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União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

Veteranos 
da USE São Paulo 

se reúnem para 
comemorar os 

64 anos 
da instituição

Em tarde emocionante, os veteranos da unificação são homenageados na 
sede da USE SP como parte das comemorações de 64 anos da federativa.
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DIRIGENTE ESPÍRITA 
ANO XXI – Nº 124  – JULHO/AGOSTO de 2011
Veículo de Comunicação da USE
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

Veteranos 
da USE São Paulo 

se reúnem para 
comemorar os 

64 anos 
da instituição

Em tarde emocionante, os veteranos da unificação são homenageados na 
sede da USE SP como parte das comemorações de 64 anos da federativa.

Dia 18 de junho, na sede social da 
União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, vivemos um momento espe‑
cial com a presença dos veteranos da USE 
SP, homenageados pela Regional São Paulo 
em reunião comemorativa aos 64 anos de 
fundação desta federativa.

Eles foram chegando de mansinho, 
alguns com passos mais lentos, mas todos 
com a alegria de terem sido convidados para 
a festa. Fiquei observando a grande alegria 
que expressavam em seus olhos em virtu‑
de do reencontro. Alguns há tempos não 
vinham ao local que ajudaram a construir 
(se não materialmente, na essência), muitos 
não se viam há tempos, porém, o tempo de 
distanciamento não significou mais do que 
um breve instante para os amigos que, em 
comum, entre outros fatores, carregam o 
amor pelo movimento de unificação.

Somente os que estiveram presentes 

àquela deliciosa tarde podem descrever a 
sensação de ver, ouvir e cumprimentar os 
veteranos que tanto fizeram – e ainda fazem 
– pela Doutrina Espírita que abraçaram. 
Se os cabelos brancos (ou a falta deles, em 
alguns casos) refletiam a experiência de 
quem vem se dedicando há muito tempo à 
causa espírita, o interesse e o afeto com que 
falaram da importância da união espírita 
revelaram uma jovialidade sem igual.

Muito mais do que palavras, eles dei‑
xaram ações no caminho que percorreram. 
Muito mais do que breves discursos eles 
nos contagiaram com sua alegria, força 
e determinação para trabalhar pelo Espi‑
ritismo.

Que venham muitos outros encontros 
como esses para que, muito mais do que 
homenageá ‑los, possamos nós – da nova 
geração – aprender para, assim, dar conti‑
nuidade ao muito que eles fizeram.

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, julho de 2011

VISITE NOSSO PORTAL: www.usesp.org.br
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Mensagem da Presidência

2ª. Vice‑Presidente ‑ Nelí Del Nery Prado
e‑mail: delnery.blv@terra.com.br

USE - 64 ANOS

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): 10 de setembro de 2011, das 15 às 18 horas, estando convocados os representantes das USE´s 
Regionais.

Conselho Deliberativo Estadual (CDE): 11 de setembro 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

Sessenta e quatro anos de atividades 
completou a  União das Sociedades Es‑
píritas do Estado de São Paulo – USE  no 
último dia 5 de junho. Tem sido um traba‑
lho intenso de união, de congraçamento 
e de muita confiança entre as lideranças 
espíritas de nosso Estado.

A USE, como entidade coordenadora 
e representativa do Movimento Espírita 
Estadual no CFN – Conselho Federati‑
vo Nacional, tem por finalidade unir as 
Sociedades Espíritas; difundir o espiri‑
tismo no seu tríplice aspecto: científico, 
filosófico e religiosos e realizar trabalhos 
que por sua natureza não possam ser rea‑
lizados isoladamente pelas Sociedades 
Espíritas. 

