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DIRIGENTE ESPÍRITA 
ANO XXI – Nº 122  – MARÇO/ABRIL
Veículo de Comunicação da USE –
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

Fundada em abril de 1858, a Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas, foi uma instituição de grande relevância para o 
crescimento do Espiritismo e sua consolidação. Passos seguidos 

pela USE SP que abriga instituições espíritas a ela unidas, 
estimulando o diálogo e a troca de experiências e 

representando dignamente as lideranças espíritas e o 
Movimento Espírita de São Paulo.

Visão atual da Rua De Valois, local onde funcionou a primeira sede 
da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Por este local Allan 
Kardec andava quase diariamente em busca da concretização da 

missão de sua vida: a Codificação Espírita.
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Fundada em abril de 1858, a Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas, foi uma instituição de grande relevância para o 
crescimento do Espiritismo e sua consolidação. Passos seguidos 

pela USE SP que abriga instituições espíritas a ela unidas, 
estimulando o diálogo e a troca de experiências e 

representando dignamente as lideranças espíritas e o 
Movimento Espírita de São Paulo.

Visão atual da Rua De Valois, local onde funcionou a primeira sede 
da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Por este local Allan 
Kardec andava quase diariamente em busca da concretização da 

missão de sua vida: a Codificação Espírita.

A Casa Espírita é local de aprendi-
zado e da prática do conteúdo doutri-
nário, incluindo as relações humanas. 
Mas será que estamos valorizando de-
vidamente esse local especial de con-
vivência? Trabalhamos para que essa 
convivência seja sempre fraterna como 
preconiza o Espiritismo? Sabemos tra-
balhar em equipe, colocando os interes-
ses da doutrina e da casa à frente dos 
nossos? Eis uma reflexão bastante pes-
soal, mas que precisa ser feita de forma 
honesta e urgente com vistas a melho-
rias. Vejamos alguns itens importantes 
para avaliarmos nossa participação en-
quanto Dirigentes e Trabalhadores da 
Casa Espírita.

Qual o nível de conhecimento que 
tenho em relação à instituição que faço 
parte: sei de todas as suas atividades e 
já visitei, ao menos uma vez, cada uma 
delas para conhecer o trabalho execu-
tado e os trabalhadores?  Ao aceitar fa-
zer parte da equipe de trabalho, entendi 
corretamente qual a tarefa que devo 
executar, quais as diretrizes e qual a 
importância da mesma dentro da estru-
tura da Casa Espírita? 

Dou colaborações construtivas para 
melhorias? Ao fazer uma crítica, o faço 
de forma respeitosa e ofereço sugestões 
que possam solucionar o problema ou 
simplesmente aponto erros e culpados? 
Quando discordo de algo procuro me 
colocar no lugar do outro, buscar em-
basamento das obras kardequianas e 
enxergar a situação no contexto geral, 
isto é, lembrando que tudo na Casa 

Espírita deve funcionar de forma inte-
grada e sem que uma tarefa  – ou posi-
ção pessoal  – prejudique a instituição 
em geral?

Consigo entender que toda e qual-
quer colaboração é essencial para a ins-
tituição – e para a renovação das equi-
pes  – ou creio que determinada tarefa 
ou tarefeiro é mais importante e melhor 
do que outro? E, assim, procuro ajudar 
as pessoas com menos experiência e 
conhecimento para que elas exerçam o 
direito de se doar à Doutrina Espírita? 
Estou sempre disponível para ajudar, 
mesmo quando a tarefa não é de minha 
responsabilidade? Compreendo que to-
das as pessoas erram, mas que só erra 
quem faz  alguma coisa? Busco a atua-
lização constante, estudando as obras 
básicas e outros clássicos do Espiri-
tismo sendo, assim, um bom exemplo 
para os que estão chegando?

Entendo que a Casa Espírita não 
pode ser usada para defender ideias 
particulares e que ao falar em nome da 
casa, seja como orador ou em qualquer 
outra função, tenho o dever de me ater 
aos preceitos doutrinários, segundo 
Allan Kardec? Consigo separar ideias 
de pessoas, isto é, entendo que even-
tuais discordâncias de pensamento não 
significam falta de afeto pelo outro?

Certamente, muitos outros questio-
namentos merecem nossas reflexões, 
mas ao sermos sinceros com estes, bus-
cando melhorar nossa postura, já esta-
remos dando um grande passo rumo à 
boa convivência na Casa Espírita.

Editorial

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. Neste ano a participação vem sendo muito positiva, responda 
positivamente a este esforço pró USE. Reconhecidos, agradecemos.

Diretoria Executiva da USE – São Paulo, março de 2011
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Mensagem da Presidência

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

As lembranças são as mais doces e 
significativas. Volto a 1967, quando em 
Ribeirão Preto, à mesma época do ano, 
realizamos a 1ª. COMJESP, também com 
mil jovens, abrigando as atividades em 
casas espíritas e as reuniões noturnas em 
ginásio de esportes de aplaudida associa-
ção ribeirãopretana. Coordenação segura 
de Abel Glaser, direção do departamento 
de mocidade de Lindolfo Fernandes, pre-
senças ilustres de Carlos Jordão da Silva, 
Jaime Monteiro de Barros, Divaldo Perei-
ra Franco, Luiza Cardoso e o coral da Fe-
deração Espírita do Estado de São Paulo, 
além de centenas de jovens promissores.

A hora me faz lembrar ainda de re-
cente documentário mostrado em reunião 
das federativas brasileiras, retratando o 1º. 
Congresso de Mocidades Espíritas com a 
marcante participação de Leopoldo Ma-
chado, Lins de Vasconcelos, Apolo Oli-
va Filho, Altivo Ferreira (primo do atual 
vice -presidente da FEB), entre outros, 
todos trajando paletó e gravata e ainda 
registrando a notícia de que o evento foi 
encerrado com suculenta feijoada!

Indizível ainda a emoção de recordar 
as Confraternizações do Brasil Central e 
Estado de São Paulo, encerradas em mea-
dos dos anos 60, século passado, na cidade 
de Barretos, propiciando o surgimento das 

confraternizações regionais paulistas, que 
tiveram como pioneira a COMENOESP, 
vindo logo a seguir os encontros de outras 
áreas, leste, centro, nordeste paulistas. Na 
penúltima versão da COMBESP, realizada 
em Anápolis – GO, no dia 30 de março de 
l964, fizemos passeio à Brasília, visitando 
a Comunhão Espírita Cristã, onde falei la-
deado por Eurípedes de Castro, visitamos 
encantados o Congresso Nacional e o Pa-
lácio do Planalto, outros monumentos da 
capital e à noite, já na volta para casa, caía 
o governo democrático...

São fortes as recordações. O trabalho 
jovem de nosso estado sempre se diferen-
ciou pela sua maneira de ser, clima de au-
tonomia, mas comprometido com a causa 
e casa espírita. A partir dos anos sessenta 
os estudos foram abertos, fora da cátedra, 
mas aptos a ambientes de convivência e 
trabalho. 

Responsabilizaram -se os jovens pela 
educação das crianças e adolescentes, 
entregaram -se aos trabalhos sociais, ocu-
param espaços importantes na casa espí-
rita. Assumiram posições de coordenação 
na área de unificação. A USE tem a sua 
história marcada pela presença constan-
te de jovens, formados nas mocidades e 
juventudes e aplicados às tarefas da casa 
espírita. Na atual administração a con-

vivência com os jovens é uma realidade 
plausível, explicitada nas relações e na 
interatividade, no auxílio mútuo, dentro 
das competências e disponibilidades de 
jovens e adultos. Oportunidades que nos 
foram dadas são agora processualmente e 
carinhosamente oferecidas.

Chegamos à nona edição de nossa 
COMJESP. Estamos juntos com os jovens 
no evento, sabemos de sua importância e 
significado. Exultamos com a confraterni-
zação, sentimos saudade de nossa juventu-
de. Ao fazer este trabalho na primeira pes-
soa do singular, fí -lo de modo consciente,
para que cada João Thiago, o nosso JT, 
como tantos jovens e filhos de nosso cora-
ção, sintam a oportunidade, a consideração 
e o afeto que alimento por todos, na certeza 
de que são também as palavras de outros 
jovens que um dia passaram pelos mesmos 
caminhos, Nestor Masotti, César Perri,  
Attílio Campanini, Apolo Oliva, Neyde 
Schneider, Altivo Ferreira, Maria Eny e 
Aylton Paiva, Abel Glaser, entre muitos e 
muitos outros, mas todos, como os jovens 
dos dias de hoje, se comprometeram e en-
terneceram e ainda se enternecem com as 
sábias palavras: “Lembra -te do teu Criador 
nos dias de tua mocidade...”

A 9ª. COMJESP, Confraternização das Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo, já está pronta para ser vivenciada 
em Guarulhos, município da área metropolitana, nos dias 21 a 24 de abril de 2011, durante a chamada semana santa. O tema será 
“O essencial é invisível aos olhos”, com os conteúdos explicitados no delineamento  ‑“Em busca das respostas interiores para os 

prazeres da Alma” ‑. É aguardada a presença de mil jovens, expectativa é das mais saudáveis.

Pronta para decolar em Guarulhos a 9ª. 
COMJESP: a hora e a vez de nossos jovens

Juntos em São Paulo
Reunião do CA e Encontros Fraternos de Unificação

A reunião ordinária administrava do Conselho de Administração da USE em São Paulo, nos dias 12 e 13 de março, sábado e domingo, con-
forme marcado no plano geral de trabalho, privilegia tratamentos operacionais, envolvendo as USE´s regionais e áreas departamentais.

Estrategicamente, otimizando custos de viagem, presenças, tempo e espaço, bem como registro de efemérides e comemorações, junto a esta 
programação, de maneira antecipada, estão os encontros fraternos (previstos para quatro áreas regionais e que nesta versão especialmente será 
evento único!), também em São Paulo na sede da USE, simultaneamente.

A providência enseja a comemoração dos 150 anos de lançamento de “O Livro dos Médiuns” e da data de desencarnação do Codificador; 
lançamento oficial das atividades preparatórias do 15º. Congresso Estadual de Espiritismo (vide nota nesta edição); o contato com os trabalhos 
de reforma de nossa sede social, além do lançamento de mais um produto Edições USE, marcando o sesquicentenário de O Livro dos Médiuns 
e o centenário de nascimento de Chico Xavier.

Como fato novo e motivador, a presença de Wagner Gomes da Paixão, expositor e médium de Belo Horizonte/MG, participando ativamente 
das atividades, com ênfase para conferência dirigida aos membros do CA, às dezesseis hora e trinta minutos  do sábado, 12 de março de 2011. 

