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Ao completar 64 anos de existência a União das Sociedades
Espíritas do estado de São Paulo pauta sua ação no ensinamento
deixado pelo espírito de Verdade: “Espíritas, amai‑vos, este o
primeiro ensinamento; instruí‑vos, este o segundo”,
firmando compromissos com a Doutrina Espírita,
a Educação Espírita e a Promoção Humana.
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A crença de que a USE é a soma de cada um de seus colaboradores e de que,
juntos, podemos fazer mais e melhor, impulsiona o trabalho pautado
no respeito e na troca de experiências que acontecem em atividades
promovidas pelas áreas de trabalho da USE SP.
Nas fotos, público presente à COMJESP (confraternização que reuniu
quase 900 jovens em Guarulhos) e ao Encontro de
Mediunidade, em março deste ano.
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A crença de que a USE é a soma de cada um de seus colaboradores e de que,
juntos, podemos fazer mais e melhor, impulsiona o trabalho pautado
no respeito e na troca de experiências que acontecem em atividades
promovidas pelas áreas de trabalho da USE SP.
Nas fotos, público presente ao Encontro de Mediunidade, em março deste ano,
e à COMJESP (confraternização que reuniu quase 900 jovens em Guarulhos).
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Em 5 de junho de 1947, lideranças
espíritas se reuniam para o 1º Con‑
gresso Estadual de Espiritismo do Es‑
tado de São Paulo. Entre as discussões
colocadas em pauta, a principal era a
necessidade de união dos espíritas do
maior estado do país e a criação de
um órgão que pudesse representá‑los.
Nascia, então, a União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo.
Passadas mais de seis décadas de sua
criação, a USE SP revela uma história
de trabalho em prol da divulgação da
Doutrina Espírita – segundo a codifica‑
ção de Allan Kardec – baseada na atua
ção e no convívio fraterno entre seus
representantes.
Nesta edição voltamos no tempo
para vivenciar, através das memórias
de uma “useana” que esteve presente
no evento, o nascimento da USE SP
e acompanhar outros fatos que fazem
parte de sua existência. Entre eles o pro‑
grama Momento Espírita que, veiculado
pela Rádio Boa Nova de Guarulhos,
leva ao Brasil e ao mundo o pensamento
de unificação e os conteúdos doutriná‑
rios. Temos ainda a realização de mais
uma edição da Confraternização de

Mocidades Espíritas do Estado de São
Paulo (COMJESP), quando quase 900
jovens se reuniram para uma verdadei‑
ra imersão nos preceitos espíritas. E
aliando juventude à experiência apre‑
sentamos uma entrevista com Etevaldo
Souza, grande trabalhador da USE São
Paulo e um verdadeiro baluarte da área
de Livros Espíritas.
No ano em que O Livro dos Mé‑
diuns comemora 150 anos, a Mediu‑
nidade também é atração garantida em
nosso informativo através do registro do
Encontro Estadual (em março passado),
artigo sobre o tema e, ainda, uma ma‑
téria que mostra atualizações sofridas
pela área de Orientação Doutrinária.
E como um dos grandes méritos da
unificação paulista é promover a con‑
vivência fraterna, brindamos o leitor
com informações sobre a reunião do
Conselho Federativo Nacional (FEB),
realizada no Rio de Janeiro com ampla
participação da USE SP, e registramos
nosso Encontro Fraterno, quando lide‑
ranças de São Paulo se reuniram para
debater assuntos pertinentes ao Espiri‑
tismo e, claro, para a tradicional troca
de experiências e amizade.

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, maio de 2011

VISITE NOSSO PORTAL:
WWW.USESP.ORG.BR
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Mensagem da Presidência

Proposta de uma ação
educativa para trabalhadores
do Centro Espírita
Julia Nezu – 1ª Vice‑Presidente da USE
O caráter revolucionário do Evangelho reside na possibilidade de sustentarmos uma maneira particular de
viver em que o pluralismo de ideias seja efetivamente respeitado, que todas as vozes sejam ouvidas e nenhuma
voz se imponha como a palavra última e definitiva e, sua revolução silenciosa apoiar‑se na construção de um
mundo que ao incluir esse fato, possa tornar possível a paz e harmonia entre todos.*
A proposta que visa uma ação educa‑
tiva para os trabalhadores das instituições
espíritas foi‑nos apresentada em reunião de
Diretoria Executiva pelo Depto. de Edu‑
cação da USE que tem a coordenação da
profª Adalgiza Campos Balieiro. Ela vem
realizando ao longo do ano de 2010 e no
corrente ano, encontros com os educadores
espíritas para levar essa proposta que não é
nova, pois está assentada em O Livro dos
Espíritos, nas questões 913 e 914 quando
os Espíritos Superiores tratam da questão
do egoísmo e a forma de extirpá‑lo. Nas
respostas a essas questões, explica Adal‑
giza, “encontramos um projeto pedagógico
alinhavado de forma clara, na identificação
do problema, de suas causas, no seu diag‑
nóstico, e no encaminhamento à alternativa
de superação – a Educação, ficando ao
nosso encargo a questão metodológica, por
não ser possível aos Espíritos realizá‑la.
Depende de nós, portanto, desenvolver uma
ação educativa que dê conta de viabilizar
esse projeto, começando pelo começo, pela
compreensão de que o egoísmo consiste
basicamente no interesse de si mesmo, em
colocar o eu como centro do universo, em
querer para si sem nenhuma satisfação em

dar, sendo o mundo visto apenas naquilo
que pode ser tomado, não havendo con‑
sideração pela necessidade do outro nem
respeito pela sua pessoa.”
Para a viabilização da proposta de
uma ação educativa para os trabalhadores
de todas as atividades de uma instituição
espírita, esta deve ser um espaço de en‑
contro de pessoas que desejem aprender
e cooperar no exercício da convivência,
orientada pelo Evangelho de Jesus que
apresenta uma proposta de vida, uma
maneira de viver levando‑nos à prática do
“ama o teu próximo como a ti mesmo”.
O Evangelho de Jesus ensina‑nos a rela‑
cionarmos uns com os outros com base
no respeito e na aceitação do outro. Para
isso, a Adalgiza propõe deslocar o eixo das
nossas atenções que é voltado para a orien‑
tação das ações do Centro Espírita para a
atenção com as pessoas que as realizam,
pois as ações desenvolvem habilidades,
mas a formação humana está centrada nos
aspectos de relacionamento das pessoas ao
realizarem as ações. O desafio da educação
espírita é lidar com os valores educacionais
ainda vigentes nos dias atuais em que as
organizações burocráticas, políticas e so‑

ciais estão voltados essencialmente para
a questão do aumento de produtividade
tendo como consequências o cerceamento
da livre expressão, redução ou negação
da capacidade criativa. O desafio da edu‑
cação espírita é lidar com esses aspectos
arraigados na cultura contemporânea, com
elevado nível de aprovação pela eficiência
trazida pela tecnologia e deslocar o eixo
de nossas atenções para não mais centrar
na orientação das ações, mas nas pessoas,
tornando o centro espírita num espaço de
convivência sob a égide do Evangelho de
Jesus, norteando as nossas ações em prol
de uma sociedade mais solidária, fraterna
e mais feliz. Acreditamos que o Depto. de
Educação está trazendo uma valiosa contri‑
buição ao movimento espírita, à família e à
sociedade com as reflexões e a proposta de
uma ação educativa com base no Evangelho
de Jesus, como proposta de vida orientada
pelo respeito e aceitação do outro.
*A proposta e sua fundamentação se
encontram no livro “A Meta Somos Nós –
contribuições para um pensar esclarecido”,
de autoria de Adalgiza Campos Balieiro,
lançamento das Edições USE.

Convocação
Reunião do Conselho Administrativo (CA) e do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) da USE
As reuniões ordinárias dos Conselhos Administrativos da USE São Paulo acontecerão na sede da União das Sociedades Espíritas do Estado
de São Paulo (USE SP), situada na Rua Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo/SP, conforme segue:
Conselho de Administração (CA): 11 de junho de 2011, das 15 às 18 horas, estando convocados os representantes das USE´s Regionais.
Conselho Deliberativo Estadual (CDE): 12 de junho de 2011, das 8:30 às 13 horas, estando convocados os representantes das USE´s
Distritais, Municipais e Intermunicipais.
Contamos com a presença de todos os representantes e lembramos que mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2950.6554
ou pelo e‑mail use@usesp.org.br
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Perfil

Etevaldo de Souza Pereira
por Martha Rios Guimarães
Nascido na cidade de Brotas de Macaúbas, na Bahia, Etevaldo de Souza
Pereira foi o único menino em uma família de cinco filhos, praticante ferrenha
do Catolicismo. Formou‑se em Direito na cidade de Pouso Alegre (MG), mas
optou por prestar concursos públicos, entrando para uma instituição bancária
na área financeira. Chegou em São Paulo no ano de 1953 e na “Terra da Garoa”
conheceu sua esposa, Cleusa da Silva Pereira, com quem se casou em 1968 e teve
três filhos – uma filha desencarnou no ano de 89. Os filhos foram levados às
aulas de Educação Espírita da Infância e, hoje, são frequentadores eventuais de
Casa Espírita, a esposa, porém, o acompanha nos trabalhos espíritas há 40 anos.
Universalista convicto (como ele mesmo se define), praticante apaixonado do
Esperanto e extremamente querido por todos os que frequentam a sede da União
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Souza, também conhecido como
o “síndico” da USE SP é o entrevistado desta edição que comemora os 64 anos
de existência da instituição.
Etevaldo de Souza Pereira