Sua contribuição oferecendo cur‑
sos, seminários, encontros e a troca de 
informações entre as casas espíritas, 
através de seus representantes tem sido 
a tônica de todas diretorias. Encontros 
e cursos foram realizados e outros se‑
rão no transcorrer deste ano de 2011, 
para os quais todas as casas espíritas 
receberam e recebem convites: Curso de 
Formação de  Educadores Espíritas da 
Infância, COMJESP – Confraternização 
das Mocidades e Juventudes Espírita do 
Estado de São Paulo, Encontro Estadual 
de Mediunidade, Encontro Paulista de 
Monitores do ESDE, Encontro Estadual 
do Departamento de Educação, Encontro 
Fraterno de Unificação, Encontros de Es‑

clarecimento sobre o manual do SAPSE, 
e Gestão à Casa Espírita.

A USE tem realizado reuniões tri‑
mestrais com suas Regionais e semestrais 
com as Intermunicipais, Municipais 
e Distritais; tem contribuído junto ao 
CFN com propostas de trabalhos como 
a Campanha do Evangelho no Lar; na 
elaboração do opúsculo “Orientação ao 
Centro Espírita”, editado pela FEB e 
amplamente distribuído a todas as Casas 
Espíritas de nosso estado;  contribuiu 
também na elaboração do “Orientação 
aos Órgãos de Unificação”; “Manual de 
Apoio para as Atividades do Serviço de 
Assistência e Promoção Social Espírita 
– SAPSE”; e tantos outros trabalhos, 
cumprindo assim o compromisso com 
o Movimento Espírita do Estado de São 
Paulo e com o Plano de Trabalho para o 
Movimento Espírita editado pela FEB, 
que tem por finalidade promover e reali‑
zar o estudo, a divulgação e a prática da 
Doutrina Espírita colocando‑a ao alcance 
e a serviço de todos os seres humanos, 
cumprindo assim, a sua missão, que é a 
de “... Instruir e esclarecer os homens, 
abrindo uma nova era para a regeneração 
da Humanidade”. (O Livro dos Espíritos. 
Ed. FEB, 2006. “Prolegômenos”).

A USE nesses sessenta e quatro anos 
de atividades tem mantido contato com 
os representantes das casas espíritas e dos 
órgãos de unificação, sobre suas experi‑

ências; tem evitado a disseminação de 
práticas exóticas, que nada têm a ver 
com o Espiritismo; tem concorrido para 
o desaparecimento do personalismo 
individual ou de grupos; tornado o meio 
espírita uma força social cada vez mais 
necessária, mais útil e mais eficiente para 
a evolução humana no sentido espiritual 
e fraterno; tem evitado o desvirtuamento 
da Doutrina por força de interpretações 
capciosas e individualistas – tudo isso em 
atendimento as suas normas estatutárias.  

Essas  atividades e propostas de tra‑
balho têm sido colocadas à disposição 
das Casas Espíritas de forma amorosa 
e fraterna, sem imposições, mas com 
muito respeito.

Lembremos as orientações de Eras‑
to (Paris, 1863), quando no capítulo 
XX, em  “O Evangelho Segundo o 
Espiritismo”,nos fala da “Missão dos 
Espíritas”: “Marcha, pois, avante, fa‑
lange imponente pela tua fé! Diante de 
ti os grandes batalhões dos incrédulos 
se dissiparão, como a bruma da manhã 
aos primeiros raios do Sol nascente.”  
“Arme‑se a vossa falange de decisão e 
coragem! Mãos à obra! O arado está 
pronto; a terra espera; arai! Ide e agra‑
decei a Deus a gloriosa tarefa que Ele 
vos confiou; mas, atenção! Entre os 
chamados para o Espiritismo muitos se 
transviaram; reparai, pois, vosso caminho 
e segui a verdade.”
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Perfil

Julia Nezu

Merhy Seba,  74  anos,  nasceu em Pirangi ,  no estado 
de São Paulo e é professor e publicitário.  Mestre em 
Comunicação e Marketing e em Pedagogia,  é casado 
com Maria Clélia Mendonça Seba, com que tem quatro 
filhos e cinco netos. Responsável por muitas campanhas 
espíritas de sucesso, a maioria adotada pela Federação 
Espírita Brasileira (FEB), aonde atua na área de Comu-
nicação, é Diretor de Relações Públicas da USE SP e o 
entrevistado desta edição.