Assim, neste primeiro semestre de 2011, a reunião do CA e os encontros fraternos de unificação, juntos, fortalecem os laços regionais.
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Perfil

Dirigente Espírita: Contem como che-
garam à Doutrina Espírita.

Betão: Era vizinho do Centro e via 
aquele entra e sai de pessoas e, então, quis 
conhecer. Adorei e logo sugeri a minha mãe 
que entrasse para o grupo de estudos porque 
eu queria conversar com ela sobre assuntos 
espíritas e ela precisava conhecer a Doutrina 
também. Ah! Ela topou e faz parte da Casa.

Edu: Meus pais que me trouxeram e eu 
logo me enturmei. Hoje eles não vêm com 
muita frequência, em função de trabalho e 
eu estou sempre aqui.

Mel: Eu vim por causa do desencarne 
de meu avô. Eu sou criada pelos meus avós, 
quer dizer, agora só pela minha avó. Ela não 
se conformava com o desencarne do marido 
e, então, viemos aqui para buscar conheci-
mento e consolo.

Renan: Foi o Betão quem me convi-
dou. Eu gostei tanto que logo trouxe mi-
nha mãe, hoje Educadora Espírita Infanto-
juvenil. Também trazemos minha irmã de 
um aninho.

Tiago: Eu vim após convite da Mel, 
toda entusiasmada com as reuniões. Gostei 
e trouxe minha mãe (hoje trabalhadora da 
Casa), meu irmão e sempre trago amigos 
para conhecer. 

Dirigente Espírita: Vocês podem falar 
sobre as atividades que participam na Casa 
Espírita, além das reuniões apropriadas para 
a faixa etária de cada um de vocês?

Betão: Participamos praticamente de 
tudo o que acontece na Casa Espírita. Re-
cepcionamos os visitantes, quando mostra-
mos todo o CE Gabriel Ferreira; ajudamos 
nos eventos da forma que for preciso; ajuda-
mos na organização do centro...

Edu: Como eu tenho 1,95 m de altura, 
ajudo bastante em tarefas como troca de 
lâmpadas, decoração de eventos (colocar os 
enfeites no alto é minha especialidade), etc.

Mel: Temos um projeto bem legal de 

Esta seção tem objetivo de enfocar trabalhadores que estão há 
muito tempo atuando pela Doutrina Espírita e, também, pela USE São 
Paulo. Contudo, nesta edição, resolvemos mostrar um grupo diferente: 
eles têm pouca idade e estão apenas começando seu trabalho pela Casa 
e Causa Espírita, mas demonstram amor pela doutrina e ilustram de 
forma prática o que a criança e o jovem podem fazer pelo Espiritismo, 
desde que bem orientados e com espaço para trabalhar. Juntos, eles 
formam a Diretoria Junior do CE Gabriel Ferreira, membro da USE 
Regional SP e já têm algumas boas histórias para contar. Conheçam-
‑nos: Adalberto, Betão (15 anos – 9 de Espiritismo); Eduardo (14 anos 
e há 6 no Gabi); Melissa (13 anos e 7 de casa); Renan (Espírita desde 
os 6 anos e hoje com 14); Tiago (13 anos e 6 de Doutrina)

descarte de pilhas: coletamos periodica-
mente para levar ao posto de arrecadação e, 
assim, colaboramos com o meio ambiente. 
Tem até outras casas espíritas que trazem 
pilhas para nós descartarmos corretamente.

Renan: Fazemos tudo o que for possí-
vel, mas eu gosto mesmo é de receber pes-
soas de outras Casas Espíritas, mostrar todo 
o centro para elas, saber o que fazem. Além 
de fazer amizade, aprendemos muito com 
outros trabalhadores.

Tiago: Também fazemos parte de pro-
jetos extras da casa e, assim, aprendemos 
muita coisa que nos ajudará no mercado de 
trabalho. Esses projetos já resultaram até em 
palestras que, às vezes, fazemos nas reu  niões 
públicas como forma de nos apresentar – e 
ao departamento – ao público em geral.

Edu: E aprender também, né? Aprende-
mos muito aqui, tanto nas nossas reuniões 
de estudo, quanto nos trabalhos extras.

Mel: E tem nosso informativo “Gabi 
Junior Informa”. Ele é bimestral e nós fa-
lamos de temas voltados para crianças e 
jovens, tem diversão, assuntos doutrinários, 
atividades da casa, etc. 

Dirigente Espírita: Vocês conhecem a 
USE SP? O que sabem sobre isso?

Renan: Claro que conhecemos. Nós até 
participamos de uma reunião na Regional 
São Paulo em 2006. Na época fomos con-
vidados porque a turma de Infância e Mo-
cidade aqui do Gabi (CE Gabriel Ferreira) 
leu, em 40 meses, mais de 900 livros. Nós 
conhecemos muitas pessoas, uma delas foi 
um senhor de mais de 80 anos  – nunca tinha 
conhecido alguém com tanto tempo de vida 
e, ao mesmo tempo, tão jovem.

Betão: Nós participamos da USE Vila 
Maria também. Já nos apresentamos na 
Feira Cultural Espírita e em algumas casas 
da Distrital.

Tiago: E tem os debates que já partici-
pamos também. O último foi sobre Bullying 

e, na ocasião, nos encontramos com outros 
jovens. Teve até uma pessoa que deu um de-
poimento pessoal.

Mel: Acho bem bacana isso de discutir-
mos assuntos atuais à luz da Doutrina Es-
pírita. Espiritismo também é isso: falar do 
que está acontecendo no mundo para enten-
dermos melhor e, se for preciso, esclarecer 
outras pessoas.

Edu: Já vim no Gabi, uma vez, receber 
o pessoal de uma Casa da USE Lapa para 
conhecerem o nosso departamento.

Dirigente Espírita: Comentários finais, 
por favor.

Betão: Espero que todas as Casas Espí-
ritas recebam as crianças e os jovens com o 
mesmo carinho e respeito que encontramos 
aqui na nossa Casa Espírita. Caso contrário, 
onde essas pessoas vão encontrar apoio e 
informação? Na rua, claro. De forma errada.

Mel: Mas, também, o jovem tem que 
entender que Casa Espírita e USE são coisas 
sérias e não lugar de brincadeiras. A alegria 
faz parte do ambiente, mas a responsabili-
dade deve fazer parte da gente. Não tem que 
ir à Casa Espírita, às reuniões da USE só 
quando tiver tempo. Tem que abraçar o tra-
balho de verdade.

Renan: Estamos aguardando um outro 
convite da USE para visita. Se tiver bolo de 
chocolate no lanche, como da outra vez, não 
vamos recusar. Só não vai ter aquele senhor 
porque ele desencarnou ...

Tiago: Vai ter sim. Esqueceu que o Es-
pírito é eterno?!?

Renan: Falando sério, fiquei muito feliz 
em poder falar um pouco sobre o Espiritis-
mo e agradeço em nome de todos.

Tiago: É isso aí. Quem quiser conhecer 
nossas reuniões é só pintar por aqui: sextas-
-feiras, 20 horas. Na USE tem o endere-
ço certinho.

Edu: Podem vir que nós gostamos de 
fazer novos amigos.

Parte dos integrantes do Departamento de Infância e 
Mocidade do CE Gabriel Ferreira.

Redação
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Solidariedade, uma nova maneira 
de conhecer

Franca será sede do 15º Congresso 
Estadual de Espiritismo da USE, a ser 
realizado nos dias 28 a 30 de abril e 1º 
de maio de 2012, nas dependências da 
tradicional Fundação Pestalozzi, Unida-
de I (Centro),  modelar estabelecimento 
educacional fundado por Dr. Thomas No-
velino, eminente médico e educador. Os 
anfitriões do evento serão os órgãos de 
unificação da área, a USE Intermunicipal 
e Regional de Franca. Até esta 
data várias reuniões já foram 
realizadas entre membros das 
executivas da USE e dos ór-
gãos de Franca, para encami-
nhamentos e ajustes das deci-
sões e sugestões dos Conselhos 
da USE, CA e CDE, sendo que 
no último dia 13 de feverei-
ro, reuniu -se toda a Comissão 
Organizadora do evento (vide 
foto nesta página) para as pri-
meiras definições e providên-
cias, enfim o início oficial dos 
trabalhos para viabilização do 
projeto. Como em São Paulo 
os congressos têm caráter pro-
cessual, com nítidas tarefas 
do antes, durante e depois, este procedi-
mento já é habitual e esperado por todo  
o estado.

Comissão Organizadora
Estabeleceu a comissão, para este pri-

meiro semestre, três reuniões para organi-
zação geral do trabalho e reuniões mensais 
a partir do segundo semestre de 2011 para 
operacionalizá -lo, estando assim formada: 
Mauro Santos e Pedro de Souza Almeida, 
representantes do Conselho Deliberativo 
Estadual; Hélio Corrêa e José de Concei-
ção Abreu, representantes do Conselho de 
Administração; João Thiago Garcia, Julia 
Nezu, Neyde Schneider e Rosana Gaspar, 
representantes da Diretoria Executiva da 
USE; Cleber Revelo Novelino, Jean Ro-
drigo Campos Júlio, Luciano Cícero da 
Silva e Wanderley Cintra Ferreira, repre-

Franca 2012
15º. Congresso Estadual de Espiritismo

Solidariedade, uma outra forma de conhecer
Redação

sentantes das Use’s de Franca; Eurípedes 
Valentim Ferreira e José Antônio Luiz Ba-
lieiro, como coordenadores e facilitadores 
de tarefas.

Dimensão prevista para o Congresso
O Congresso será aberto ao público, 

os participantes deverão fazer as suas ins-
crições previamente (prevê -se para isto o 
terceiro quadrimestre de 2011 – de 01/09 
até 31/12 ou então até quando se encerrar 
o número de vagas disponíveis, previsto 

inicialmente para 1500 pessoas). Foi de-
finido que na sua inscrição o participante 
recolherá um bônus para contribuir com as 
despesas iniciais de realização do evento, 
cujo valor será em sua totalidade devolvi-
do durante a sua participação no congres-
so, em produtos USE e FEB. Informações 
definitivas e esclarecedoras sobre este pro-
cedimento serão fornecidas em comunica-
dos da comissão.