Dirigente Espírita: Conte como foram
seus primeiros contatos com a Doutrina
Espírita.
Etevaldo de Souza Pereira: Como
fui criado em uma família que era mui‑
to católica, eu também fui um católico
fervoroso e achava que Espiritismo era
“coisa de Satanás”. Aconteceu que em meu
trabalho o gerente, Paulo Toledo Machado
(concunhado do Sr.Attilio Campanini, por
sinal), assinava o jornal “A Flama Espírita”
– informativo de Uberaba. Quando ele se
desligou da empresa o jornal continuou
a ser entregue. Um dia, lá pelos idos de
1958, resolvi ler e fiquei espantado com o
conteúdo que, entre outros, trazia muitas
mensagens de André Luiz e Emmanuel.
Foi quando percebi que o Espiritismo
era algo positivo, totalmente diferente do
conceito antigo que carregava comigo.
Resolvi escrever para o jornal e eles,
então, me enviaram o livro “Ideal Espí‑
rita”, que foi a primeira obra espírita lida
por mim.
DE: E quando começou a frequentar
uma sociedade espírita regularmente?
Souza: Naquela época eu atravessava
uma fase difícil em função de ter perdido
minha fé, sentindo‑me vazio e empreendi
uma busca desenfreada por religiões, dou‑
trinas, esoterismo (Rosa Cruz). O contato
com a literatura espírita, conforme comen‑
tei na questão anterior, me levou a procurar
um local para entender melhor a mensagem
espírita. Assim, no início da década de 60,
cheguei à Sociedade Espírita 3 de Outubro
(à época localizada na Rua Florência de
Abreu e que atualmente situa‑se na Lapa).
4

Ali dei meus primeiros passos dentro
do Espiritismo, buscando entendê‑ lo
melhor.
DE: Foi nessa instituição que começou
a trabalhar na seara Espírita?
Souza: Não. Após meu casamento,
mudei para a zona norte de São Paulo e co‑
nheci o Centro Espírita Irmão Augusto, da
USE Casa Verde. Ali comecei um trabalho
na área de Assistência e Promoção Social
Espírita, onde ajudávamos famílias ca‑
rentes moradoras de uma favela próxima.
DE: E o ingresso na USE Casa Verde?
Souza: Foi automático e, ao longo do
tempo, atuei em todas as Casas da USE
Casa Verde, conforme necessidade do
órgão e de suas casas adesas. Assim, fui
tesoureiro, secretário, enfim, procuro ser
útil onde for necessário.
DE: Fale um pouco de seu contato
com a USE SP.
Souza: O presidente Irmão Augusto,
da USE Casa Verde, me enviou, junta‑
mente com Raimundo Nonato Porto, para
representá‑la nas reuniões da Regional
e da Estadual São Paulo (naqueles anos
funcionava na Rua Maranhão). Logo que
chegamos fui convidado a ajudar no setor
de Livros que era coordenado por José do
Prado Junior (Pradinho) e Heitor Garcia.
Era um trabalho árduo para divulgar as
obras espíritas.
DE: Foi nesse período que nasceu seu
amor pelos livros?
Souza: Eu sempre fui apaixonado por
leitura, não só de livros, mas de jornais
também. No sertão onde nasci era difícil
obter material para ser lido e isso era muito

triste para mim, o que talvez tenha colabo‑
rado para eu valorizar ainda mais os livros.
DE: Para os que frequentam a USE SP
Souza é quase um sinônimo para livros,
não acha?
Souza: Talvez porque eu esteja sempre
aqui, ajudando na Biblioteca Espírita Fonte
de Luz, que por sinal tem um excelente
acervo com cerca de 5 mil livros. Eu brinco
que este é o emprego que eu não posso per‑
der jamais porque se ficar “desempregado”
da USE não sei o que será de mim.
DE: Na sua opinião qual a importân‑
cia da USE para as Casas Espíritas e seus
Dirigentes e trabalhadores?
Souza: Nesses longos anos de Es‑
piritismo, posso afirmar que a USE é
fundamental na orientação de atividades
das Casas Espíritas. Uma orientação feita
por pessoas capacitadas, com carinho e
respeito ao livre pensamento. Diria que é
essencial.
DE: Você poderia citar algum fato
marcante em que a Doutrina Espírita e a
USE foram importantes em sua vida?
Souza: Citarei dois. O primeiro em
1958 quando, devido à perda de minha
fé, pensei em cometer suicídio (cheguei a
escrever uma carta de despedida). Nesse
momento, o contato com a Doutrina e a sua
fé raciocinada, abriu um novo caminho em
minha vida. O segundo deles foi em 1989,
quando minha filha de 10 anos desencar‑
nou e o apoio dos Espíritos e dos amigos
useanos me fez permanecer firme para
prosseguir. No final das contas, eu sou uma
pessoa movida a fé. Ela me mantém vivo e
me dá razão para prosseguir caminhando.
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Rádio Boa Nova: há quase meio século
divulgando a Doutrina Espírita
Redação
A história da Rede Boa
Janeiro e Minas Gerais, 720
Nova de Rádio começa em
AM. Além disso a programação
1949 com a fundação do Centro
pode ser sintonizada por via pa‑
Espírita Nosso Lar, no bairro de
rabólica; pela Internet (no site
Santana, zona norte paulistana.
www.radioboanova.com.br)
Nove anos depois, nasceram as
e, até, pelo Iphone. Com uma
Casas André Luiz, destinada ao
audiência predominantemente
atendimento de crianças e, em
espírita – e crescimento entre
1963, com a aquisição da Rádio
os não espíritas –, São Paulo
Clube Sorocaba – a primeira
concentra o maior número de
emissora – inicia‑se o trabalho
ouvintes. Jether informa que –
Nos primeiros domingos, o ouvinte tem a companhia de Adilson
de divulgação da Doutrina Gambera, Suzete Amorim, Antonio Carlos Amorim, Eva Bugolin e, segundo dados do IBOPE – a
sentada, Helena Branco. Na foto vemos, ainda, José Izuino
Espírita através das ondas de
Boa Nova está há uma década
(camisa branca), desencarnado em 2010.
rádio. No ano seguinte, com a
entre as 10 primeiras em AM.
ritualismo, música, notícia e entreteni‑
compra da Rádio Hora Certa,
“Já chegamos a pontuar em 4º
de Guarulhos, a emissora cresce e, em mento, a Rádio Boa Nova preencheu lugar com 28 mil ouvintes por minuto”,
1975, passa a adotar o nome de Rádio uma lacuna existente na mídia radiofô‑ comemora, completando que, na grande
Boa Nova, adotando o slogan “Em prol nica: a falta de programas que unissem São Paulo, já atingiu 110 mil ouvintes
de um mundo melhor”. Dando conti‑ bem‑estar físico e espiritual. São cerca no acumulado mensal.
nuidade à expansão no final de 1990 de 130 programas e 270 colaboradores
A rádio ainda realiza eventos, criou
surge a Fundação Espírita André Luiz (incluindo equipe da USE SP) que e mantém o clube Amigos da Boa Nova
que hoje abrange a emissora de rádio, fazem a receita dar certo e a sua pro‑ e apoia eventos realizados por entidades
editora, internet e televisão e que, desde gramação chegar a mais de 50 países espíritas. O primeiro deles aconteceu no
1995, vem investindo no aumento de em todo o mundo através dos seguintes ano de 1998, quando a USE Guarulhos
potência das ondas de transmissão – canais: Rádio Boa Nova, Grande São reuniu mais de 4 mil pessoas para ouvir o
visando atingir um público cada vez Paulo: 1450 AM; Sorocaba e Região: médium e orador baiano, Divaldo Fran‑
maior. Diretor da Rádio, Jether Jacomini 1080 AM; Rádio Mococa, São Paulo e co, inaugurando a primeira transmissão
Filho, frisa que uma das preocupações Minas Gerais: 1160 AM; Rádio Cidade, externa da emissora. Visando ampliar a
da emissora é a prestação de serviço Bahia e Pernambuco: 870 AM; Rádio cobertura de eventos, também, fora de
destinada a informar sobre os cuidados Cruzeiro RC Vale, São Paulo, Rio de São Paulo, em 2000 surge a Rede Boa
da deficiência mental e física,
Nova de Rádio, primeira rede
associando à visão espiritual
espírita a utilizar os sistemas
que envolve o tema. Neste
mais avançados de comunica‑
sentido, afirma Jacomini, “há
ção eletrônica. De lá para cá,
uma grande preocupação com
a Boa Nova está presente nos
a profissionalização técnica,
principais eventos espíritas
administrativa e artística, além
brasileiros e, entre os que visam
de um verdadeiro batalhão de
divulgar a mensagem espírita, a
voluntários, devidamente pre
Boa Nova de Rádio conta com
parado para o desempenho das
programas que falam sobre a
funções”.
medicina da alma, psicologia,
Com uma programação
mediunidade, estudo doutriná‑
Nos segundos domingos o ouvinte tem encontro marcado com
que mescla Espiritismo, espi‑
rio, grandes pensadores espíri‑
Onivaldo Silva, Marilda Volva e Luiz Fernando Penteado.
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tas – tudo comandado por instituições “Momento de União”, quando são divul‑
Mais um destaque importante do
e pessoas capacitadas a falar em nome gadas as notícias relacionadas ao movi‑ programa é a participação dos ouvintes
da Doutrina Espírita. Nesse universo, mento de unificação paulista. Reuniões, – formado em sua maioria por mulheres
destaque para o Momento Espírita, da seminários, encontros, lançamentos de – que respondem à enquete, participam
União das Sociedades Espí‑
de sorteios de livros e enviam
ritas do Estado de São Paulo,
seus questionamentos que vão
que completou em março
desde dúvidas doutrinárias a
último 39 anos,
rotinas de trabalho
sendo um dos mais
dentro das institui‑
antigos da grade
ções espíritas. Além
de programação e
da confiança deposi‑
o mais antigo pro‑
tada na experiência
grama ao vivo da
de cada membro do
emissora. Indo ao
programa, os ouvintes
ar todos os domingos, das
do Momento Espírita dão de‑
12:30 às 13:30 horas, tem
monstrações nítidas de carinho
mais jovem equipe do programa está a postos no terceiro domingo:
como objetivo divulgar a AÁlvaro
pela equipe usando o telefone e
Ramos e Thayla Oliveira (nas fotos menores); Martha Rios
doutrina e o movimento de
a internet para enviar elogios e
Guimarães, Sérgio Ramos Faria e Kely Alencar (sentados).
unificação espírita paulista.
sugestões, parabenizar a equipe
Nascido em 1972 conta com cerca de livros e outras iniciativas fazem parte da pela pauta e, até, lembrando o aniversá‑
20 pessoas que se alocam nos progra‑ pauta, assim como assuntos de interesse rio de cada membro do grupo. Nota‑se,
mas semanais cuja pauta padrão inclui do dirigente e do trabalhador das socie‑ inclusive, que a maioria é composta por
citação de fatos históricos da Doutrina dades espíritas, permitindo que a União ouvintes fiéis, como pôde comprovar a
Espírita (vida de grandes vultos do Es‑ das Sociedades Espíritas do Estado de coordenadora da equipe, Suzete Amo‑
piritismo e aniversário de lançamento São Paulo utilize as ondas de rádio para rim recentemete, durante um evento no
de clássicos, por exemplo); comentários demonstrar seu papel estratégico na meio espírita. “Uma ouvinte se apro‑
de temas atuais no quadro intitulado disseminação da mensagem espírita e ximou e afirmou que almoça comigo
“Espiritismo Hoje” onde já foram deba‑ de união entre os seus colaboradores e todos os domingos”, conta emocionada,
tidos assuntos como sistema carcerário lideranças.
lembrando que tal afirmativa, além de
brasileiro, democracia, saúde
muito carinhosa, revela que o
mental, desastres naturais, só
grupo consegue – mesmo pre‑
para citar alguns dos temas
servando suas características
mais recentes. Em “Estude
pessoais – manter a unicidade
e Viva” a equipe enfoca de
da equipe e passar ao público
forma dinâmica e objetiva as
o conceito geral esta‑
obras básicas codificadas por
belecido pelo progra‑
Allan Kardec, outros clássi‑
ma: o de ser a voz do
cos do Espiritismo e temas
movimento espírita
solicitados pelos ouvintes,
de São Paulo através
entre os quais, destacam‑se
do rádio.
os relacionados com a convi‑
A equipe do quarto domingo conta com Cida Alvarez (a primeira foto),
Fonte:
vência familiar. Outro ponto
Ivani Oliveira, (de pé), Wladisney Costa,
www.radioboanova.com.br
Paulo Ribeiro (foto menor) e Vanessa Cavalcanti.
alto do Momento Espírita é o
Dividida em quatro grupos, a equipe do programa Momento Espírita é composta por pessoas atuantes na União das
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Preservando as características de seus componentes, mas seguindo uma
pauta previamente estabelecida que visa a unicidade de sua mensagem, a equipe valoriza a diversidade e demonstra que é
possível “unir para difundir”. Conheça aqui as pessoas que dão voz à USE, através do programa radiofônico, e que entram
na casa de milhares de ouvintes pelo Brasil.
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Médiuns e Mediunidade
Paulo Ribeiro ‑ eem@usesp.org.br
No recente Encontro Estadual sobre
Mediunidade, realizado pela área de
Orientação Doutrinária da USE SP, foi
colocada em destaque a recente men‑
sagem ditada a Divaldo Franco pelo
grande benfeitor Bezerra de Menezes.
Sua leitura na apresentação do Encontro
sensibilizou a todos, merecendo desta‑
que o parágrafo inicial: “A sociedade
terrena, vive na atualidade, um grave
momento mediúnico no qual de forma
inconsciente dá‑se o intercâmbio entre
as duas esferas da vida”.
Chama‑nos atenção a palavra in‑
consciente, afinal temos tido o cuidado
de estar vigilantes em relação ao estudo,
à educação e prática da mediunidade
em nossas casas espíritas. Temos bus‑
cado estar o mais próximo possível das
diretrizes doutrinárias recomendadas
por Kardec e seus continuado‑
res. Qual a preocupação dos
Espíritos Superiores expressa
nas palavras do benfeitor? Ao
observador atento, ao estudioso
sério e ao praticante dedicado
salta aos olhos a clareza da fala
e da objetividade.
Somos todos médiuns, não
apenas nos momentos da práti‑
ca mediúnica, mas nos demais
momentos, onde exercitamos a
mediunidade prática, ou seja,
aquela que devemos cuidar de
forma permanente 24 horas por
dia. A advertência de Jesus do
“vigiai e orai” leva‑nos ao en
tendimento de que devemos es‑
tar sempre atentos às sugestões
sutis do plano inferior para que
não sejamos seus instrumentos.
A resposta à questão 459 de O
Livro dos Espíritos, não deixa
dúvidas.
Somos influenciados muito
mais do que cremos e frequen‑
temente agimos sob o domínio

