demonstrar todo nosso
amor e gratidão. Mas, como? Onde
encontraremos um presente à altura de
Jesus?
Fácil. Em nosso coração. Isso mes‑
mo; o presente de Jesus está em nosso
coração. Poderemos, pois, presentear
Jesus com o que temos de mais nobre em
nossa alma atendendo a um de seus pedi‑
dos: Amando o próximo! Assim mesmo,
no gerúndio: amando, amando, amando...
O presente para dar a Jesus é fazer
transbordar de nós o amor pelo seme‑

lhante. É a prática da compreensão e do
respeito. A vivência fraterna, o apoio
e a atenção dedicada ao companheiro
em momento difícil. Presentear Jesus é
abster‑se de julgar, é perdoar ilimitada‑
mente, é pregar a paz exemplificando
‑a, é desvencilhar‑se dos lamentáveis
preconceitos. Presentear Jesus é deixar
de rotular os outros, é trabalhar pelo
crescimento da sociedade, é ter consci‑
ência de que somos todos irmãos e que
não haverá felicidade completa enquanto
alguns perecerem de fome, sede e frio.
Tarefa fácil presentear o mestre? Óbvio
que não! Todavia, não tenhamos dúvi‑
da: Jesus merece, é o mais fiel amigo e
merece nosso empenho irrestrito para
a prática do amor que Ele também por
amor veio pessoalmente nos ensinar.
Incompreendido, presenteamo‑lo com
coroa de espinhos. Chegou, portanto, o
momento de presenteá‑lo com amor, não
apenas a boa vontade sazonal de compre‑
ender o outro na propícia época natalina,
mas o amor permanente que se estende
por todos os meses transformando‑os em
autênticos “dezembros”.
(*) O autor milita no Centro Espírita
Joana D’Arc, em Bauru/SP e contribui
com vários jornais e sites espíritas.
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ENCONTROS FRATERNOS DE UNIFICAÇÃO APROXIMAM
LIDERANÇAS DO MOVIMENTO DE UNIÃO PAULISTA E,
AINDA, ESTIMULAM A AMIZADE

O opúsculo “Orientação ao Centro Espírita” foi uma das atrações, sendo alvo de discus‑
são em todas as cidades onde se realizaram os Encontros Fraternos.

Mostrando a USE presente nos
diversos polos do Estado, e visando a
aproximação e a convivência entre os
Órgãos de Unificação, estivemos nos
dias 28 e 29 de agosto, reunidos nos
Encontros Fraternos nas cidades de:
Bauru, Campinas, Catanduva e São Pau‑
lo. Ao todo estiveram conosco 11 (onze)
USEs Regionais, 16 (dezesseis) USEs
Intermunicipais, 8 (oito) USEs Distri‑
tais, contabilizando aproximadamente
cem pessoas reunidas em todos esses
locais. Relembrando a importância das
viagens e da visitação como na pioneira
Caravana da Fraternidade, vivemos
riquíssimas trocas de experiências e
sentimos a ênfase dada em todo o Estado
na divulgação da Doutrina Espírita. O
programa de atividades envolveu o lan‑
çamento, estudos, discussões em grupos
e no plenário, sobre o livro “Orientação
aos Órgãos de Unificação”. Um dos ob‑
jetivos dos Encontros foi a divulgação
do livro aos Órgãos para que os mesmos
6

possam disseminá‑lo junto aos seus di‑
rigentes, no sentido de que a obra possa
ser utilizada como ferramenta auxiliar
às atividades dos Órgãos. Completan‑
do o programa de atividades tivemos
homenagem a Bezerra de Menezes
(Apóstolo da Unificação dos Espíritas);
apresentação dos livros das Edições
USE “A meta somos nós”, de Adalgiza
Campos Balieiro, e “A Visão Crítica de
um Médico Espírita”, com trabalhos e
pesquisas do Dr. Luiz Monteiro de Bar‑
ros; distribuição do Plano de Trabalho do
Movimento Espírita Brasileiro da FEB
para o período de 2007‑2012; palavra
dos Departamentos da USE e dos Ór‑
gãos presentes; comunicados da USE e
o relançamento da Campanha Viver em
Família. Vejamos, a seguir, o que ocorreu
em cada uma dessas reuniões.
Campinas
Acolhidos pela hospitalidade das
USEs Regional e Intermunicipal Cam‑

pinas, representadas na oportunidade
por seus presidentes Rubens Toledo e
Alberto Leite, respectivamente, no dia
28 de agosto foi realizado o Encontro
Fraterno atendendo à antiga área do
chamado bloco centro. O programa
único para as quatro cidades que rece‑
beram o evento teve como prioridade o
lançamento, apresentação e trabalho em
torno do livro “Orientação aos Órgãos
de Unificação” e revisão do histórico
momento da Caravana da Fraternidade
e sua projeção nos dias atuais.
José Antônio Luiz Balieiro fez breve
exposição sobre as ações do CFN, en‑
volvendo como ação processual o Plano
Geral de Trabalho, o livro Orientação ao
Centro Espírita e o, agora lançado, livro
Orientação aos Órgãos de Unificação.
Mostrou o compromisso das federati‑
vas com o CFN e a utilidade de seus
enunciados para a maior dinamização
das atividades espíritas. Seguindo, com
a assessoria de João Thiago, através de
dinâmica de grupo, foi conhecido texto
de várias partes do livro Orientação aos
Órgãos, possibilitando aos presentes um
conhecimento geral deste manual. Em
outro exercício a Mensagem Unificação,
de Bezerra de Menezes, foi analisada
pelo grupo, com a participação de Ado‑
nay e Ortiz. Finalizando o encontro fo‑
ram dadas informações sobre a Caravana
da Fraternidade, o trabalho de Leopoldo
Machado e seus companheiros, entre eles
Carlos Jordão da Silva, de nossa USE;
sobre os lançamentos de livros da USE;
atividades de vários departamentos com
destaque para a próxima COMJESP e
farta distribuição de material de divul‑
gação.
Registradas as presenças da USE
Regional de Campinas, Piracicaba, Mogi
‑ Mirim através de seu DM e Rio Claro;
também várias USEs locais como Cam‑
pinas (anfitriã do evento), Americana,
Limeira e ainda várias casas espíritas
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ros das Regionais de
Ribeirão Preto e de
Franca. Assim como
das Intermunicipais
de Pedregulho, Bata‑
tais, Fernandópolis,
Franca, Ribeirão Pre‑
to e de Catanduva, a
cidade que nos recep‑
cionava.
Esse encontro,
promovido pela USE
Estadual, também
contou com a presen‑
ça dos representantes
Em Campinas, discussões em grupo possibilitam a troca de ideias,
da Diretoria Execu‑
um dos objetivos da iniciativa.
tiva e dos Departa‑
da cidade de Campinas, ainda a ADE mentos do Livro e do ESDE – Estudo
Campinas. A USE foi representada pelos Sistematizado da Doutrina Espírita.
diretores Balieiro, João Thiago, Adonay
e Ortiz e por dirigentes do Departamento
Bauru
de Mocidade. O evento reuniu trinta e
Os amigos de Bauru nos proporcio‑
seis trabalhadores.
naram uma confraternização com uma
acolhida fraterna e muito amigável. Es‑
Catanduva
tivemos reunidos, em 29 de agosto, com
Catanduva nos acolheu fraternal‑ a participação de três USEs Regionais
mente e nos recebeu de braços abertos, a saber: Marília, Bauru e Jaú. Também
no sábado, dia 28 de agosto. Compa‑ conosco companheiros das USEs In‑
nheiros de várias cidades lá estavam termunicipais de: Marília, Bauru, Jaú,
num envolvimento de amizade, compa‑ Lins, Garça e Tupã, além de jovens dos
nheirismo e muito trabalho. Harmonia, Departamentos de Mocidade de Bauru,
aproximação e convivência foi a tônica Marília, e, representantes de Casas Espí‑
de nosso encontro. Dúvidas, reflexões, ritas da Região. A atividade teve a parti‑
sugestões de trabalho, apresentações de cipação dos Diretores da USE do Estado
propostas e planejamento das atividades de São Paulo: Neli Del Nery Prado (2ª
foram amplamente dialogadas e discu‑ Vice Presidente), Rosana Amado Gaspar
tidas por todos, tendo como roteiro das (1ª Tesoureira), Hélio Alves Corrêa (2º
conversações o livro “Orientação aos Secretário) e José Silvio Spinola Gaspar
Órgãos de Unificação”, cujo material (Departamento do Livro). Os objetivos
riquíssimo e orientativo proporcionou do Encontro foram plenamente atingidos
não só uma maior aproximação, mas, em relação à apresentação, estudo e tra‑
também, deu segurança e solidificou o balho do Livro: Orientação aos Órgãos
trabalho das lideranças espíritas em suas de Unificação. Após a apresentação do
localidades e regiões.
Livro, foram feitas atividades dinâmicas
A troca de experiências foi outro de onde resultaram o resumo dos princi‑
ponto importante da reunião a se con‑ pais tópicos levantados pelos grupos de
siderar. As dificuldades apresentadas estudo: 1‑ Os verdadeiros assistidos das
eram comuns. Com a união do grupo, Casas Espíritas são os trabalhadores com
buscou‑se o fortalecimento dos órgãos quem convivo várias horas na semana, e
de unificação para que cumpram seu não os freqüentadores que estão lá por
papel de apoio, orientação e estímulo aos alguns minutos na semana; 2‑ Derrubar
centros espíritas. Foi importantíssima a nossas máscaras para viver a irmandade;
presença e a participação de companhei‑ 3‑ Pensamentos diferentes são comple‑