Tema a ser trabalhado
O esboço geral da realização já está 

configurado, serão trabalhados até junho 
os seus detalhes. O tema escolhido, entre 
as várias sugestões do estado, foi “Solida-
riedade, uma nova maneira de conhecer”, 
sendo que os seus conteúdos serão desen-
volvidos em quatro simpósios com quatro 
expositores âncoras em quatro auditórios, 

portanto todos os congressistas participa-
rão de todos os conteúdos. Cada conteúdo 
terá o espaço de 150 minutos, administra-
dos pelo sistema de rodízio pelos âncoras. 
Também fará parte do desenvolvimento do 
tema a conferência de abertura (única ati-
vidade aberta para o público em geral) e a 
conferência de fechamento conclusiva do 
tema (voltada apenas aos congressistas). 
Este modelo foi definição dos Conselhos 
da USE.

Como complemento de programação, 
serão apresentadas áreas de tra-
balho da USE e de associações 
parceiras, envolvidas com as 
ações da USE, para divulgação 
de serviços e práticas recomen-
dadas em Orientação ao Centro 
Espírita e Orientação aos Ór‑
gãos de Unificação. A ação será 
simultânea, com duração de 120 
minutos e o congressista fará op-
ção pela área a ser acompanhada 
através de inscrição prévia.

Ainda na programação 
acontecerão atividades cultu-
rais, artísticas e passeio histó-
rico à cidade, organizado pela 
cidade anfitriã.

Como saber do Congresso
O 15º Congresso será divulgado atra-

vés de toda a mídia espírita disponível: 
Dirigente Espírita, jornais, revistas, infor-
mativos e programas de órgãos, TV e In-
ternet, cartaz institucional – que será en-
cartado no Dirigente Espírita para alcançar 
todas as casas unidas, e em nossos eventos: 
reuniões administrativas,  encontros frater-
nos de agosto de 2011, seminários, cursos, 
etc. Teremos duas secretarias administra-
tivas: em São Paulo, na sede da USE, e 
em Franca, na sede da USE Intermunici-
pal de Franca, além de endereço eletrôni-
co específico. Continuam assim a ocupar 
espaços os novos ares proclamados desde 
Serra Negra. É aguardada a participação e 
comprometimento das comunidades para o 
êxito da ação ora projetada. Juntos, pode-
mos mais.

Reunião do 15° Congresso Estadual da USE, realizada dia 13/2/2011, 
no Educandário Pestalozzi, em Franca ‑SP
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Realizado na USE SP, em 6 de feve-
reiro, o re -Encontro de Educadores foi 
marcado por alegria e ansiedade – por 
nos revermos e por ouvir e falar das no-
vidades. Novos companheiros 
se juntaram a nós e com aten-
ção cuidadosa acompanharam 
a exposição inicial, as questões 
apresentadas e outras tantas re-
sultantes das reflexões sobre 
o trabalho iniciado no encon-
tro anterior.

O humano, o amor, a fa‑
mília demarcaram o espaço de 
reflexões, desdobrando ‑se em 
incursões proveitosas pelas 
experiências de todos que, so-
lidariamente, contribuíram para 
a ampliação das concepções 

em estudo.
Concebendo o humano como uma 

maneira de viver, o amor como o fun-
damento do humano e a família como 

espaço relacional em que o humano se 
constitui, o re -Encontro dos Educado-
res foi sustentado pela espontaneidade 
que aproximou a todos num pequeno 

espaço descontraído de frater-
na convivência.

Para os companheiros que 
demonstraram interesse em di-
vulgar o trabalho foi aberta a 
possibilidade de envio de texto 
sobre os conteúdos estudados 
que lhes possa servir de apoio 
nos seus trabalhos. O próximo 
Encontro está agendado para 
7 de maio, sábado, das 9 às 12 
horas, em São Paulo, na sede 
da USE,  quando todos serão 
esperados com a mesma alegria 
de sempre.

Departamento de Educação e da Família 
promove Encontro de Educadores

Adalgiza Balieiro  - adalbalieiro@escolasinterativas.com.br

A Rede Brasileira do Terceiro Se-
tor – REBRATES foi constituída em 
1998, com o nome de REBRAF – Rede 
Brasileira de Entidades Assistenciais 
Filantrópicas, como órgão para uma 
mobilização nacional organizada, vindo 
a se denominar REBRATES em 2008.  
Congrega importantes organizações 
privadas de cunho social, como AACC, 
AACD, ACM SP, CAL, FDNC, Amélia 
Rodrigues, LESF, UNIBES e USE, no 
Conselho Gestor composto por 50 en-
tidades. Constitui -se numa rede, com 
isenção político -partidária e integrada 
por empreendedores sociais, objetivan-
do a edificação de uma sociedade justa, 
livre e solidária apresenta números in-
teressantes em seu currículo: entidades 
afiliadas, 893; palestras realizadas, 280; 
encontros, seminários, debates e visitas 
realizadas, 1109; projetos e programas 
realizados, 21; 150.000 jovens incluí-
dos no mundo do trabalho, através do 
Movimento Degrau, entre muitas outras 
atividades. Ainda, entre as conquistas e 

vitórias alcançadas, podem ser enume-
radas: a liberdade de associação; o mo-
vimento degrau, valorização da vida, 
defesa do protagonismo da Sociedade 
Civil. 

Conseguiu alterar alguns disposi-
tivos do Código Civil, mantendo o di-
reito à liberdade de associação, integra 
a Rede Social São Paulo, fortalecendo 
o Sistema de Garantia de Direitos da 
Criança e do Adolescente, articulou o 
Movimento de Cidadania, com outras 
entidades, em Defesa da Vida, partici-
pando de 4 grandes Atos Públicos na 
Praça da Sé, em São Paulo; conseguiu 
alteração no Projeto de Lei 3021/08, 
que obrigava cisão de entidades, impe-
dia atividades geradoras de recursos e 
participação da sociedade civil no pro-
cesso de certificação; conseguiu alterar 
o Projeto de Lei 3077/08, que exigia a 
prestação de serviços das entidades ao 
SUAS, sem receber recursos públicos; 
está entrando como “amicus curii” na 
ADIN 4480 – AÇÃO DIRETA DE IN-

CONSTITUCIONALIDADE em face 
da lei 12.101, que estabelece a certifica-
ção das entidades no MDS, Ministério 
da Saúde e da Educação.  

A USE participa do Conselho Ges-
tor e Fiscal da Rede Brasileira do Ter-
ceiro Setor, participa das reuniões deste 
Conselho, contribuiu ao longo destes 
dez anos para o fortalecimento da en-
tidade. Na REBRATES tomamos con-
tato com  várias iniciativas e informa-
ções que são oferecidas aos órgãos de 
unificação para a realização de trabalho 
em várias áreas que nos são próprias, de 
maneira legal e  segura. Registramos os 
10 anos da instituição, cumprimentando 
a sua coordenação, relembrando os pas-
sos de Adilson J.J.Pereira na entidade, 
e atualmente a ação diretiva objetiva 
e lúcida  de  Marília de Castro, nossa 
companheira de lides espíritas. Você 
quer inscrever sua casa espírita?  En-
tre no portal www.terceirosetor.org.br e 
preencha os dados do link Cadastro.  Se 
preferir, telefone para (011) 3244 -3660.

O que é e o que faz a REBRATES
Neyde Schneider

Público do Encontro do Departamento de Educação e Família
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Kardec: um grande Educador
Martha Rios Guimarães

Os meses de março e abril possuem 
datas importantes para a Doutrina Es-
pírita. A primeira delas é o dia 31 de 
março de 1869 quando, aos 65 anos 
de idade, Allan Kardec 
desencarnava em Paris, 
vitimado pelo rompimen-
to de aneurisma. Chegava 
ao final uma missão reali-
zada de forma irretocável, 
resultando na elaboração 
da Doutrina Espírita. Kar-
dec dedicou cerca de 15 
anos de sua existência à 
Doutrina Espírita e cau-
sa espanto sua produção 
nesta década e meia de 
trabalho: quase oito mil 
páginas escritas (entre li-
vros, artigos, opúsculos, 
etc); fundação do primeiro 
centro espírita do mundo, 
a Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas (em que 
atuou como Presidente até 
o dia do seu desenlace físi-
co); viagens pela Europa, 
em uma época em que os 
meios de transportes eram 
precários, para divulgar a 
Doutrina e promover o in-
tercâmbio com outras lide-
ranças espíritas; criação de 
um veículo de comunica-
ção mensal e muito mais. 
E não nos esqueçamos 
que, paralelamente à sua 
rotina estafante, ele ainda 
trabalhava para garantir o seu sustento e 
da esposa, Amélia Boudet, fiel compa-
nheira. Tarefa hercúlea que só poderia 
ser levada a termo por um Espírito de 

alta hierarquia.
Já o mês de abril, guarda três datas 

extremamente significativas. No ano de 
1858, era fundada a Sociedade Pari‑

siense de Estudos Espíritas, primeiro 
centro espírita do mundo, transformou-
-se em referência em todo o planeta. 
Naquele espaço, reuniões mediúnicas 

descortinavam o invisível, resultando 
em experiências que eram transforma-
das em livros doutrinários. Entre eles, 
O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

lançado em 15 de abril de 
1864, sendo o maior best-
-seller espírita de todos os 
tempos. Finalmente, te-
mos o dia 18 de abril, que 
marca o lançamento de O 
Livro dos Espíritos (em 
1857), primeira e mais 
importante obra espírita, 
base de toda a doutrina. 
Neste mesmo dia sur-
gia a Doutrina Espírita e 
“morria” o homem Rivail 
para surgir o Codificador 
Allan Kardec.

Por mais que se fale 
nas datas mais importantes 
do Espiritismo, a maioria 
delas associadas a Allan 
Kardec, sempre estaremos 
em débito com o Codifica-
dor. Afinal, o Espiritismo 
foi revelado pelos Espí-
ritos Superiores, mas en-
contraram no missionário 
lionês a ferramenta ideal e 
necessária para que a men-
sagem  espírita chegasse 
de forma clara e correta 
aos homens que buscam  – 
no dizer do próprio profes-
sor  – uma fé raciocinada 
capaz de encarar a ciência 
face a face, em qualquer 

época da humanidade.
Não foi por acaso que ele foi o es-

colhido para tão grandiosa tarefa, nem 
tampouco que se preparou ao longo da 

Túmulo de Allan Kardec, em Paris: um dos mais bem cuidados e 
floridos de todo o cemitério Père ‑Lachaise

(foto tirada em setembro de 2010, por Álvaro Ramos)
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vida para sua execução. Em seu Lar re-
cebeu as primeiras lições de amor e mo-
ral. Aos 10 anos foi estudar com Pes-
talozzi, um dos maiores educadores de 
todos os tempos. Foi um dos discípulos 
mais ardorosos do pedagogo suiço e, 
aos 14 anos, o substituía quando o mes-
tre viajava para divulgar seu método 
educacional pela Europa. Em Paris abre 
uma escola, lança livros  – onde já de-
monstra o estilo claro e didático empre-
gado na Codificação – e um plano para 
reformar o ensino francês, defendendo 
educação de alto nível para crianças 

pobres, para mulheres e a formação 
adequada dos professores. Condena as 
punições corporais, enfatizando que são 
os exemplos e o amor as maiores for-
ças educativas. Também pregava que o 
conhecimento livraria o homem das su-
perstições e em suas obras já demonstra 
o espírito investigativo  – que seria es-
sencial no trabalho de Codificação. 