dessa influência e sob seu comando.
Admitindo a realidade conforme acima,
muitas de nossas ações poderão estar
sendo direcionadas por outras consci‑
ências que não a nossa. Isto nos remete
às condições oferecidas pelos tarefeiros
da assistência espiritual também na reu‑
nião mediúnica e cabem aqui algumas
reflexões. Na vida comum, na condição
de cidadãos, como tem sido nosso pro‑
cedimento em relação aos nossos se‑
melhantes, no lar, no trabalho, no lazer,
nas demais tarefas da casa espírita e na
equipe mediúnica da qual participamos?
O Livro dos Médiuns, capítulo 21,
trata da influência do meio sobre o mé‑
dium e suas comunicações mediúnicas,
afirmando que todos os espíritos que
rodeiam o médium o ajudam no bem
como no mal. Disto concluímos que

o resultado da reunião mediúnica vai
depender das condições vivenciadas
pelo médium no seu dia a dia como um
todo. O médium por sua sensibilidade
não pode se expor a qualquer ambiente
ou situação. Sua vida deve ser pautada
pelo equilíbrio, honestidade, sobriedade
e seriedade.
Ainda segundo a mensagem, a
Terra vivencia neste período, a grande
transição de mundo de provas e de ex‑
piações para mundo de regeneração e
as regiões de sofrimento profundo estão
liberando seus hóspedes que ali ficaram,
em cárcere privado, por muitos séculos
e agora, na grande transição, recebem
a oportunidade de voltarem‑se para o
bem. Ocorre que, encontrando‑se suas
mentes em grande desalinho influenciam
a mente dos encarnados de forma dese‑
quilibrante.
Conforta‑nos o Benfeitor
dizendo: “Reconhecemos que
na luta cotidiana, na disputa
social e econômica, financeira
e humana do ganha‑pão esvai
‑se o entusiasmo, diminui a
alegria do serviço, mas se
permanecerdes fiéis , orando
com as antenas direcionadas
ao Pai Todo‑ Amor, não vos
faltarão a inspiração, o apoio
e as forças morais para vos de‑
fenderdes das agressões do mal
que muitas vezes vos alcança”.
Conclama‑nos dizendo: “Re‑
encarnastes para contribuir em
favor da Nova Era. As vossas
existências não aconteceram
por acaso, foram programadas.
Somos os trabalhadores da
“última hora”.
Paulo Ribeiro é
Diretor do Departamento
de Estudo e Educação
da Mediunidade.
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Encontro Estadual de Mediunidade comemora
os 150 anos de O Livro dos Médiuns
No dia 20 de março de 2011 foi
realizado, na sede da USE do Estado
de São Paulo, o primeiro Encontro
Estadual de Mediunidade de 2011,
ação que fez parte das comemora‑
ções dos 150 Anos de O Livro dos
Médiuns, obra lançada em janeiro de
1861, por Allan Kardec. No evento,
realizado pela área de Estudo e Edu‑
cação da Mediunidade da Estadual SP,
sob direção de Paulo Ribeiro, foram
debatidos os seguintes temas: Forma‑
ção dos Médiuns, exposição a cargo
do presidente da USE Regional São
Paulo, Luiz Fernando Penteado; Papel
dos Médiuns nas Comunicações, com
Fernando Porto, Diretor de Atendi‑
mento Espiritual da USE Estadual São
Paulo; Influência Moral do Médium,
módulo defendido pelo secretário da
USE Estadual São Paulo, Hélio Corrêa
e, por último, Influência do Meio, sob
comando de Norberto Tomasini, dire‑
tor de Orientação Doutrinária da USE
Regional São Paulo.
Usar O Livro dos Médiuns como
base para o evento nasceu do fato desta
ser a mais importante e completa obra
sobre mediunidade, por tratar‑se de
uma das obras da codificação espírita
e, claro, pela comemoração de seu ses‑
quicentenário. Assim, o público pôde
constatar que suas páginas, mesmo após
um século e meio de seu lançamento,
permanecem atuais e irretocáveis e que
o grande desafio é aplicá‑lo no dia a dia
do trabalho mediúnico da Casa Espírita.
Para promover a troca de experiências
e levantar as principais dificuldades
enfrentadas pelos dirigentes e traba‑
lhadores Espíritas, a segunda parte do
8

encontro foi aberta para diálogo com
o público.
A proposta agradou os presentes
que interagiram com os apresentadores
fazendo perguntas, tirando dúvidas,
compartilhando experiências. Para
Adailton Souza, integrante do CE As
Três Estrelas Divinas e da União das
Sociedades Espíritas Distrital Vila Ma‑
ria, “a simplicidade do evento somado à
escolha de O Livro dos Médiuns como
base para discussão, garantiram o
sucesso da iniciativa que merece ser
conhecida por mais trabalhadores
do meio espírita”, em uma clara de‑
monstração do acerto no formato da
atividade.
De quebra, a excelente partici‑
pação de todo o público demonstrou
que existem muitos aspectos a serem
observados, debatidos e aperfeiçoados
no trabalho mediúnico dentro das so‑
ciedades espíritas. Ter essa consciência,
contudo, é o primeiro e mais importante
passo a ser dado no sentido de garantir‑
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Trabalho e confraternização na
reunião da Regional Sul do CFN

Hélio Corrêa – use@usesp.org.br

Redação

mos uma prática mediúnica segura que
leve ao alívio dos comunicantes e ao
aprendizado de todos os envolvidos no
processo (desencarnados e componen‑
tes da reunião mediúnica). O caminho
seguro para que possamos atingir essa
meta foi deixada há 150 anos, quando
o Codificador, após séria pesquisa e
análise racional de todas as informações
obtidas através do processo mediúnico,
fez chegar às livrarias parisienses e
de outros países, o livro monumental
que possibilitou a compreensão do
intercâmbio entre encarnados e desen‑
carnados traçando, a partir dali, um
novo caminho para que esses planos se
comunicassem.
O evento se encerrou com a avalia‑
ção feita pelo público que, também dei‑
xou sugestões para o próximo Encontro
Estadual. Todas elas serão catalogadas
e, com base nas mesmas, será montado
o próximo evento da área, no segundo
semestre de 2011, para o qual você,
leitor, já está convidado.