Dirigente Espírita

mentares não necessariamente opostos;
4‑ Respeitar as diferenças; 5‑ Importante
são as mensagens recebidas da Espiritu‑
alidade, não os Espíritos que as ditam; 6
‑ Importância do Pensamento Crítico. A
apresentação do livro e as dinâmicas esti‑
verem sob a responsabilidade do Gaspar,
possibilitando a todos os presentes o
envolvimento, estudo e conhecimento
maior do livro para futuras aplicações
nas suas regiões e Casas Espíritas. Foram
dados destaques especiais aos livros de
Edição USE lançados em 2010, divulga‑
ção da próxima COMJESP, divulgação
do ESDE, atividades da USE e dos
Departamentos Estaduais, bem como os
representantes locais de órgãos falaram
sobre as notícias e realizações dentro das
suas Regiões.
São Paulo
Realizado no dia 29 de agosto de
2010, o encontro da região metropolitana
de São Paulo e do ABC, Baixada San‑
tista, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira,
na Organização Religiosa Káritas, loca‑
lizado na Rua Cajaiba n° 1.000, Perdi‑
zes, instituição dirigida pelo Presidente
da Regional São Paulo Luiz Fernando
Penteado. Representando a Diretoria
da USE participaram a Vice‑Presidente
Julia Nezu, a Secretária Geral Neyde
Schneider, o 2° Tesoureiro Adonay
Fernandes e membros do Departamento
de Mocidade Rodrigo Prado e Paula Mi‑
kami. Participaram as Regionais de São
Paulo, representada pelo seu Presidente
Luiz Fernando Penteado, os Secretários
Sidnei Batista e Rodrigo Prado e a Re‑
gional de Cachoeira Paulista represen‑
tada pelo Mariano. Participaram ainda
as USE Intermunicipal de Guarulhos e
as Distritais Pirituba, Ibirapuera, Penha,
Casa Verde, Pinheiros, Lapa, Jabaquara e
Santana, num total de 20 pessoas.
Julia Nezu apresentou em slides
sobre o novo manual de Orientação aos
Órgãos de Unificação (OOU) do Con‑
selho Federativo Nacional, da FEB. Em
seguida, Neyde Schneider realizou uma
dinâmica com os participantes sobre os
assuntos que compõem o livro referido
para que os dirigentes dos órgãos tomas‑
7
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Luiz Fernando Penteado, Julia Nezu e Neyde Schneider,
da USE-SP durante Encontro Fraterno em São Paulo.

sem conhecimento do
seu conteúdo e tam‑
bém que o repassem
aos demais membros
das respectivas comis‑
sões executivas dos
órgãos da USE. Ao
final, Luiz Fernando
coordenou a dinâmica
para o fechamento do
exercício sobre união.
Na terceira parte
do programa o mem‑
bro do Depto. de Mo‑
cidade e Presidente da
USE Distrital Penha,

Rodrigo Prado, apresentou o institucio‑
nal da próxima COMJESP – Confrater‑
nização das Mocidades e Juventudes
Espíritas do Estado de São Paulo que
acontecerá em Guarulhos, no espaço
Prisma, com os objetivos de estudo,
estímulos à vivência dos princípios es‑
píritas e à busca do autoconhecimento,
incentivo à participação e integração dos
jovens nos trabalhos de mocidade e mo‑
vimento juvenil de unificação e o preparo
do jovem para o trabalho nas instituições
espíritas. O tema central escolhido foi
“O essencial é invisível aos olhos – em
busca das respostas interiores para viver
os prazeres da Alma”.

ENCONTRO NO RIO – USE E CEERJ
Reuniram‑se no Rio de Janeiro, na sede
do CEERJ, atendendo à programação do
Conselho Federativo Nacional, a União das
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo
(USE) e o Conselho Espírita do Estado do
Rio de Janeiro (CEERJ), no dia 14 de agosto
de 2010, para encontro de trabalho visando à
apresentação, estudo e divulgação do opús‑
culo Orientação aos órgãos de Unificação e
incentivando a revivência da Caravana da
Fraternidade nos dias atuais. Presentes à
reunião Antônio César Perri de Carvalho, Se‑
cretário Geral do CFN; Humberto Portugal
Karl, Diretor da área de Unificação do CE‑
ERJ e José Antônio Luiz Balieiro, presidente
da USE, acompanhados de membros da
secretaria do CFN e das diretorias das duas

federativas. O tema central do encontro foi
orientado por César Perri, Célia Maria Rey
de Carvalho e Roberto Versiani, todos do
CFN, através de exposições e vivências em
grupo, mantidas por produtivo áudio‑visual.
Foram focados assuntos referentes à FEB e
CFN, o motivo maior da reunião que era o
livro Orientação aos Órgãos de Unificação.
César Perri pronunciou conferência alusiva
a este lançamento e à caravana da fraterni‑
dade, grande movimento de visitação aos
estados brasileiros coordenada por Leopoldo
Machado.
Na oportunidade, as federativas USE e
CEERJ apresentaram proposta a ser enviada
ao CFN, juntando orientações textuais, dos
Espíritos Codificadores e seus colaboradores,

para a tarefa da Doutrina Espírita relativamen‑
te à Educação, de criação de área de educação
junto às comissões regionais do conselho
federativo nacional da federação espírita
brasileira. A delegação da USE nesta jornada
esteve composta por Júlia Nezu Oliveira, Neli
Del Nery Prado, Neyde Schneider, Hélio Al‑
ves Correa, Rosana Amado Gaspar, Adonay
Fernandes de Andrade, Silvio José Gaspar,
Adalgiza Campos Balieiro, Luiz Fernando
Penteado, José Abreu da Conceição e José
Antônio Luiz Balieiro.
Durante a apresentação da confreira
Célia Maria Rey de Carvalho, através do
médium Alexandre Pereira, o Espírito
Antonio Luiz Sayão, grafou a seguinte
mensagem:

CORAÇÕES EM CRISTO
Congregados os corações em Cristo
Jesus, busquemos institucionalizar o
amor de Deus. O movimento espírita é
o coletivo. É possível levar do individual
ao coletivo as ações de implantação do
amor, em traduções adequadas à reali‑
dade espiritual deste país e dos espíritos
que aqui estão encarnados. Somente este
esforço individual levará ao coletivo
a implantação dos objetivos maiores
estabelecidos pelos organizadores do
espaço, a fim de atingirmos a vontade
8

de Deus para o movimento espírita na
Pátria do Evangelho.
Não identifiquemos os obstáculos
sem antes vislumbrarmos as soluções,
à custa de cairmos em estado de pes‑
simismo e derrota. Daqui para lá, é
preciso que nos unamos, pois, embora
o progresso seja irresistível, conta com
nossa colaboração na execução do
bem. Não esperemos que se abram por‑
tas sem o “querer reforçado”. À custa
do sacrifício, o Mestre Amado nos

perpetuou a mensagem da Boa Nova.
Esperemos que logo as ações indi‑
viduais possam formalizar no coletivo
o que é necessário: unir aqueles que
almejam o amor de Deus, tanto insti‑
tucionalizado no movimento espírita,
quanto vivido de forma incondicional.
Esperemos em Cristo-Jesus e
façamos do movimento espírita institu‑
cionalizado “um só coração”.
Antonio Luiz Sayão
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PROJETO ARROJADO AMPLIA O CONHECIMENTO
SOBRE O ESPIRITISMO
Recentemente foi lançada a Cole‑
ção Espiritismo na Universidade. Esta
coleção foi idealizada para ampliar a
bibliografia existente sobre o Espiri‑
tismo, especificamente traz ao público
pesquisas produzidas no meio acadêmi‑
co. As organizadoras da coleção, Cléria
Bittar Bueno e Nadia Marcondes Luz
planejam – em parceria com o Centro
de Cultura, Documentação e Pesqui‑
sa do Espiritismo Eduardo Carvalho
Monteiro (CCDPE‑ECM) – lançar 3
títulos por ano num total de 50 títulos,
contendo teses de doutorado e dis‑
sertações de mestrado que tratem dos
múltiplos aspectos do Espiritismo. A
parceria também conta com o apoio da
Universidade de Franca (UNIFRAN).
No último encontro da Liga de Pes‑
quisadores do Espiritismo, ocorrido no
CCDPE‑ECM em agosto, foi lançado o
segundo volume da coleção e o terceiro
volume está pronto para ser lançado até
o final deste ano de 2010. O primeiro
volume, Voluntários, de Jáder dos Reis
Sampaio, é uma tese de doutorado que

trata do voluntariado no terceiro setor e
faz um estudo de caso em uma grande
creche espírita. O segundo volume,
Unir para difundir, uma dissertação
de mestrado de autoria de Jeferson
Betarello, que enfoca as instituições fe‑
derativas do Movimento Espírita e seus
impactos no crescimento do Espiritis‑
mo. A obra narra o percurso da origem
e do desenvolvimento do Espiritismo,
da Europa ao Brasil, destacando que
sua consideração no cenário nacional
incidiu mais em sua vertente religio‑
sa, comparativamente às científica e
filosófica, pois encontrou na premissa
“fora da caridade não há salvação” o
elemento ideal para se implantar e ser
reconhecida no país, fazendo adeptos.
No encontro também foi lançado um
livro contendo textos selecionados
do 5o. Encontro da Liga, ocorrido em
2009, intitulado A Temática Espírita
na pesquisa contemporânea.
Os livros publicados pelo CCDPE
‑ECM podem ser adquiridos pela inter‑
net acessando o site www.ccdpe.org.br.

