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Eis que mais um ano começa e
com ele, vem o desejo de mudanças
positivas em nossas vidas. Buscar
novos desafios, um trabalho melhor e
uma aparência que nos contente mais
são alguns dos itens que estão sempre
em nossos planos e são sonhos váli‑
dos, devendo ser buscados com fé, co‑
ragem e determinação, sempre dentro
dos critérios morais. Contudo, se os
planos materiais são importantes, os
espirituais são essenciais, haja vista
que são os únicos bens que nos acom‑
panharão pela eternidade.
Nesse sentido, que tal ter como
meta promover o conhecimento (ain‑
da) maior da Doutrina Espírita, colo‑
cando o estudo doutrinário entre as
prioridades das atividades da Casa Es‑
pírita durante todo o novo ano? Esta
é a proposta da União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo com
sua campanha permanente intitulada
“Comece pelo Começo”, visando esti‑
mular o estudo e o entendimento das
obras codificadas por Allan Kardec
e que constituem a base essencial e
primeira de toda a Doutrina Espírita.
Promover cursos, debates, seminários,
palestras é dever de toda a instituição
espírita, como forma de possibilitar
que a mensagem da doutrina chegue
a todo público da instituição, mas há
ainda outras formas, como uma Bi‑
blioteca com um bom acervo – come‑

Martha Rios Guimarães
çando por todas as obras kardequianas,
inclusive a coleção completa da Re‑
vista Espírita –, localização adequada
e divulgação constante para estimular
a leitura. E quando dizemos todo pú‑
blico, nos referimos a todos mesmo:
desde a infância até a terceira idade,
passando pelos que têm necessidades
especiais. Todos merecem o direito de
acesso à mensagem espírita, em uma
linguagem adequada, em locais apro‑
priados e, acima de tudo, com respeito
e carinho.
Pense nesses detalhes ao efetuar
o plano de trabalho para o novo ano.
Ano que, aliás, traz uma data impor‑
tante: o Sesquicentenário de O Livro
dos Médiuns (obra essencial para que
possamos praticar corretamente a me‑
diunidade) e que, portanto, merece
ser lembrada nas atividades anuais
de cada instituição espírita. E por fa‑
lar em datas importantes, nesta edição
recordamos o matrimônio de Amélie
Boudet e Allan Kardec – que resultou
em parceria essencial para a Doutrina
Espírita – e, de quebra, lembramos de
alguns lindos casais que fazem par‑
te do movimento espírita paulista,
tornando‑o ainda mais interessante e
afetuoso. Vale a pena conferir estas e
outras matérias de nossa presente edi‑
ção. Desejamos uma boa leitura e os
convidamos a enviar seus comentários
e sugestões para edições futuras.

visite nosso portal:
www.usesp.org.br
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Mensagem da Presidência

Sugestões de Ações aos
órgãos de Unificação da USE
Júlia Nezu – Vice Presidente
“...O mundo conturbado pede, efetivamente, ação transformadora. Conscientes, porém, de que se faz
impraticável a redenção do todo, sem o burilamento das partes, unamo‑nos no mesmo roteiro de amor,
trabalho, auxílio, educação, solidariedade, valor e sacrifício que caracterizou a atitude do Cristo em
comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro, em seu exemplo de abnegação, para que todos
sejamos um, em sintonia sublime com os desígnios do Supremo Senhor.”(Em Nome do Evangelho, de
Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, para o 1° Congresso Brasileiro de Unificação, em 1948)
Neste ano de 2011 é comemorado
o sesquicentenário (150 anos) de O
Livro dos Médiuns, de Allan Kardec,
um dos livros basilares da Doutrina
Espírita. Segundo está anotado na
tradução de Guillon Ribeiro da 49ª
edição francesa, a sua primeira edi‑
ção foi publicada em Paris, em 15
de janeiro de 1861. Realizar e reco‑
mendar às instituições espíritas que
realizem eventos focando o estudo e
a difusão de O Livro dos Médiuns e
palestras públicas alusivas à efemé‑
ride. A promoção de encontros regio‑
nais e intermunicipais para estudo da
mediunidade através de seus departa‑
mentos de orientação doutrinária e/
ou mediunidade, inserir artigos alusi‑
vos ao tema em programas de rádio,
TV, jornais, revistas, sites e na inter‑
net. A USE mantém as campanhas
permanentes Comece pelo Começo, o
Evangelho no Lar e no Coração, Vi‑
ver em Família, em Defesa da Vida,
mas, neste ano a USE e seus órgãos
darão ênfase à Campanha Viver em
Família, conforme foi deliberado na
reunião do Conselho Deliberativo Es‑
tadual, de dezembro de 2010.
Considerando que os desafios ao
Dirigente de uma instituição espíri‑
ta são grandes, envolvendo questões

quanto à sobrevivência da Casa, o
acompanhamento efetivo do trabalho,
o atendimento às exigências legais e
fiscais e especificamente das insti‑
tuições beneficentes de Assistência
Social, a USE cumprindo o seu papel
de federativa coordenadora e repre‑
sentativa do Movimento Espírita do
Estado de São Paulo junto ao CFN
da FEB, promove juntamente com a
secretaria do CFN o curso de capa‑
citação administrativa aos Dirigentes
Espíritas. O curso tem uma duração
média de seis meses e requer de todos
os envolvidos no curso muita persis‑
tência e dedicação, pois o conteúdo
é técnico e vasto, dividido em 5 uni‑
dades. A metodologia utilizada inclui
as atividades de sala de aula, porém
o grande enfoque será no período de
atividades de autodesenvolvimento
à distância – que precede o encontro
presencial em sala de aula, quando
o participante deverá estar adquirin‑
do conhecimentos e aplicando‑os em
atividades práticas, para que possa
trazer aos encontros com os demais
alunos as suas experiências, dúvidas
e aprendizagens, a fim de sistemati‑
zar o que construiu e dirimir as dúvi‑
das que provavelmente terá. O curso
será ministrado em São Paulo, Bauru

e outras localidades ainda não defi‑
nidas. Informações na secretaria da
USE pelo e‑mail: use@usesp.org.br .
Os órgãos da USE receberam,
durante os encontros fraternos rea
lizados pela Diretoria Executiva, no
final do mês de agosto de 2010, a
apostila “Orientação aos órgãos de
Unificação” que fundamenta as ações
federativas e oferece subsídios para a
montagem de processos de capacita‑
ção de dirigentes e trabalhadores para
as atividades dos órgãos de unifica‑
ção do movimento espírita, para es‑
tudo em grupo entre os membros dos
órgãos e sociedades unidas.   Os ór‑
gãos de unificação têm por função es‑
timular o estudo, a difusão e a prática
da Doutrina nos centros espíritas. Os
que necessitarem da apostila poderão
adquiri‑la na livraria da USE. Acom‑
panhem na coluna “circuito integra‑
do” as ações implementadas pelos
departamentos do ESDE, Mediunida‑
de, Atendimento Espiritual na   Casa
Espírita, Arte, Serviço de Assistência
e Promoção   Social Espírita, Comu‑
nicação, Educação, Mocidade, Infân‑
cia, Livro, eventos, administrativo
e jurídico.
Que tenhamos todos nós profícuo
trabalho neste ano que inicia!
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Perfil
Criada para garimpar verdadeiros tesouros existentes dentro do movimento espírita,
a seção Perfil deste bimestre inova ao apresentar um casal que atua pela Casa e Causa
Espíritas. Além de homenagearmos todos os casais que, juntos, colaboram para que a
Doutrina Espírita floresça e alcance todos os que busquem sua mensagem, esta entrevista
conjunta tem por objetivo lembrar a união de Allan Kardec e Amélie Boudet, em feve‑
reiro de 1832, demonstrando que juntos, também dentro de nossos lares, podemos fazer
muito mais.
Os enfocados são Wladisney Lopes da Costa, Ney, nascido em São Paulo, em 1949, e
que antes de tornar‑se espírita, se definia como um católico materialista. Sua parceira, na
vida e na doutrina, é Ana da Silva Costa, nascida na mesma cidade e no mesmo ano que
o marido e criada no catolicismo.
Dirigente Espírita: Conte‑nos como
se conheceram.
Wladisney e Ana Costa: Nos conhece‑
mos no ano de 1967, no baile do Colégio
Anhanguera, na Lapa, zona oeste de São
Paulo. Cinco anos depois, estávamos casa‑
dos e, desta união, nasceram nossos filhos
Roberta, Rafael e Leonardo. Depois vieram
as trigêmeas Clara, Helena e Lívia, filhas
de Roberta.
DE: Como disseram, ambos foram
criados no Catolicismo. Como conheceram
a Doutrina Espírita?
Ney: No ano de 1982 morávamos no
Amapá e nosso filho teve problema de saú‑
de. Como lá não havia recursos tivemos
que vir tratá‑lo em São Paulo. Na época,
meu sogro morava na Vila Romana e ha‑
via uma pessoa que conhecia a Ana desde
seu nascimento, Sr. Humberto, presidente
do Centro Espírita Irmão Itajubá. Ele disse
para a Ana que precisava falar comigo.
Ana: Quando eu transmiti o recado ao
Ney, ele disse que não faria isso de manei‑
ra nenhuma porque tinha suas convicções
materialistas. Além do mais, lembrou que
nosso filho estava sendo assistido por uma
boa equipe médica. Eu, então, insisti dizen‑
do: “Vá e escute, ele disse que é com você
que quer falar”.
Ney: Ela acabou me convencendo.
Passei pela “entrevista”, quando, em alguns
momentos, pensei em contra-argumentar.
Mas me lembrava da recomendação da
Ana, “escute, pois tenho muito carinho
pelo Sr. Humberto”. No final ele me convi‑
dou para ouvir uma palestra, caso me inte‑
ressasse. Pensei: “Já que estou aqui, vamos
até o final”. Achei interessante o que ouvi.
Ana: Na Casa Espírita havia uma li‑
vraria e o Ney comprou O Livro dos Es‑
píritos ...
Ney: Minha intenção era achar “fu‑
ros”, como em todas as religiões que co‑
nhecia até então.
4

Comecei pela introdução e parei na
primeira pergunta, não conseguia com‑
preender por que Kardec não perguntou
“Quem é Deus?”. Percebi que aquele livro
era diferente, isto me estimulou ainda mais.
Onde eu morava não havia Centro Espírita
e eu estudei a obra sozinho, sempre procu‑
rando “furos” e, ao invés deles, encontran‑
do respostas. A partir daí, não parei mais.
DE: Em que momento vocês passaram
a frequentar um grupo espírita?
Ney: Em 1984 fomos para Santana, ci‑
dade localizada a 25 km de Macapá, e co‑
meçamos a frequentar a Federação Espírita
do Amapá, em Macapá, todas as segundas
‑feiras.
Ana: Nesta época implantamos o
Evangelho no Lar, feito até hoje.
DE: Em que áreas de trabalho vocês
atuam dentro do Espiritismo?
Ney: Sempre estive ligado à área
de ensino, onde é possível apren‑
der continuamente.
Ana: Já eu, por ter muita identificação
com crianças e, ainda, bagagem pedagógi‑
ca, sempre atuei na área de infância.
DE: Fale sobre o encontro de vocês
com o movimento de unificação paulista.
Ney: Conheci a USE em 1999 através
de uma pessoa fantástica, chamada Elfay
Luiz Appollo, que trabalhava sozinho para
manter viva a USE Pinheiros, um verda‑
deiro batalhador. No começo vendo seu
esforço, fiquei apenas para não deixá‑lo
sozinho. Logo em seguida, comecei a par‑
ticipar das reuniões da Regional São Paulo,
no Departamento de Orientação Doutriná‑
ria, quando o órgão ainda funcionava no
Instituto de Educação Espírita, no Itaim
Bibi. Até então só conhecia a Casa Espírita
e foi através da USE que conheci a Cau‑
sa Espírita. Uma entidade verdadeiramente
democrática dirigida de baixo para cima,
onde encontramos companheiros pensan‑
do e se expressando livremente, onde po‑

demos trocar experiências e vivências das
Casas e da Causa Espírita.  A Ana logo se
juntou a nós trabalhando na área da infân‑
cia, na Distrital Pinheiros e, na segunda
gestão do Presidente Atilio Campanini, co‑
mecei a participar da USE Estadual como
terceiro secretário.
DE: E, atualmente, como têm atuado
pela Doutrina Espírita?
Ana: Fazemos parte do Grupo de Es‑
tudos Espíritas Mensageiros da Luz, no
bairro do Butantã, adeso à USE Pinheiros.
O Ney coopera com a USE através de pa‑
lestras, fazendo parte da área doutrinária
da USE Regional São Paulo e, ainda, com‑
pondo a equipe responsável pelo Momento
Espírita, que vai ao ar todos os domingos
pela Rede Boa Nova de Rádio, das 12:30
às 13:30 horas, um programa da USE
São Paulo.
DE: De que maneira o conhecimento
e o trabalho pela Doutrina Espírita auxilia‑
ram a vida do casal?
Ney: O conhecimento da Doutrina Es‑
pírita nos facilitou a educação dos filhos,
aprendemos com o tempo que verdadeira‑
mente não temos filhos, mas companheiros
de jornada. Experiência esta que, hoje, nos
ajuda muito como avós.
DE: Considerações finais, por favor.
Ney: Somos eternos aprendizes, eis a
razão e a beleza da vida.
Importante: Se você conhece alguém com
uma história interessante de trabalho pela
Doutrina Espírita, dentro dos órgãos de
unificação, entre em contato conosco pelo
e‑mail: use@usesp.org.br.
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Ao lado de um grande homem,
há uma grande mulher

Martha Rios Guimarães

Há 179 anos Allan Kardec e Amélie Boudet uniam‑se em matrimônio, dando início a uma convivência que conjugou amor, respeito e
trabalho pela Educação e, posteriormente, pela Codificação do Espiritismo. Essa matéria é uma pequena homenagem ao ilustre par
e, também, aos inúmeros casais (a maioria, anônimos) que dão sua colaboração para que a Doutrina Espírita floresça a cada dia.