Com a presença de cara‑
Área do Estudo Sistema‑
vanas da Federação Espírita
tizado da Doutrina Espírita
do Rio Grande do Sul, Fede‑
(ESDE): representando a USE
ração Espírita Catarinense,
esteve Mário Gonçalves e
Federação Espírita do Paraná,
a reunião foi marcada pelo
União das Sociedades Espíri‑
clima de harmonia e traba‑
tas do Estado de São Paulo,
lho. Após a apresentação dos
Conselho Espírita do Estado
participantes, cada um dos
do Rio de Janeiro, da equipe
representantes das cinco fe‑
coordenadora dos trabalhos
derativas que compõem o Re‑
– composta por representantes
gional Sul, fez um breve relato
da Federação Espírita Brasi‑
do trabalho realizado em 2010
leira e Conselho Federativo
e dos planos para este ano.
Nacional –, além de represen‑
Na sequência ocorreram três
tantes da Federação Espírita
apresentações: duas realizadas
do Uruguai, totalizando apro‑
pela coordenação nacional do
ximadamente oitenta pessoas,
ESDE, voltadas para a for‑
Público presente à reunião do CFN, no Rio de Janeiro, onde a
realizou‑se no Rio de Janeiro,
mação de novos monitores de
USE SP foi representada por alguns de seus Diretores.
sob o patrocínio da entidade
grupos de ESDE, e uma pelo
federativa daquele estado a
representante da USE – União
reunião ordinária da Comis‑
das Sociedades Espíritas do
das federativas. Representando a USE
são Regional Sul, na sede do CEERJ, nesta tarefa estiveram José Antônio Luiz Estado de São Paulo, que tratou sobre a
nos dias 15, 16 e 17 de abril deste ano. Balieiro e Adalgiza Campos Balieiro.
influência da relação monitor‑aluno para
O evento coordenado por Antônio César
Área de Atividade Mediúnica: da USE o êxito do processo de aprendizagem.
Perri Carvalho, secretário geral do CFN e participaram Hélio Alves Corrêa e José Evidenciou‑ se, durante toda reunião,
das Comissões Regionais do CFN, contou Silvio Spinola Gaspar e na reunião desta a preocupação de todas as federativas
com a presença de Nestor João Masotti, área foram apresentadas as realizações de para com o acolhimento e atendimento
Ilcio Bianchi e José Carlos da Silveira, cada federativa em relação à Mediunidade. daqueles que procuram o conhecimento
presidente e vice‑presidentes, respectiva‑ Entre elas destacaram‑se: a montagem de da Doutrina Espírita por intermédio dos
mente, do Conselho Diretor da FEB, tendo equipes estratégicas da área, em cada es‑ grupos de estudo.
sido o programa estabelecido seguido à tado visando uma disseminação maior das
Área de Atendimento Espiritual na
risca, iniciando‑se com palestra pública atividades; palestras, seminários, encontros Casa Espírita; representados por Fernando
proferida por Esther Fregosi González, e debates em grupos, para atualização dos Porto em reunião que apresentou três tra‑
uruguaia radicada em Santa Catarina, trabalhadores; artigos em sites, jornais balhos: do Paraná, São Paulo e Rio Grande
sobre o tema “150 anos de O Livro dos e revistas. Uma das dificuldades atuais do Sul. As propostas, ainda em andamento,
Médiuns”, alusivo ao sesquicentenário levantadas foi a do aumento dos quadros e enfatizaram a necessidade da vivência
do livro, estando o auditório totalmente sensações mediúnicas nas crianças, e a ne‑ evangélica como fator primordial, sem
ocupado por visitantes e trabalhadores cessidade de um trabalho conjunto entre as prejuízo da formação e capacitação. Foi,
da entidade anfitriã do encontro, que se áreas da Infância, Mocidade, Atendimento em seguida, escolhido o tema “Formação
encantaram com o tema da noite.
Espiritual e Mediunidade para as orienta‑ de Equipes de Multiplicadores e Coopera‑
ções necessárias nestes casos. Em todas as dores” para ser desenvolvido no próximo
Reuniões de Trabalho
federativas foram feitos eventos especiais ano, além de uma pesquisa para ser efetua
No sábado, 17 de abril, aconteceram em comemoração aos 150 Anos de O Li‑ da em cada Estado para mapeamento dos
as reuniões setorizadas, os dirigentes vro dos Médiuns. Ao final da reunião de trabalhos. Após atividades de reflexão e
das federativas se reuniram no auditório, trabalho, foi definido pelo grupo, que cada interação entre os participantes, a reunião
enquanto as áreas ocuparam seis outras federativa deverá apresentar na próxima foi encerrada, com profunda gratidão em
salas do CEERJ. Para os dirigentes os reunião do CFN, em 2012, um Plano de todos os corações.
assuntos principais foram o Plano de Tra‑ Trabalho para o triênio 2012‑2014 da Área
Área de Comunicação, representados
balho – 2007‑2012 – os seus resultados e de Mediunidade, objetivando principal‑ por Julia Nezu em reunião que contou com
dimensionamento futuro, as campanhas mente a capacitação dos trabalhadores de o lançamento do Manual de Comunicação
permanentes da FEB, projetos e atividades atividades mediúnicas nas Casas Espíritas. Social Espírita, do Conselho Federativo

Público presente ao Encontro Estadual de Mediunidade, uma das ações da USE
SP para comemorar os 150 anos de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec.
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Nacional da FEB, organizado por Merhy
Seba e com colaboração das áreas de
comunicação das federativas; tratou do
tema “Avaliação e novas estratégias da
Comunicação Social Espírita em relação
à Diretriz e ação do Plano de Trabalho
para o Movimento Espírita Brasileiro
(2007‑2012)” e diversas sugestões foram
dadas pelos participantes, tais como: a
bibliotroca (troca de livros usados); nas
reuniões públicas durante 5 minutos
fazer a apresentação de um lançamento;
inclusão do livro espírita nas redes sociais
como facebook, orkut e outras; disponi‑
bilizar nos sites das federativas modelos
de autorização de direitos autorais de
divulgação de imagem e voz; venda de
livros em grandes quantidades por meio
dos sites promocionais como Peixe Urba‑
no, Groupon, etc; biblioteca flutuante nas
regiões ribeirinhas para empréstimo ou

Dirigente Espírita
venda de livros; oficinas de capacitação e
sensibilização dos jovens à tarefa da CSE;
criação de planod e comunicação para as
federativas, realizando o posicionamento e
implementando a comunicação institucio‑
nal destes órgãos de unificação de modo
sistemático;entre outras sugestões. Para a
próxima reunião que se realizará em abril
de 2012 em Florianópolis foi escolhido
o tema “Captação de recursos para ma‑
nutenção e expansão da área da CSE nas
federativas”. Também, ficou decidido que
em 2012, nos dias 15 e 16 de setembro,
realizar‑se‑á o Encontro de Comunicação
Social Espírita, na cidade de Porto Alegre,
com os membros das federativas do RJ,
SP, SC, PR e RS.
Nas demais áreas estivemos represen‑
tados por Aylton Guido Coimbra Paiva e
Maria Eny Paiva na área do Serviço de
Assistência e Promoção Social (SAPSE)

e João Thiago Garcia e Rosana Amado
Gaspar na área do DIJ. No domingo foram
realizados dois seminários, o primeiro
sobre Educação, onde Adalgiza Campos
Balieiro, representando a USE, apresentou
a proposta para ação educativa e o segundo
sobre Juventude. Nos dois trabalhos houve
a participação de todas as federativas, os
itens levantados serão levados às comis‑
sões que prepararão trabalho final para
apresentação ao CFN em novembro deste
ano de 2011.
O evento foi marcante, por isso regis‑
tramos o receptivo do pessoal do CEERJ,
carinhosa a presença dos companheiros
encarregados da organização e da con‑
dução dos trabalhos e aqui expressamos
os cumprimentos aos companheiros do
CFN e do Rio de Janeiro pelo êxito desta
caminhada integradora e salutar para o
movimento espírita do sul do país.