Percebemos a experiência pedagó-
gica do professor Rivail em todo o de-
senvolvimento de sua obra: na rigorosa 
pesquisa que deu origem aos livros; na 
criação de nomes novos para designar 
assuntos novos; na linguagem clara, 
simples e objetiva. No livro de estreia 
(O Livro dos Espíritos) adota o sistema 
de perguntas e respostas, facilitando 
o estudo que, no início, era feito iso-
ladamente e não em grupos. Agrupa 
os assuntos por temas específicos e dá 
continuidade às informações com obras 
sequenciais (completando o chamado 
Pentateuco Espírita). Lança a Revista 
Espírita para troca de ideias e divulga-
ção de descobertas e obras subsidiárias 
como O que é o Espiritismo e A Obses‑
são. Deixa orientações seguras para o 
movimento espírita prosseguir mesmo 
após seu retorno à Pátria Espiritual.

Como podemos notar, a Espiritua-

lidade Maior contou com um homem 
extremamente preparado para a tare-
fa de reviver a mensagem sublime do 
Cristo. O próprio Kardec tinha cons-
ciência da importância da missão e da 
grande responsabilidade que lhe pesa-
va nos ombros, tanto é que, ao lançar 
a obra base do Espiritismo ele afirmou: 
“Hoje, finalmente, 18 de abril de 1857, 
posso dizer que lancei a público o tra‑
balho mais importante da minha vida 
pelo enorme benefício que espalhará”. 
Como de costume, o Codifica dor esta-
va certo.
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Quem participa ou já participou 
de uma Mocidade Espírita, às vezes 
não tem noção de quão grande é esse 
movimento. Muitos podem achar lou-
cura jovens sacrificarem seus finais de 
semana para ficar trancados em esco-
las fazendo reuniões, estudando, dis-
cutindo sobre os mais variados temas 
da doutrina. No último ano uma gran-
de equipe vem trabalhando para poder 
realizar a COMJESP  – Confraterniza-
ção das Mocidades e Juventudes Es-
píritas do Estado de São Paulo. Este 
é um encontro de mocidade peculiar, 
pois ocorre somente a cada 5 anos no 
feriado da “Semana Santa”. E, neste 
ano, ela será sediada em Guarulhos 
nos dias 21, 22, 23 e 24 de abril.

Realizada pelo Departamento 
de Mocidade da USE, 
a COMJESP já está en-
volvendo boa parte dos 
jovens espíritas de São 
Paulo, afinal de contas 
esperamos reunir mais 
de 1.000 jovens neste en-
contro que tem como um 
dos principais objetivos 
a confraternização dos 
Membros de Mocidades 
e Juventudes Espíritas do 
Estado, mas também o 
estudo da Doutrina Espí-
rita e o estímulo à vivên-
cia dos princípios espíri-
tas. O estudo do Temário 

facilita a busca do autoconhecimento 
e as atividades programadas visam 
incentivar a participação e integração 
dos jovens nos trabalhos de Mocidade 
e Movimento Juvenil de Unificação, 
além é claro de preparo do jovem para 
o trabalho nas Casas Espíritas.

Como dissemos, parece loucura, 
e acho que é mesmo. Deixar mãe, ir-
mãos, amigos, namorada e até mesmo 
a reunião de nossa mocidade para via-
jar às vezes até 7 horas por um ideal, 
é loucura mesmo. Mas não é só lou-
cura não, é sonho, é compromisso, é 
saudade, é amizade e como diria um 
amigo meu “é tudo numa coisa só”. O 
que encanta nesse movimento, é que 
por mais que as pessoas reclamem 
das distâncias, da falta de dinheiro, da 

ausência de tempo, enfim de todos os 
problemas que possam existir sempre 
há aqueles que se sacrificam para não 
deixar o movimento parar. Muitos de-
vem estar se perguntado: “E eu com 
isso? Essas reuniões aí não me afe-
tam em nada”, e é aí que se enganam. 
Muitas das lideranças do Movimento 
Espírita, e até mesmo de nossa USE, 
tiveram a Mocidade como laborató-
rio, e com certeza eles não se arrepen-
dem disso.

Vivemos hoje “novos ares” no 
Movimento de Mocidade. Reconhe-
cemos o esforço de cada um, que 
desde o início deste processo deu sua 
contribuição. Cada membro de moci-
dade, cada diretor de departamento, 
cada dirigente, cada jovem espírita 

é responsável pelo que 
vivemos hoje. Que a 
COMJESP seja o nosso 
pretexto para estarmos 
juntos trabalhando pela 
divulgação da Doutrina 
Espírita e vivência do 
Evangelho em nossos 
corações, e “trabalhe-
mos juntos e unamos os 
nossos esforços, a fim de 
que o Senhor, ao chegar, 
encontre acabada a obra” 
(O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, Cap.20 
it.5  - Allan Kardec, FEB 
2002).

João Tiago Garcia – mocidade@usesp.org.br

COMJESP 2011: o Movimento não para

Informações sobre a COMJESP

Site Oficial: www.usesp.org.br/comjesp 
Tema: O essencial é invisível aos olhos  - Em busca das respostas interiores para viver os prazeres da Alma.

Períodos e valores de inscrições:
1º Prazo  - até 11 de Março de 2011: R$ 25,00  - 2º Prazo  - até 01 de Abril de 2011: R$ 30,00

Dúvidas e mais informações: mocidade@usesp.org.br

Solenidade da 1ª Comjesp, realizada em 1967 em Ribeirão Preto. Na foto 
vemos Divaldo Pereira Franco, José Antonio Luiz Balieiro, 

Carlos Jordão, dentre outros.
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Em treze de abril de 1858 nasceu a 
Sociedade Parisiense de Estudos Espíri-
tas (SPEE), uma instituição destinada a 
suprir as demandas inerentes ao estudo, 
prática e difusão do Espiritismo. 

A extensão por assim dizer 
universal que a cada dia tomam 
as crenças espíritas fazia viva-
mente desejar -se a criação de um 
centro regular de observações; 
essa lacuna acaba de ser preen-
chida. A Sociedade [...] com-
posta exclusivamente de pes-
soas sérias, isentas de prevenção 
e animadas do sincero desejo 
de serem esclarecidas, contou, 
desde o início, entre seus asso-
ciados, com homens eminentes 
por seu saber e posição social. 
[...] Seu regulamento orgânico 
lhe assegura uma homogeneida-
de sem a qual não há vitalidade 
possível; baseia ‑se na experiên-
cia dos homens e das coisas e no 
conhecimento das condições ne-
cessárias às observações que são 
o objeto de suas pesquisas. Vin-
do a Paris, os estrangeiros que 
se interessarem pela Doutrina 
Espírita encontrarão, assim, um 
centro ao qual poderão dirigir -se 
para obter informações, e onde 
poderão também comunicar 
suas próprias observações. 

(Revista Espírita [1858], p. 
233 -234).

Kardec presidiu a SPEE desde a sua 
fundação até a sua morte. A SPEE e a 
Revista Espírita foram intimamente li-
gadas, pois ambas nasceram para o de-
senvolvimento e difusão do Espiritismo 
a partir dos fundamentos contidos em 
O Livro dos Espíritos, livro que antece-
deu a ambas. A Revista Espírita contém 
detalhes sobre a fundação e funciona-
mento da SPEE, suas contribuições e 
relações com outras sociedades, relatos 
sobre pesquisas dentro e fora da SPEE, 
fundação de grupos espíritas, conflitos 
com a Igreja Católica e outras informa-
ções históricas. 

Os adeptos mais fervoro-
sos da Doutrina, cujo número 
aumenta diariamente, desejam 
organizar uma Sociedade, que 
dependeria da de Paris, para o 
controle dos trabalhos. Redi-
gimos um documento, calcado 
no modelo da Sociedade Pari-
siense e o submetemos à vossa 
apreciação. [...] Bordeaux deve 
ter uma sociedade de estudos, 
pois a cidade será o centro da 
propagação do Espiritismo em 
todo o Sul. [...] Estamos pron-
tos a submeter -nos aos sábios 
conselhos de vossa experiência. 
Vinde, pois, ver -nos à obra: pela 
obra se conhece o obreiro. 

(Revista Espírita [1861], p. 
407 -408)

Caracteriza -se, portanto, ao longo 
dos fatos referentes à SPEE registrados 
na Revista Espírita, a constituição de 
um modelo institucional a ser seguido, 
seja na forma de se constituir legalmen-
te, ou na forma de conduzir os trabalhos 
dentro das sociedades espíritas. 

Naturalmente, senhores, 
cabe aqui uma observação mui-
to importante sobre a natureza 
das relações que existem entre a 
Sociedade de Paris e as reuniões 
ou sociedades fundadas sob os 
seus auspícios, e que seria erro 
considerar como sucursais. A 
Sociedade de Paris não tem, 
sobre aquelas, outra autori‑
dade senão a da experiência; 
mas, como já disse em outra 
ocasião,  não se imiscui em seus 
negócios; seu papel limita ‑se a 
conselhos oficiais, quando so‑
licitados. O laço que as une é, 
pois, puramente moral, funda-
mentado na simpatia e na simi-
litude das ideias; entre elas não 
há nenhuma filiação, nenhuma 
solidariedade material; a única 
palavra de ordem é a que deve 
unir todos os homens: caridade 
e amor ao próximo, palavra de 

ordem pacífica e que não deixa 
margem a dúvidas. 

(Revista Espírita [1862], p. 
231 -232) (grifo nosso)

Kardec, portanto, tem a SPEE como 
uma sociedade correspondente e não 
gestora, colocando -a como interlocu-
tora, servindo de modelo e proferindo 
pareceres quando solicitados. Forma 
idêntica a adotada, no Brasil em geral e 
pela USE em São Paulo, pelos espíritas 
quando se unificaram em torno de fe-
derativas, que, a exemplo da SPEE não 
interferem na gestão dos Centros Espí-
ritas, mas promovem a união destes em 
torno delas, pelos objetivos comuns de 
difusão do Espiritismo.