Em 6 de fevereiro de 1832, em Pa‑
ris, era firmado o contrato de casamento
entre Hippolite Leon Denizard Rivail e
Amélie Gabrielle Boudet – mais tarde
conhecidos por Allan Kardec e Senhora.
Professora primária, de letras e de Belas
Artes, Amélie era poetisa e desenhis‑
ta e chegou a publicar três livros (um
de contos e dois na área artística). Vi‑
vendo em Paris e frequentando o meio
acadêmico, conheceu o professor Rivail
e, desde então, foi sua companheira de
todos os momentos. Juntos – e a partir
de conversas entre os cônjuges – funda‑
ram instituições ligadas à educação; ela‑
boraram materiais pedagógicos e aulas
gratuitas que o casal ministrava em sua
própria residência ao menos favorecidos
e também enfrentaram momentos de
grande dificuldade financeira. A partir
de 1854, quando o professor inicia suas
pesquisas que resultariam nas obras da

Certidão de Casamento de Kardec e Amelie,
reconstituída em função de incêndio,
em 1871, quando vários documentos de
Paris foram destruídos

Foto do túmulo de Kardec onde estão os
restos mortais dele e de Amélie Boudet

Codificação, é em Gabi, então com 60
anos, que ele encontra, uma vez mais, a
companheira amorosa e a auxiliar que o
secundava nos novos e árduos trabalhos
e, ainda, o incentivava a concluir sua
missão. Logo após lançar O Livro dos
Espíritos, em 1º de janeiro de 1858, tão
somente com o apoio da esposa, Kar‑
dec lança a primeira edição da Revista
Espírita. A residência do casal era local
de sessões concorridas, exigindo da Ma‑
dame Rivail cuidados cansativos, mas
amorosos. E, quando por falta de espa‑
ço, o esposo decidiu fundar a Sociedade
Parisiense de Estudos Espíritas (SPEE),
uma vez mais sua fiel parceira estava
ao lado, com abnegação e sacrifícios.
Igual devotamento Amélie demonstrou
ao ajudá‑lo com as inúmeras correspon‑
dências provenientes de todos os lugares
do planeta e ao participar – sempre que
suas forças permitiam – das inúmeras
viagens do Codificador com vistas a co‑
nhecer o movimento espírita da época.
Por conta de sua posição de “líder dos
espíritas”, Kardec foi alvo de calúnia,

inveja, traições, insultos e outras dificul‑
dades e, certamente, nesses momentos,
o apoio da esposa querida foi essencial
para seguir adiante.
Após o desencarne de Kardec, em
1869, Amélia Boudet deu continuidade
à obra iniciada pelo esposo, tomando
providências essenciais para continui‑
dade da divulgação espírita entre elas, a
fundação de uma sociedade que garantia
a publicação da Revista Espírita e das
obras básicas; participação nas reuniões
da SPEE, sempre que sua saúde permi‑
tia, tendo participado também do célebre
episódio do Processo dos Espíritas, em
1875, quando pioneiros do Espiritismo
tiveram que comparecer à presença de
um juiz para se defenderem da acusação
de fraude na produção de fotos de de‑
sencarnados. Octagenária, a Sra. Allan
Kardec – assim como os demais envol‑
vidos – não recuou e defendeu a Doutri‑
na com a autoridade que a situação exi‑
gia. Lúcida e atuante, Gabi desencarnou
aos 87 anos e seus restos mortais segui‑

Desenho que mostra o Codificador com
sua esposa contemplando obra espírita
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ram para o mesmo local onde estavam
os do amado esposo, sendo gravados,
na coluna que sustenta o busto do Co‑
dificador, os dizeres: “Amelie Gabrielle
Boudet – Viúva de Allan Kardec”. Sem
dúvida, os espíritas muito devem a essa
mulher corajosa, forte e inteligente, cuja
presença foi essencial para que Kardec
Nas pegadas de Amélie e Kardec
Felizmente, o movimento espírita nos
traz inúmeros exemplos de casais que,
unidos, trabalham em prol da doutrina.
Vamos conhecer alguns deles.
José Antonio Luiz e Adalgiza Balieiro
USE Estadual São Paulo,
46 anos de casados, 5 filhos 5 netos
(um ainda está a caminho)
Desde a Mocidade, trabalhamos jun‑
tos em áreas diferentes e sempre com
respeito no encaminhamento das ações e
trabalhos espíritas. Percebemos que vem
rareando o número de casais espíritas no
movimento e seria interessante buscarmos
os motivos que têm levado a isso, crian‑
do espaços para reflexões sobre o assunto
sem o propósito de desenvolver casais tra‑
balhadores para o movimento (se ocorrer,
excelente, claro), mas principalmente para
formar lares voltados ao bem e à constru‑
ção de um mundo melhor.
Aylton e Maria Eny Paiva
USE Regional de Bauru,
41 anos de casados, 3 filhos e 6 netos
A nossa relação iniciou em função de
nossas atividades na mocidade espírita e o
Esperanto também nos “deu uma ajudazi‑
nha” e, durante toda a vida, nos organiza‑
mos para dar conta das responsabilidades
familiares e doutrinárias.
O trabalho pelo ideal espírita é um
motivo a mais para a união entre os pares,
desde que haja respeito e verdade na rela‑
ção e deve inspirar suas vidas no campo
pessoal, familiar, na participação do movi‑
mento espírita e na sociedade. O casal não
deve se sentir obrigado, pelo vínculo do
casamento, a ter a mesma opinião nos as‑
suntos doutrinários. Deve, sim, emitir sua
opinião sincera porque uma relação que
não tem a verdade como base, está fadada
ao fracasso.
Toda relação, principalmente a do ca‑
sal, deve ser de convivência de dois seres
6
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cumprisse sua missão. Cúmplices, em
todos os sentidos e formas, evoluíram
e superaram os obstáculos provenien‑
tes da caminhada que empreenderam.
Não eram adversários – como muito se
vê nas relações atuais –, mas compa‑
nheiros que se amavam, admiravam e
respeitavam. Apoiando‑se mutuamente,
totalmente independentes que não preci‑
sam um do outro para serem felizes, mas
que têm prazer em compartilhar a existên‑
cia. Superar o romantismo do século XIX,
entender melhor a afinidade espiritual, o
respeito mútuo, o conhecimento emocio‑
nal, o cuidar de si e do outro: eis um gran‑
de desafio!
Antonio Carlos e Suzete Amorim
USE Regional São Paulo, juntos há
40 anos, pais de um casal
Nós nos conhecemos na Mocidade
Espírita e acreditamos que a compreensão
e respeito pela atividade na seara espírita
nos auxilia muito em todos os momentos
da vida conjugal, especialmente nos últi‑
mos tempos, quando nossos pais começam
a partir para o outro plano e o conheci‑
mento acalenta nossos corações. O casa‑
mento é um momento importante na vida
das pessoas e que, como tal, deve ser ba‑
seado no amor, colaboração, bom-senso e
respeito.
A Doutrina nos ensina que cada ser
tem sua individualidade, sua experiência
e, portanto, para vivermos bem é preciso
compreender e aceitar o outro, tratando‑se
com respeito mútuo. Quando há interesse
em se educar e vencer as animosidades,
o relacionamento familiar torna‑se mais
fácil e como resultado temos a felicidade
tão almejada.
Em 1980 a USE lançou importante
campanha sobre a integração da família
com o slogan “a melhor escola ainda é o
lar”, cujo objetivo era reafirmar a impor‑
tante função educadora e regeneradora da
família, no processo da edificação moral
do homem. Em 1994 aconteceu o lança‑
mento da campanha, que perdura até os
dias de hoje “Viver em família, aperte
mais esse laço”, que vem nos mostrar que,
mesmo diante das atuais crises familiares,
a importância de um núcleo familiar bem
estruturado e organizado – não apenas
materialmente, mas acima de tudo espi‑
ritualmente –, é essencial para que o lar
esteja harmonizado, permitindo que cada

trabalharam e evoluíram juntos e, ainda,
deixaram‑nos um precioso legado tradu‑
zido na mensagem espírita. Entenderam
como poucos que, como afirmou um dia
o escritor Saint Exupéry, “a vida nos en‑
sinou que o amor não consiste em olhar
um para o outro, mas sim olhar juntos na
mesma direção”.
um de seus componentes possam buscar
sua evolução.
Antenor e Nely Prado
USE Intermunicipal de Bauru, 38 anos
de casados, 3 filhos e 4 netos
Ficamos felizes pela referência à
Amélie G. Boudet, porque sua biografia
mostra que ela foi uma mulher sensacio‑
nal, formidável, não só por ter dado su‑
porte ao trabalho de Kardec, mas, e, prin‑
cipalmente, por ter dado continuidade ao
trabalho dele. Sem dúvida que o relacio‑
namento do casal é muito mais tranquilo
quando se tem os mesmos ideais. Sermos
espíritas e trabalharmos pela Doutrina nos
dá uma segurança enorme com relação aos
nossos valores e nossa postura perante a
vida. A educação de nossos filhos, o re‑
lacionamento familiar, tudo isso é muito
mais fácil pois estamos sintonizados num
mesmo ideal de vida, nas mesmas regras
do bem viver que a Doutrina nos ensina.
Trabalhando juntos temos sido beneficia‑
dos pela proteção Divina com uma famí‑
lia maravilhosa.
Jovens casais, que começam a atuar
em conjunto pelo Espiritismo: não esmo‑
reçam, sejam fortes, deem às mãos e traba‑
lhem unidos. Dificuldades virão, mas com
suporte mútuo serão ultrapassadas. Sejam
felizes, trabalhem com alegria, sejam
exemplos aos filhos para que eles sejam
continuadores de nossos trabalhos.
Nós nos conhecemos na Mocidade Espírita e a troca de ideias, o apoio, a com‑
preensão, o incentivo ao trabalho no mo‑
vimento espírita e o companheirismo é o
ponto forte de nosso relacionamento. Nos‑
sa parceria é tão plena que nossos filhos
seguem o mesmo caminho, nos apoiando e
trabalhando conosco. Trabalhar pela Dou‑
trina Espírita é uma das coisas mais grati‑
ficantes em nossas vidas.
Importante: Leia na seção Perfil, pá‑
gina 4 desta edição, a história de outro par
que segue os passos do casal da Codifica‑
ção Espírita.
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Relato sobre as reuniões do CA e CDE
Neyde Schneider