Encontros Fraternos de Unificação comemoram
o Sesquicentenário de O Livro dos Médiuns e
apresentam as mudanças na sede da USE SP
Redação
Nos dias 12 e 13 de março de 2011
foram realizadas a reunião ordinária admi‑
nistrava do Conselho de Administração da
USE em São Paulo, conforme marcado no
plano geral de trabalho e com o objetivo
de tratar de assuntos operacionais relacio‑
nados às USE´s regionais e áreas depar‑
tamentais. No intuito de otimizar tempo,
diminuir custos daqueles que se locomo‑
vem de suas cidades até a capital paulista,
possibilitando uma maior participação dos
representantes dos órgãos espíritas de São
Paulo e, ainda, comemorar os 150 anos
de lançamento de O Livro dos Médiuns
e o desencarne do Codificador, Allan
Kardec, os já tradicionais Encontros Fra‑
ternos – normalmente realizados no final
de março e agosto de cada ano – foram
antecipados e realizados também nessas
datas. Desta forma, diferentemente do que
costuma ocorrer, as quatro áreas regio‑
nais estiveram juntas na capital paulista
para prestar homenagem à obra e ao seu
organizador.
Notícias do Congresso em Franca
Na ocasião também foram lançadas
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oficialmente as atividades preparatórias do
15º Congresso Estadual de Espiritismo, a
ser realizado entre os dias 28 de abril e 1º
de maio de 2012. O evento terá como tema
central “Solidariedade, uma outra forma
de conhecer” e acontecerá nas dependên‑
cias da tradicional Fundação Pestalozzi,
Unidade I (Centro), tendo como anfitriões
os órgãos de unificação da área, a USE
Intermunicipal e Regional de Franca. O
Congresso será aberto ao público ‑ os par‑
ticipantes deverão fazer as suas inscrições
previamente (prevê‑se para isto o terceiro
quadrimestre de 2011 –, sendo que os seus
conteúdos serão desenvolvidos em quatro
simpósios com quatro expositores âncoras.
Também fará parte do desenvolvimento
do tema a conferência de abertura (única
atividade aberta para o público em geral) e
a conferência de fechamento conclusiva do
tema (voltada apenas aos congressistas).
Como complemento de programação, se‑
rão apresentadas áreas de trabalho da USE
e de associações parceiras, envolvidas
com as ações da USE, para divulgação
de serviços e práticas recomendadas em
Orientação ao Centro Espírita e Orien‑

tação aos Órgãos de Unificação. A ação
será simultânea, com duração de 120
minutos e o congressista fará opção pela
área a ser acompanhada através inscrição
prévia. Ainda na programação acontecerão
atividades culturais, artísticas e passeio
histórico à cidade, organizado pela cidade
anfitriã.
Lançamento da Folhinha Perma‑
nente
A USE Estadual São Paulo aproveitou
o Encontro para lançar mais um produto
Edições USE, marcando o sesquicentená‑
rio de O Livro dos Médiuns e o centenário
de nascimento de Chico Xavier: uma
folhinha permanente onde cada um dos
31 dias possui uma frase extraída da obra
kardequinana ou do médium mineiro. Abri‑
lhantou o evento, a presença de Wagner
Gomes da Paixão, expositor e médium de
Belo Horizonte/MG, com palestra dirigida
aos membros do CA, no sábado, 12 de mar‑
ço. Os presentes puderam, ainda, verificar
o andamento da reforma da sede que já se
encontra com o auditório e a cozinha em
fase final da reforma.
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USE: Como tudo começou
Neyde Schneider
Em 1945, mais precisamente
no dia 9 de julho, depois de algum
tempo em que líderes e palestrantes
de centros espíritas constatavam a
falta de união e de estudo da dou‑
trina entre as casas, o Conselho De‑
liberativo da Federação Espírita do
Estado de São Paulo resolveu criar
uma Comissão Coordenadora para
proceder à unificação dos espíritas.
Estavam presentes a esta reunião:
Edgard Armond, Américo Montag‑
nini, Pedro de Camargo, Ary Lex,
José de Almeida Vergueiro, José
Andreucci, José Romito, Lopes de
Leão, Oscar Nilson, Luiz Burgos
Filho, Sinval de Borba, Rafael Fal‑
co, Luiz Monteiro de Barros, Pedro
Pinho, Romeu do Amaral Camargo,
Cândido de Morais Leme, Fausto
Lex, Homero Pinto Valada, Eurí‑
pedes de Castro e Horácio Pereira
dos Santos.
“Em 1946, quatro eram as entidades
que se destacavam na Capital: Federa‑
ção Espírita do Estado de São Paulo,
Liga Espírita do Estado de São Paulo,
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém e
União Federativa Espírita Paulista.
Preocupadas com a dispersão generali‑
zada dos Centros Espíritas e observando
que era fundamental um Movimento de
Unificação para que o Espiritismo, em
São Paulo, não viesse a sofrer influência
de outras doutrinas ou de interpretações
individualistas e até mesmo práticas
contrárias a obra codificada por Kardec,
resolvem criar uma entidade oficial da
unificação(1)”.
A Comissão Coordenadora escolhi‑
da reuniu‑se, a partir de 6 de janeiro
de 1946, contando com: pela Federação
Espírita, Edgard Armond e José de
Notas:

(1)
(2)

Almeida Vergueiro; pela Liga Espírita
Anita Briza e Aristóteles Soares Rocha
(depois substituído por Carlos Jordão da
Silva, indicado por D. Anita Briza); pela
Sinagoga Espírita, Antonio J. Trindade
e José da Silva Cordeiro; pela União
Federativa, que pouco participou, Carlos
Chaves Amarante e B. Milano Neto.
Eu, aos 16 anos de idade, acompanha‑
va minha mãe, Anita Briza às reuniões
que se realizavam com regularidade
duas vezes por semana, com a presença
do assim chamado “Grupo dos Seis”,
embora não tivesse nem voz nem voto.
Incorporou‑se depois, ao grupo, José
Herculano Pires, recém vindo do interior
do estado. Jonny Doin veio, nos últimos
meses de 1946, colaborar também com o
grupo, que preocupou‑se em conseguir
o apoio dos espíritas, não só da capital,
mas também do interior do estado,

elaborando um Manifesto que inti‑
tulou “Proclamação aos Espíritas”,
conclamando todos à união. Em um
excerto, temos: “será convocado
um grande Congresso Espírita Es‑
tadual para o lançamento das bases
e estruturas definitivas do organis‑
mo que centralizará as diretrizes
do movimento, e esse Congresso
resolverá sobre a conservação ou
transformação da legenda provi‑
sória USE”(2).
A Comissão também procurou
levantar um censo do espiritismo no
estado e arrematar seus trabalhos
com a convocação do I Congresso
Espírita Estadual, de que sairia a
entidade permanente e oficial da
unificação. O planejamento do
Congresso estabeleceu como fun‑
damento que ele seria convocado
única e exclusivamente para tratar
da unificação dos espíritas e ne‑
nhum outro assunto seria nele estudado.
Assim, o Congresso realizou‑se de 1º
a 5 de junho de 1947, com abertura
no Círculo Esotérico da Comunhão
do Pensamento, reuniões de trabalho
e avaliação das teses propondo a or‑
ganização da USE e seu estatuto, no
decorrer da semana. Contou com 551
centros adesos da capital e interior e
seu encerramento ocorreu no Ginásio
do Pacaembu, dia 5, com cerca de 5.000
pessoas. Durante o Congresso, foi eleito
o Conselho Deliberativo, composto por
Pedro de Camargo, Edgard Armond,
Carlos Jordão da Silva, J. Herculano
Pires, Luiz Monteiro de Barros, Emilio
Manso Vieira, Aristóteles Soares Ro‑
cha, Benedito de Godoy Paiva, Júlio
de Abreu, Ary Lex, Stoll Nogueira e
Sebastião Guedes de Souza.

Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, 130 Anos de Espiritismo, 40 anos de USE, Edição Comemorativa FEB USE, 1987.
Monteiro, Eduardo Carvalho/D’Olivo, Natalino. USE 50 Anos de Unificação, Edições USE, S.Paulo, 1ª. Edição, 1997.

Nota da Redação: Nas memórias de Neyde Schneider, Secretária Geral da USE, retratando os primeiros momentos da USE, prestamos
homenagem aos pioneiros e marcamos os 64 anos da USE.
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Redimensionado em três áreas, o antigo
setor de Orientação Doutrinária da USE SP
vem trabalhando de forma mais abrangente
questões relacionadas com a Doutrina
Redação
Visando adequar a sua estrutura
departamental ao modelo vivenciado
pelo Conselho Federativo Nacional
(CFN), exposto no livro “Orientação
ao Centro Espírita”, no ano de 2009
foi efetuada uma mudança no Depar‑
tamento de Orientação Doutrinária
da USE São Paulo onde o setor foi
dividido em três áreas comandadas
por diretorias distintas: Atendimento
Espiritual, Estudo e Educação da
Mediunidade e Estudo Sistematizado
da Doutrina Espírita (ESDE). Desta
forma, nas reuniões do CFN, no âmbi‑
to da Federação Espírita Brasileira, a
União das Sociedades Espíritas de São
Paulo participa com seus três diretores
dos respectivos grupos de discussão,
ouvindo e opinando sobre todos os
assuntos tratados, gerando melhor e
maior interação, representação e apro‑
veitamento. Com tal procedimento,
cumpre‑se destacar, abriram‑se três
frentes de trabalho, possibilitando a
cada uma das novas equipes ter foco
em sua área de atuação e, consequen‑
temente, gerando ações com maior
amplitude e alcance.
A USE em seu todo atende aos
pressupostos da codificação espírita e
todas as atividades e setores têm co‑
notação doutrinária. As áreas criadas,
cada uma com um responsável pelo
desenvolvimento das tarefas, mantêm
‑se interligadas, com os coordenado‑
res permutando informações, experi‑
ências e compartilhando atividades
(como o Encontro de Mediunidade da
12