Além desses livros o CCDPE‑ECM
tem a missão de publicar outros
livros que tratem de temas relevan‑
tes para aprofundar o conhecimen‑
to do Espiritismo. Mais informa‑
ções sobre os livros e eventos do
CCDPE‑ECM estão disponíveis pelo
fone (11) 5072‑2211.

NOVO LANÇAMENTO DAS EDIÇÕES USE
ENFOCAM A EDUCAÇÃO
A Meta Somos Nós, de Adalgiza
Campos Balieiro é o mais recente
lançamento das Edições USE (União
das Sociedades Espíritas do Estado
de São Paulo) analisa desde a evolu‑
ção da espécie humana, a relevância
da família, da escola em sua ação
educativa, a conduta sustentada por
razão e/ou emoção, o amor como
emoção básica, a proximidade
como fundamento, exercícios de
convivência, orientação às crianças,
chegando à formação de educadores
espíritas infantoj uvenis. Coloca a
necessidade de se preocuparem os
espíritas com o fortalecimento e a
valorização do lar, onde devem ser

cumpridas as verdadeiras tarefas
espíritas, ou seja, a prática dos en‑
sinos de Jesus. Propõe mudanças na
evangelização, o que exige a cons‑
trução do pensamento crítico e co‑
ragem para propor novos caminhos.
Demonstra ainda que, no espaço do
viver em que as pessoas se harmoni‑
zam, “resguarda‑ se o efeito da ação
efetiva e simples da convivência”.
Na formação de evangelizadores,
sugere que nos encontros cuide‑ se
mais das “pessoas que evangelizam
e menos de programas, de materiais
e de recursos”. Inclui, ao final, tex‑
tos relevantes, inclusive a fábula do
Jabuti Tibúrcio.
9
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ESPIRITISMO RELIGIOSO:
UM FENÔMENO BRASILEIRO?

Cláudia Maria Navarro

...o Espiritismo então é uma religião?
– Perfeitamente! sem dúvida; no sentido
filosófico, o Espiritismo é uma religião, e
nós nos ufanamos disso...
(Allan Kardec)
O Espiritismo é filosofia, ciência ou
religião? Para muitos pode parecer lógico
seu tríplice aspecto. Mas seria o aspecto
religioso evidente para todos? O aspecto
religioso do Espiritismo seria uma realidade
cultural brasileira, diferente do Espiritismo
originado em terras francesas? Nos primei‑
ros tempos que se seguiram à publicação de
O Livro dos Espíritos, Kardec usou frequen‑
temente a palavra moralidade para se referir
a aspectos da nova doutrina que remeteriam
a um sentimento religioso, ou que levariam
o homem a uma transformação moral na
direção do Bem.
Mais tarde, exatamente no ano de 1865
o Espiritismo aporta “oficialmente” em
terras brasileiras e aqui começa a ganhar
progressivamente contornos religiosos,
dado à identificação dos espíritas brasilei‑
ros com o lema “Fora da Caridade não há
salvação”. Mas então as características do
povo brasileiro teriam sido responsáveis
por esse “abrasileiramento” do Espiritismo,
que segundo interpretações materialistas
poderiam ser uma deturpação da filosofia
francesa original? Seria o Espiritismo fruto
do “misticismo da tradição cultural brasi‑
leira”? Seria o “Espiritismo Religioso” um
fenômeno cultural exclusivamente brasilei‑
ro, uma espécie de ressignificação ” de uma
Filosofia francesa, concebida exclusivamen‑
te pela mente de um pedagogo francês?
A Doutrina Espírita, como sabemos, não
foi fruto da elaboração mental exclusiva de
um pedagogo francês chamado Hyppolite
Léon Denizard Rivail, mas um trabalho
conjugado dos espíritos desencarnados sob
a coordenação de Jesus para trazer à Huma‑
nidade o Consolador Prometido.
Considerando que o Espiritismo veio
à Terra pelo trabalho amoroso de Jesus, que
para o Brasil transplantou a árvore de seu
Evangelho, remontemos aos esclarecimen‑
tos de Humberto de Campos no livro “Brasil,
coração do Mundo, Pátria do Evangelho” e
busquemos esclarecimentos mais específicos
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nas palavras de Emmanuel, na introdução
da referida obra:
“Nessa abençoada tarefa de espiritua‑
lização, o Brasil caminha na vanguarda. O
material a empregar nesse serviço não vem
das fontes de produção originariamente
terrena e sim do plano invisível, onde se
elaboram todos os ascendentes construtores
da Pátria do Evangelho.” (...)
“Jesus transplantou da Palestina para
a região do Cruzeiro a árvore magnânima
do seu Evangelho, a fim de que os seus
rebentos delicados florescessem de novo,
frutificando em obras de amor para todas
as criaturas. Ao cepticismo da época soará
estranhamente uma afirmativa desta natu‑
reza. O Evangelho? Não seria mera ficção
de pensadores do Cristianismo o repositório
de suas lições? Não foi apenas um cântico
de esperança do povo hebreu, que a Igreja
Católica adaptou para garantir a coroa
na cabeça dos príncipes terrestres? Não
será uma palavra vazia, sem significação
objetiva na atualidade do globo, quando
todos os valores espirituais parecem des‑
cer ao sepulcro caiado da transição e da
decadência? Mas, a realidade é que, não
obstante todas as surpresas das ideologias
modernas, a lição do Cristo aí está no pla‑
neta, aguardando a compreensão geral do
seu sentido profundo.” (...)
“Se outros povos atestaram o pro‑
gresso, pelas expressões materializadas e
transitórias, o Brasil terá a sua expressão
imortal na vida do espírito, representando
a fonte de um pensamento novo, sem as
ideologias de separatividade, e inundando
todos os campos das atividades humanas
com uma nova luz.”
Recordando o codificador busquemos
saber o que pensava Kardec sobre o aspecto
religioso do Espiritismo. Quando remonta‑
mos ao último discurso de Kardec datado
de 1º. de novembro de 1868, por ocasião da
Sessão Anual Comemorativa dos Mortos,
proferido na Sociedade de Paris, intitulado
“O Espiritismo é uma Religião?”, publica‑
do em dezembro de 1868 encontramos o
seguinte:
– “... Se assim é, dirão, o Espiritismo
então é uma religião? – Perfeitamente! sem
dúvida; no sentido filosófico, o Espiritismo

é uma religião, e nós nos ufanamos disso,
porque ele é a doutrina que funda os laços
de fraternidade e da comunhão de pensa‑
mentos, não sobre uma simples convenção,
mas sobre as mais sólidas bases: as leis da
própria Natureza. Por que então declaramos
que o Espiritismo não é uma religião? Por
isso que só temos uma palavra para expri‑
mir duas ideias diferentes e que na opinião
geral, a palavra religião é inseparável da de
culto: revela exclusivamente uma ideia de
forma, e o Espiritismo não é isso. Se o Espi‑
ritismo se dissesse uma religião, o público só
veria nele uma nova edição, uma variante,
se assim nos quisermos expressar, dos prin‑
cípios absolutos em matéria de fé, uma casta
sacerdotal com seu cortejo de hierarquias,
de cerimônias e de privilégios; o público
não o separaria das ideias de misticismo
e dos abusos, contra os quais sua opinião
tem‑se elevado tantas vezes. Não possuindo
nenhum dos caracteres de uma religião, na
acepção usual da palavra, o Espiritismo não
poderia nem deveria ornar‑se com um título
sobre o valor do qual inevitavelmente se
estabeleceria a incompreensão; eis porque
ele se diz simplesmente: doutrina filosófica
e moral...”
Concluímos, portanto, com Kardec, que
não existe Espiritismo Francês ou Espiritis‑
mo Brasileiro, mas apenas Espiritismo que
bem estudado e compreendido nos faz ver
que trata‑se de uma Doutrina com evidentes
culminâncias religiosas pelas orientações
que oferece, por levar o homem a refle‑
xões que o aproximem de Deus, e pelos
princípios fundamentais que a norteiam. O
Espiritismo é, pois religião no abrangente
significado dessa palavra, como a entedia
Allan Kardec. Diz‑nos Kardec: “os Espíritos
proclamam um Deus único, soberanamente
justo e bom; eles dizem que o homem é livre
e responsável por seus atos, recompensado
ou punido pelo bem ou pelo mal que houver
feito; colocam acima de todas as virtudes
a caridade evangélica e a seguinte regra
sublime ensinada pelo Cristo: fazer aos
outros como queremos que nos seja feito.
Não são estes os fundamentos da religião?”
(*) Presidente da Intermunicipal de
Araraquara.

Novembro/Dezembro de 2010

Dirigente Espírita

BALANÇO DAS ATIVIDADES DA USE SP EM 2010
DEMONSTRAM SALDO POSITIVO E JÁ PREPARA AS
AÇÕES PARA ANO NOVO: É A USE EM AÇÃO!