Movimento Espírita designa o con-
junto dos espíritas participantes das ins-
tituições representativas do Espiritismo 
– centros espíritas, federativas e outros 
órgãos afins. Esta referência foi usada 
pela primeira vez na Revista Espírita, 
em abril de 1862, em um discurso de 
Kardec comemorando o quinto aniver-
sário da SPEE.  A SPEE, como obser-
vamos na citação anterior, integra -se a 
outras instituições, participando do Mo-
vimento Espírita e rejeitando a centrali-
zação do poder.

Se tivéssemos que eleger uma data 
e um evento para registrar a consoli-
dação da SPEE como um órgão repre-
sentativo do Movimento Espírita fran-
cês, seria o ano de 1862, quando da 
viagem que Kardec empreendeu por 
vinte cidades, participando de mais de 
50 reuniões. Nestas ocasiões, ele pôde 
constatar o crescimento do Espiritismo 
na França e esclarecer aspectos da Dou-
trina Espírita.

Não obstante a relutância de Kardec 
em aceitar que a SPEE fosse um órgão 
regulador do Movimento Espírita nas-
cente, a SPEE passou a representar o 
Espiritismo, senão de direito, então de 
fato. A SPEE, além de uma sociedade 
voltada para o estudo, prática e comple-
mentação do Espiritismo, servia como 
um modelo a ser seguido por outras 
sociedades espíritas que tinham os mes-
mos objetivos. Os resultados obtidos em 

Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas (SPEE)
Jeferson Betarello – USE Regional São Paulo  - jbetarello@yahoo.com.br

Levantamentos realizados na Revista Espírita:

Termo pesquisado Qtd. de citações
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas 106
da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas 67
na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas 5
a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas 14

Tabela 1

Termo pesquisado Qtd. de citações
Sociedade de Paris 156
na Sociedade de Paris 43
da Sociedade de Paris 58
a Sociedade de Paris 33

Tabela 2
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seus trabalhos foram compilados nas 
obras posteriores a O Livro dos Espíri‑
tos, sendo em parte registrada na Revista 
Espírita que também servia como meio 
de propaganda para as novas obras pu-
blicadas por Kardec, difundindo assim 
o Espiritismo. Por intermédio da SPEE, 
via Revista Espírita, Kardec respondia 
aos detratores do Espiritismo possibi-
litando a sobrevivência do Espiritismo 
em um contexto de materialismo cres-
cente e de crítica à religião.

Levantamentos realizados na Revista Espírita:

Termo pesquisado Qtd. de citações
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas 106
da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas 67
na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas 5
a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas 14

Tabela 1

Termo pesquisado Qtd. de citações
Sociedade de Paris 156
na Sociedade de Paris 43
da Sociedade de Paris 58
a Sociedade de Paris 33

Tabela 2

(Todas fotos desta matéria foram tiradas em setembro de 2010, por Álvaro Ramos)

 Com base nos dados das tabelas 1 e 
2 verifica ‑se que a SPEE, às vezes refe-
renciada  simplesmente como Sociedade 
de Paris e outras conforme o significado 
de sua sigla, foi citada num total de 482 
vezes, já descartadas meras referências a 
ela quando, por exemplo, mencionava-

-se os seus membros ou cartas a ela di-
rigidas. O que caracteriza a SPEE como 
uma instituição de grande relevância 
para o crescimento do Espiritismo e 
sua consolidação.

Vale lembrar que a União das Socie-
dades Espíritas do Estado de São Paulo 

segue exemplarmente a premissa básica 
da SPEE ao abrigar, fraternalmente, as 
instituições espíritas a ela unidas, sempre 
estimulando o diálogo e a troca de expe-
riências para representar fidedignamente 
as lideranças espíritas e o Movimento 
Espírita paulista.

Em pesquisa que realizamos na Re-
vista Espírita verificamos que a SPEE 
foi amplamente citada ao longo dos 
anos, como modelo organizacional, 
como produtora de conhecimento sobre 
Espiritismo que alimentava as obras 
editadas por Kardec, como ponto focal 
das discussões sobre Espiritismo e sua 
difusão, etc. A seguir, com o intuito de 
estimular o estudo sobre a SPEE por 
meio da Revista Espírita consolidamos 
a pesquisa nela efetuada:

Fachada da primeira sede da Sociedade 
Parisiense de Estudos Espíritas

Placa que indica a rua onde funcionou a primeira sede da SPEEVista geral da Rua De Valois, local de funcionamento 
da primeira sede da SPEE
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A Comissão Regional Sul terá a 
sua Reunião Ordinária na cidade do 
Rio de Janeiro (RJ), entre os dias 15 
a 17 de abril de 2011, de conformi-
dade com o entendimento havido e 
na forma do que dispõe o Regimen-
to Interno das Comissões Regionais 
do Conselho Federativo Nacional 
da FEB, contando com o apoio do 
Conselho Espírita do Estado do Rio 
de Janeiro, Federativa anfitriã, e a 
presença das federativas dos estados 
do Paraná (Federação Espírita do 
Paraná), Santa Catarina (Federação 
Espírita Catarinense), Rio Grande 
do Sul (Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul) e São Paulo (União 
das Sociedades Espíritas do Esta-
do de São Paulo). Confira, abaixo, 
a programação.

Dia 15 – Sexta ‑feira (20h): 
Abertura e apresentações das equi-
pes; palestra pública “150 anos de 
O Livro dos Médiuns”, por Esther 
Fregossi González (Santa Catarina); 
jantar ou lanche de recepção.

Dia 16 – Sábado (das 8:30h às 
12 h e das 14 h às 17 h)

Reunião dos Dirigentes: Aná-
lise e aprovação das Atas das reu-
niões anteriores (2009 e 2010); 
Apreciação da Reunião Conjunta 
das Comissões Regionais, do ano de 
2010; Tema da Reunião: “Análise 
da aplicação do Plano de Trabalho 
para o Movimento Espírita Brasilei-
ro (2007 -2012) e sugestões para sua 
adequação e implantação”; Campa-

nhas “Família, Vida e Paz”. Mobi-
lização “Brasil sem Aborto”. Infor-
mações, Propostas e Sugestões.

Reuniões Setoriais: Área do 
Atendimento Espiritual no Centro 
Espírita: “O Atendimento Espiritual 
na Casa Espírita nas Diretrizes do 
Plano de Trabalho para o Movimen-
to Espírita Brasileiro (2007 ‑2012)”; 
Área da Atividade Mediúnica: “Cor-
relacionar à prática mediúnica as 
sete Diretrizes definidas no Plano de 
Trabalho para o Movimento Espíri-
ta Brasileiro (2007 ‑2012)”; Área da 
Comunicação Social Espírita: “Ava-
liação e novas estratégias da Comu-
nicação Social Espírita em relação à 
Diretriz e ação do Plano de Trabalho 
para o Movimento Espírita Brasilei-
ro (2007 ‑2012)”; Área do Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita: 
“Apresentação de ações e atividades 
que contemplem as seguintes dire-
trizes do ‘Plano de ação’; Área da 
Infância e Juventude: “Apresenta-
ção de um plano de ação e dos resul-
tados, com base nos problemas de-
tectados no censo da Juventude ou 
na constatação da realidade de cada 
Estado”; Área do Serviço de Assis-
tência e Promoção Social Espírita: 
“O SAPSE e o Plano de Trabalho 
para o Movimento Espírita Brasilei-
ro (2007 -2012)”.

Dia 17 – Sábado (17:30h  ‑ 
18:30h):

Sessões Plenárias
Mesa Redonda para apresenta-

ção das conclusões das Áreas; pró-
xima reunião: data, local e assunto 
a ser tratado. Será levada em con-
sideração a deliberação da Reunião 
Ordinária do CFN, do ano de 2010: 
“Avaliar o desenvolvimento das 
Reuniões das Comissões Regionais 
do ano de 2011, logo após a reali-
zação das mesmas e, com base no 
estudo, programar as Reuniões das 
Comissões Regionais para o ano de 
2012, quando será feita, inclusive, 
a avaliação da implementação do 
“Plano de Trabalho para o Movi-
mento Espírita Brasileiro (2007-
-2012)”.

Dia 18 – Domingo (8 h – 9 h)
Seminário sobre Educação 

(conforme deliberação da Reunião 
Ordinária do CFN, do ano de 2010: 
“[...] sobre a visão espírita da edu-
cação para se atingir a Educação 
Moral e a sua contribuição para as 
diversas Áreas das Comissões Re-
gionais do CFN, com o objetivo 
final de apoiar as atividades dos 
Centros Espíritas”). Manifestações 
das Entidades Federativas Esta-
duais; 9h ‑10h00 – Seminário sobre 
Juventude (conforme deliberação 
Reunião Ordinária do CFN, do 
ano de 2010: “[...] levando -se em 
consideração os aspectos socioló-
gicos, psicológicos, antropológicos 
e educacionais dos tempos atuais 
e suas relações e impactos com o 
Movimento Espírita). Manifes-
tações das Entidades Federativas 
Estaduais.

Comissão Regional Sul na 
Cidade Maravilhosa

Redação
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O já tradicional curso de formação 
de Educadores Espíritas da Infância, 
realizado pelo Departamento de infân-
cia da USE SP (em conjunto com a Re-
gional SP), contou com a participação 
de cerca de 120 pessoas das cidades 
paulistas de Ártemis, Campinas, Cam-
po Limpo, Carapicuíba, Guararema, 
Guarulhos, Indaiatuba, Itapira, Itupe-
va, Limeira, Mogi das Cruzes, Osas-
co, Peruíbe, Porto Feliz, Santo André, 
Santos, Sorocaba, Taboão da Serra, 
Vinhedo e da capital paulista. O even-
to, realizado em 27 de fevereiro, no 
Centro Espírita Gabriel Ferreira, local 
onde atua a equipe de Educadores da 
USE SP, teve como ponto alto a troca 
de informações e a possibilidade dos 
participantes conhecerem a estrutura 
proposta para realização da atividade e 
manusearem materiais diversos utiliza-
dos nas reuniões infanto juvenis.

A abertura da iniciativa contou 
com a apresentação de um institucional 
da União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo, quando o públi-
co presente pôde conhecer a história 

da instituição, sua forma de atuação, 
os departamentos e os órgãos que a 
compõem, os canais de comunicação 
utilizados para aproximar -se dos Diri-
gentes e Trabalhadores das Casas Espí-
ritas adesas e as campanhas que a USE 
SP abraçou na difusão do Espiritismo, 
gerando interesse no público presente 
(tanto os que já compõem a USE, como 
os que não a conheciam).