USE SP, realizado em 20 de março,
conforme matéria na página 8 desta
edição). Além disso, esses setores
seguem conduta consensuada pelas
federativas estaduais nos encontros do
CFN, levando em conta, obviamente,
as particularidades do estado de São
Paulo e as necessidades das Casas
unidas ao movimento espírita paulista.
O Atendimento Espiritual no
Centro Espírita, sob comando de
Fernando Porto, possui sete atividades
principais: Recepção, Atendimento
Fraterno pelo Diálogo, Explanação do
Evangelho à luz da Doutrina Espírita,
Atendimento pelo Passe, Irradiação,
Evangelho no Lar e Implantação do
Evangelho no Lar. Trabalha o acolhi
mento visando, orientando e preparan
do trabalhadores para a estratégica
tarefa de receber o público que chega
na Casa Espírita, a maioria com pro‑
blemas e dúvidas que precisam de
esclarecimentos claros, precisos e de
acordo com a base doutrinária. “A
todas essas informações, soma‑se a
palavra de conforto que dará alívio
aos variados problemas que costuma
levar as pessoas às Casas Espíritas”,
completa Porto.
O Estudo e Educação da Mediuni‑
dade objetiva promover estudo, deba‑
te e troca de experiências relacionadas
com a Educação Mediúnica. Para Pau‑
lo Ribeiro, diretor da área de Estudo
e Educação da Mediunidade, “a ade‑
quação foi importante já que antes era
impossível um só representante parti‑

cipar das três áreas simultaneamente
e, desta forma, muitas informações
ficavam no vazio”. Atualmente vem
sendo muito bem aproveitado esse
espaço nas reuniões do CFN.
O Estudo Sistematizado da Dou‑
trina Espírita, também conhecido
como ESDE, é um método e programa
de estudos elaborado e recomendado
pela Federação Espírita Brasileira e
adotado pela USE SP que tem como
meta geral incentivar, promover e
orientar a implantação de grupos de
estudos sistematizados da Doutrina
Espírita em todo o estado de São Pau‑
lo. Nesse sentido, conforme explica
seu diretor, Mário Gonçalves, “vem
atuando, principalmente, no sentido
de formar monitores capacitados para
a divulgação da base doutrinária se‑
gundo Allan Kardec”.
Com esse desdobramento do
antigo Departamento de Orientação
Doutrinária em três setores, os bene‑
fícios são evidentes: o indivíduo por
apropriar‑se do conhecimento espírita
com vistas à sua transformação moral;
a Casa Espírita porque capacita cola‑
boradores comprometidos com a Dou‑
trina e aptos a analisar criteriosamente
os postulados espíritas; a Doutrina Es‑
pírita pela sua divulgação mais ampla,
séria e correta e a Sociedade Espírita
por promover a renovação moral e
intelectual dos indivíduos e das cole‑
tividades mediante o esclarecimento
da origem, natureza e destinação do
ser humano.
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Tudo pronto para o 3º Encontro Paulista
de Monitores do Estudo Sistematizado
da Doutrina Espírita
Mário Gonçalves ‑ esde@usesp.org.br
A União das Socieda‑
des Espíritas do Estado
de São Paulo (USE SP)
realizará, nos dias 9 e 10 de
julho próximo, na cidade de
Sorocaba, com o apoio da
USE Intermunicipal daque‑
la cidade, o 3º Encontro
Paulista de Monitores
do ESDE, que tem por
objetivo reunir monitores
de grupos de ESDE, para a
troca de experiências, estu‑
dos e aprendizado sobre os
princípios e dinâmica deste
programa de estudos.
A participação é aberta também para
educadores, dirigentes e coordenadores
de estudos na casa espírita interessados
em conhecer este trabalho, que está
presente em milhares de sociedades es‑
píritas brasileiras, bem como também de
outros países, como: Portugal, Espanha,
Estados Unidos, Argentina, Paraguai e
Colômbia.
O evento será realizado nas amplas
dependências do Educandário Bezerra de
Menezes, situado na Rua Otília Wey Pe‑
reira, 82 – Sorocaba/SP (vide foto nesta
matéria) e terá como tema central A Pe‑
dagogia de Jesus, o qual será trabalhado

Membros da comissão organizadora do
Encontro Paulista de Monitores do ESDE.

em diversas oficinas que buscarão nos
exemplos do Mestre subsídios que pos‑
sam contribuir no ensino dos princípios
espíritas em nossas sociedades. Além dos
responsáveis pela atividade no estado de
São Paulo, o encontro ainda contará com
a participação especial da presidente da
Federação Espírita do Mato Grosso do
Sul, a companheira Maria Túlia Berto‑
ni, que virá contribuir com a sua larga
experiência na implantação e aplicação
do Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita (ESDE).
Conheça a programação do evento,
participe e ajude a divulgar essa im‑
portante forma de estudar a Doutrina
Espírita.

9 de julho de 2011
13:00 h ‑ Recepção
14:00 h ‑ Abertura
14:30 h ‑ Oficina 1
– Princípios da pedagogia
de Jesus (seguido de in‑
tervalo)
16:30 h ‑ Oficina 2 –
Recursos didáticos utiliza‑
dos por Jesus (seguido de
intervalo)
19:00 h ‑ Apresenta‑
ções artísticas
19: 30 h ‑ A Importân‑
cia do Conhecimento Espí‑
rita (exposição de Maria Túlia Bertoni)
10 de julho de 2011
08:30 h ‑ Abertura
08:45 h ‑ Experiências e Práticas do
ESDE, com exposição de Maria Túlia
Bertoni (seguido de intervalo)
10:30 h ‑ Oficina 3 – Refletindo
sobre Jesus e liderança
12:00 h ‑ Plenária e encerramento
As inscrições – no valor de R$
10,00 – serão feitas exclusivamente pelo
e‑mail esde@usesp.org.br, até o dia 3 de
julho. Outras informações podem ser
obtidas pelo site www.usesp.org.br ou
pelo telefone (11) 2950 6554.
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Estudo, amizade e emoção foram a tônica da
9ª COMJESP, em Guarulhos
Redação
A Comjesp chegou e já se foi... Porém
valeu a espera, significativos os dias vividos
e visão de futuro das melhores está projeta‑
da. Nos dias 21 a 24 de abril, na cidade de
Guarulhos, área metropolitana de São Paulo,
foi realizada a 9ª. Confraternização das Mo‑
cidades e Juventudes Espíritas do Estado de
São Paulo, organizada pelo Departamento de
Mocidade da USE (com o apoio seguro dos
DM´s da USE de Guarulhos e da USE Regio‑
nal de São Paulo). Tendo como tema central
“O essencial é invisível aos olhos”, o evento
levou os jovens à reflexão sobre a busca das
respostas interiores para viver os prazeres da
alma, trazendo à tona conteúdos facilitadores
para o “re‑começar” – “a cada dia, a cada
instante sem medo de falhar e com a certeza
da assessoria necessária para lograr êxito no
trabalho, trabalho esse legado por jovens co‑
rajosos e confiantes na promessa de que Jesus
estaria junto daqueles que estivessem reunidos
em seu nome –“, frase registrada no livreto de
orientações da realização.
O tema foi a revivência da história do
menino príncipe que saiu para conhecer ou‑
tros planetas e ousou apresentar um mundo
novo, um re‑começo, lembrando o “eterna‑
mente responsável” aos que cativam e são
cativados. Os conteúdos do encontro giraram
em torno da impermanência e imortalidade;
mereça ser feliz e questões transcendentais.
No ensejo também foram oferecidas oficinas,
mostrando assuntos variados, trabalhos nas
áreas do serviço federativo e de interesse da
juventude, com formação de mais de vinte
grupos de trabalho. Como habitual a alegria
contagiou a todos os ambientes, muita arte e
música, grupos de entretenimento e recreação,
lanches e refeições variados e apetitosos e
muita raça e movimento por parte dos orga‑
nizadores. A Comissão Organizadora esteve
sempre presente com Ana Maria Santana
de Alcântara, Camila Silva, Carlos Eduar‑
do de Carvalho, Danilo de Oliveira, João
Thiago Garcia (diretor da área de mocidade
da USE e secretário da diretoria executiva
da federativa paulista), Leandro Piazzon
Correa, Luiz Henrique Santos, Rafael Nas‑
cimbense Pessoa, Reinaldo Sena e Rodrigo
Antônio Prado.
Na abertura e no encerramento da
COMJESP vários diretores da USE estiveram
presentes, prestigiando a ação jovem e dando
14

o seu carinho aos organizadores e partici‑
pantes, anotamos a presença dos presidentes
José Antônio Luiz Balieiro, Julia Nezu e Neli
Del Nery Prado; dos secretários Hélio Alves
Corrêa e João Thiago Garcia; dos tesoureiros
Rosana Amado Gaspar e Adonay Fernandes
de Andrade; do presidente da USE Regional
São Paulo Luiz Fernando Penteado e vários
de seus companheiros e diretores de área da
USE participando de oficinas e serviços: Fer‑
nando, Gaspar, Elza entre tantos. Colhemos
depoimentos emocionantes sobre a confrater‑
nização. De Thamires Vançan Capasciutti, 18
anos, da Mocidade Espírita Orvalho de Luz
de São José do Rio Preto: “Participei de duas
Comjesp`s, a primeira em Rio Claro e agora
em Guarulhos, e as duas foram marcantes
em minha vida. Primeiro como participante
e agora como monitora, experiência que será
inesquecível para a minha visão de movimento
espírita jovem. Alcançar a unificação dos
jovens espíritas do estado e reconhecer que
todos trabalhamos no mesmo ideal é muito
gratificante e experiência sem par no trabalho
espírita” . Entusiasmado, Glauco Nepomu‑
ceno, de Santo André, C.E O Consolador,
Mocidade Wady, assim se expressou: “Os
estudos da COMJESP falaram do amor, da
fraternidade e dos detalhes do Espiritismo

no âmbito científico, filosófico e espiritual,
só por isso valeu a pena ter vindo, entretanto
compartilhar com companheiros de ideal foi
muito bom.. Essa confraternização me deu
o calor humano e a interação que os livros
não conseguem dar... A vida poderia ser mais
Comjesp!” E assim foram os depoimentos co‑
lhidos, emocionados, fortes, comprometidos,
marcando o momento. Interessante registrar,
alguns no final eram só lágrimas e abraços,
falaram corações e almas, sem usar palavras.
Entre estes, colocamos a maioria das falas do
pessoal da coordenação, capitaneados pelo
João Thiago, olhos umedecidos e coração
apertado na hora da despedida, comandando
as emoções, depois de ter coordenado os
trabalhos.
Estiveram presentes na COMJESP,
oficialmente inscritos, 827 jovens, somados
aos convidados, voluntários e o pessoal de
trânsito, mais de mil pessoas envolvidas com a
confraternização. Registradas 98 cidades pau‑
listas, 198 mocidades e juventudes espíritas e
oito estados brasileiros: São Paulo, Maranhão,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Paraná, Rondônia, Goiás. A próxima, a 10ª
COMJESP comemorará os 50 anos do movi‑
mento, iniciado século passado, em 1967, na
cidade de Ribeirão Preto.