Redação

O ano de 2010 começou, como não
poderia deixar de ser, com as homenagens
aos 100 anos de Chico Xavier, em abril,
quando foram realizados seis encontros
regionais simultâneos, em seis cidades
paulistas: Araçatuba, Bauru, Ribeirão
Preto, São José dos Campos, São Paulo e
Sorocaba. Além dessa grande comemora‑
ção, os departamentos também trabalharam
bastante, oferecendo cursos semestrais
de Preparação para Educadores da In‑
fância; Encontros semestrais da área de
Mediunidade; Encontro Estadual da área
de Educação Espírita e Família; Encontro
Estadual da área de Assistência Espiritual
no Centro Espírita; cursos, seminários,
reuniões para implantação, Encontro Es‑
tadual da área de Ensino Sistematizado
da Doutrina Espírita (ESDE) e na área do
Livro Espírita, além de reuniões ordinárias,
confraternizações regionais e encontros
de dirigentes na área de Mocidade. Toda
essa movimentação, porém, não resume
o esforço da USE SP em disponibilizar
experiências e informações, bem como se
aproximar cada vez mais – de forma dou‑
trinária, mas acima de tudo, fraterna – dos
órgãos que a compõe. Nesse sentido, a USE
do Estado de São Paulo, participou ativa‑

mente do 3º. Congresso Espírita Brasileiro
e Reunião Extraordinária das Comissões
Regionais do CFN, em abril, em Brasília;
dos Encontros de trabalho (nos meses de
junho e agosto) com o Conselho Espírita
do Estado do Rio de Janeiro (CEERJ) ‑ no
Rio de Janeiro e São Paulo; participou e
ofereceu apoio na reunião extraordinária
do CFN, em agosto, na capital paulista,
quando houve lançamento do filme Nosso
Lar; participou da Bienal do livro em São
Paulo, também em agosto, no espaço da
FEB (vide matéria nesta edição); promoveu
os Encontros Fraternos de Unificação, em
agosto, simultâneos, em quatro cidades
paulistas: Campinas, Catanduva, Bauru e
São Paulo e, por fim, organizou atividades
administrativas e burocráticas, reuniões
ordinárias do CA e CDE.
O ano de 2011 promete muita ação e
o Plano Geral de Trabalho (PGT) já está
elaborado e prevê, entre outras realizações,
reuniões ordinárias, encontros estaduais,
seminários e cursos das áreas de Atendi‑
mento Espiritual à Casa Espírita, Mediu‑
nidade, Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita, Educação Espírita da Infância,
Mocidade, Educação e Família e Livro
Espírita. Serão mantidos os Encontros Fra‑

ternos de unificação nos meses de março e
agosto – onde a confraternização se une à
troca de experiências e materiais ‑; Encon‑
tro da Comissão regional Sul do CFN no
Rio de Janeiro e reunião ordinária anual do
CFN em Brasília; participação na Bienal do
Livro, no Rio de Janeiro, através de espaço
no estande da FEB; comemoração dos 150
anos de O Livro dos Médiuns; preparação
e encaminhamento do 15º. Congresso em
Franca (2012); recuperação da sede so‑
cial, com reforma parcial; viabilização de
novas edições e acordos comerciais com
Feparaná; adequação do estatuto social
e regimentos e reuniões administrativas
dentro do pressuposto no estatuto. Como
podemos observar, o leque de atividades é
extenso e variado, necessitando de muita
energia e união para realização de cada um
dos projetos idealizados. Assim sendo – e
aproveitando esse período de final de ano,
quando comumente nos entregamos a no‑
vos planos para o período vindouro – apro‑
veitamos para reforçar que a USE necessita
da colaboração de cada um porque, apenas,
verdadeiramente unidos teremos condições
de imprimir ao movimento espírita paulista
a força e grandiosidade que ele representa
para o Espiritismo.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA USE – CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
Data: 11 de dezembro de 2010, sábado ‑ Horário: das 15:00 às 18:00 horas
Programa: das 9 às 13 horas: reunião da DE com departamentos e
das 15 às 18 horas: Reunião do Conselho de Administração
Local: Sede da USE em São Paulo
Rua Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo
Convocados: Representantes das Use´s Regionais, diretores departamentais e executivos.
Informações: 11‑2950.6554
CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DA USE – CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
Data: 12 de dezembro de 2010, domingo ‑ Horário: das 08:30 às 13:00 horas
Programa: No início da manhã haverá recepção, credenciamento, café, e encaminhamentos, seguida de reunião do CDE,
com participação dos membros do CA. Após às 13 horas, almoço de confraternização.
Local: Sede da USE em São Paulo
Rua Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo
Convocados: Representantes das Use´s Intermunicipais, Municipais e Distritais,
todos os diretores, interessados na área de unificação.
Informações: 11‑2950.6554
11
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ENCONTRO ESTADUAL SOBRE ATIVIDADE
MEDIÚNICA ACONTECE EM SÃO PAULO
Julia Nezu - julianezu@terra.com.br

Aspecto do público presente ao Encontro.

Realizou‑se no dia 19 de setembro de
2010, o Encontro Estadual sobre Ativida‑
de Mediúnica, com o tema “Dimensões
Espirituais do Centro Espírita”, em São
Paulo, com a expositora e escritora espí‑
rita Suely Caldas Schubert. O encontro
teve a presença de 116 pessoas, tendo
a participação de algumas cidades do
interior do Estado de São Paulo e de
diversos bairros da região metropolitana
e do ABC. O evento foi promovido pelo
Departamento de Estudo e Prática da
Mediunidade, da União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo – USE
e apoio da Distrital Lapa.
Embora o livro trate também de reu‑
niões públicas e passes foi dado ênfase
às reuniões mediúnicas de desobsessão,
com destaque à participação dos respon‑
sáveis espirituais que coordenam essas
reuniões, embora seja imprescindível a
equipe de colaboradores encarnados bem
preparados, daí a necessidade de estudo e
preparação. Paulo Ribeiro, diretor desse
departamento, relata que Suely fez uma
ótima apresentação e que as perguntas
12

feitas pela plateia, composta de traba‑
lhadores e dirigentes da área mediúnica,
foram muito bem respondidas por ela.

realidade e necessidade do espírito co‑
municante?”
Referia‑ se ele ao diálogo muitas
vezes piegas onde se pretende esclare‑
cer com palavras melosas apelando‑se
à técnica do “perdoa meu irmãozinho,
Jesus te ama” e outras. Nessa pergunta,
Suely deu, segundo o depoimento do
Paulo Ribeiro, uma verdadeira aula
sobre o assunto afirmando que um dos
problemas nas equipes é exatamente os
esclarecedores que não se prepararam
para essa tarefa e repetem antigas formas
aprendidas no passado, sem um estudo
mais aprofundado da Doutrina Espírita.
Com relação a pergunta que lhe foi feita
sobre a presença de espíritos que se iden‑
tificam como “pretos velhos” nas sessões
mediúnicas, ela brincou afirmando que
atualmente o politicamente correto seria
chamá‑los de “afro‑descendentes ido‑
sos”, confirmando o que Divaldo Pereira
Franco já falara a esse respeito quando
lhe perguntaram. O encontro foi avaliado
positivamente por aqueles que partici‑
param e pela direção do departamento
de Estudo e Prática de Mediunidade da
USE, que realiza um encontro normal‑
mente no mês de março e, no segundo
semestre, no final de agosto ou meados
de setembro, de cada ano, com o intuito
de discutir e trocar experiências com os
trabalhadores e dirigentes dessa área para
a melhoria dessa atividade realizada nas
instituições espíritas.

Suely Caldas Schubert,
expositora e escritora.

Deu destaque à seguinte pergunta feita
por um jovem: “diante do avanço das
estratégias e sutilezas das obsessões, os
esclarecedores, também chamados de
doutrinadores, estariam, na atualidade
aptos a oferecerem esclarecimentos ob‑
jetivos que realmente dê bons resultados,
ou haveria necessidade de mudança ou
melhoria da linguagem adequando‑a à

José Antonio L. Balieiro e Luiz Fernando
Penteado, presidentes da USE
Estadual e Regional SP.
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1º GRANDE ENCONTRO DE BLOCOS DA USE
REGIONAL SÃO PAULO PROMOVE FEIRA DE
TALENTOS DAS CASAS ESPÍRITAS
PERTENCENTES AO ÓRGÃO
Martha Rios Guimarães
O dia 18 de setembro último, na zona
leste paulista, entrou para o calendário de
iniciativas de grande sucesso do movimento
espírita de nosso estado. Na ocasião acon‑
teceu o 1º Grande Encontro de Blocos da
USE Regional São Paulo, evento criado
para troca de experiências entre as Casas
Espíritas participantes. Todos os órgãos que
compõem a USE Regional SP (além de São
Paulo, fazem parte os municípios de Cotia,
Guarulhos, Mogi das Cruzes e Osasco) fo‑
ram convidados a participar com, até, três
cases de sucesso nas áreas de assistência e
promoção social, comunicação, infância,
livro, mocidade e orientação doutrinária. A
programação, iniciada com o Hino Nacional
Brasileiro, ofereceu um debate sobre “Sus‑
tentabilidade Financeira na Casa Espírita”,
onde foram discutidas as necessidades de
redução de consumo de energia elétrica, água
e descartáveis – atitude que, ainda, auxilia na
preservação do meio ambiente –, obtenção de
campanhas para arrecadação de produtos que
a Casa utiliza regularmente, planejamento de
toda e qualquer iniciativa da instituição (com
objetivos claros e bem definidos e estratégias
previamente delineadas), etc. Neste debate
ficou bem claro que mesmo nas atividades de
uma sociedade espírita os fins não justificam
os meios e que ações como bingo, rifa e venda

de bebidas alcoólicas devem ser substituídas
por outras que não deponham contra o bom
nome da instituição e da Doutrina Espírita.
Da mesma forma, os presentes entenderam
que o trabalho de divulgação do livro espí‑
rita dentro das casas deve ter como objetivo
a divulgação do Espiritismo, selecionando
obras de qualidade e que não estejam em
conflito com a base doutrinária deixada
pelo Codificador Allan Kardec. O debate
foi finalizado com exemplos de ações bem
sucedidas e eticamente corretas, entre elas:
bazar beneficente, coleta seletiva (especial‑
mente latas de alumínio), eventos diversos,
campanha do quilo, etc.
O segundo debate do dia foi “Mediuni‑
dade: uma visão histórica de seu desenvol‑
vimento no Brasil”, quando foram abordados
os aspectos culturais que levaram nosso
país a ter características próprias na prática
do Espiritismo. O levantamento histórico
demonstrou que o sincretismo religioso e
a tendência das casas espíritas mais antigas
terem seu início em torno da mediunidade de
seus fundadores levaram a uma super valo‑
rização da prática mediúnica em detrimento
do estudo doutrinário e, ainda, da super
exposição do médium – muitas vezes visto
como um ser perfeito e capaz de solucionar
todos os problemas do assistido. O debate