O Conselho de Administração (CA)
e o Conselho Deliberativo Estadual
(CDE) da USE reuniram-se em 11 e 12
de dezembro na sede da instituição, em
São Paulo, quando foram registrados os
assuntos seguintes: em novembro na reu‑
nião do Conselho Federativo Nacional
(CFN), ocorrida na Federação Espírita
Brasileira, em Brasília, foram mostradas
as comemorações do Centenário de Chi‑
co Xavier e respectivos filmes lançados;
ficou estabelecida também a comemo‑
ração do Sesquicentenário de “O Livro
dos Médiuns” para janeiro de 2011, em
todo o Brasil, através das federativas e
órgãos locais; foi formada comissão do
CFN para estudar a proposta das federa‑
tivas de São Paulo e Rio de Janeiro, du‑
rante o ano de 2011, visando incentivar
e motivar ações na área de Educação em
todos os encontros das comissões regio‑
nais do CFN.
Passando para os assuntos especí‑
ficos da Estadual, foi distribuído, em
ambas as reuniões, um CD contendo
endereço das federativas, o material da
reunião do CFN de novembro e o Pla‑
no Geral de Trabalho da USE SP, em
2011 – material que, mediante solicita‑
ção, está disponível aos órgãos ausentes
junto à secretaria da USE. Quanto à re‑
forma da sede, foi informado que a cons
trutora Ghimel concluiu os reparos de
sua responsabilidade (procedendo-se ao
rebaixamento do piso do salão), faltan‑
do a USE concluir o telhado, piso, parte
elétrica e pintura para o que necessita da
colaboração geral, conforme foi alertado
pela Tesouraria, após apresentação fi‑
nanceira de janeiro a novembro de 2010
e a Projeção Financeira para 2011. As
Edições USE montou um KIT contendo
seus dois últimos lançamentos (“A Meta
Somos Nós” e “Visão Crítica de um Mé‑

dico Espírita”), além dos livros “Ciên‑
cia Espírita” e “Família e Espiritismo”
– R$ 50,00 o kit, para que as pessoas
ajudem nas aquisições. Já a parceria com
a Federação Espírita do Paraná, oferece
percentual à USE sobre todas as vendas
feitas pela FEP no Estado de São Paulo.
O Presidente da USE SP, José Antonio
Luiz Balieiro, aproveitou a oportunidade
para solicitar a todos os órgãos que re‑
servem o último final de semana de mar‑
ço e agosto para os Encontros Fraternos
de Unificação e segundo final de sema‑
na de junho e dezembro para as reuniões
do CA e CDE da USE Estadual. Tam‑
bém foi comunicado que o 15º Congres‑
so Estadual, em Franca, acontecerá entre
28 de abril a 1º de maio de 2012, tendo
sido constituída Comissão Organizado‑
ra e definido que o evento contará com
quatro âncoras no domingo e terça-feira
tendo o público acesso a todos os temas.
Segunda-feira será o dia em que os De‑
partamentos da USE, através de seus
Diretores e facilitadores, levarão suas
atividades aos congressistas.
Com a presença de 12 Regionais, na
reunião do CA foram tomadas as seguin‑
tes decisões: em 2011, a Contribuição
Social anual será de R$ 180,00; apro‑
vado Estatuto da USE Distrital Lapa e
o Novo Regimento Interno do Departa‑
mento da Mocidade da USE SP; atendi‑
da a incorporação da USE Municipal de
Presidente Epitácio pela Intermunicipal
de Presidente Venceslau – conforme so‑
licitação da USE Regional de Presidente
Prudente. A Regional Baixada Santista
relatou a realização da 1ª Feira do Livro
Infantojuvenil e a Regional Ilha Solteira
informou a reorganização da Intermu‑
nicipal de Andradina e implantação do
ESDE. Foi marcada a próxima reunião
do CA para 13 de março de 2011. O

CDE, por sua vez, esteve representado
por 29 órgãos que encaminharam assun‑
tos da pauta, além de passar notícias. Os
órgãos procurarão aumentar o número
das casas que recolhem a Contribuição
Social, auxiliando a Tesouraria, inclu‑
sive através dos boletos que lhes serão
enviados, quando solicitados por e-mail;
doações individuais para a reforma da
sede podem ser feitas diretamente à 1ª
Tesoureira, Rosana Amado Gaspar, fi‑
cando definido que a campanha da USE
para 2011 será “Viver em Família”.
Em relação aos Departamentos e
Órgãos foram dadas as seguintes infor‑
mações: na Mocidade assumiu, como
Diretor Efetivo, João Thiago Garcia. O
Setor prepara-se para a realização do
COMJESP (vide encarte nesta edição),
em abril próximo – evento que ocorre a
cada cinco anos. A USE Distrital Tu‑
curuvi agradeceu Diretoria da USE pela
adequação do seu Estatuto, permitindo
‑lhe ter personalidade jurídica. A Inter‑
municipal de Sorocaba apresentou rela‑
tório de atividades, demonstrando que
o órgão conta com a participação de 51
casas e realiza reuniões, cursos, seminá‑
rios, encontros, visitas, comemorações.
A Intermunicipal de Limeira, por sua
vez, entregou a programação para 2011,
que inclui palestras, reuniões, teatro,
seminário, gincana, encontro de jovens
e show do Grupo Arte Nascente. Ques‑
tionado pelo representante de Guarulhos
sobre a reforma do Estatuto da USE, o
Presidente Balieiro informou que a Di‑
retoria conserva o trabalho que foi fei‑
to até aqui, porém considera necessário
uma reforma que, oportunamente, será
divulgada e tratada, dentro dos trâmites
legais, junto ao CA e CDE. As reuniões
foram encerradas com a confraterniza‑
ção de todos os presentes.

Contribuição Social
(Cap. III, Art. 8º., item V; Cap. XI, Art. 62, item VII ‑ Estatuto)
O Conselho de Administração aprovou a Contribuição Social para o ano de 2011 no valor de R$180,00
(parcela única ou duas parcelas semestrais, sem acréscimo). As orientações seguem no boleto bancário enviado
diretamente às Casas Espíritas Unidas. Solicitamos a gentileza da participação e do comprometimento ativo nesta
ação que sustenta as atividades da USE, por parte de órgãos e casas unidas. Reconhecidos, agradecemos.
Diretoria Executiva da USE – São Paulo, janeiro de 2011.
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O Livro dos Médiuns:
as etapas de sua elaboração
Nilza Teresa Rotter Pelá ‑ ropela.nilza@gmail.com
Quando da publicação da primeira
edição de “O Livro dos Espíritos”, em 18
de abril de 1857, Kardec colocou no livro
primeiro, intitulado Doutrina Espírita, um
capítulo (X) denominado “Manifestações
dos Espíritos” que nas edições posterio‑
res não mais aparece, por ter dado origem
a uma publicação, que veio a lume em
1858, denominou “Instruções Práticas
sobre as Manifestações Espíritas”. Em
agosto de 1860, na Revista Espírita, Kar‑
dec anuncia que a publicação de “Instru‑
ções Práticas sobre as Manifestações Es‑
píritas” encontrava‑se esgotada e que não
seria reimpressa uma vez que “...novo
trabalho ora no prelo, e que será mais
completo e diversamente planificado”. Se
neste ano de 2011 comemoramos os 150
anos de “O Livro dos Médiuns” podemos
dizer que sua preparação iniciou‑se em
1857 na primeira edição de “O Livro dos
Espíritos”. Nas “Instruções Práticas So‑
bre As Manifestações Espíritas” o codifi‑
cador inclui o precioso e sempre atual Vo‑
cabulário Espírita e, talvez por essa razão,
em 1923 o editor Jean Meyer reedita a
obra na França e a mesma, por empenho
de Cairbar Schutel, é publicada no Brasil
pela Casa Editora O Clarim.
No número de janeiro de 1861, da
Revista Espírita, Kardec anuncia que será
disponibilizado para a venda “O Livro
dos Médiuns” informando que “a publi‑
cação estava retardada por força de sua
própria importância”. Informa ainda que
“nesse trabalho, fruto de longa experiên‑
cia e de estudos laboriosos, procuramos
esclarecer todas as questões que se li‑

gam à prática das manifestações”. Des‑
taca que especial atenção foi dada aos
tópicos: desenvolvimento e exercício da
mediunidade. Conclui declinando o título
de fundador e aspirando “o modesto tí‑
tulo de divulgador.” Onze meses depois
(novembro de 1861) na mesma revista
sob o título de Bibliografia é anunciado
que a primeira edição de “O Livro dos
Médiuns” esgotou‑se o que evidenciava
uma progressão das ideias espíritas o que
tornava as decepções e mistificações me‑
nos frequentes o que se devia ao fato dos
esclarecimentos para “descobrir as astú‑
cias dos Espíritos enganadores.” Nesse
mesmo artigo há uma importante coloca‑
ção: “Essa segunda edição é muito mais
completa que a precedente: encerra nu‑
merosas instruções novas e muito impor‑
tantes e vários capítulos novos”. Arrola as
matérias que receberam atenção: os mé‑
diuns, identidade dos espíritos, a obses‑
são, as questões que podem ser dirigidas
aos Espíritos, as contradições, os meios
de discernir os bons e os maus Espíritos, a
formação de reuniões espíritas, as fraudes
em matéria de Espiritismo. Todos esses
assuntos basearam‑se no fruto das expe‑
riências. Esclarece que foi introduzido o
item de comunicações apócrifas acom‑
panhadas de observações que permitem
a análise das comunicações para detectar
fraudes e uso de falsos nomes.
Encerra o artigo com importantíssi‑
ma e sempre atual assertiva: “Depois de
ter lido e meditado atentamente, os que
forem enganados ou mistificados cer‑
tamente não poderão queixar‑se senão

de si mesmos, porque tiveram todos os
meios para se esclarecerem.” (destaque
nosso). Quando Kardec destaca o fruto
de sua experiência voltamos a “Instru‑
ções Práticas Sobre As Manifestações
Espíritas” onde, em sua Introdução, faz
um indicativo especial à Revista Espírita
que é um repositório completo da doutri‑
na em seu tríplice aspecto por publicar
relatos que atestam os conceitos teóricos
da Doutrina. Ainda hoje podemos cons‑
tatar a importância dessa revista quando
estudamos o atual Livro dos Médiuns e
verificamos que em muitas matérias Kar‑
dec ou os seus tradutores nos remetem
para a leitura de artigos dessa revista.
Graças à tenacidade e disciplina de Kar‑
dec recebemos esse precioso manancial
de conhecimento sobre a prática medi‑
única que consolida a Ciência Espírita.
Herculano Pires em sua tradução de O
Livro dos Médiuns acrescenta uma ex‑
plicação relevante; “...a Ciência Espírita
teve como vestíbulo as manifestações fí‑
sicas, mas sua finalidade é moral e suas
pesquisas devem desenvolver‑se nesse
sentido.” André Luiz em Opinião Espí‑
rita muito bem sintetiza a obra e o co‑
dificador: “Através de séculos, muitos
admitiam o intercâmbio entre os homens
na carne e os Espíritos no Espaço (...).
Contudo, somente Allan Kardec definiu a
prática mediúnica inaugurando nova era
para a prática mental da Humanidade.
Glória, pois a O Livro dos Médiuns que
consubstancia o pensamento puro e ori‑
ginal do Codificador sobre a mediunida‑
de com Jesus. Estudêmo‑lo.

Manifestações Espíritas, Revista Espírita
‑Jornal de Estudos Psicológicos, ano 3, no 8,
agosto de 1860.
____________O Livro dos Médiuns, Revista
Espírita‑Jornal de Estudos Psicológicos, ano
4, no 1, janeiro de 1861.
____________Bibliografia ‑ O Livro dos
Médiuns‑ segunda edição, Revista Espírita

‑Jornal de Estudos Psicológicos, ano 4, no 11,
novembro de 1861.
___________ O Livro dos Médiuns.Tradução
de J. Herculano Pires. ed. EME,Capivari, 1997.
EMMANUEL, ANDRÉ LUIZ. O Livro dos
Médiuns. IN: Opinião Espírita, psicografia
de Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira.
Uberaba, ed. CEC, 6a Ed. 1988.