ARTES

Clayton Prado
artes@usesp.org.br

É de conhecimento de todos a im‑
portância da estética, do belo, da arte,
pois expressa em forma de gestos, cores,
sons, imagens, movimento e palavras, o
progresso da humanidade e os anseios
de uma geração. Concomitantemente à
disseminação e propagação dos postula‑
dos espíritas, os artistas erguem‑se para
expressarem artisticamente o pensamento
espírita, se envolvendo com o movimento
doutrinário, acompanhando de perto o
trabalho das instituições ligadas a este
mesmo movimento, traduzindo isto em
forma de beleza artística.
A arte na casa espírita pode trazer
muitos benefícios para o centro, como, por
exemplo, a socialização e integração entre
os envolvidos com a atividade, quando
esta mesma instituição possui reuniões e
ensaios de grupos de teatro, dança, corais,
pinturas, etc.
Fora o incentivo ao trabalho amador,
que se compreende como amantes da arte
em geral, os que têm um conhecimento
mais técnico e aprofundado ganham da
diretoria da casa a oportunidade de colocar
os seus conhecimentos em pró da Doutri‑
na, proporcionando aos participantes do

centro espírita, um contato mais estreito
com as manifestações artísticas.
Enfim, logo, em um futuro não muito
distante, veremos a nossa doutrina repleta
de conhecimentos científicos, filosóficos
e morais, juntamente com os trabalhos
de assistência humanitária, permeada de
alegria e beleza pelos sentimentos que a
arte se encarrega de proporcionar a todos.
Muita paz!

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL ESPÍRITA

Aylton Paiva
sapse@usesp.org.br

O Departamento do Serviço de Assis‑
tência e Promoção Social Espírita prosse‑
gue na divulgação do Manual de Apoio ao
SAPSE. No dia 20 de março realizamos na
USE Regional Ilha Solteira, com o apoio
da USE Intermunicipal de Andradina, o
Seminário, com os seguintes temas: a)
Estudo do Manual do Apoio do SAPSE;
b) análise da legislação pertinente à As‑
sistência Social: Constituição Federativa
do Brasil, Lei nº 8742, de 07‑12‑1993 –
LOAS: Resolução nº 191, de 10‑11‑2005,
do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome – Conselho Nacional
de Assistência Social; e c) Plano de
Trabalho para o Movimento Espírita

Brasileiro – Diretriz 7 – A Participação
na Sociedade. Participaram do evento:
USE Regional: 1 ‑ USEs Intermunicipais:
3 ‑ Centros Espíritas: 6 ‑ Representantes
de Centros Espíritas: 19 pessoas, quando
todos os Centros Espíritas adquiriram o
Manual de Apoio ao SAPSE para estudo
e aplicação, conforme suas específicas
necessidades. A USE Regional Ilha Sol‑
teira adquiriu exemplares do Manual para
encaminhamento aos Centros Espíritas
que não puderam se fazer presentes. O
aproveitamento foi excelente contando
com a participação dos presentes na
apresentação de questões e relatos de
vivências e ocorrências pertinentes aos
temas tratados.
No dia 10 de abril passado foi reali‑
zado o Seminário com os mesmos temas,
promovido pela USE Regional Jaú, com o
apoio da USE Intermunicipal de Jaú. Nes‑
sa oportunidade tivemos a participação:
USE Regional: 1 ‑ USEs Intermunicipais:
6 ‑ Centros Espíritas: 8 ‑ Representantes
de Centros Espíritas: 16. Todos os Centros
Espíritas adquiriram o Manual do SAPSE
para estudo e aplicação, conforme suas
próprias necessidades. A USE Regional
e Intermunicipal Jaú adquiriram exem‑
plares do Manual para encaminhamento
aos Centros Espíritas que não estavam
representados e na última parte do se‑
minário abriu‑ se a oportunidade para
apresentação de perguntas, manifestações
e colocações de problemas referentes aos

A cada reunião do grupo de doutrina era possível dimensionar o tamanho do evento. No total
eram 80 monitores das 4 regiões do estado trabalhando harmonicamente pelo mesmo ideal.
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temas que haviam sido tratados. Houve,
então, a participação efetiva dos pre‑
sentes, enriquecendo‑se com essa troca
o Encontro realizado. Na programação
do Departamento estão agendados os
Seminários a serem realizados nas USEs
Regionais de Ribeirão Preto, na cidade de
Ribeirão Preto, em 22 de maio de 2011,
domingo, e na Regional de Assis, na ci‑
dade de Assis, em 20 de maio deste ano.
“Numa sociedade organizada segundo
a lei do Cristo, ninguém deve morrer de
fome.” (Questão nº 930 de O Livro dos
Espíritos, Allan Kardec. Ed. FEB)

Dirigente Espírita

vamos encontrar companheiros, assim
como nós, vivenciando as mesmas dores e
lutas acerbas. Diante disso, vão chegando
em profusão os filhos do calvário, nossos
irmãos e irmãs de luta humana procurando
consolo e orientação, esperançosos em
encontrar um ambiente acolhedor, um
oásis para suas provações. Instigados
por estas questões, procuraremos debater
estes temas em busca de soluções e alter‑
nativas. Por isso, pedimos a todos que nos
enviem suas ideias e projetos que estejam
desenvolvendo neste sentido, para que
possamos construir juntos propostas para
minimizar as dores, fortalecer os cora‑
ções e nossa fé, para que continuemos
trabalhando na seara de Jesus pelo bem
de todos.

ATENDIMENTO ESPIRITUAL NO
CENTRO ESPÍRITA

Fernando de Oliveira Porto
atendimentoespiritual@usesp.org.br
EDUCAÇÃO ESPÍRITA DA INFÂNCIA

Queridos amigos e amigas, traba‑
lhadores da seara espírita. Gostaria de
aproveitar este espaço para falar de um
tema que está em discussão na área de
Atendimento Espiritual no Centro Es‑
pírita: cuidados e apoio ao trabalhador
espírita. Entre os dias 15 e 17 de abril,
a Comissão Regional Sul do Conselho
Federativo Nacional se reunirá para
trocar informações e levantar propostas
sobre este importante tema, tudo isso
embasado no Plano de Trabalho para o
Movimento Espírita (2007‑2012). Quan‑
do analisamos as diretrizes, objetivos, as
ações e projetos sugeridos, percebemos
a ênfase no treinamento e capacitação
dos trabalhadores, principalmente nos
aspectos operacionais, administrativos e
doutrinários. No entanto, preocupa‑nos
a saúde mental e espiritual dos seareiros
espíritas. As adversidades e desafios que
acometem a todos nós na atualidade são
cada vez maiores. As dificuldades no
sustento do lar, no equilíbrio dos relacio‑
namentos e o mundo do trabalho cada vez
mais competitivo são alguns dos fatores
que poderíamos elencar. Além disso,
devemos considerar os próprios conflitos
que cada um de nós ainda traz em seu
âmago, uma vez que nos encontramos em
processo de reeducação no planeta Terra.
Quando chegamos ao Centro Espírita,
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Martha Rios Guimarães
infancia@usesp.org.br

A procura por informações que
possibilitem a implementação ou aper‑
feiçoamento da atividade que visa levar
o conhecimento espírita a crianças e
adolescentes tem se mostrado cada vez
maior e norteado o nosso trabalho. Tendo
como programa A atividade de Educação
Espírita Infantil; Objetivos; Componentes
do Processo Educativo; Estruturando o
Departamento; Planejamento (setor –
programa de aulas – aulas) e Recursos
Didáticos, os cursos possuem linguagem
simples e uma forma objetiva e baseada
em exemplos práticos e positivos. Conhe‑
ça o calendário do setor para este bimes‑
tre. As vagas são limitadas e informações
podem ser obtidas pelo e‑mail infancia@
usesp.org.br.
• 17 de abril de 2011 (domingo) – das
8:30 às 13 horas
Fraternidade Espírita Auta de Souza
(USE Jabaquara) – Rua Loefgreen,
1428 – São Paulo/SP
• 14 de maio de 2011 (sábado) – das
8:30 às 13 horas
Centro Espírita Verdade e Luz – Rua
Benedito Almeida Bueno, 35 Centro –
Atibaia/SP (perto da Rodoviária)

• 11 de junho de 2011 (sábado) – das 13
horas às 17 horas
Vinhedo/SP – local a confirmar.

EDUCAÇÃO E FAMÍLIA

Adalgiza Campos Balieiro
educacao@usesp.org.br

Na reunião da Comissão Regional Sul
foi feita a apresentação da proposta de
uma ação educativa para trabalhadores do
Centro Espírita, com distribuição de ma‑
terial alusivo à ação. Houve muita movi‑
mentação sobre o assunto nos intervalos e
horas de confraternização deste encontro.
No estado temos dois polos que tratam do
trabalho: em São Paulo na sede da USE
e em Ribeirão Preto, âmbito da USE In‑
termunicipal, datas de encontros podem
ser obtidas no e‑mail indicado. Para os
interessados no material, basta que haja
a manifestação e o mesmo também será
fornecido via e‑mail. Sentimos de suma
importância o envolvimento de pessoas
nesta tarefa, razão pela qual aguardamos
manifestações.
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de Mocidade para os Espíritos desencar‑
nados; Tipos de Espíritos que podem estar
presentes nesses Encontros; Importância
da vibração, do pensamento e do senti‑
mento uníssonos no bem.
Também foi falado no Evento sobre
os 150 anos de O Livro dos Médiuns (vide
matéria nesta edição). A reunião que
durou aproximadamente duas horas teve
ampla participação de todos os jovens
participantes em um debate que mostrou
‑nos o preparo, o discernimento e a união
dos jovens useanos do Estado. Nós do
Departamento ficamos muito felizes, e
agradecidos, com a troca de experiências
e com a empolgação dos jovens na pre‑
paração da COMJESP.
Lembramos que o Departamento de
Estudo e Educação da Mediunidade está
à disposição de Dirigentes e Trabalhado‑
res que tiverem dúvidas sobre quaisquer
assuntos relacionados à Mediunidade.
Envie suas dúvidas pelo e‑mail eem@
usesp.org.br: o seu canal de Mediunidade
com a USE Estadual São Paulo.