demonstrou que o ideal é o equilíbrio entre
estudo e prática mediúnica, o esclarecimento
do público quanto ao conteúdo doutrinário e,
também, a constatação de que a Casa Espírita
é um local de aprendizado e convívio social
movido pelo afeto (e não um local para irmos
apenas quando estamos necessitados). Con‑
tudo, a maior atração do evento foi a feira de
talentos, onde os órgãos participantes expu‑
seram 40 experiências de sucesso, sendo 8 na
área de assistência e promoção social espírita,
8 em comunicação, 4 em infância espírita,
5 versando sobre o livro espírita, 4 no setor
de mocidade e 11 em orientação doutrinária
espírita (tudo documentado em um CD en‑
tregue a cada órgão participante). Durante o
evento, os trabalhadores das instituições não
apenas conheceram as atividades, como obti‑
veram informações que possibilitem a adap‑
tação e implantação das ideias em suas casas
espíritas de origem. A iniciativa demonstrou
ao público que a troca de experiências é a
melhor forma de crescimento para a casa e
para o movimento espírita. No fechamento,
foi divulgado o novo portal da USE Regional
São Paulo (www.useregionalsp.com.br) e os
mais de 200 presentes finalizaram o dia de
confraternização em um clima de alegria,
amizade e respeito com “gostinho de quero
mais”.

DESENCARNA, EM SÃO PAULO, JOSÉ ANDREOTTI,
TRABALHADOR DO MOVIMENTO ESPÍRITA

José Andreotti nasceu em Pirassu‑
nunga em 6 de agosto de 1928, em uma

família de 11 irmãos e a família logo
mudou‑ se para São Paulo, em busca
de melhores condições. Começou a
trabalhar ainda criança e aos poucos foi
aprendendo novos ofícios, chegando a
dirigir muitos trabalhadores em indústria
do ramo elétrico. Conheceu o Espiritis‑
mo por meio de colega de trabalho nos
anos 50 e tornou‑se ativo colaborador,
principalmente na Sociedade de Estudos
Espíritas da Lapa e na Sociedade Assis‑
tencial Espírita, ao lado de companheiros
como Atilio Campanini, Antonio Artoni

e muitos outros. Também atuou na
USE Distrital Lapa, principalmente em
eventos, e teve grande desempenho nas
atividades assistenciais, como construção
e manutenção (inclusive financeira) de
abrigos de idosos e creches em vários
locais da cidade de São Paulo e municí‑
pios vizinhos.
Após 5 anos de tratamento de câncer,
e com agravamento do quadro por aco‑
metimento do Mal de Alzheimer, desen‑
carnou tranquilamente dia 20 de outubro,
22:15 horas, assistido pela família.
13
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NA BIENAL DO LIVRO, EM SÃO PAULO,
TRABALHADORES DA USE SÃO PAULO DÃO
VIDA AO ESTANDE DA FEB

Redação

Mais de 700 mil pessoas lotaram o Cen‑
tro de Convenções Anhembi, em São Paulo,
entre os dias 12 e 22 de agosto último para
percorrer os corredores da maior feira literá‑
ria do Brasil e uma das maiores do mundo:
a Bienal de São Paulo, em sua 21ª edição.
Entre os cerca de 350 expositores presentes,
as editoras espíritas marcaram presença e,
em função da grande exposição do Espiritis‑
mo na mídia, viram seus estandes lotados de
um público ávido por informações e obras
da Doutrina Espírita. Com 500 m2, a Fede‑
ração Espírita Brasileira (FEB) apresentou
aos visitantes o maior espaço espírita – que,
também foi um dos mais bonitos e visitados
–, com 532 títulos que resultaram na venda
de mais de 20 mil obras, entre elas, todos
os títulos do Codificador Allan Kardec,
incluindo a coleção da Revista Espírita. Na
ocasião, ocorreu lançamento e relançamen‑
tos de clássicos, entre eles, o campeão de
vendas entre as obras espíritas: Nosso Lar.
Embalado pelo grande sucesso do filme –
que estava prestes a ser lançado no circuito
nacional e que, até o momento, levou mais 3
milhões de espectadores ao cinema –, a obra
ditada por André Luiz, através da psicografia
de Chico Xavier, foi avidamente procurada
pelos leitores que contaram, ainda, com uma

versão em audiobook.
Com sua tradicional responsabilidade
na divulgação da Doutrina Espírita, a FEB
reservou espaço para o Conselho Federativo
Nacional (CFN), reservando espaço para
cinco federativas estaduais, entre elas a
União das Sociedades Espíritas do Estado
de São Paulo que lançou, durante a feira,
dois títulos: A meta somos nós, de Adalgiza
Campos Balieiro, e A Visão Crítica de um
Médico Espírita, com trabalhos e pesquisas
do Dr. Luiz Monteiro de Barros. Contudo,
não foi apenas com suas obras que a USE
SP participou da Bienal do Livro de São
Paulo. Grande parte da equipe que atuou no
estande, durante todo o evento, era composta
por trabalhadores de nossa instituição que,
incansáveis, atenderam o público, indicaram
obras espíritas apropriadas a cada faixa
etária e gosto do leitor, tiraram dúvidas
doutrinárias, enfim, deram total colaboração
para que o estande da FEB fosse um dos
mais acolhedores de todo o evento.
Porém, não foram estes os únicos
atrativos do espaço febiano. A exposição
dedicada ao centenário de Chico Xavier,
com uma linha do tempo expondo todas
as mais de 400 obras psicografadas pelo
médium mineiro – da primeira, Parnaso do

Lançamentos USE SP durante Bienal 2010.
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Além Túmulo, de 1932, a Amor e Verdade, de
2001, o último de sua farta safra literária – e,
também, com uma escultura, em tamanho
natural, do médium psicografando, recebeu
mais de 7 mil visitantes espíritas e não espí‑
ritas, sendo um dos pontos altos do local. Ao
longo dos onze dias do evento, autores como
André Trigueiro, Orson P. Carrara e Richard
Simonetti, autografaram e conversaram com
os leitores contribuindo, ainda mais, para a
grande agitação. Outro grande sucesso de
público foi o espaço dedicado às crianças,
com uma arquibancada colorida onde eram
realizadas atividades relacionadas com a
temática espírita e, ainda, teatro de fanto‑
ches, contadores de histórias, distribuição
de brindes, pintura no rosto, esculturas de
bexiga e muita animação.
Certamente, vários fatores somam‑se
para fazer o sucesso de um evento. Na 21ª
Bienal do Livro de São Paulo, além da ca‑
tegoria das obras, o esforço de toda equipe
de trabalho (com destaque para os tarefeiros
da unificação paulista) e, principalmente,
a grandiosidade da Doutrina Espírita que,
por si só é sinônimo de qualidade, deram
a tônica e fizeram deste, um inesquecível
trabalho de divulgação da Doutrina dos
Espíritos.

Exposição sobre Chico Xavier exibiu um boneco do médium,
em tamanho natural, e foi grande sucesso.
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ADMINISTRAÇÃO
Rosana A. Gaspar ‑ 1ª Tesoureira 
tutylyla@uol.com.br
Em 1998, o então Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso, promulgou a Lei
9.608, que regulariza as relações entre uma
pessoa que preste serviço voluntário e qualquer
instituição privada de fins não lucrativos, que
tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais,
científicos, recreativos ou de assistência social,
inclusive, mutualidade. Conforme esta Lei, o
serviço voluntário não gera vínculo empregatício
nem obrigação de natureza trabalhista, previden‑
ciária ou afim. O prestador do serviço voluntário
poderá ser ressarcido pelas despesas que compro‑
vadamente realizar no desempenho das atividades
voluntárias, desde que autorizadas pela entidade
a que for prestado o serviço voluntário.
Importante saber que o serviço voluntário
será exercido mediante a celebração de termo
de adesão entre a entidade, pública ou privada, e
o prestador do serviço voluntário, dele devendo
constar o objeto e as condições do seu exercício.
No site da USE você encontra a Lei na íntegra,
bem como um modelo deste termo de adesão.
Assinando este termo juntamente com seus vo‑
luntários, a Casa Espírita ou qualquer entidade,
evitará possível mal entendido que possa haver
com relação à prestação de serviço voluntário.