Fontes
ABREU, CANUTO. O Primeiro Livro dos
Espíritos de Allan Kardec 1857. Instituto Es‑
pírita de São Paulo, São Paulo, 2007
KARDEC, ALLAN. Instruções Práticas So‑
bre as Manifestações Espíritas, Tradução de
Wallace Leal V. Rodrigues, Casa Editora O
Clarim, Matão, 5a ed., 1978.
____________ Instruções Práticas Sobre as
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Conselho Federativo Nacional
da FEB realiza reunião anual
Redação
A reunião objetivou tratar assuntos relacionados com as atividades federativas e de unificação do Movimento
Espírita Brasileiro, visando o seu constante aprimoramento na difusão da Doutrina Espírita.
Realizaram‑se no dia 4 de no‑
vembro de 2010 a reunião anual das
Entidades Especializadas de âmbito
Nacional e de 5 a 7 a do Conselho
Federativo Nacional da Federação
Espírita Brasileira (CFN da FEB),
que congrega as federativas esta‑
duais, no edifício “Unificação”, um
prédio de três andares que abriga um
auditório polivalente, que pode ser
utilizado para conferências, estudos
conjuntos, teatro ou sala de música;
salão de reuniões do Conselho Fe‑
derativo Nacional, a seção de Obras
Raras da Biblioteca, o gabinete da
Presidência; parte da redação da
revista Reformador; além de salas
destinadas a diversos setores admi‑
nistrativos da Casa.
Entidades Especializadas de âmbito
Nacional
Pela manhã de 04/11, dirigentes da As‑
sociação Brasileira de Esperantistas Espíri‑
tas e do Departamento de Esperanto da FEB
reuniram‑se com o presidente da FEB Nes‑

Nestor Masotti e Cesar Perri,
na reunião com as entidades Especializadas.

tor João Masotti e o secretário geral do CFN
Antonio Cesar Perri de Carvalho. O objeti‑
vo do encontro foi a análise de formas para
se ampliar a difusão dos princípios espíritas
pelo mundo, empregando‑se o Esperanto.
No período da tarde, houve reunião dirigi‑
da pelo presidente da FEB, contando com a

atuação do secretário geral do CFN
e do secretário da FEB José Valdo
de Oliveira e com a presença de re‑
presentantes das Entidades: Associa‑
ção Brasileira de Artistas Espíritas
(ABRARTE), Associação Médico
Espírita do Brasil (AME), Cruzada
dos Militares Espíritas, Instituto de
Cultura Espírita do Brasil (ICEB),
Associação Jurídico Espírita do Bra‑
sil (AJE‑BR), Associação Brasileira
de Psicólogos Espíritas (ABRAPE),
Organização Social Cristã Espírita
André Luiz (OSCAL). Nesta reu‑
nião foram abordados temas como a
difusão da Doutrina Espírita, partici‑
pação nas Campanhas Família, Vida
e Paz, comemorações do Centená‑
rio de Chico Xavier, sugestões para
as comemorações do Sesquicentenário de
“O Livro dos Médiuns” e houve relato das
ações das Entidades. Estas, somando‑se a
Associação Brasileira dos Magistrados Es‑
píritas (ABRAME), participaram também
da Reunião Ordinária do CFN da FEB, de 5
a 7 de novembro.

Pronunciamento de Antonio Cesar Perri Carvalho, Secretário Geral do CFN da FEB, no encerramento da reunião
ATUAÇÃO DO CFN
Nesta reunião ordinária do CFN,
completamos 60 anos de existência do
órgão e instância de decisões sobre unifi‑
cação da FEB, pois o mesmo foi instalado
em 1° de janeiro de 1950, e, consolidado
com o trabalho da “Caravana da Fraterni‑
dade”. Neste ínterim muitas ações e cara‑
vanas foram empreendidas.
Mas gostaríamos de destacar que
com a somatória de experiências, de vi‑
vências, o CFN vem vivenciando sua ma‑
turidade e exercendo seu papel de órgão
de reflexão e de orientação para o Movi‑
mento Espírita.
A nova formatação das reuniões que
se delineia, vencendo a etapa das valoro‑
sas, porém meras leituras de relatórios,
para a abertura de espaços e priorização
dos intercâmbios de experiências e dis‑

cussões sobre temas que merecem aná‑
lises para o norteamento do Movimen‑
to Espírita Brasileiro, já é marcante e
significativo.
Os encaminhamentos e decisões
nesta reunião relacionadas com ações
integradas das Áreas das Comissões Re‑
gionais, sobre o planejamento destas
Reuniões para 2012, os estudos propostos
sobre a questão dos jovens, sobre a edu‑
cação como um todo, as definições sobre
estudos e divulgações sobre a importante
obra básica “O Livro dos Médiuns” em
2011, a definição sobre o sesquicentená‑
rio de “O Evangelho Segundo o Espiritis‑
mo” ao ensejo do 4° Congresso Espírita
Brasileiro, aprovado para o ano de 2014,
o surgimento de novas forças para a fun‑
damentação jurídica, e a visita da equipe

de jovens da FEEGO, tudo isto no con‑
junto, nos aponta claramente para o pla‑
nejamento das ações para as próximas
décadas do Movimento Espírita brasilei‑
ro, e, que já se encontra alinhado e reflete
alguns resultados iniciais do “Plano de
Trabalho para o Movimento Espírita Bra‑
sileiro (2007‑2012)” e, sem dúvida, aca‑
lentados com os benfazejos reflexos do
ano do Centenário de Chico Xavier.
Nossas homenagens e agradecimen‑
tos aos membros do CFN, pela ativa par‑
ticipação. Nossos agradecimentos à presi‑
dência da FEB pelo continuado e decisivo
apoio. Nossos agradecimentos à toda a
equipe de apoio local – a de infraestrutura
e a da Secretaria Geral do CFN –, para
a realização deste evento, totalizando 91
colaboradores e 28 funcionários.
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Deliberações ocorridas na Reuni
Federação Espírita Brasileira,
As 27 federativas estaduais que
compõem o CFN da FEB
Compareceram para a reunião or‑
dinária todas as federativas estaduais
integrantes do CFN da FEB, que são:
Federação Espírita do Acre, Federação
Espírita do Estado de Alagoas, Fede‑
ração Espírita do Estado do Amapá,
Federação Espírita Amazonense, Fe‑
deração Espírita do Estado da Bahia,
Federação Espírita do Estado do Cea‑
rá, Federação Espírita do Distrito Fe‑
deral, Federação Espírita do Estado
do Espírito Santo, Federação Espírita
do Estado de Goiás, Federação Espí‑
rita do Maranhão, Federação Espírita
do Estado de Mato Grosso, Federação
Espírita de Mato Grosso do Sul, União
Espírita Mineira, União Espírita Para‑
ense, Federação Espírita da Paraiba,
Federação Espírita do Paraná, Federa‑
ção Espírita Pernambucana, Federação
Espírita Piauiense, Conselho Espírita
do Estado do Rio de Janeiro, Federa‑
ção Espírita do Rio Grande do Norte,
Federação Espírita do Rio Grande do
Sul, Federação Espírita de Rondônia,
Federação Espírita Roraimense, Fede‑
ração Espírita Catarinense, União das
Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo, Federação Espírita do Estado de
Sergipe, Federação Espírita do Esta‑
do do Tocantins e União das Socieda‑
des Espíritas do Estado de São Paulo
– entidade federativa, coordenadora e
representativa do movimento espírita
estadual no CFN da FEB, representada

por José Antonio Luiz Balieiro e Julia
Nezu Oliveira, Presidente e Vice-Presi‑
dente, respectivamente.
Sobre Comissões
Regionais do CFN
Foi aprovada proposta para ava‑
liar o desenvolvimento das Reuniões
das Comissões Regionais do ano de
2011, logo após a realização das mes‑
mas, e, com base no estudo, programar
as Reuniões das Comissões Regionais
para o ano de 2012, quando será fei‑
ta a avaliação do “Plano de Trabalho
para o Movimento Espírita Brasileiro
(2007‑2012)”. Estabeleceu‑se, ainda,
priorizar, no ano de 2011, um projeto
experimental integrado – com apoio
das Áreas das Comissões Regionais
do CFN –, para a realização de semi‑
nários e intensificação de ações com as
Entidades Federativas Estaduais, tendo
como foco a Área de Atendimento Es‑
piritual no Centro Espírita, no interesse
real do aprimoramento direto das ativi‑
dades dos Centros Espíritas.
O CFN analisou, também, duas
propostas apresentadas, considerando
que se completam e que o presidente
da FEB poderá implementá‑las: apoio
à assessoria jurídica da FEB e grupo de
trabalho para interagir com as Entida‑
des Federativas Estaduais em relação
às questões administrativas, jurídicas e
fiscais, para que estas apoiem as insti‑
tuições de sua abrangência. Após abrir
espaço para sugestões de todas as fe‑
derativas, está sendo elaborado, pela
equipe da área correspondente, o “Ma‑
nual de Comunicação Social Espírita”.
Juventudes Espíritas

Representação de São Paulo: Balieiro e Julia
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O CFN entendeu que a questão
da juventude extrapola a Área (DIJ) e
aprovou que este tema deve ser am‑
plamente analisado na reunião dos di‑

rigentes das Comissões Regionais, em
2011, levando‑se em consideração os
aspectos sociológicos, psicológicos,
antropológicos e educacionais dos tem‑
pos atuais e suas relações e impactos
com o Movimento Espírita. Eventuais
sugestões devem ser encaminhadas à
Coordenadora da Área de Infância e
Juventude das Comissões Regionais
do CFN.
USE e CEERJ apresentam proposta
para criação de área de Educação
junto às Comissões Regionais

Mesa de abertura da reunião ordinária do CFN, ao
microfone o Presidente da FEB Nestor João Masotti

A USE e CEERJ foram signatárias
da proposta para criação de Área de
Educação junto às Comissões Regio‑
nais do CFN da FEB. Foi constituída
uma Comissão com a finalidade de
elaborar subsídios para as reuniões dos
dirigentes das Comissões Regionais do
CFN, já no ano de 2011, sobre a visão
espírita da educação para se atingir a
Educação Moral e a sua contribuição
para as diversas Áreas das Comissões
Regionais do CFN, com o objetivo fi‑
nal de apoiar as atividades dos Centros
Espíritas. Constituição da Comissão:
Sandra Maria Borba Pereira (RN), Jú‑
lia Nezu Oliveira (SP) e Darcy Neves
Moreira (RJ), tendo André Luiz Peixi‑
nho (BA), como assessor.
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ião Ordinária do CFN, na sede da
de 5 a 7 de Novembro de 2010
Projeto Centenário de
Chico Xavier:
Foi entregue para cada federativa
uma apostila contendo um relatório
das intensas atividades implementadas
no ano 2010, que foi assinalado como
“o ano do Espiritismo”, por ter sido o
maior movimento já organizado para
a difusão do Espiritismo. O projeto foi
levado pelo secretário geral do CFN à
reunião do conselho em novembro de
2007. O projeto foi prorrogado até o
dia 2 de abril de 2011.

Comemoração em São Paulo, no Parque do
Ipiranga, a frente os representantes das
instituições promotoras do evento.

O Estado de São Paulo realizou
centenas de palestras e encontros em
homenagem ao centenário de Chico
Xavier. Destacamos os seis encontros
simultaneamente realizados no dia 11
de abri de 2010, nas cidades de São
Paulo, Araçatuba, Ribeirão Preto, So‑
rocaba, Bauru e São José dos Campos,
em espaços públicos ou praças, com
grande número de espíritas e não espí‑
ritas. No dia 2 de abril foram realizadas
reuniões em todas as sociedades espíri‑
tas, simultaneamente, para uma sessão
de vibrações e preces pela paz mundial.
Os encontros tiveram a participação da
USE, FEESP, AJE‑SP, Abrape, Aliança
Evangélica, Rede Boa Nova de Rádio,
AME‑SP e União Fraternal.