Dirigente Espírita

ESDE com segurança. Basta entrar em
contato conosco pelo e‑mail esde@usesp.
org.br ou pelo telefone (11) 2950.6554,
ou ainda visite o site www.usesp.org.br.

RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS

Merhy Seba
rpi@usesp.org.br

Já estamos praticamente iniciando o
quinto mês do ano e o Calendário Espírita
nos informa que logo em junho (de 1° a
5 ), comemoraremos o 64º aniversário de
fundação da USE.
É uma excelente oportunidade para
levar ao novo segmento de público que
adentra o centro espírita, pela primeira
vez, esclarecimentos sobre a história
da USE: sua origem, os fatos que le‑
varam à sua fundação como entidade
coordenadora do movimento espíri‑
ta estadual – de fato e de direito – e,
principalmente, as pessoas que se en‑
volveram nesses acontecimentos histó‑
ricos de 1947, quando a USE passou a
existir.

Essas informações devem nortear o
trabalho que se faz em torno da tarefa
de Unificação do Movimento Espírita
Estadual, considerando dois segmentos
distintos de públicos: o público espírita
atuante (os chamados veteranos) que
apresenta duas vertentes: a maioria que
conhece a história, mas não a divulga e
a outra vertente, a minoria, que não só
divulga como também vivencia e traba‑
lha para a sua expansão; e, finalmente, o
segmento de público novato que, recen‑
temente passou a frequentar os centros es‑
píritas que desconhece a história, porque
ninguém lhe contou.
O momento pede, que além da histó‑
ria que deu origem à USE, é extremamen‑
te importante que divulguemos os funda‑
mentos que justificaram o aparecimento
da USE, no cenário espírita estadual. E
isto é tarefa dos centros espíritas unidos
à USE, através de seus departamentos e
mais especificamente, o de Comunicações
e Relações Públicas.
Em função desse objetivo, colocamo
‑nos à disposição para maiores detalhes.
Fale com a gente. Vamos contar a todos a
história da USE e como você pode fazer
parte dela.

ESTUDO SISTEMATIZADO DA
DOUTRINA ESPÍRITA

Mário Gonçalves
esde@usesp.org.br
ESTUDO E EDUCAÇÃO DA MEDIUNIDADE

Paulo Ribeiro
eem@usesp.org.br

O Departamento esteve presente na
Reunião de Monitores da COMJESP 2011
que realizou‑se nos dias 19 e 20 de março
de 2011, no Grupo Espírita Auta de Souza,
em Santana, São Paulo. Essa reunião foi
uma das reuniões preparatórias ao Evento
Estadual da Mocidade – COMJESP 2011,
que contou com aproximadamente ses‑
senta jovens de várias regiões do Estado
de São Paulo.
Estivemos presente no sábado
(19/03/2011), fazendo um debate com
os jovens levando o tema: “Mediunidade
na Adolescência”. Conversamos sobre:
As fases da explosão da Mediunidade no
Corpo Físico; Formas de Comunicação
dos Espíritos conosco; Importância dos
Estudos; Importância das concentrações

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 Paulista
de Monitores do ESDE que será rea‑
lizado em Sorocaba, nos dias 9 e 10 de
julho (veja a programação completa na
página 13).
No bimestre anterior as USEs In‑
termunicipais de Limeira, Bebedouro e
Cotia, juntamente com este departamen‑
to, realizaram um curso para preparação
de monitores do Estudo Sistematizado
da Doutrina Espírita em suas áreas de
atuação. Considerando os três eventos,
mais o curso realizado na sede da USE
Estadual, tivemos a participação de 25
cidades, representadas por 120 pessoas
interessadas neste trabalho.
A USE de sua região também pode
realizar este treinamento, e implantar o
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CAMPANHA
EVANGELHO NO
LAR E NO
CORAÇÃO –
PLANTÃO TIRA‑
‑DÚVIDAS
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Casas Espíritas seguirem o conteúdo das
obras kardequianas e, claro, da união e
respeito entre os trabalhadores.
Semana Espírita em Osasco

O

Merhy Seba
rpi@usesp.org.br
Pergunta: Há algum inconveniente
em se fazer a reunião do Evangelho no
Lar e no Coração na mesma semana em
que um familiar desencarnou?
Resposta: Não há qualquer inconve‑
niente. Considerando o princípio que a
vida continua, a família deve dar conti‑
nuidade aos seus hábitos salutares, como
a reunião do Evangelho no Lar, mantendo
o mesmo dia e horário, pois, uma das
finalidades é harmonizar os corações do
grupo familiar. É, também, uma maneira
de demonstrar àquele que retornou à es‑
piritualidade que os valores morais con‑
quistados pela família permanecem. Por
outro lado, o familiar que desencarnou
irá se beneficiar dos efeitos das preces
que lhe forem direcionadas, conforme nos
informa a literatura espírita.
Pergunta: É certo ensinar a fazer
a reunião do Evangelho no Lar e no
Coração na casa de vizinhos, por conta
de desconhecerem como se faz o Evan‑
gelho no Lar?
Resposta: Como se trata de vários
vizinhos, o centro espírita mais próximo
dessas casas, deve ser comunicado e, a
partir daí, o centro espírita deve pro‑
videnciar que uma equipe – composta
geralmente, de duas ou mais pessoas
qualificadas, isto é que conheçam os ob‑
jetivos da campanha e possam orientar
as famílias quanto ao modo de fazer a
reunião ‑ agende a visita a esses lares,
de tal forma que os atendimentos fiquem
impessoais, a exemplo de visitas para
passes.
É perfeitamente compreensível que,
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em se tratando de um vizinho amigo,
com o qual tenhamos amizade, de longa
data, e saibamos de suas inclinações
filosófico‑religiosas, possamos ensiná‑lo
a fazer a reunião do Evangelho no Lar,
sem envolvimento do centro espírita; mas
são casos excepcionais, em que a cautela
e o bom-senso também devem predominar,
a fim de evitar distorções e eventuais
consequências desagradáveis nesse tipo
de relação.
É fundamental que o centro espírita

se preocupe em ter e manter essa frente
de trabalho, a fim de dar suporte à cam‑
panha de implantação do Evangelho no
Lar e no Coração.
E, sem qualquer pretensão futu‑
rística, pode‑ se afirmar que pedidos
dessa natureza se multiplicarão geo‑
metricamente, daqui para frente, em
função das dificuldades de ordem moral
e espiritual, em decorrência dos efeitos
da fase de transição, pela qual passa a
Humanidade.

INSTITUTO BAIRRAL
Clínicas Psiquiátricas
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

Edições USE –
Folhinha Espírita

evento podem ser obtidas pelo e‑mail:
usesantana@usesantana.com.br

A USE está lançando uma nova
folhinha espírita, desta feita com o tema
“Mediunidade a serviço do Amor”, ho‑
menagem aos 150 anos de O Livro dos
Médiuns e ao Centenário de Francisco
Cândido Xavier, vivenciado nos últimos
meses pela comunidade espírita. A folhi‑
nha é permanente, confeccionada pela
EME com fino gosto, cores e imagens
agradáveis, frases e informações sele‑
cionadas com muita atenção e carinho.
Os dias pares são destinados a frases de
Chico Xavier e os dias ímpares à infor‑
mações e conteúdos relacionados com O
Livro dos Médiuns.
A organização da edição é de Neli
Del Nery Prado, que contou com a co‑
laboração de Rosana Amado Gaspar e
Aparecido José Orlando. A tiragem é de
5.000 exemplares, a impressão e acaba‑
mento ficaram sob a responsabilidade
da EME. O produto já está à venda,
tem o preço de capa de vinte reais. Há
condições especiais para distribuidores,
clubes do livro e casas espíritas, para
isto contatar a USE, através do e‑mail
use@usesp.org.br ou o telefone (11)
2950.6554. O resultado da venda deste
produto, cada unidade, significa um tijo‑
lo para a reforma da sede social da USE.
Adquira, fique com uma peça valiosa e
coopere conosco!

André Trigueiro faz palestra sobre
prevenção ao suicídio no Butantã
O jornalista, especializado em Ges‑
tão Ambiental, esteve em São Paulo para
apresentar a palestra A valorização da
vida e a prevenção do suicídio, em 17
de abril de 2011, pela USE Pinheiros
‑ zona oeste de São Paulo.
“Aconteceu na Casa Espírita”
adaptado para os palcos
A SEB Mínimos, USE Tatuapé, rea‑
lizou em 14 de maio de 2011, a apresen‑
tação da peça Aconteceu na Casa Espírita – adaptada da obra de mesmo nome.
O conteúdo alerta para a importância das

A USE Osasco realizou a 30ª Feira
de Livros, de 2 de abril a 7 de maio e a
22ª Semana Espírita, cujo tema central
foi Educação e Família. O evento acon‑
teceu entre 16 e 29 de maio de 2011 com
palestras e outras atividades variadas.
Cuba é o segundo país em número
de Centros Espíritas
A cidade de Bayamo, em Cuba,
sediou o 6º. Congresso Espírita Centro‑
americano e do Caribe e o 27º Congresso
Espírita Cubano, em abril, tendo como
tema central “Pela Unidade e a Educação
Mediúnica em Cuba”, em homenagem
aos 150 anos de O Livro dos Médiuns.
Previamente ao evento o representante
do Conselho Espírita Internacional
(CEI), Sr. Antonio César Perri de Carva‑
lho, visitou o busto de Allan Kardec em
praça pública de Havana. Foi confirmado
que em Cuba há 535 Sociedades Espíri‑
tas registradas junto ao Governo, o que
coloca Cuba como 2º país do mundo em
quantidade de Centros Espíritas.

2º Encontro da Família Espírita
da Zona Norte/SP
A USE Distrital Santana realizará
em 26 de junho de 2011, em Guarulhos,
o “2º Encontro da Família Espírita da
Zona Norte”, com tema central “Família,
Vida e Sociedade”, a programação conta
ainda com atividades artísticas, praça de
alimentação, praça da criança e o convite
custa R$ 20,00. Mais informações do
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