ARTES
deptoartes‑usesp@hotmail.com
O Departamento de Artes da U.S.E‑SP,
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atuou em apoio à U.S.E – Jabaquara, na pessoa
da Camila Andrade, na realização da Semana
Nacional de Arte Espírita, que aconteceu no dia
16 de outubro, no CCDPE (Centro de Cultura,
Documentação e Pesquisa do Espiritismo),
evento este que foi uma realização da Abrarte –
Associação Brasileira dos Artistas Espíritas. E
dia 26 de outubro no Plenarinho – Câmara dos
Vereadores do Estado de São Paulo, aconteceu
uma Noite de Música e Arte Espírita, também
com parceria entre a U.S.E‑ Jabaquara e o nosso
Departamento de Artes. Ambos os Eventos, con‑
taram com expoentes e trabalhadores assíduos da
Arte Espírita no Estado.
Lembramos também que, além do Site ofi‑
cial da U.S.E, criamos um blog, com finalidade de
divulgar as atividades de todos os grupos espíri‑
tas: http://arteespiritasaopaulo.blogspot.com; ele
está divulgando o histórico de grupos, agendas,
contatos, vídeos de canções espíritas, etc.
Fomos recebidos pelo Integrante Marcílio
Dias, da U.S.E de Santos, em reunião do Depar‑
tamento, para definir novas metas, entre elas o
retorno do Espirarte em 2012.
Continuamos no trabalho de cadastramento
de todos os Artistas do Estado, no propósito de
formarmos uma grande rede de contatos, que
terá o propósito de conhecer quem são esses
artistas, fomentar a criação de outros novos, e
trazer ao conhecimento de todos os seus traba‑
lhos, daqueles que realizam aquilo que predisse
o Grande Maestro Rossini em Obras Póstumas
de Allan Kardec: “Oh! Sim, o Espiritismo terá
influência sobre a música! Como isso seria
de outro modo? Seu advento mudará a arte,
depurando‑a...”

COMUNICAÇÃO
use@useso.org.br
Desde que surgiu, a Internet tem se mostrado
um dos mais rápidos e eficientes canais de comu‑
nicação existentes e, por isso, sociedades de todos
os segmentos e portes, valem‑se deste recurso
para divulgar e se aproximar de seu público.
Após um tempo de reformulação, temos a grata
satisfação de apresentar ao público o novo site da
União das Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo, que oferece informações sobre a USE, o
movimento de unificação, os departamentos que
constituem essa federativa, eventos, campanhas
e muitas outras informações que são de interesse
dos dirigentes, trabalhadores e interessados em
aprender mais sobre a Doutrina dos Espíritos.
Obviamente que para que nosso portal na
Internet fique cada vez melhor, precisamos da
opinião dos internautas, seja no envio de infor‑
mações sobre o movimento espírita, seja com
sugestões que possibilitem ao aperfeiçoamento
de nosso mais novo canal de comunicação. En‑
tão, esperamos por sua visita no endereço www.
usesp.org.br.

EDUCAÇÃO E FAMÍLIA
Adalgiza Campos Balieiro
adalbalieiro@escolasinterativas.com.br
Na reunião da DE e departamentos e
Conselho de Administração foi aprovada a
programação de trabalho 2010/2011 para o
nosso departamento. Destacamos as metas e a
metodologia.
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Meta: oferecer apoio teórico e metodo‑
lógico aos trabalhadores da casa espírita no
desempenho das tarefas que desejam realizar
e realizam, visando sempre ajustar as ações
realizadas ao viver proposto pelo Evangelho.
Para cumprir essa meta propõe:
1. Estudo e reflexão sobre os conteúdos
evangélicos e doutrinários, orientados pela
reflexão sobre as ações realizadas na casa e
as dificuldades de seus trabalhadores na via‑
bilização dos trabalhos, visando seu ajuste à
proposta evangélica.
2. Identificação da especificidade das
contribuições dos conteúdos evangélicos e
doutrinários na orientação do trabalho da casa
espírita.
3. Identificação dos diferentes âmbitos
em que nos movemos em nosso viver; diferen‑
ciando as ações realizadas das explicações e
justificativas que lhes damos.
4. Compreensão da organização, es‑
trutura e funcionamento das casas espíritas
como espaços para o exercício do conviver
evangelicamente.
Metodologia
1. Reuniões de pequenos grupos de
pessoas para estudo e reflexão sobre suas
necessidades nas ações desenvolvidas na casa
espírita.
2. Revisão de conceitos que dão supor‑
te às práticas educativas espíritas na atualidade.
3. Construção de instrumentos con‑
ceituais apoiados nos conteúdos propostos na
meta desse trabalho.
Educar no amar: uma oportunidade a
mais para o entendimento humano

ESTUDO SISTEMATIZADO DA
DOUTRINA ESPÍRITA
mgoncalves63@yahoo.com.br
A IMPORTÂNCIA DO ESDE
A necessidade de sistematização do estudo
do Espiritismo foi antevista por Allan Kardec,
conforme se lê no Projeto 1868, inserido em
Obras Póstumas: “um curso regular de Espi‑
ritismo seria professado com o fim de desen‑
volver os princípios da Ciência e de difundir
o gosto pelos estudos sérios (...) Considero
esse curso como de natureza a exercer capital
influência sobre o futuro do Espiritismo e sobre
suas consequências”.
SEUS PRINCÍPIOS METODOLÓGI‑
COS
1. O (...) “estudo de uma doutrina, qual a
Doutrina Espírita (...), só pode ser feita com
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utilidade por homens sérios, perseverantes,
livres de prevenções e animados de firme e
sincera vontade de chegar a um resultado.”
KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. In‑
trodução VIII.
2. “O que caracteriza um estudo sério é a
continuidade que se lhe dá (...). Quem deseje
tornar‑se versado numa ciência tem que estudar
metodicamente, começando pelo princípio e
acompanhando o encadeamento e o desenvol‑
vimento das ideias.” KARDEC, Allan. O Livro
dos Espíritos. Introdução VIII.
COMO IMPLANTAR?
Para mais informações sobre o ESDE e de
como implantá‑lo, procure este departamento
por intermédio do 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.

INFÂNCIA
marthinharg@yahoo.com.br
A forma de ação do departamento de Edu‑
cação Espírita da Infância, da USE Estadual
São Paulo, trabalha oferecendo informações
que permitam ao trabalhador deste setor colocar
a Doutrina Espírita – segundo Allan Kardec –
ao alcance das crianças e dos pré‑adolescentes.
Para isso, todas as suas iniciativas são baseadas
em troca de experiências e, sempre que possí‑
vel, práticas e fáceis de serem adaptadas para
implantação em outras Casas Espíritas. Uma
das experiências que nossa equipe desenvol‑
veu e implementou no Centro Espírita Gabriel
Ferreira (nosso local de trabalho e práticas
educacionais para o público infantojuvenil
espírita) foi a criação (em 2008) de um boletim
informativo produzido pelas nossas crianças e
jovens e que é encartado no jornal de nossa casa
espírita. Nele, os educandos enfocam matérias
de interesse dessa faixa etária, notícias do de‑
partamento e do centro e, ainda, diversões como
caça‑palavras, piadas, etc. Além de melhorar
a comunicação entre a instituição e o departa‑
mento, essa iniciativa ainda oferece benefícios
aos envolvidos como melhoria da redação,
possibilidade de pesquisa e oportunidade de
trabalho dentro da causa espírita.
Divulgado em nossos cursos e oficinas,
nosso jornalzinho (intitulado pelos educandos
de “Gabi Junior Informa”) já rendeu frutos.
O departamento de infância e mocidade do
Centro Espírita Bezerra de Menezes, da USE
São Miguel, criou o seu próprio informativo
que, feito pelos educandos, tem notícias da
instituição e receitas que fazem sucesso com
as senhoras frequentadoras. Na mesma linha,
foi concebido o “Francisquinho Informa”, do

Centro Espírita Francisco Gonçalves, da USE
Sorocaba que, aqui, assume o papel de único
informativo da instituição e, por isso, enfoca
assuntos de interesse geral. Além disso, os jo‑
vens da casa também vêm realizando mensal‑
mente atividades com temas importantes como
vícios e inclusão social, tudo organizado pelo
grupo (do convite ao palestrante ao lanche)
para todos os frequentadores. Tais atividades
demonstram que a troca de experiências é a
melhor forma de aprimorarmos nossas ati‑
vidades e de nos fortalecermos para, juntos,
podermos fazer sempre mais.

MOCIDADE
João Tiago Garcia ‑ jtogarcia@yahoo.com.br
Em 2009, a Federação Espírita Brasilei‑
ra, reunida com todas as federativas do país,
demonstrou sua preocupação com a juventude
brasileira diante dos quadros de violência,
desrespeito e falta de esperança que os jovens
estão vivendo. A juventude espírita não está
imune desta realidade e a Casa Espírita deve
sim se preocupar com a formação, não só espi‑
ritual, mas ética e moral dos jovens. Contudo,
antes de qualquer ação prática, seria necessário
conhecer quem é o jovem espírita, quem é sua
família, quais são seus desejos e, principalmen‑
te, sua opinião sobre a evangelização juvenil.
Saber esses dados significa ter a possibilidade
de planejar projetos voltados à juventude que
realmente sejam eficazes.
Cada Federativa ficou, portanto, responsá‑
vel por coletar estes dados que foram compila‑
dos em um formulário. Aqui em São Paulo, o
DM/USE tem a tarefa de fazer com que o maior
número possível de jovens respondam este
formulário, que será extremamente útil, não só
para a FEB, mas para o próprio DM. Com o ob‑
jetivo de integrar e apoiar as mocidades, ofere‑
cendo suporte para o desenvolvimento de suas
atividades, o DM/USE poderá melhor atender
as expectativas e necessidades das mocidades
paulistas se compreender e conhecer quem é o
jovem espírita. Ajude‑nos nesta tarefa! O for‑
mulário encontra‑se no site da USE (www.
usesp.org.br) e depois de preenchido deve
ser enviado para o e‑mail mocidade@usesp.
org.br. Responda o maior número de questões
(se possível todas), e leia sempre “Mocidade
Espírita” onde estiver “Evangelização da Ju‑
ventude”. Encaminhe esse questionário para
todos da sua Mocidade ou para as Mocidades
que tem contato. Conto com a ajuda de vocês
e desde já agradeço muito.
Aproveitando, queremos lembrar que De‑
partamento de Mocidade informa que já estão
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abertas as inscrições para a 9ª COMJESP.
Mais informações no site oficial do encontro
www.usesp.org.br/comjesp