Em 2011 a Comemoração do Sesqui‑
centenário de O Livro dos Médiuns

Selo comemorativo 150 anos de
O Livro dos Médiuns

Tendo em vista a importante data,
foi recomendado às Entidades Federa‑
tivas Estaduais a realização de eventos
que estimulem o estudo e a difusão do
citado livro e mais: consumação de pa‑
lestras públicas alusivas à efeméride
nas Reuniões das Comissões Regionais
do CFN da FEB; realização de Encon‑
tro Nacional da Área de Estudo, Edu‑
cação e Prática da Mediunidade das
Comissões Regionais do CFN da FEB,
na sede histórica da FEB, na cidade do
Rio de Janeiro, nos dias 24 e 25 de ju‑
lho de 2011, tendo como público alvo
os coordenadores da Área da Mediuni‑
dade das Entidades Federativas Esta‑
duais; edição Comemorativa de O Li‑
vro dos Médiuns, pela Editora da FEB;
inserção, na revista Reformador, de um
selo alusivo à efeméride na capa, du‑
rante todo o ano e artigos alusivos ao
tema durante edições de 2011.

Arte Espírita
Foi aprovada a proposta da Comis‑
são constituída pelo CFN, em reuniões
anteriores e apresentada por Sandra Fa‑
rias de Moraes. Quem desejar conhecer
o texto aprovado pelo CFN da FEB so‑
bre a Arte Espírita – objetivos, modali‑
dades artísticas, em que circunstâncias
será empregada e o trabalhador dessa
área – deve escrever para a USE pelo
e‑mail: use@usesp.org.br
Diversos
“Voto de aplauso” a Francisco Bis‑
po dos Anjos, o primeiro secretário da
Comissão Regional Nordeste e, ainda,
a inclusão do tema “Captação de Re‑
cursos para Sustentabilidade de Entida‑
des Federativas Estaduais” na pauta da
próxima Reunião Ordinária do CFN.
Foram marcadas as próximas reuniões
conforme seguem: Reunião Ordinária
do CFN será nos dias 11, 12 e 13 de
novembro de 2011; reuniões das Co‑
missões Regionais do CFN do ano de
2011: Nordeste: 1, 2 e 3 de abril, em
Salvador; Sul: 15, 16 e 17 de abril, no
Rio de Janeiro; Centro: 27, 28 e 29 de
maio, em Vitória; Norte: 23, 24, 25 e
26 de junho, em Rio Branco.

Em 2014 será comemorado o
Sesquicentenário de O Evangelho
Segundo o Espiritismo e Congresso
Espírita Brasileiro
Ficou decidido que o 4º. Congres‑
so Espírita Brasileiro será programado
para o mês de abril de 2014, na Capi‑
tal Federal, tendo como tema central o
Sesquicentenário de O Evangelho Se‑
gundo o Espiritismo – detalhes serão
analisados na Reunião Ordinária do
CFN da FEB, em 2011.

Nestor Masotti, Divaldo Pereira Franco
(ao microfone) e Cesar Perri.
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Comemoração dos 60 anos da
Caravana da Fraternidade
“Cultivemos acima de tudo, a solidariedade legítima. Nossa união, portanto, há de começar na luz da boa vontade.
Guardemos boa vontade uns para com os outros, aprendendo e servindo, com o Senhor e felicitando aos companheiros
que se confiaram à tarefa sublime da confraternização, usando o próprio esforço.” (Emmanuel, psicografia de Chico
Xavier – Pedro Leopoldo-MG, do livro “A Caravana da Fraternidade”, edições FEB)
Como parte da pauta da
rita brasileiro. O Presidente
reunião do CFN, na noite do
da USE SP, na sua apre‑
dia 5 de novembro de 2010,
sentação com slides mos‑
no auditório nobre da Fe‑
trou uma fotografia antiga
deração Espírita Brasileira,
de Carlos Jordão da Silva
realizou-se a comemoração
quando, em 1967, compôs
dos 60 anos da “Carava‑
a mesa diretora na palestra
na da Fraternidade”, com
de Divaldo Pereira Franco,
a presença de diretores da
em Ribeirão Preto, tendo ao
FEB, representantes das
seu lado, o próprio Balieiro,
federativas e convidados.
com 25 anos de idade. Lem‑
A “Caravana da Fraterni‑
brou que Jordão participou
dade” consolidou o Conse‑
da USE desde a sua funda‑
lho Federativo Nacional da
ção até 1974 e da FEESP de
FEB, criado com o “Pacto
1950 até 1979, tendo sido
Áureo”. Os dirigentes das
presidente nas duas entida‑
Representantes das federativas, colaboradores da FEB e convidados,
Federativas dos Estados dos
des em diversos mandatos.
vendo-se à frente o Presidente da USE SP José Antonio Luiz Balieiro.
caravaneiros apresentaram
Durante a comemora‑
no Rio de Janeiro, no dia 3 de outubro
a biografia dos homenagea‑
ção o Vice-Presidente da
dos: Arthur Lins de Vasconcelos (PR), daquele ano. Permaneceu na Caravana FEB, Altivo Ferreira, foi homena‑
Ary Casadio e Carlos Jordão da Silva da Fraternidade até Fortaleza de onde geado e presenteado, pelas mãos da
(SP), Francisco Spinelli (RS), Leopol‑ retornou para São Paulo. Formou-se Coordenadora da área de Assistência
do Machado (RJ) e Luiz Burgos Filho em Direito e trabalhou como escre‑ Espiritual na Casa Espírita na Comis‑
vente no Tribunal de Justiça. Pouco se são Regional do CFN Maria Euny
(PE).
José Antonio Luiz Balieiro, repre‑ sabe desse caravaneiro que mudou-se Masotti que, aos 8 anos de idade, de‑
sentante do Estado de São Paulo, apre‑ para a cidade de Osasco e de quem não clamou poesias na 1ª palestra proferi‑
sentou a biografia de Ary Casadio e se teve mais notícias.
da pelo Altivo Ferreira, na cidade de
Depois, Balieiro apresentou a bio‑ São João da Boa Vista, onde residia.
Carlos Jordão da Silva. Ary foi traba‑
lhador da Federação Espírita do Estado grafia de Carlos Jordão da Silva que No decorrer da reunião houve visita
de São Paulo por longos anos, chegan‑ foi um dos signatários da fundação de José Raul Teixeira, que psicogra‑
do à FEESP por questões mediúnicas, da USE, em 1947, quando represen‑ fou algumas mensagens. No último
sendo amparado pelo então secretário tou a Liga Espírita do Estado de São dia houve visita da equipe de jovens
geral Edgard Armond. Em setembro Paulo. Participou do encontro que se da Federação Espírita do Estado de
de 1949 a Federação Espírita do Para‑ denominou “Pacto Áureo” que deu Goiás, que foi recepcionada com en‑
ná recepciona em reunião extraordiná‑ origem ao CFN da FEB e, juntamente tusiasmo. Ao final, todos entoaram a
ria do Conselho, Luiza Peçanha de Ca‑ com Francisco Spinelli, Arthur Lins “Canção da Alegria Cristã”. Divaldo
margo Branco, Carlos Jordão da Silva de Vasconcelos, Ary Casadio, Leopol‑ Pereira Franco fez uma exposição ao
e Ary Casadio que apresentam o relato do Machado e Luiz Burgos Filho, for‑ CFN, no encerramento, recebendo
sucinto de como correm os trabalhos maram a Caravana da Fraternidade mensagem psicofônica de Bezerra e
em prol da unificação da família espí‑ - que viajou todo o Brasil de 30/10 a após o encerramento da reunião, pro‑
rita brasileira, tendo em vista o Con‑ 30/12/1950 visitando os espíritas com feriu palestra pública em auditório do
gresso Panamericano que se realizaria vistas a unificação do movimento espí‑ QG do Exército.
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Orientação aos Órgãos de Unificação
Aylton Paiva – paiva.aylton@terra.com.br
Conforme esclarecimento inicial: “O
presente documento de trabalho: Orienta‑
ção aos Órgãos de Unificação foi elabora‑
do durante o 60º ano do “Pacto Áureo” e
aprovado em Reunião Ordinária do Con‑
selho Federativo Nacional (CFN) da Fe‑
deração Espírita Brasileira realizada de 6
a 8 de novembro de 2009. A ideia de um
documento para Orientação aos Órgãos de
Unificação surgiu em função da proposta
de aprimoramento do texto “Diretrizes de
Dinamização das Atividades Espíritas”,
conforme deliberação do CFN, em reunião
em novembro de 2008.
Há vários do‑
cumentos relacionados ao tema já apro‑
vados pelo Conselho Federativo Nacional
da FEB, incluindo o citado “diretrizes de
Dinamização das Atividades Espíritas”. A
partir da consolidação de documentos de
fundamentação doutrinária de reconheci‑
do valor, foram realizados alguns desdo‑
bramentos, trabalhando‑se a ideia da ação
federativa. O seu conteúdo é de suma im‑
portância para todos aqueles que atuam no
Centro Espírita e no Movimento Espírita
de Unificação.
Podemos destacar: Diretriz 5 do Pla‑
no de Trabalho para o Movimento Espírita
Brasileiro; Participação do Centro Espíri‑
ta nas Atividades de Unificação do Movi‑
mento Espírita; a mensagem Unificação,
de Bezerra de Menezes psicografada por
Francisco C. Xavier; Fundamentos para o
Trabalho de Unificação com Base na Men‑
sagem “Unificação”; Gestão Federativa e

Mensagens de diversos espíritos, através
das mediunidades de Francisco C. Xavier
e Divaldo Pereira Franco sobre a importân‑
cia e a necessidade desse trabalho. Trata
‑se, pois de um documentário que pode
embasar a ação consciente e responsável
de todas as pessoas que estão, ou desejam
atuar, no Movimento Espírita Organizado.
Isso é fundamental para que o movimento
espírita não fique ao sabor de opiniões pes‑
soais ou de grupos que, muitas vezes, nem
conhecem os princípios básicos da Doutri‑
na Espírita estabelecidos nas obras básicas
pelos Mentores Espirituais, com a sistema‑
tização de Allan Kardec: O Livro dos Espí‑
ritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho
Segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno
ou a Justiça Divina Segundo a Doutrina
Espírita, a Gênese e introduzem em suas
ações ideias ou práticas extravagantes, ino‑
portunas e incoerente com o corpo doutri‑
nário. Às vezes com a agravante de que tais
indesejáveis enxertias surgem como “men‑
sagens” de espíritos guias; e a mais superfi‑
cial análise doutrinária espírita evidencia a
sua inadequação e desconhecimento espíri‑
ta, em nome de encarnados ou desencarna‑
dos. Portanto, esse trabalho de preservação
da Doutrina Espírita em sua prática é da
responsabilidade de dirigentes de Centros
Espíritas e trabalhadores do Movimento
de Unificação.
O documento Orientação aos Órgãos
de Unificação, elaborado pelo Conselho
Federativo Nacional da FEB deve, pois,

ser estudado e analisado pelas diretorias
das Organizações Espíritas, pela diretoria
da União das Sociedades Espíritas do Es‑
tado de São Paulo – USE e seus órgãos:
USEs Municipais, Intermunicipais, Dis‑
tritais e Regionais. Vale, aqui, lembrar a
advertência de Bezerra de Menezes, em
sua mensagem Unificação, psicografada
por F. C. Xavier, em 20 de abril de 1963
em Uberaba – MG: “Nenhuma hostilidade
recíproca, nenhum desapreço a quer quem
quer que seja. Acontece, porém,que temos
necessidade de preservar os fundamentos
espíritas, honrá‑los e sublimá‑los, senão
acabaremos estranhos uns aos outros, ou
então cadaverizados em arregimentações
que nos mutilarão os melhores anseios,
convertendo‑nos o movimento de liberta‑
ção numa seita estanque, encarcerada em
novas interpretações e teologias, que nos
acomodariam nas conveniências do pla‑
no inferior e nos afastariam da verdade.”
(Orientação aos Órgãos de Unificação, pág.
52, item 5. Ed. FEB). Só orienta com se‑
gurança quem sabe. Só sabe com clareza e
corretamente quem estuda. Só estuda quem
sente a responsabilidade pelo que está fa‑
zendo. E o nosso compromisso é com o
Espiritismo e com o Cristo.
O livro Orientação aos Órgãos de
Unificação poderá ser adquirido na Li‑
vraria da USE ou na Federação Espíri‑
ta Brasileira.
* Aylton Paiva é Presidente da USE
Regional Bauru.
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Curso de Gestão de Centros Espíritas
termina em São Paulo com sucesso
Camila Andrade
A União das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo – USE, em parceria
com o Centro de Cultura, Documentação e
Pesquisa do Espiritismo – Eduardo Carva‑
lho Monteiro (CCDPE‑ECM), realizaram
durante o ano de 2010, o Curso de Gestão
de Centros Espíritas, programa da secre‑
taria do Conselho Federativo Nacional,
da Federação Espírita Brasileira (FEB). O
Curso começou no dia 08 de maio e teve
seu encerramento no dia 27 de novembro
com uma grande confraternização na sede
do CCDPE em São Paulo, na Alameda dos
Guaiases, 16 – Planalto Paulista, onde o
curso foi ministrado. O sucesso do Curso
pôde ser verificado pela dedicação e assi‑
duidade dos alunos. Dos 76 inscritos, 12
não compareceram, 11 participaram apenas
em uma aula e do restante dos 53 partici‑
pantes, 37 terminaram o curso, com mais