O programa do curso tratou dos 
objetivos da atividade, os componen-
tes do processo educativo e perfil do 
trabalhador, passando pela elaboração 
de planejamento de temas e aulas, re-
cursos didáticos e a inserção do setor 
dentro da estrutura da Casa Espírita. 
Tudo em uma linguagem simples e, 
principalmente, pautada em exemplos 
práticos implantados e avaliados como 
positivo. Os Educadores, ainda, se di-
vertiram testando jogos espíritas, lendo 
Histórias em Quadrinhos com temá-
tica doutrinária e conhecendo outros  
recursos usados para facilitar a divul-
gação da Doutrina Espírita junto ao 
públi co infantil.

Ao final, cada Casa Espírita pre-
sente foi brindada com um kit contendo 
material de campanhas, folheto sobre a 
USE SP e sobre o Espiritismo e outros 
de grande interesse para o Educador 
Espírita da Infância. O curso foi sau-
dado pelos presentes que o resumiram 
como uma grande oportunidade para 
formar uma nova geração de espíritas: 
mais conscientes da base doutrinária, 
segundo Allan Kardec e, portanto, pre-
parados para liderarem o movimento 
espírita no futuro.

O próximo curso do setor está pre-
visto para julho de 2011 e será devida-
mente divulgado através deste jornal e 
outros veículos de comunicação. Lem-
bramos aos Educadores Espíritas que o 
CE Gabriel Ferreira, espécie de labo-
ratório neste tipo de trabalho, recebe 
Educadores que queiram conhecer suas 
reuniões, bastando agendar a visita 
através da USE São Paulo. As visitas 
ocorrem, preferencialmente, às sextas-
-feiras, a partir das 19:30 horas e, em 
outras datas, de acordo com a agenda 
dos Educadores.

Curso de Formação de Educadores 
Espíritas da Infância reúne cerca de 

120 pessoas em São Paulo
Redação
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A coleção Revista Espírita, edita-
da por Allan Kardec entre 1858 e 1869, 
constitui uma preciosa fonte doutriná-
ria e histórica para o conhecimento do 
Espiritismo e, ao mesmo tempo, tão 
atual que dá a impressão que o Codi-
ficador se dirige aos espíritas dos dias 
de hoje. Este ano, comemoramos um 
século e meio da edição de 1861 e 
selecionamos alguns textos que con-
firmam o que dissemos na introdução 
desta matéria. Na publicação do mês 
de fevereiro Allan Kardec reafirma 
a importância dos médiuns em toda 
reunião que se ocupa do Espiritismo, 
mas salienta que seria um erro pensar 
que na ausência deles não possa ser 
realizada uma reunião, afinal, segundo 
o Codificador, o principal objetivo é 
sempre a instrução. O Espírito São 
Luiz, mentor espiritual da Sociedade 
Parisiense de Estudos Espíritas, afirma 
que o ano de 1861 será importante para 
o Espiritismo (no que outros espíritos 
comunicantes na SPEE concordam) e 
tal fato se cumpre, a começar pela via-
gem de Kardec aos Centros Espíritas 
da França, em uma primeira ação de 
unificação do movimento espírita. No 
mês de abril um dos artigos do profes-
sor francês ressalta que as sessões me-
diúnicas não devem permitir a presen-
ça de público leigo e, no seguinte, uma 
verdadeira aula sobre o fenômeno de 
Transporte é oferecida pelos Espíritos 
comunicantes que afirmam que usam 
esse fenômeno, entre outros objetivos, 
para agradar as pessoas presentes com 
presentes como flores, por exemplo.

Em julho, notam -se correspondên-
cias da Sociedade Espírita do México e 
dos espíritas dos Estados Unidos, mos-
trando o crescimento doutrinário em 
outros países, apenas quatro anos após 
o seu nascimento. Porém, nota -se que 
nos EUA, país onde nasceram as Irmãs 
Fox (fonte dos fenômenos mediúnicos 
que iniciam a história do Espiritismo), 
os medianeiros cobram por sua mediu-

nidade.  Usando as páginas da revista 
como forma de debate de novos temas 
espíritas, uma vez mais, Kardec enfa-
tiza que não há espíritos de animais no 
Plano Espiritual, mas que um Espírito 
pode modelar seu Perispírito para apa-
recer como tal. Ainda sobre esse tema, 
há a explicação de que o Espírito pode 
se fazer visível aos animais e que isso 
pode explicar o fato de alguns animais 
estancarem ou olharem para o vazio, 
como se estivessem vendo algo ou al-
guém. Ensinamentos extremamente 
importantes e atuais, nos dias atuais 
em que esse assunto vem sendo trata-
do, por muitos, de forma particular e 
conflitante com a base kardequiana.

Uma das partes mais belas da Re‑
vista Espírita de 1861 é quando o Co-
dificador relata sua primeira viagem 
destinada a conhecer e trocar experi-
ências com os Espíritas de Leon e de 
Bordéus, marcando o início da união 
entre os adeptos da doutrina. É tocante 
ver o carinho com que Kardec foi re-

cebido, as mensagens enviadas por Es-
píritos daquelas cidades e, até, os dis-
cursos amorosos com que o brindaram. 
Entre eles, o do pequeno Joseph Sabó, 
de 5 anos, que aqui transcrevemos: 
“Sr. Allan Kardec: permiti que a mais 
jovem de vossas crianças espíritas ve‑
nha hoje, dia para sempre gravado em 
nossos corações, exprimir ‑vos a ale‑
gria causada por vossa vinda ao nos‑
so meio. Ainda estou na infância; mas 
meu pai já me ensinou que os Espíritos 
se manifestam a nós; a docilidade com 
que devemos seguir seus conselhos; as 
penas e recompensas que lhe são ou‑
torgadas. E, em alguns anos, se Deus 
o julgar certo, também quero, sob os 
vossos auspícios, tornar ‑me um dig‑
no e fervoroso apóstolo do Espiritis‑
mo, sempre submisso ao vosso saber 
e à vossa experiência. Em troca des‑
tas poucas palavras, ditadas por meu 
pequeno coração, conceder ‑me ‑eis um 
beijo, que não ouso pedir?”

Na edição de novembro acompa-
nhamos a descrição de um dos atos 
mais conhecidos da história do espiri-
tismo, o “Auto de Fé em Barcelona”, 
quando obras espíritas foram quei-
madas em Praça pública pela Igreja 
Católica – ato que, ao contrário do  
que previam os religiosos da época 
responsáveis pela atitude, promoveu 
ainda mais a Doutrina Espírita. Nessa 
mesma edição, vemos Allan Kardec 
discorrer sobre a importância de reu-
niões mediúnicas serem pequenas e so -
bre os cuidados na escolha dos líderes 
da Doutrina, já que, ideias errôneas, 
podem arrastar uma sociedade, até,  
à ruína  – mais atual impossível. Como 
podemos notar, a qualidade das infor-
mações contidas nesse veículo de in-
formação espírita deveria ser fonte de 
pesquisa por todos os que desejam es-
tudar a Doutrina Espírita, tanto por sua 
fonte doutrinária, como pelos detalhes 
sobre a história do Espiritismo nascen-
te. Boa leitura!

Revista Espírita 1861: atual, 150 anos depois
Redação

A coleção Revista Espírita, todas as obras de 
Allan Kardec e outros clássicos do Espiritismo: 

grandes atrações da Livraria da USE SP.
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ARTE ESPÍRITA
Clayton Prado

usespdepartamentodeartes@gmail.com

Neste ano de 2011, permanecemos no 
propósito de conhecermos quem são os 
artistas que desenvolvem trabalhos com 
a Arte Espírita, ou, como queiram, Arte 
com temática espírita, por todo o estado 
de São Paulo, em suas respectivas cida-
des. É com grande satisfação que temos 
notado quanta qualidade existe, em tan-
tos trabalhadores que militam no campo 
da estética e do belo, aliado aos ideais do 
bem, que se convertem em estímulos de 
evolução e progresso para todos que apre-
ciam e se sintonizam com a Arte Espírita.

Já estamos disponibilizando os con-
tatos de grupos e artistas espíritas solos, 
às casas interessadas em apreciarem es-
sas apresentações, em suas cidades. Basta 
para isto entrarem em contato conosco, 
dizendo que tipo de apresentação dese-
jam para o seu evento. As apresentações 
seguem os mesmos padrões de contato 
dos palestrantes existentes no movimento 
espírita, ou seja, são apresentações gra-
tuitas, carecendo apenas da ajuda de cus-
to para se locomoverem até o local. 

Contamos também com diversos 
palestrantes espíritas, que tratam da te-
mática relacionada à Arte e Espiritis-
mo, sua prática no centro espírita e a 
sua introdução.

No mundo de hoje, onde boa parte da 
arte que se faz é reflexo das fraquezas huma-
nas, erguem -se dedicados companheiros, 
profissionais ou amadores, para se fazerem 
instrumentos de reflexão superior, refletin-
do os conhecimentos oriundos do espiri-
tismo, para ajudar a todos com a sua arte!

Os Centros Espíritas da atualidade 
têm que estar preparados para abrirem os 
seus espaços para as manifestações de or-
dem artística, tanto para os de fora, quan-
to os que são de dentro de seus núcleos de 
ação no bem. Muita paz a todos!

ATENDIMENTO ESPIRITUAL NO 
CENTRO ESPÍRITA

Fernando de Oliveira Porto
atendimentoespiritual@usesp.org.br

Prezados companheiros e companhei-
ras, nosso abraço fraternal. É com muita 
alegria que divulgamos para vocês algu-
mas atividades nas quais teremos a honra 
de participar e dar a nossa humilde con-
tribuição. Dentre os eventos confirmados, 
participaremos do Encontro Estadual de 
Mediunidade, a ocorrer no dia 20.03.2011, 
na sede da USE, em homenagem aos “150 
Anos de O Livro dos Médiuns”, junto com 
outros prestigiados confrades da lide es-
pírita. O tema que nos foi sugerido é “O 
Papel dos Médiuns nas Comunicações” e 
apenas aguardamos a confirmação. Tam-
bém, para a nossa satisfação, desenvolve-

remos a oficina “Jornada da Alma”, na 9ª 
COMJESP (Confraternização de Mocida-
des e Juventudes Espíritas do Estado de 
São Paulo), que acontecerá no dia 23/04, 
das 21:00 às 23:00 horas, na UNG – Gua-
rulhos. Cabe ressaltar que o tema central 
do evento é belíssimo: “O Essencial é in-
visível aos olhos”, uma expressão poética 
extraída da obra “O Pequeno Príncipe” do 
escritor francês Antoine de Saint -Exupéry. 
Em nossa oficina, procuraremos apresentar 
“uma abordagem teórico -vivencial da tra-
jetória do espírito”. Além disso, no mês de 
abril, entre os dias 15 e 17, será realizada a 
reunião do Conselho Federativo Nacional, 
Região Sul, na cidade do Rio de Janeiro. 
Nesta oportunidade, representaremos a 
nossa Área de Atendimento Espiritual no 
Centro Espírita, colheremos informações e 
trocaremos experiências fundamentais para 
o nosso trabalho diário em nossas Casas, e 
esperamos já no próximo Dirigente dispo-
nibilizar as orientações, metas e propostas 
desenvolvidas. Como podem observar há 
muito trabalho a fazer, por isso vibrem por 
nós e participem, questionem, enviem suas 
críticas, sugestões, e solicitações (veja aci-
ma nosso e-mail institucional!).