RELAÇÕES PÚBLICAS E
INSTITUCIONAIS
merhyseba@ig.com.br
Em momentos anteriores, tivemos a
oportunidade de comentar sobre a importân‑
cia da instituição espírita em manter relações
constantes com a imprensa em geral. Isto por‑
que, em certas circunstâncias, a instituição irá
precisar de um ou de outro canal de comunica‑
ção para informar, esclarecer ou divulgar uma
notícia de interesse da instituição ao grande
público. E é claro que se a instituição, já vem
mantendo laços de amizade com a imprensa,
certamente, irá encontrar maior receptividade
às suas aspirações.
O primeiro passo a ser dado é considerar
que a imprensa, isto é, a reunião dos canais de
comunicação impressos e eletrônicos, cons‑
titui um público específico e, como tal, deve
ser tratada com critério e cuidados especiais.
Quando bem planejadas e desenvolvidas, as
relações com os meios de comunicação pas‑
sam a ser elo entre a instituição e os jornalistas.
E isto é fundamental, pois dessa relação resulta
o clima de confiabilidade que deve existir entre
ambas as partes, para se manter um convívio
duradouro e saudável.
Os especialistas no campo das Relações
Públicas destacam que a regra de ouro nas
relações com a imprensa é uma inequívoca
honestidade ao tratar com os jornalistas, pois
além do aspecto ético, existe o prático; caso
surja uma decepção, por parte do jornalista
em relação ao fato ou à notícia, isto poderá,
invariavelmente, acabar de vez, com a con‑
fiança do profissional, em prejuízo total para
a instituição. Transparência na informação e
abertura de portas ao jornalista para que co‑
nheça a instituição e, com os próprios olhos
possa constatar a dimensão da obra, são dois
fatores decisivos para iniciar uma relação
com a imprensa e estabelecer uma estrada de
mão dupla, geradora de benefícios a ambos
os lados.
Em uma feira do livro em praça pública
ou em uma inauguração de novas instalações
de uma instituição, observemos como é sau‑
dável, a imprensa estar presente, fazendo a
cobertura do evento e o próprio jornalista
passar os dados e detalhes em uma repor‑
tagem televisiva, ao lado de um dirigente
espírita, num clima de interatividade, onde
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um complementa o outro com informações
adicionais, em clima de confiança recíproca.
Se não houvesse a chamada transparência, isto
é, o envolvimento do jornalista no assunto,
jamais esse cenário seria construído.
Em nossa próxima edição, comentaremos
sobre outros fatores básicos que geram faci‑
lidade para a aceitação da notícia na grande
imprensa.
Caso tenha dúvidas sobre esse assunto ou
passado por experiência semelhante, escreva
‑nos. Compartilhe a sua vivência conosco e
com os leitores.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL
paiva.aylton@terra.com.br
O Plano de Trabalho para o Movimento
Espírita Brasileiro foi aprovado, por unani‑
midade, na reunião do Conselho Federativo
Nacional, no dia 12 de abril de 2007, pelas
27 Federações Espíritas que o compõem. A
sua apresentação diz: “ O Movimento Espí‑
rita tem por finalidade promover e realizar o
estudo, divulgação e a prática da Doutrina
Espírita, colocando‑a ao alcance e a serviço
de todos os seres humanos, cumprindo, assim,
a sua missão, que é a de: “instruir e esclare‑
cer os homens, abrindo uma nova era para a

regeneração da Humanidade”. ( O Livro dos
Espíritos.88. ed.FEB, 2006 “Prolegômenos”.
A sua diretriz 7 assinala: “A Participação
na Sociedade – Objetivo: Participar de forma
mais acentuada junto à sociedade organizada
e aos órgãos do Poder Público, contribuindo
no encaminhamento de assuntos de interesse
social, sempre de forma compatível com os
princípios espíritas”. Para o cumprimento
dessa missão é necessário que os Centros e
Entidades Espíritas estejam preparados para
a atuação adequada, eficaz e de conformidade
com a legislação atual.
Para isso temos procurado contatar as
USEs Regionais, Intermunicipais, Munici‑
pais e Distritais para a divulgação, estudo e
aplicação do Manual de Apoio ao Serviço
de Assistência e Promoção Social Espírita.
O Manual do SAPSE constitui‑se, pois, em
importante instrumento para uma atuação
eficiente e atualizada, de conformidade com o
planejamento governamental de atendimento à
população carente e marginalizada, conforme
a Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº
8 742, de 07‑12‑1993.
Portanto, em suas ações de assistência
e promoção social, os Centros e Entida‑
des Espíritas precisam estar conscientes e
atentas às normas legais, que preveem, até
mesmo, responsabilidades nessas atuações.
O Departamento do SAPSE da USE perma‑
nece à disposição para os esclarecimentos e
informações que necessitarem.
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CAMPANHA
EVANGELHO NO
LAR E NO
CORAÇÃO –
PLANTÃO TIRA‑
-DÚVIDAS

O

Merhy Seba
merhyseba@ig.com.br
Pergunta: O livro Evangelho em
Casa (FEB) me chamou a atenção pelo
título sugestivo e pelo seu conteúdo. Ele
pode ser acrescentado à lista de livros
indicados para a reunião do Evangelho
no lar?
Resposta: Sim, inclusive ele consta
da relação de obras que publicamos
na edição anterior, deste jornal. É, por
assim dizer, uma obra infantojuvenil
de autoria de Meimei (Espírito) que,
em linguagem doce e cativante, tra‑
ça roteiros e sugere diretrizes para a
reunião familiar do Evangelho no Lar.
Pela narração de cinco reuniões hipo‑
téticas, aborda, desde a preparação,
leitura, comentários até a prece final
de encerramento da reunião. Temos a
liberdade de incluir todo livro ou texto
que tragam ensinamentos morais, em
sintonia com a visão espírita; mas,
como já mencionamos por várias vezes,
nessa seção, o livro básico e, por isso
mesmo, insubstituível, é O Evangelho
Segundo o Espiritismo, de Allan Kar‑
dec, a terceira Obra da Codificação
Espírita.
Pergunta: Os livros que trazem
os ensinamentos cristãos em forma de
parábolas podem ser adotados para a
reunião do Evangelho no Lar?
Resposta: Podem e devem. A pará‑
bola é uma das mais eficientes e eficazes
formas de transmissão de ensinamentos
e Jesus a utilizou em várias situações,
para expor aos discípulos o significado
18

da Boa Nova, ou seja, a mensagem de
seu Evangelho. Essa forma de transmi‑
tir é tão eficaz que os ensinos de Jesus
atravessaram os séculos, chegando até
nós, portanto, há mais de dois anos.
Assim, temos as parábolas do Ava‑
rento, do Bom Samaritano, das Dez
Virgens, da Dracma Perdida, do Filho
Pródigo, do Joio e o Trigo, do Festim
de Bodas, da Figueira Estéril, de Láza‑
ro e o Rico, do Grão de Mostarda, da

Ovelha Perdida, do Mordomo Infiel,
do Semeador e dos Talentos todas
evidenciando em seu contexto a moral
cristã.
Existem vários livros de autores
reconhecidamente espíritas que comen‑
tam sobre as parábolas que citamos;
entretanto, tão importante quanto a
narrativa em si é a sua interpretação pela
ótica espírita, com destaque ao ensino
moral de Jesus.

Anúncio Instituto Bairral
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Espiritismo nas Ruas visa divulgar as
obras espíritas nas ruas de São Paulo
O Centro Espírita Gabriel Ferreira, adeso à
USE SP, lançou em outubro (em comemoração ao
nascimento de Allan Kardec) o projeto que tem por
objetivo disponibilizar clássicos espíritas a todos os
que se interessarem em conhecer a Doutrina dos
Espíritos. A ação caracteriza‑se por deixar clássicos
espíritas em locais públicos onde os leitores poderão
levá‑los para leitura e, depois, “libertá‑los” para
que outros os descubram e conheçam a mensagem
espírita. As obras – que também contemplam
crianças e jovens ‑ são devidamente identificadas
e os leitores convidados a ler, conservar e, poste‑
riormente, deixar a obra em outro local público. Há,
ainda, o convite opcional para o leitor enviar um
e‑mail sobre o que achou do livro, onde o retirou e
libertou, etc. Mais informações pelo cegabrielfer‑
reira@yahoo.com.br.
Nosso Lar: sucesso absoluto
Com mais de 3 milhões de espectadores, o
filme Nosso Lar fixou‑se na história do cinema
nacional e da divulgação da Doutrina Espírita.
Repercutindo na mídia, a produção trouxe a
público não apenas números positivos, mas o
conhecimento e a reflexão de muitos a respeito
das leis e princípios espíritas. Outras produções
artísticas pautadas na temática espírita, chegarão
às telas nacionais em breve. Entre elas, o filme “As
mães de Chico Xavier”, sobre mães que receberam
mensagens psicografadas por Chico Xavier e o
internacional, dirigido por Clint Eastwood, Além
da Vida (Hereafter).
9º Semana Espírita de Valinhos
A cidade de Valinhos será, entre 17 e 27 de
novembro próximo, palco da semana que comemo‑
ra o Centenário de Chico Xavier. Palestras como
Missão dos Espíritas, Amor ao Próximo, Frater‑
nidade, Chico Xavier e Porque adoecemos, entre
outras, serão enfocadas por vários oradores, entre
eles André Luiz Rosa, Orson P. Carrara e Richard
Simonetti em dez casas espíritas diferentes. Mais
informações pelo e‑mail rosa_andre@ig.com.br.
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Agudos, Piratininga e Lençóis Paulista. Divulgan‑
do o movimento espírita, promovendo a união dos
trabalhadores das entidades participantes e arreca‑
dando fundos para as obras assistidas, a Feiramor é
uma exposição espírita de caráter beneficente reali‑
zada pela USE Intermunicipal Bauru e, a cada ano,
se consolida melhorando o relacionamento entre os
espíritas da cidade, na troca de experiências entre as
casas espíritas e no fortalecimento do movimento
espírita e da USE Intermunicipal.
Semana de Arte Espírita do Estado de
São Paulo
A arte espírita ocupou lugar de destaque entre
16 e 24 de outubro, em São Paulo. A Associação
Brasileira de Artistas Espíritas e a União das Socie‑
dades Espíritas – Distrital de Jabaquara promovem
a Semana de Arte Espírita do Estado, na capital
paulista. Com oficinas, apresentações de dança con‑
temporânea, teatro, poesia, cordel, música, contará,
ainda, com uma exposição de artes plásticas. O
evento fez parte do programa da Semana Nacional
de Arte Espírita, da ABRARTE.