de 75% de presença. Com orientação e ma‑
terial didático elaborado pela secretaria do
CFN da FEB, o curso é aplicado em todo
Brasil, sob a responsabilidade e acompa‑
nhamento das federativas estaduais. Em
São Paulo, o curso contou com os seguintes
facilitadores: Júlia Nezu (Vice‑Presidente
da USE, Presidente do CCDPE e coorde‑
nadora do Curso), Geraldo Ribeiro (Diretor
Administrativo do CCDPE), Pedro Nakano
(Diretor de Patrimônio do CCDPE) e Rosa‑
na Gaspar (Diretora da USE). Além da par‑
ticipação especial de José Antônio Balieiro
(Presidente da USE), Roberto Versiani, Cé‑
lia Maria Rey Carvalho e Marcos Bragatto,
os três da secretaria do CNF da FEB.
“O Curso motivou‑me às buscas e lei‑
turas dos temas tratados em várias frentes,
propiciando definir minhas ações pessoais e
profissionais; e como dirigente de centro es‑

pírita foi útil para melhorar o desempenho
das minhas atribuições na Casa, buscando
minha evolução moral, intelectual, espiritual
e material”, diz Oscar Ospessoto, participante e gestor de centros espíritas. Geraldo
Ribeiro, Diretor Administrativo do CCDPE,
acredita que o curso ajuda o dirigente espíri‑
ta a refletir sobre sua verdadeira função e ter
um maior entendimento sobre a Casa que
trabalha. Além de suas atividades e como
desenvolvê‑las de forma mais profissional,
de modo que os frequentadores sintam
‑se satisfeitos e acolhidos. “O tema abre
a cabeça do dirigente espírita para temas
que ele nunca pensou, por exemplo: ava‑
liação de voluntários, tempo das reuniões
e como conduzir processos de mudanças,
que são importantes e necessárias para que
nos adaptemos aos novos tempos”, conclui
Geraldo.

Realizada 23ª FEIRAMOR, em Bauru
Nely Prado
A 23ª Feiramor foi realizada, em 6 e inteiro e os resultados são surpreendentes.
A Feiramor tem como objetivo propor‑
7 de novembro, em Bauru e, em Ribeirão Além dos alimentos e artesanatos as feiras cionar à comunidade uma atividade de con‑
Preto, a 8ª edição do evento, nos dias 11 e proporcionaram espaço para as brincadeiras fraternização, possibilitando o encontro de
12 de dezembro; ambas coordenadas pela infantis, apresentações artísticas, comercia‑ amigos, a aproximação das casas espíritas e
USE Intermunicipal local, unindo as socie‑ lização de livros espíritas e a divulgação es‑ a união dos trabalhadores das entidades par‑
dades espíritas nesse trabalho de filantropia pírita, com base no amor e na moral cristã.
ticipantes através dos trabalhos desenvolvi‑
e congraçamento dos espíritas
dos para a realização do evento.
e simpatizantes. A de Ribeirão
Para Ednir, de Ribeirão Preto,
Preto aconteceu em uma escola
“a Feiramor é uma ótima opor‑
com um amplo espaço para a
tunidade de confraternização e
comercialização de seus produ‑
contribuiu para o despertar das
tos e área de congraçamento de
pessoas ao trabalho e a auto
seus participantes, a de Bauru
valorização.” Maria Helena,
foi realizada em um enorme es‑
colaboradora, manifestou: “eu
paço de área verde, muito bem
descobri em mim um potencial
cuidado, aconchegante, dando
que desconhecia e quando vejo
oportunidade a todos de entra‑
um trabalho meu finalizado,
rem em contato com a natureza.
quase nem acredito que tenha
Tanto em uma como na outra
sido feito por mim.” A arrecada‑
os produtos comercializados
ção não é o mais importante, di‑
estavam primorosos: doces, sal‑
ríamos que é uma consequência
gados e lanches deliciosos; arte‑
do trabalho. O importante é a
sanatos variáveis e de um bom
divulgação da doutrina e a con‑
gosto, beleza e capricho admi‑
fraternização entre as pessoas.
ráveis, são peças produzidas por
Feiramor é o ponto de encontro
Visão parcial do público e atividades da Feiramor 2010, em Bauru.
voluntários que trabalham o ano
dos espíritas.
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ARTES
Clayton Prado
deptoartes‑usesp@hotmail.com
Novos rumos para os Artistas Espíri‑
tas de São Paulo
O Departamento de Artes agradece a to‑
das as casas espíritas que aderiram ao nosso
Projeto: Cantatas e Saraus Espíritas de Na‑
tal, que teve a sua primeira edição no mês
de Dezembro de 2010, abrangendo Centros
Espíritas da Grande São Paulo, com muito
sucesso. A nossa pretensão é fomentar a Arte
Espírita, trabalhando para divulgação dos
artistas em geral, que trabalham com a te‑
mática espírita, tanto quanto estimular o sur‑
gimento e criação de outros tantos trabalhos
como esse.
Pedimos aos dirigentes de USE Regio‑
nal, Intermunicipal, Municipal e Distrital
que ainda não possuam Departamentos de
Artes, que os crie ou reative, para facilitar o
nosso trabalho, dentro do nosso propósito de
chegar a todas as Cidades deste Estado, pois,
tendo este departamento ativo em sua re‑
gião, poderemos fazer um intercâmbio com
ele, verificarmos o que pode ser feito para
uma melhor atuação para o desenvolvimen‑
to de Atividades Artísticas, no Movimento
Espírita e Dentro do Centro, como atividade
semanal da casa.
Lembramos que continuamos cadas‑
trando os grupos e artistas em geral, espíri‑
tas, para o nosso cadastro interno, que, em
breve, disponibilizaremos a todos os interes‑
sados em levar uma apresentação artística
para a sua região. Muita paz a todos!!

Dirigente Espírita

ATENDIMENTO ESPIRITUAL
NO CENTRO ESPÍRITA
Fernando de Oliveira Porto
feolporto@uol.com.br
Prezados companheiros e companhei‑
ras, nosso abraço fraternal. Agora que curti‑
mos as festas de fim de ano, e damos início a
um novo ciclo de trabalho em 2011, recebam
os nossos votos de saúde e paz, sob a prote‑
ção de Jesus, nosso Mestre. Conforme pro‑
gramado, realizamos no dia 11 de setembro
de 2010 nosso 1º Encontro de Atendimen‑
to Espiritual no Centro Espírita. O evento
ocorreu no Grupo Espírita Manoel Bento,
na Zona Norte da capital paulista, com apoio
da USE Distrital Santana e da USE Regional
São Paulo. Foi uma oportunidade maravi‑
lhosa de compartilhar conhecimentos com
os amigos de várias regiões de nosso Estado.
Neste evento, tratamos da Visão Panorâmica
do Atendimento Espiritual na Casa Espírita,
e também as Bases Evangélico‑Doutrinárias
deste trabalho. É importante destacar que ti‑
vemos a participação do nosso companheiro
Luiz Cláudio, que desenvolveu fundamentais
reflexões sobre o Evangelho no Lar, que é
sua área específica de atuação na USE. Cabe
ressaltar que já há uma extensa programação
agendada pelo companheiro para 2011, neste
primeiro semestre. Sua agenda inclui: parti‑
cipação no Congresso Estadual de Espiritis‑
mo em Goiânia (março), no Mega Feirão do
Livro Espírita em Santo André e na Comjesp
(abril), além de sua contribuição na Sema‑
na Espírita de Osasco (maio) e na Feira do
Livro Espírita de São Bernardo do Campo

(junho). Da nossa parte, para 2011, estabe‑
lecemos como meta de trabalho: ampliar o
nosso campo de ação, por meio da criação de
um curso à distância sobre Atendimento Es‑
piritual, a publicação de artigos sobre o tema
no Dirigente, e também, as visitas às regiões
para divulgar nosso trabalho. É fundamen‑
tal a participação de todos, dando sugestões,
fazendo solicitações, e mesmo críticas para
o aperfeiçoamento de nossas atividades. Se
possível, enviem para nós informações sobre
suas dificuldades e realizações neste campo,
para que reunamos subsídios para atender às
finalidades de nossa USE na área de Aten‑
dimento Espiritual. Mais uma vez o nosso
agradecimento e que Deus abençoe a todos.

EDUCAÇÃO ESPÍRITA DA INFÂNCIA
Martha Rios Guimarães
marthinharg@yahoo.com.br
Estamos nos preparando para mais um
ano de atividades e, como sempre ocorre,
começamos o ano com nosso curso de For‑
mação de Educadores Espíritas da Infância,
em 27 de fevereiro (das 13 às 18:30 horas),
na zona norte de São Paulo, quando serão
enfocados os seguintes temas: a atividade
de educação espírita infantojuvenil e seus
objetivos; componentes do processo educa‑
tivo; integrando e estruturando o departa‑
mento; planejamento do setor; planejamento
de aulas; recursos didáticos. As vagas são
limitadas e as inscrições devem ser feitas
pelo e‑mail marthinharg@yahoo.com.br,
até 13 de fevereiro de 2011 (ou até dura‑
rem as vagas). Pedimos uma colaboração
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de R$ 10,00 para lanche e entrega de ma‑
terial para divulgação de campanha em prol
da atividade.
E para os que estão longe da capital
paulista, existe a opção de realizar o curso
de Formação de Educadores Espíritas da
Infância à distância, quando os participan‑
tes recebem semanalmente um módulo para
leitura e reflexões. Após devolução, recebem
comentários e o módulo seguinte. No total
são dez módulos (com o mesmo conteúdo
do curso presencial) a serem estudados em
cerca de dois meses e meio. Nesse período,
dúvidas são esclarecidas e a troca de expe‑
riências efetuada. Está prevista a realização
de um curso por semestre, sendo que as ins‑
crições para a primeira turma, em abril de
2011, devem ser feitas pelo e‑mail acima
citado, até 27 de março.

ESDE – ESTUDO SISTEMATIZADO
DA DOUTRINA ESPÍRITA
Mário Gonçalves
mgoncalves63@yahoo.com.br
Vamos estudar espiritismo juntos em
2011? O ESDE é um programa de estudo
que pode ser implantado em todas as Socie‑
dades Espíritas, independentemente de seu
tamanho. É necessário apenas um espaço
para ser a sala de aula e de companheiros
que se disponham a coordenar o trabalho.
É muito simples mesmo, e os resultados são
surpreendentes. As Sociedades interessadas
devem procurar as USE`s as quais estejam
unidas, ou este Departamento para esclare‑
cer suas dúvidas e iniciar o trabalho. Veja, a
seguir, nossa Agenda 2011.
1) Cursos para Preparação de Moni‑
tores de ESDE: Em Ribeirão Preto ‑ 22 e
29 de janeiro de 2011 – das 9h às 17h ‑ Infor‑
mações: (16) 3610 1120 (Elídia) ou esde@
userp.org.br. Em Limeira – 27 de fevereiro
de 2011 – das 9h às 17h ‑ Informações: (19)
3441 1275 – 3441 1314 (Newton ou Meg)
ou ncguirau@terra.com.br.
2) 3º Encontro Paulista de Monito‑
res de ESDE: Sorocaba – 9 e 10 de julho
de 2011.
As USE’s intermunicipais e regionais
trabalham ativamente para implantarem este
programa de estudos nas sociedades das
suas áreas de atuação. Com isto os grupos
de ESDE surgem em todo o estado de São
Paulo, e em consonância com este cenário o
3º Encontro Paulista de Monitores de ESDE
tem o objetivo de propiciar a troca de expe‑
riências entre estes núcleos de estudos. Par‑
ticipará como convidada especial a compa‑
nheira Maria Túlia Bertoni, atual presidente
da Federação Espírita do Mato Grosso do
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Sul e trabalhadora do ESDE desde o seu lan‑
çamento nacional em 1983. A programação
geral do evento será divulgada no próximo
número deste jornal. Prepare‑se para ir a So‑
rocaba nos dias 9 e 10 de julho de 2011.