EDUCAÇÃO E FAMÍLIA
Adalgiza Campos Balieiro

adalbalieiro@escolasinterativas.com.br

Nas reuniões regionais do CFN, a se-
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rem realizadas a partir do mês de abril em 
várias partes do Brasil vai ser analisada a 
proposta de criação de área de Educação 
junto às comissões regionais do Conselho 
Federativo Nacional da Federação Espí-
rita Brasileira. Ela é de responsabilidade 
do Conselho Espírita do Estado do Rio de 
Janeiro e da USE.

Recomendada pelos Espíritos e con-
siderada pelos espíritas como doutrina de 
educação, o caráter pedagógico do Espi-
ritismo não se limita ao mérito formativo 
de seu codificador ultrapassando ‑o para 
encontrar em seus encaminhamentos 
pessoais e nos dos que lhe procederam, 
desdobramentos e orientações enfáticas 
para realização dessa tarefa. Conside-
ramos na apresentação o delicado mo-
mento de travessia que realizamos, o 
que torna oportuno, senão tardio, que a 
Educação Espírita se fortaleça num am-
plo movimento federativo, ancorado pela 
Doutrina dos Espíritos, orientando os ca-
minhos na ajuda necessária e urgente a 
toda sociedade. 

Um dos apontamentos, entre vários 
inseridos na proposta, que estimulam a 
ação é o comentário de Kardec (na ques-
tão 685 -a, OLE): “(...) Há um elemento, 
que se não costuma fazer pesar na balan-
ça e sem o qual a ciência econômica não 
passa de simples teoria. Esse elemento é 
a educação, não a educação intelectual, 
mas a educação moral. Não nos referi-
mos, porém, à educação moral pelos li-
vros e sim à que consiste na arte de for-
mar os caracteres, à que incute hábitos, 
porquanto a educação é o conjunto dos 
hábitos adquiridos”.

Manteremos informações a respeito 
desta inédita iniciativa.

ESTUDO SISTEMATIZADO DA 
DOUTRINA ESPÍRITA – ESDE

Mário Gonçalves
mgoncalves63@yahoo.com.br 

Na sua cidade tem ESDE?
O programa de estudos ESDE – Es-

tudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
está presente em todo o Brasil e também 
em outros países, como: Estados Unidos, 
França, Portugal, Argentina, Paraguai, 
Colômbia e Espanha.

No estado de São Paulo vivemos um 
momento de grande crescimento deste 

trabalho. Várias USE’s Regionais, Dis-
tritais e Intermunicipais, reconhecendo 
o valor do ESDE, se mobilizam em suas 
áreas de atuação divulgando e incenti-
vando sua implantação.

Inúmeras são Sociedades Espíritas 
paulistas que incluíram, com sucesso, 
este método de estudos entre suas ativi-
dades. Estas sociedades estão localiza-
das em cidades de todo porte, tais como: 
Alumínio, Araçatuba, Bauru, Araraquara, 
Campinas, Catanduva, Cotia, Guará, Ita-
nhaém, Indaiatuba, Itupeva, Jaú, Limei-
ra, Luiz Antonio, Marília, Osasco, Pitan-
gueiras, Poá, Rancharia, Ribeirão Preto, 
S. Caetano do Sul, Santa Rita do Passa 
Quatro, São Paulo, São Simão, Sorocaba, 
Serrana, Taboão da Serra, Torrinha, Voto-
rantim... etc.

Queremos ter notícias do grupo de 
ESDE de sua sociedade. Escreva -nos 
contando sua experiência, pelo e -mail: 
esde@usesp.org.br.

3º Encontro Paulista de Monitores 
de ESDE

Você que é monitor do ESDE ou quer 
conhecer e implantar este programa de 
estudos em sua sociedade programe -se 
para participar do 3º ENCONTRO PAU-
LISTA DE MONITORES DE ESDE que 
será realizado em Sorocaba, nos dias 9 e 
10 de julho. Veja a programação comple-
ta na página 19.

Como implantar o ESDE?
Procure este departamento pelo 

e -mail esde@usesp.org.br ou pelo tele-
fone (11) 2950.6554, ou ainda visite os 
sites: www.febnet.org.br e www.usesp.
org.br.

INFÂNCIA ESPÍRITA
Martha Rios Guimarães

marthinharg@yahoo.com.br 

Diante dos 154 anos de O Livro dos 
Espíritos, de Allan Kardec, e da constata-
ção que ele se mantém no topo das obras 
mais importantes para o entendimento da 
Doutrina Espírita, resolvi usar este es-
paço para lembrar aos trabalhadores de 
Educação Espírita da Infância que esta 
obra é o melhor roteiro a ser utilizado no 
programa de aulas para as crianças que 
chegam às Casas Espíritas. Em nossos 

cursos percebemos que muitos trabalha-
dores têm dificuldade em elaborar o seu 
planejamento de temas e, mesmo quando 
sabem quais os assuntos a serem aborda-
dos, sentem -se inseguros quanto a ordem 
adequada para exposição.

Também para eliminar essas difi-
culdades é que, novamente, recomendo: 
devemos usar O Livro dos Espíritos, de 
Allan Kardec. Não nos esqueçamos que 
ele foi um grande pedagogo e usou sua 
experiência como professor na elabora-
ção da obra. Por esta razão, seguir a or-
dem adotada pelo Codificador é o mais 
sensato e prático a ser feito. Portanto, 
na hora de elaborar o programa de aulas 
para suas turmas de Educação Espírita 
da Infância, siga o índice, eliminando os 
temas que considerar inapropriados para 
a turma com que irá trabalhar. Por exem-
plo, para grupos formados por crianças 
menores, podemos deixar de lado a “Lei 
da Destruição”, incluindo -a no programa 
dos mais velhos.

Depois é só usar a linguagem e re-
cursos adequados a cada faixa etária 
e, pronto, aulas de qualidade e conteú-
do essencialmente espíritas colocarão 
os Educandos em contato com a mais 
bela mensagem que há: a Doutrina 
Espírita.

RELAÇÕES PÚBLICAS E 
INSTITUCIONAIS

Merhy Seba
merhyseba@ig.com.br

O mês de janeiro foi marcado, em 
várias regiões, pelo registro do sesqui-
centenário de lançamento de O Livro dos 
Médiuns, o segundo livro da Codificação 
Espírita (1861 -2011).

O nosso objetivo se define, tendo em 
conta dois públicos -alvo de grande inte-
resse para maior difusão dessa obra.

Público Interno
É extremamente importante que da-

tas dessa natureza sejam evidenciadas ao 
público frequentador dos centros espíri-
tas para reiterar o valor do referido livro 
no entendimento da mediunidade como 
faculdade normal, seu mecanismo e sua 
prática. Muitos poderiam alegar que já é 
um livro conhecido e estudado, mas não 
podemos nos esquecer das pessoas que 
chegam à casa espírita pela primeira vez, 
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e que, certamente, desconhecem não só a 
existência de O Livro dos Médiuns, mas 
todo o conjunto das Obras Básicas do 
Espiritismo. É preferível pecar pelo ex-
cesso que pela omissão, principalmente 
nos tempos atuais de procura intensa pe-
las casas espíritas, na busca de orientação 
e consolo.

 Público Externo
Com relação ao público externo, é 

oportuno levar a informação à mídia im-
pressa e eletrônica, por meio de entre-
vistas com as lideranças espíritas locais, 
reportagens sobre o desempenho do livro 
nas livrarias e bancas do livro e não se es-
quecer do envio de matéria pré -elaborada 
para publicação gratuita em jornais, o 
chamado popularmente de “relise”.

Lembramos ainda que, em junho, te-
remos as comemorações oficiais do Ses-
quicentenário de O Livro dos Médiuns, 
pelo CFN -FEB, na sede histórica da Fe-
deração Espírita Brasileira, no Rio de Ja-
neiro – que, de certa forma, é um estímu-
lo para que façamos o mesmo em nossas 
regiões, sob a cobertura institucional das 
referências citadas.

O Departamento se coloca à disposi-
ção para trocar ideias e desenvolver estra-
tégias que possam dar maior visibilidade 
à comemoração dos 150 anos dessa mag-
nífica obra kardequiana.

Escreva -nos. Compartilhe seus pla-
nos com a gente.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E 
PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA

Aylton Paiva
sapse@usesp.org.br

O Departamento vem procurando de-
senvolver as suas atividades tendo como 
foco os objetivos da assistência, promo-
ção e ação social espírita.

A diretriz básica é o documento Pla-
no de Trabalho para o Movimento Espí-
rita Brasileiro, aprovado por unanimida-
de na Reunião do Conselho Federativo 
Nacional, realizada no dia 12 de abril 
de 2007, sendo que a nossa federativa, a 
USE, teve participação ativa em sua ela-
boração, e dele é signatária.

Na sua Diretriz 7 – Participação na 
Sociedade – ele assim dispõe: Objetivo 
– Participar de forma mais acentuada 
junto à sociedade organizada e aos ór-

gãos do Poder Público, contribuindo no 
encaminhamento de assuntos de interesse 
social, sempre de forma compatível com 
os princípios espíritas.

Como condição para melhor nos pre-
pararmos para essa atuação consciente e 
responsável, o Departamento vem reali-
zando seminários sobre: a) a legislação 
da assistência social e da assistência es-
piritual integral compreendendo parte da 
vida material ‑social e a espiritual; b) Ma-
nual de Apoio ao Serviço de Assistência 
e Promoção Social Espírita.

Já estão contatadas para realização 
desse seminário, no decorrer deste ano, 
as USEs Regionais de Ribeirão Preto, 
Presidente Prudente, Jaú, Sorocaba, Pira-
cicaba, São Paulo, Ilha Solteira e Assis.