USE Regional Araçatuba trabalha pela
implantação do ESDE
No dia 17 de outubro, em Araçatuba, foi reali‑
zado o curso sobre o ESDE ‑ Estudo Sistematizado
da Doutrina Espírita (FEB), com o objetivo de
estimular a sua implantação nas casas espíritas. O
curso foi ministrado pela equipe do Departamento
do ESDE da USE Estadual.
O evento foi promovido pela USE Regional
de Araçatuba, e contou com a presença de 45
pessoas, das cidades de Araçatuba, Birigui, Pená‑
polis e Guararapes. O encontro transcorreu num
ambiente de alegria, amizade e muita disposição
para o trabalho. Já para 2011 vários grupos de
ESDE iniciarão suas atividades naquela região.
Livro Espírita em foco
Extremamente oportuno em vista do cenário
atual, foi promovido o seminário A importância
do Livro Espírita, em 31 de outubro último. A
iniciativa da USE Cotia, ocorrida em Carapicuí
ba, contou com exposição e debate de Jéferson
Betarello, diretor do Livro da USE Regional São
Paulo. A ideia é levar os espíritas a refletirem sobre
a qualidade das obras que estão sendo colocadas no
mercado e, acima de tudo, demonstrar que somente
com o conhecimento da base kardequiana é possível
separar “o joio do trigo”. Na mesma data, o depar‑
tamento de Educação Espírita da Infância da USE
Estadual SP promoveu as Oficinas “Literatura
Espírita Infantojuvenil” e “Jogos Espíritas”,
com o intuito de capacitar os educadores a usarem
essas ferramentas como suporte para as aulas espí‑
ritas voltadas para este público.

Anúncio Colchão Castor

Bauru realiza a 23ª Feiramor
Nos dias 6 e 7 de outubro Bauru realizou a
vigésima terceira edição da FEIRAMOR. O local
amplo e com muito verde foi um convite para as
pessoas desfrutarem do ambiente sempre fraterno,
apreciarem belíssimos artesanatos, saborearem
lanches e doces apetitosos e tantas outras atrações
oferecidas pelos grupos participantes de Bauru,
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6º CONGRESSO ESPÍRITA MUNDIAL,
NA ESPANHA
Realizou‑se entre os dias 10 e 12 de
outubro de 2010, o 6º. Congresso Espírita
Mundial, promovido pelo Conselho Espírita
Internacional, no recinto da Feira de Valen‑
cia, na Espanha. A abertura do evento se deu
com apresentações eruditas de artistas locais
e de Henrique Baldovino ‑ de Foz do Iguaçu,
além de professor de piano, é tradutor para o
espanhol de português e francês. Após sau‑
dações do presidente da Federação Espírita
Espanhola, Salvador Martin, e do secretário
geral do CEI Nestor João Masotti, presidente
da Federação Espírita Brasileira, foi profe‑
rida a palestra “Somos Espíritos Imortais”,
por Divaldo P. Franco. Ainda no primeiro
dia do evento foram expostos os seguintes
temas: Charles Kempf, da França falou
‑nos, em português, sobre “O que é Deus”,
colocando as três bandeiras do espiritismo
como 1‑ trabalho, solidariedade e tolerância;
2‑ reforma íntima e 3‑ fora da caridade não
há salvação. Juan Miguel Fernandez Muñoz
tratou das “Comprovações da Existência e
Imortalidade do Espírito”, reportando‑se
a diversos pesquisadores, como Raymond
Moody Jr., Kenneth Ring, Melsvin Morse,
Dr. Brian Weiss e Dr. Julio Peres, da Uni‑
versidade da Pensilvânia, fotos do Céu pelo
telescópio Hubble, Friedrich Jurgenson, que
deu início à TCI e Carlos Augusto Perandrea,
com “A Psicografia à Luz da Grafologia”.
Seguiu‑se Carol Bowman, terapeuta, escri‑
tora e pesquisadora da Filadelfia, que tratou
das “evidências Científicas da Reencarna‑
ção”, questão que começou a pesquisar e
com que trabalha há 22 anos, desde que seu
filho, Chase, aos cinco anos, começou a ter
lampejos e insights da Guerra de Secessão,
na qual, como soldado foi ferido e veio a
falecer. Hoje, aos 28 anos, ele ainda tem
visões da Guerra. Carol já atendeu mais de
1.000 famílias com crianças que, aos 3 ou
4 anos de idade, evidenciam casos de vida
anterior, e escreveu dois livros a respeito.
Em 11 de outubro, o psiquiatra Sergio
Felipe de Oliveira abordou, exclusivamente
do ponto de vista científico, “Médiuns e
Mediunidade”, esclarecendo que o CID‑10
(Código Internacional de Doenças) na clas‑
sificação F44.3 reconhece casos de transe e
possessão. Apresentou inúmeras fotos pelo
microscópio eletrônico, incluindo sistema
circulatório nos cristais da glândula pineal.
Expôs que na mediunidade a pineal capta o
estímulo magnético e o transforma em quí‑
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mica na occipital. O órgão sensorial capta o
estímulo que leva para a área de percepção.
Ainda apresentaram‑se Felipe Tabuena, de
Barcelona, sobre “A Lei de Causa e Efeito”;
Fábio Villarraga, cirurgião da Universidade
Nacional da Colômbia, com “Espiritismo:
Fonte de Consolo e Esclarecimento Espiri‑
tual”; Dra. Maria da Graça de Ender, do Pa‑
namá, que falou sobre “A Caridade na Visão
Espírita”, dizendo que é preciso sentir Deus
para amá‑lo e que entender e sentir a obra
de Deus é aprender a amar. A neurocien‑
tista da universidade de Maryland, Vanessa
Andreloni, abordou “Allan Kardec ‑ Fun‑
damentos da Filosofia Espírita” e Jean Paul
Evrard, Presidente do Movimento Espírita
Francófono, falou sobre “As Leis Morais”.
Seguiu‑se homenagem a Chico Xavier, atra‑
vés da Dra. Marlene Nobre e prof. Antonio
Cesar Perri de Carvalho. As atividades do
dia terminaram com a “preview” do filme
“E a Vida Continua” baseado no livro de
Chico Xavier, produzido por Oceano Vieira
de Melo e dirigido por Paulo Pereira.
O último dia, 12, começou com a confe‑
rência de Carlos Roberto Campetti sobre “A
Educação do Espírito”, articulista e escritor.
Dr. Edwin Bravo, da Guatemala, expositor
espírita, ortopedista, membro do comitê exe‑
cutivo do Conselho Espírita Internacional,
apresentou imagens chocantes de vítimas de
calamidades públicas e violência, abordando
o tema “Natureza e Espiritismo”, com men‑
sagem de amor, trabalho e caridade. Nestor
Masotti pronunciou‑se falando do mundo
novo – gesto de fraternidade e propondo‑nos

“sejamos cartas de Deus”. Joaquim, Presi‑
dente do Congresso , agradeceu aos mento‑
res espirituais, aos membros da Comissão
Organizadora e a todos os participantes.
Raul Teixeira fez a conferência de encerra‑
mento “Uma Nova Era para a Humanidade”
e, após pronunciamento de Nestor Masotti,
falando do mundo novo, com mais fraterni‑
dade, Divaldo Franco fez emocionante prece
final, encerrando oficialmente o Congresso
Espírita Mundial.
O evento ofereceu, ainda, a 1ª. Feira
do Livro Espírita da Espanha e a Federação
Espírita Espanhola montou uma mostra
sobre os pioneiros espíritas daquele país.
O Congresso contou com cerca de 1600
inscritos, oriundos de 34 países: Alema‑
nha, Angola, Argentina, Austrália, Áustria,
Bélgica, Bielorrússia, Brasil, Canadá,
Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, Estados
Unidos, França, Guatemala, Holanda,
Honduras, Hungria, Itália, Japão, Luxem‑
burgo, México, Noruega, Panamá, Paraguai,
Peru, Polônia, Porto Rico, Portugal, Reino
Unido, Suécia, Suíça e Uruguai, onde foi
possível notar a presença de mulheres bra‑
sileiras representando países europeus, em
uma clara demonstração da participação
feminina na divulgação do Espiritismo no
Brasil e no exterior. Os congressistas, ao fi‑
nal, confraternizaram‑se e despediram‑se do
evento com “gostinho de quero mais”.
Matéria elaborada a partir de texto de
César Perri de Carvalho (FEB) e Neyde
Schneider (USE SP).

Nestor Masotti, presidente da FEB, durante abertura do evento.