EDUCAÇÃO E FAMÍLIA
Adalgiza Campos Balieiro
adalbalieiro@escolasinterativas.com.br
A área realizou no período encontros
para falar sobre sua proposta nas cidades de
Bauru, Ribeirão Preto e São Paulo, além de
atuação fraterna fora do estado na cidade de
Campo Grande ‑ MS ‑ a convite do Instituto
de Cultura Espírita ‑ MS. O próximo even‑
to no âmbito da USE está marcado para o
dia 5 de fevereiro, sábado, na sede da USE,
em São Paulo. Destacamos aqui, o texto
que faz a introdução do projeto da área de
Educação da USE, uma vez que já registra‑
mos anteriormente a meta e a metodologia:
“O Evangelho de Jesus fala‑nos de uma ma‑
neira de viver definida por uma categoria par‑
ticular de relações baseada no respeito e na
aceitação de todos. Seus conteúdos, relatos
de sua vida, com suas histórias e passagens,
ilustram nossa proposta. Apesar do tempo
que nos foi entregue, ela ainda é revolucioná‑
ria, não só pela maneira como é apresentada,
fundamentada no exemplo, mas essencial‑
mente, pelo que propõe. Longe de se impor
como um ato de convencimento apoia‑se
no comprometimento das pessoas, nos seus
desejos e na sua aceitação, sugerindo pela
reflexão, o ajuste de nossa conduta ao ideal
do bem comum. Evangelizar é “viver no
Evangelho”, orientando as relações de nos‑
sa cotidianidade à proposta feita por Jesus.
A simplicidade do “modo de viver” des‑
sa proposta é de tal forma transformadora
que, a partir dela, se configura um espaço
relacional inédito tanto quanto imprevisto.
Nesse novo espaço de vida proposto pelo
Evangelho, retomamos nossa humanidade,
reencontramo‑nos na simplicidade do dar e
receber, no contínuo e sempre renovado en‑
contro com o outro. Assim o Evangelho de
Jesus nos ajuda a compreender nossa vida e
particularmente como a vivemos.”

MOCIDADE ESPÍRITA
João Tiago Garcia
jtogarcia@yahoo.com.br
O Departamento de Mocidade informa

que, até o dia 11 de março, as inscrições para
a 9ª COMJESP (Confraternização das Mo‑
cidades e Juventudes Espíritas do Estado
de São Paulo) custam R$ 25,00 e, após esse
prazo, o valor será reajustado para R$ 30,00
encerrando as inscrições no dia 1º de abril
de 2011.
Mais informações sobre
o encontro encontram‑se no site
www.usesp.org.br/comjesp. Vamos juntos
construir um movimento melhor.

RELAÇÕES PÚBLICAS E
INSTITUCIONAIS
Merhy Seba
merhyseba@ig.com.br
O ano que se inicia traz um motivo
muito significativo para o movimento es‑
pírita nacional. Em janeiro, há 150 anos,
era lançado em Paris, por Allan Kardec, a
segunda obra da codificação espírita: O Li‑
vro dos Médiuns. As repercussões positivas
registradas pelas comemorações, em todo
território nacional, do centenário de nasci‑
mento de Chico Xavier demonstraram de
modo evidente, que o grande público está
receptivo às notícias sobre a Doutrina Espí‑
rita, principalmente com o sucesso do livro e
do filme “Nosso Lar”. Tudo indica que, com
esses eventos, sugiram inúmeras oportuni‑
dades para a popularização dos princípios
espíritas, por meio do acesso à Mídia, por
intercessão, indiscutivelmente, da Federação
Espírita Brasileira. Diante deste cenário tão
favorável à semeadura do Espiritismo, em
que os meios de comunicação de massa já
não estranham a temática espírita, não há
muito que pensar. Mas, sim, o que planejar.
E, agora. É hora, pois, de traçar um plano
de relacionamento com o público e levar a
mensagem esclarecedora sobre O Livro dos
Médiuns.
Em boa hora, a Federação Espírita Bra‑
sileira e o Conselho Federativo Nacional
aprovaram, em novembro último, o evento
que marcará o sesquicentenário de O Livro
dos Médiuns, previsto para junho deste ano,
tendo como palco, a sede histórica da FEB,
no Rio de Janeiro. As federações espíritas
estaduais, por sua vez, farão as comemora‑
ções regionais, em seus respectivos estados.
Desta forma, o circuito se fecha e gera um
fator fundamental para o bom êxito de uma
campanha: a Unidade temática. Isto é, todos
comunicando e promovendo o mesmo tema,
durante um determinado período, o que po‑
tencializa a eficácia da campanha, além de
facilitar a operacionalização das tarefas. A
USE como entidade solidária a essa pro‑
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posta propõe aos órgãos regionais da Capi‑
tal e do Interior somar esforços, em torno
desse acontecimento, cujo desdobramento
acaba chegando, naturalmente, no centro
espírita.
Para o público interno espírita, as
ações sugeridas envolvem ciclos de pales‑
tras, grupos de estudo, em torno do livro;
ofertas do livro com descontos especiais nas
livrarias do centro espírita e/ou nas bancas
de livros em praças públicas. Enfim, procu‑
rar difundir a obra de tal forma que o público
interno composto de trabalhadores, frequen‑
tadores assíduos e novatos se familiarizem
com a obra. Quanto ao público externo, ou
seja, a sociedade como um todo: sugerimos
planejar reportagens e entrevistas de dirigen‑
tes na Mídia impressa e televisiva sobre o
histórico de quem assina a obra (Allan Kar‑
dec), ressaltando o significado do livro para
a Humanidade, bem como desmistificando
a faculdade medianímica; por outro lado, é
oportuno o envio de releases para a impren‑
sa, além de artigos em jornais e revistas de
circulação regional ou local; lembrando tam‑
bém da inserção de matéria nas redes sociais
(Internet); não deixar de dar destaque ao li‑
vro nas feiras e bancas, sob a coordenação
do movimento espírita e nos espaços assegu‑
rados pela Mídia espírita.
Nosso objetivo é contribuir com o pla‑
nejamento de um plano facilitador de ações
que possam ser exequíveis pelo movimento
espírita estadual. Sendo assim, colocamo
‑nos à disposição para a troca de ideias, ava‑
liações de propostas e, sobretudo, receber
sugestões das regiões que obtiveram vivên‑
cias exitosas no campo de relacionamento
com a Mídia e transferi‑las a outras partes
do estado.
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Assistência: espírita e assistência social
com base na legislação vigente: realização
de seminários, palestras e estudo em gru‑
po dos tipos de assistência que podem ser
desenvolvidos na atualidade, com o devi‑
do atendimento às normas legais vigentes
(Constituição Federativa do Brasil, Leis,
Decretos, Resoluções e outros documentos
normativos). 4) Plano de Trabalho – item 7:
Ação Social Espírita nas Instituições. Trata
‑se do Plano de Trabalho para o Movimento
Espírita Brasileiro, para o período de 2007
a 2012, aprovado por unanimidade, na Reu‑
nião do Conselho Federativo Nacional, em
Brasília, no dia 12 de abril de 2007, pelas
27 Entidades Federativas que o compõem,
prevê em sua Diretriz 7 – A Participação
Na Sociedade.
Estabelece como objetivo: “Participar
de forma mais acentuada, junto à sociedade
organizada e aos órgãos do Poder Público,
contribuindo no encaminhamento de as‑
suntos de interesse social, sempre de forma
compatível com os princípios espíritas”.
Na Justificativa informa: “cabe ao Movi‑
mento Espírita, através de seus represen‑
tantes, colaborar, tanto quanto possível, na
análise e no encaminhamento de assuntos de
interesse social, levando a contribuição e o
posicionamento da Doutrina Espírita”.
A própria Diretriz 7 apresenta ações e
projetos como sugestões para as atividades
das Instituições Espíritas: “promoção e re‑
alização de cursos, encontros e seminários,
visando o esclarecimento aprofundado so‑

bre o assunto aos trabalhadores espíritas
em geral; participação nos Conselhos e
Organismos governamentais, nos termos
da Lei, cujos objetivos sejam compatíveis
com os princípios espíritas; participação
em ações, campanhas e organizações das
sociedades civis e religiosas, cujos objeti‑
vos sejam compatíveis com os princípios
espíritas”.
Nessas ações e projetos observamos
que os espíritas e os centros e entidades es‑
píritas, com respaldo em suas atividades de
assistência e promoção social, tanto quanto
possível, devem avançar para as ações so‑
ciais oferecendo suas contribuições para os
Conselhos e Organismos governamentais,
nos níveis municipal, estadual e federal.
Deve, também, se integrar nas ações, cam‑
panhas e organizações das sociedades civis
e religiosas cujos objetivos sejam a realiza‑
ção dos princípios fundamentais da justiça
e do amor. Como já alertava Allan Kardec
em A Gênese: “(...) O Espiritismo não cria
a renovação social. A madureza da huma‑
nidade é que fará dessa regeneração uma
necessidade. Pelo seu poder moralizador,
por suas tendências progressistas, pela am‑
plitude de suas vistas, pela generalidade das
questões que abrange, o Espiritismo é mais
apto, do que qualquer outra doutrina, a se‑
cundar o movimento de regeneração; por
isso é ele contemporâneo desse movimento.
Surgiu na hora em que podia ser de utilida‑
de, visto que também para ele os tempos são
chegados”.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL
Aylton Paiva
paiva.aylton@terra.com.br
O planejamento de atividades do depar‑
tamento Serviço de Assistência e Promoção
Social Espírita da USE prevê o desenvolvi‑
mento das seguintes ações: 1) Exposição de
divulgação do Manual de apoio ao SAPSE,
com apresentação nas reuniões ordinária
das USEs Regionais, Intermunicipais, Mu‑
nicipais e Distritais. 2) Seminário sobre o
Manual de Apoio ao SAPSE com realização
nas USEs em que já foi feita a divulgação do
Manual de Apoio ao SAPSE, com a partici‑
pação de diretores desses órgãos, diretores
de Centros Espíritas, trabalhadores da área
e demais pessoas interessadas. 3) Tipos de
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CAMPANHA
EVANGELHO NO
LAR E NO
CORAÇÃO –
PLANTÃO TIRA‑
‑DÚVIDAS

O

Merhy Seba
merhyseba@ig.com.br
Pergunta: É conveniente introduzir
hinos na reunião do Evangelho no Lar
e no Coração?
Resposta: Não, não é conveniente.
Embora reconheçamos o valor de hi‑
nos e outras manifestações musicais, o
canto individual ou coletivo não é re‑
comendado para esse tipo de reunião.
Caso haja preferência por fundo musi‑
cal, o que pode ocorrer, geralmente no
momento da prece de abertura ou no
encerramento, que seja obtido por CDs
de músicas apropriadas, suaves. No
momento do estudo propriamente dito,
a música pode distrair a atenção ou, ain‑
da, levar a sonolência.
Pergunta: Pode‑se fazer rodízio na
direção da reunião do Evangelho no Lar
e no Coração?
Resposta: Pode‑se e deve‑se. É re‑
comendável que adultos e jovens que
participem da reunião devam ser pre‑
parados para dirigi‑la, como aprendiza‑
do e/ou para eventual substituição pela
ausência ou impossibilidade da pessoa
que a tem dirigido. Adotando‑se o rodí‑
zio entre os familiares na condução da
reunião, dificilmente ela sofrerá solução
de continuidade. Em relação aos jovens,
conhecedores da doutrina e com perfil
de liderança, assumam tais posições,
pois é um aprendizado valioso e seguro
para futuras tarefas, no lar e fora dele.
Pergunta: O que cabe aos pais ou ao
dirigente da reunião fazer para o bom
andamento da reunião do Evangelho no
Lar e no Coração?
Resposta: Uma das condições fun‑
18

damentais para o bom êxito das reuni‑
ões de estudo do Evangelho no Lar e
no Coração é que o dirigente dedique
atenção à organização do programa mí‑
nimo, com antecedência, de maneira a
evitar imprevistos e improvisações. De
antemão, saberá quais os livros que se‑
rão estudados, examinará e definirá as
lições que serão lidas e as providências,
como a preparação do ambiente, pedin‑
do para que se desligue a televisão, o rá‑
dio ou outro aparelho eletrônico em uso

nos dez a cinco minutos que antecedam
o início da reunião. Cuidar para que to‑
dos se preparem para o compromisso e
estejam bem; pode‑se solicitar tudo isso
usando de energia, mas sem extremis‑
mos; cuidar da pontualidade, mas sem
exigências descabidas. Afinal, trata‑se
de uma reunião em família, na busca de
conhecimentos e reflexões sobre assun‑
tos morais e espirituais e, sobretudo, a
busca de equilíbrio e harmonia indivi‑
dual e familial.