“[...] Quando, bem compreendi-
do e  identificado com os costumes e as 
crenças, o Espiritismo transformará os 
hábitos, os uso e, as relações sociais. [...] 
Q.917 de O Livro dos Espíritos, Ed. FEB.
Tradução de Evandro Noleto Bezerra.

TESOURARIA  - INFORMAÇÕES 
CONTÁBEIS

Rosana Amado Gaspar
tutylyla@uol.com.br

“Receita da venda de livros por en‑
tidade isenta possui alíquota zero”

Algumas entidades espíritas têm nos 
consultado a respeito da Cofins (Contri-
buição para o Financiamento da Seguri-
dade Social) ser devida ou não sobre a 
receita de livros, já que não se trata de 
um imposto e sim de uma contribuição.  
Numa publicação do DO -U de 19/11/10, 
a Superintendência Regional da Receita 
Federal, 7ª Região, aprovou  a seguinte 
ementa da Solução de Consulta em refe-
rência: (...)A partir de 22/12/04, data da 
publicação da Lei nº 11.033, de 2004, 
foi reduzida a zero por cento a alíquota 
da Cofins incidente sobre a receita bruta 
de venda de livros no mercado interno, 
sendo condição para a sua aplicação 
que a obra vendida se adéque perfeita‑
mente, seja em razão de suas caracte‑
rísticas físicas, seja quanto à sua fina‑
lidade, à condição de livro, conforme 
definida no artigo 2º da Lei nº 10.753, 
de 2003.  Fica assim resolvida a questão, 
mesmo devida, a entidade não há de pa-
gar nada, já que a alíquota foi reduzida a 
“zero por cento”, o que vale para perío-
do anterior a 2004, pois o mesmo já está 
prescrito.

Leia a publicação na íntegra no site 
da USE: www.use.org.br
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CAMPANHA 
EVANGELHO NO 

LAR E NO 
CORAÇÃO – 

PLANTÃO TIRA‑  
 ‑DÚVIDAS

Merhy Seba 
merhyseba@ig.com.br 

O

Pergunta: A reunião de estudo do Evange-
lho no Lar e no Coração resolve todos os nos-
sos problemas?

Resposta: A reunião de estudo do Evange‑
lho no Lar e no Coração por si só não resolve 
os nossos problemas; temos que dar solução a 
eles, independente de esperar que venha por 
essa via. Não podemos esperar que os Espíritos 
nos deem respostas a tudo. E, por outro lado, 
sejamos práticos: A vida nos pede respostas e 
ações a todo o momento e nem sempre podemos 
esperar por uma semana para darmos solução 
a nossas preocupações, seja de qualquer ordem. 
Mas podemos obter das reuniões do Evangelho 
no Lar e no Coração a indicação de caminhos 
e principalmente, a orientação de como fazer. 
O estudo e a compreensão dos ensinos de Je‑
sus expostos no Evangelho abrem a nossa men‑
te, aclaram o nosso raciocínio, neutralizam os 
pensamentos negativos e nos animam a cami‑
nhar com paciência e equilíbrio – além do que, 
pela misericórdia divina, podemos contar com o 
amparo dos bons Espíritos, desde que cada um 
faça a parte que lhe cabe.

A presença de Benfeitores espirituais às 
reuniões nos enche de ânimo e esperanças e, 
por meio de intuições e inspirações, nos são 
passadas orientações, não só durante as reu‑
niões, como durante o período de sono e, em ou‑
tros momentos do nosso dia a dia. Entretanto, a 
nossa boa vontade e o esforço próprio em busca 
de soluções pacíficas às nossas preocupações e 
problemas devem vir em primeiro lugar.

Pergunta: A direção do centro espírita foi 
procurada para dar orientação de como fazer a 
reunião do Evangelho no Lar e no Coração para 
algumas famílias residentes na zona rural, con-
siderando a dificuldade de se deslocarem até a 
cidade. Como encarar  esta situação, pois o local 
será em um galpão da propriedade.

Resposta: Naturalmente, sem qualquer 
constrangimento e agradecendo a oportunidade 
de espalhar o bem. O procedimento deve seguir 

o roteiro sugerido pela campanha, bastando 
consultar o folheto na forma de coraçãozinho.

As precauções que devemos tomar em rela‑
ção ao local, são em função da higiene do am‑
biente e da acomodação de pessoas com mais 
idade, pessoas com necessidades especiais, 
gestantes e crianças. Se possível evitar a apro‑
ximação de animais, pois a movimentação deles 
acaba tirando a atenção dos participantes.

A ideia de reunir várias famílias, em um 
mesmo local, seja na zona rural ou na cidade, 
com a finalidade de ensinar como fazer o Evan‑
gelho no Lar e no Coração é uma das princi‑
pais estratégias sugeridas pela campanha para 

ampliar essa prática a maior número de lares. 
Esse tipo de reunião, fora do perímetro urbano, 
nos remete (não obstante a realidade seja dife‑
rente) à narrativa de Emmanuel, em “50 Anos 
Depois”, edição da FEB, psicografia de Chico 
Xavier, ao descrever as reuniões das famílias 
cristãs primitivas, nas catacumbas, em busca de 
conhecimento sobre o conteúdo esclarecedor e 
consolador do Evangelho de Jesus. Não existe 
lugar mais singelo, simples e bucólico que este 
para se falar do Evangelho do Mestre.

Participe contando sua experiência. Per-
gunte e compartilhe, levando o esclarecimento 
a outros leitores.

Tratamento em unidades específicas para cada perfil
diagnóstico, cada uma delas dotada de sua própria equipe
técnica multiprofissional. As edificações situam-se em meio a
40 hectares de área verde, dispondo em sua infra-estrutura de
piscinas, quadras poliesportivas, gramados de futebol, cancha
de bochas, quadras de tênis, cine-teatro, ateliês de terapia
ocupacional e extensas áreas de convívio.
O Instituto Bairral é mantido pela Fundação Espírita “Américo
Bairral”, entidade filantrópica sem fins lucrativos, e localiza-se a
170 km de São Paulo, na região das estâncias de Águas de
Lindóia e Serra Negra. Mantém convênios com as principais
entidades e planos de saúde.

Rua Dr. Hortêncio Pereira da Silva, 313 Fone (19) 3863-9400
ITAPIRA (SP) CEP 13970-905

E-mail: bairral@bairral.com.br Site: www.bairral.com.br

INSTITUTO BAIRRAL
Clínicas Psiquiátricas
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Encontro de Mediunidade da USE 
SP enfocará O Livro dos Médiuns, de 
Kardec

Acontecerá em 20 de março de 2011, 
das 8:20 às 13 horas, o Encontro Estadual 
de Mediunidade, evento conjunto entre os 
Departamentos de Orientação Doutrinária 
da USE Regional São Paulo e da USE Es-
tadual SP.

Aproveitando o sesquicentenário da 
principal obra mediúnica, de autoria de 
Allan Kardec, a atividade enfocará os 
principais capítulos do livro e, em uma 
segunda parte, abrirá para participação do 
público. Mais informações pelo telefone 
(11) 2950.6554. As vagas são limitadas e o 
encontro se dará na sede da USE São Pau-
lo (R. Gabriel Piza, 433 – Santana – São 
Paulo/SP).

Psicografias de Chico Xavier viram 
longa metragem

Mais um filme brasileiro com temática 
espírita chega aos cinemas. Agora é a vez 
do longa As mães de Chico Xavier, com 
estreia prevista para 1° de Abril, em todo 
o Brasil. No filme três mulheres encontram 
consolo e esperança nas mensagens psico-
grafadas por Chico Xavier – novamente 
vivido por Nelson Xavier, ator que inter-
pretou o médium mineiro no filme sobre 
sua vida.

Mais informações podem ser obtidas 
em http://asmaesdechico.blogspot.com/

Curso de Capacitação Administrati‑
va para Gestão de Centro Espírita

A União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo  - USE, em parceria 
com o Centro de Cultura, Documentação 
e Pesquisa do Espiritismo  - Eduardo Car-
valho Monteiro (CCDPE -ECM) realiza-
rá o curso de Gestão de Centro Espírita, 
programa da Secretaria do CFN da Fede-
ração Espírita Brasileira, com início no 
dia 9 de abril de 2011, às 8h30, na sede 
do CCDPE -ECM à Alameda dos Guaiases, 
16  - Planalto Paulista, São Paulo -SP, com 

o objetivo de melhorar o desempenho na 
administração utilizando técnicas e conhe-
cimento dos processos administrativos em 
geral e, especificamente, os relacionados 
à organização espírita, tendo como base 
a visão atualizada da gestão de pessoas e 
da administração focada em resultados. O 
curso será dado nos segundos e quartos 
sábados de cada mês, das 8h15 às 12h45. 
Informações completas nos sites www.
usejsp.org.br e www.ccdpe.org.br.  Va-
gas limitadas. Inscrições somente pelo 
e -mail: eventos@ccdpe.org.br e use@
usesp.org.br.

 
Teatro em prol da Confraternização 

de Mocidades e Juventudes Espíritas do 
Estado de SP

Intitulada A Primeira Carta para An‑
selmo, a peça acontecerá em 09 de abril de 
2011, às 19:30, no Centro Espírita A Cami-

nho da Luz (Av. Sapopemba, 648  - Água 
Rasa  - São Paulo/SP). A entrada sai por 
apenas R$ 10,00 e, além de curtir um bom 
espetáculo, quem for estará colaborando 
para a concretização de um dos mais im-
portantes eventos espíritas.

3º Encontro Paulista de Monitores 
do ESDE

Com o tema A Pedagogia de Jesus, 
será realizado nos dias 9 e 10 de julho de 
2011, no Educandário Bezerra de Menezes 
(R. Otilia Wey Pereira, 82  - Sorocaba/SP). 
O objetivo é reunir monitores de grupos de 
ESDE, para troca de experiências, estudos 
e aprendizado sobre os princípios e dinâ-
mica deste programa de estudo.

A iniciativa é aberta a monitores de 
grupos de ESDE, educadores e dirigentes 
espíritas interessados em conhecer este 
programa de estudo e terá em seu progra-
ma as oficinas “Princípios da pedagogia de 
Jesus”, “Recursos didáticos utilizados por 
Jesus” e “Refletindo sobre Jesus e lideran-
ça”; apresentações artísticas, palestra e ex-
periências e práticas do ESDE.

No primeiro dia o encontro começa às 
13 horas e no segundo às 8:30 horas. Ins-
crições somente pelo e -mail 

esde@usesp.org.br. Informações pelo 
mesmo e -mail e telefone (11) 2950.6554, 
na secretaria da USE SP. 
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