Anúncio Instituto Bairral
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ta evangélica sem o que, lhe faltaria
sentido ao que se propõe.

Evangelho no Lar e no Coração
A Campanha Evangelho no Lar
e no Coração esteve presente em vá‑
rios eventos do movimento espírita
no segundo semestre de 2010. Em
agosto, participou da Bienal de Li‑
vros e outros eventos em São Pau‑
lo (capital e interior) e até no Rio
de Janeiro. Em setembro foi a vez
de feira do livro e programa de rá‑
dio em São José dos Campos, além
da Semana Espírita de São Bernar‑
do e Encontro Fraterno com Dival‑
do Franco, em Santo André. Em
outubro e novembro a campanha
chegou à Volta Redonda, RJ; Paraí‑
buna; no ABC paulista e em Araras.
É a USE SP semeando a paz, através
da realização do Evangelho no Lar.
Encontro mostra a Cultura e o
Espiritismo
Foi realizado, em 30 de outubro,
no interior paulista, o 1º Encontro
Espiritismo e Cultura de Sumaré,
promovido pelo Grupo de Estudos
Espíritas de Sumaré e Associação do
Espiritismo de Campinas com o ob‑
jetivo de mostrar a Doutrina Espíri‑
ta em diversas abordagens culturais,
avaliando a forma como está sendo
divulgada nos filmes, novelas, lite‑
ratura e música. A iniciativa contou
com exposições de temas relaciona‑
dos com a arte espírita e mesa redon‑
da para discussão.

nove apresentações em Casas Espíri‑
tas da capital, além das efetuadas no
interior de São Paulo, quando houve
apresentações musicais, dança, de‑
clamação e leitura dramática de tex‑
tos espíritas.
SP

Encontro de Educação da USE

Em 11 de dezembro de 2010, na
sede da USE SP, foi realizado o 2º
Encontro de Educação Espírita,
com Adalgiza Balieiro. Na ocasião a
oradora enfatizou que o Espiritismo
desafia o homem a construir novas
realidades, através de dedicação re‑
flexiva ao desdobrar, metodologica‑
mente, em seus conteúdos, a propos‑

Peça de teatro baseada na obra
de André Luiz
“Nosso Lar ‑ A Morada da Es‑
perança” é o nome do espetáculo
que leva a mensagem do espiritismo
traduzida por Chico Xavier. Com
adaptação e direção de Gabriel V.
Castellani e apresentada pelo gru‑
po de teatro Wega, a peça pode ser
agendada através do telefone (11)
9714.2039 ou pelo e‑mail joseramo‑
sator@yahoo.com.br.
Espetáculo Espírita busca pa‑
trocínio
Enquadrados na Lei Rouanet, de
benefícios fiscais, as peças “Um Es‑
pírito em Apuros” e “Voltou, mas es‑
queceu...”, estão em fase de captação
de recursos para sua concretização.
Interessados devem contatar Luri‑
mar Vianna, da Cia Teatral Áquila
Prisca, pelo telefone (11) 5542.7570
ou (11) 9173.7955.

Anúncio Colchão Castor

Saraus e Cantatas de Natal
O Departamento de Artes da
USE Estadual SP realizou o projeto
Saraus e Cantatas Espíritas de Natal, em dezembro de 2010. Foram
19
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SESQUICENTENÁRIO DE
“O LIVRO DOS MÉDIUNS”
Hélio Alves Corrêa ‑ hcorrea@sili.com.br
Quando trabalhava em “O Livro dos Mé‑
diuns”, Kardec disse sobre essa obra: “Foi
nosso objetivo, nesse trabalho, fruto de longa
experiência e de cansativos estudos, esclare‑
cer todas as questões que se referem à prá‑
tica das manifestações (...). Contudo, a parte
referente ao desenvolvimento e ao exercício
da mediunidade foi, acima de tudo, de nossa
parte, objeto de especialíssima atenção.” Em
15 de Janeiro de 1861 é publicado “O Livro
dos Médiuns”, em Paris, na França. Esse foi
o mais antigo tratado específico sobre Mediu‑
nidade lançado por Kardec. Segundo Charles
Richet (fundador da Metapsíquica, Prêmio
Nobel de Medicina em 1913), Allan Kardec
foi o mais influente personagem entre os anos
1847 e 1871, na ciência do paranormal. As
tribulações contra a Doutrina Espírita foram
tantas que, em outubro de 1861, aconteceu em
Barcelona, na Espanha, o Auto-de‑fé, quando
foram queimados trezentos volumes e bro‑
churas sobre Espiritismo. Apesar de tudo isto,
na Revista Espírita de Novembro de 1861, o
próprio Codificador traz o comentário seguin‑
te sobre a segunda edição da obra: “A primei‑
ra edição do Livro dos Médiuns, publicada
no começo deste ano, esgotou‑se em alguns
meses, e aí não está uma das menores marcas
características do progresso das ideias Espí‑
ritas. Pudemos constatar por nós mesmos,
em nossas excursões, a influência salutar que
essa obra exerceu sobre a direção dos estu‑
dos Espíritas práticos; também as decepções
e mistificações são muito menos numerosas
do que outrora (...). Devemos acrescentar
que os Espíritos revisaram a obra por inteiro,
e que trouxeram numerosas observações do
mais alto interesse, de sorte que se pode dizer
que ela é obra deles quanto nossa. Recomen‑
damos com instância esta nova edição, como
guia mais completo, seja para o médium, seja

para simples observadores”.
Kardec consignou “O Livro dos Espí‑
ritos” como a obra principal do pensamento
espírita ‑ “a parte filosófica da ciência espíri‑
ta” e “O Livro dos Médiuns” como “a parte
prática” para aqueles que queiram estudar,
observar e inteirar‑se das manifestações e/
ou fenômenos dos Espíritos. Lamentável,
porém, a constatação de que falta o estudo
contínuo de O Livro dos Médiuns em muitas
Casas Espíritas e que muitos médiuns não es‑
tudaram essa importantíssima obra. Àqueles
que têm dúvidas, ou buscam ‘inovações’ que
desvirtuam a prática espírita, o item 302, da
obra enfocada neste artigo, oferece amorosa
e sábia advertência do Espírito de Verdade.
Sobre a indagação “em que pode o homem
imparcial e desinteressado basear‑se para for‑
mar juízo?”, temos a seguinte resposta: “os
princípios fundamentais são por toda a parte
os mesmos e têm que vos unir numa ideia co‑
mum: o amor de Deus e a prática do bem”. A
esse respeito, a Federação Espírita Brasileira
(FEB), no intuito de esclarecer e incentivar o
estudo da Mediunidade, traz‑nos o curso “O
Estudo e Educação da Mediunidade”. Abor‑
dando a importância desse curso temos no
portal da FEB que “a necessidade do estudo
regular e sequencial da mediunidade é condi‑
ção fundamental para a formação de trabalha‑
dores conscientes, esclarecidos, responsáveis
e fraternos, capazes de exercer atividade me‑
diúnica com simplicidade, segurança e amor
ao próximo, isenta de distorções, misticismos
ou comportamentos exóticos à Doutrina Es‑
pírita. O estudo da mediunidade está indicado
em dois momentos distintos: a) antes do tra‑
balhador espírita ser encaminhado ao grupo
mediúnico – deve ser adequadamente prepa‑
rado, adquirindo conhecimento básico, moral
e doutrinário, sobre a mediunidade; b) após

o ingresso no grupo mediúnico ou em ativi‑
dades que favorecem a sintonia com o plano
espiritual — realiza‑se estudos específicos de
obras que tratam da vivência mediúnica”.
Tal e qual Allan Kardec nos elucida na
introdução de “O Livro dos Médiuns”: [...].
Se bem cada um traga em si o gérmen das
qualidades necessárias para se tornar mé‑
dium, tais qualidades existem em graus muito
diferentes e o seu desenvolvimento depende
de causas que a ninguém é dado conseguir
se verifiquem à vontade. Após 150 anos de
“O Livro dos Médiuns”, esse notável guia
mediúnico continua atualíssimo e segue sen‑
do o roteiro mais seguro para o intercâmbio
entre os dois planos. Obras complementares
o explicam, debatem e aprofundam certos te‑
mas dessa completa obra sobre o tema, mas
constitui‑se ainda “O Livro dos Médiuns” o
“vade‑mecum” de todos os que desejam se
entregar proveitosamente à prática do Es‑
piritismo experimental; nada surgiu de me‑
lhor nem de mais completo nessa ordem de
ideias. É também o mais seguro guia de que
nos podemos servir para explorar, sem risco,
o terreno da mediunidade. Se o Espiritismo,
conforme foi anunciado, tem que determinar
a transformação da Humanidade, claro é que
esse efeito ele só poderá produzir melhoran‑
do as massas, o que se verificará gradual‑
mente, pouco a pouco, em consequência do
aperfeiçoamento dos indivíduos. A bandeira
que desfraldamos bem alto é a do Espiritis‑
mo cristão e humanitário, em torno da qual
já temos a ventura de ver, em todas as partes
do globo, congregados tantos homens, por
compreenderem que aí é que está a âncora
da salvação, a salvaguarda da ordem pública,
o sinal de uma nova era para a Humanida‑
de. Allan Kardec – “O Livro dos Médiuns”,
trechos do item 350.

O Livro dos Médiuns: fundamentação e roteiro para a prática mediúnica
Diante da importância da obra que com‑
pleta, em janeiro deste ano, 150 anos de idade,
Dirigente Espírita conversou com Antonio César
Perri, Secretário Geral do Conselho Federativo
Nacional da Federação Espírita Brasileira. Ele
lembrou que todos os livros lançados por Allan
Kardec alcançaram grande repercussão nos
primeiros grupos espíritas do mundo e lembra
que O Livro dos Médiuns mereceu citações nos
“Anais do Espiritismo na Itália”, em 1864 e que,
em 1867, a versão em espanhol foi citada pelo
professor Rivail (ambas informações estão con‑
tidas na Revista Espírita). O Diretor revelou que
a obra soma, aproximadamente, 1,2 milhões de

20

exemplares vendidos (apenas pela FEB), ocupan‑
do o 3º lugar entre as obras de Kardec (o primeiro
mais vendido é O Evangelho segundo o Espiritis‑
mo, seguido de O Livro dos Espíritos), assumin‑
do a 10ª colocação entre os títulos mais vendidos
pela Federação.
Perri ressalta, ainda, que a Codificação
Kardequiana constitui‑se na base do Espiritismo
e que O Livro dos Médiuns, uma dessas obras
básicas, deve ser entendida como a base para as
práticas mediúnicas espíritas. “A nosso ver, as
obras de Kardec representam a fundamentação
e o roteiro. A partir daí, as que forem coerentes e
fiéis com a Codificação, podem ser utilizadas na

complementação de estudos”, afirma o represen‑
tante da FEB, acreditando que boa parte dos mé‑
diuns já teve algum contato ou estudou o livro e
enfatizando que o Conselho Federativo Nacional
da FEB, vem trabalhando há algumas décadas na
divulgação das Obras Básicas e de documentos
de trabalho coerentes com as mesmas, como o
opúsculo “Orientação ao Centro Espírita”.
A USE São Paulo, membro do Conselho
Federativo Nacional, sugere a todos os órgãos e
casas espíritas paulistas que promovam debates e
outras iniciativas que visem divulgar a importân‑
cia da obra para o Espiritismo, bem como estimu‑
lar o seu estudo.