Dirigente Espírita: Desde quando 
e como chegou ao Espiritismo?

Merhy Seba: O meu primeiro 
contato com o Espiritismo ocorreu 
em 1966, quando me casei; através 
de minha sogra, Da. Iracema dos Reis 
Mendonça (D.Beth), conheci o Prof. 
José Herculano Pires e sua esposa, 
D. Virgínia. Tive a oportunidade de 
desfrutar do convívio e da amizade 
desse casal e receber as primeiras 
orientações sobre a Doutrina Espírita, 
bem como conhecer aspectos curiosos 
sobre a personalidade de Allan Kardec 
que marcaram profundamente a minha 
formação doutrinária. 

DE: E na USE?
MS: Minha relação com a USE 

começou em 1967, através de várias 
atividades iniciadas no Regional Me‑
tropolitano Espírita  ‑ CME (atual USE 
Regional São Paulo), onde ministrei 
o I Curso Intensivo de Propaganda 

(Anuário Espírita de Araras, 1972), 
culminando nesse mesmo ano, com o 
lançamento da campanha Comece pelo 
Começo. Nesse período, participei da 
equipe que idealizou e fundou o pro‑
grama radiofônico Momento Espírita, 
na Rádio Boa Nova (Guarulhos) e, 
mais tarde, ao exercer a direção do 
Depto. de Divulgação da USE, respon‑
di pela direção do jornal Unificação 
(atual Dirigente Espírita) por 12 anos 
consecutivos.

DE: Conte ‑nos sobre a sua partici‑
pação nas campanhas da USE.

MS: Dentre as campanhas, mere‑
cem destaque: Comece pelo Começo 
(1972), cujo objetivo foi popularizar 
as Obras da Codificação Espírita, em 
função das repercussões da entrevista 
de Chico Xavier, na TV Tupi – Canal 
4, em julho de 1971; a campanha O 
Melhor é Viver em Família, Aper‑
te mais esse laço (1994) – foi uma 

contribuição do Movimento Espírita 
Brasileiro ao Ano Internacional da  
Família  – instituído pela ONU e a cam‑
panha do Evangelho no Lar e no Cora‑
ção (2005), cuja proposta foi resgatar 
essa prática tão salutar da reunião em 
família, em torno do Evangelho de Je‑
sus. A primeira, Comece pelo Começo, 
que em 2012 completará 40 anos, é o 
carro ‑chefe das campanhas da USE; 
as duas últimas foram incorporadas às 
campanhas permanentes do CFN ‑FEB. 
A campanha do Evangelho no Lar e 
no Coração foi incorporada à  Área de 
Atendimento Espiritual das Comissões 
Regionais do CFN. 

DE: E nos congressos da USE e 
de outras entidades?

MS: Minha estreia em congressos 
aconteceu no I Congresso Espírita 
Mundial (Brasília, 1989), promovido 
pela FEB, quando apresentei a campa‑
nha institucional do Espiritismo com 

Merhy idealizou algumas das mais importantes 
campanhas espíritas do Brasil
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o mote “Pense Nisso. Pense Agora” – 
uma campanha de caráter institucional 
que procurou popularizar os princí‑
pios do Espiritismo, sem qualquer 
propósito proselitista. Desde 1992, 
atuando como Coordenador da Área 
de Comunicação Social das Comissões 
Regionais do CFN tive a oportunidade 
de participar de inúmeros 
congressos nacionais e re‑
gionais, mas o que mais me 
empolga e gratifica são as 
oficinas de comunicação, 
que permitem a interação 
com os participantes – o que 
possibilita um aprendizado 
enriquecedor.

DE: Qual é o papel da 
área de Comunicação Social 
Espírita, do CFN da FEB? 

MS: É estimular e faci‑
litar a implantação, o desen‑
volvimento e a manutenção 
de departamentos de Co‑
municação Social Espírita 
nas federativas estaduais. 
Assim, a área de CSE ofe‑
rece suporte fi losófico, 
técnico e ético, através de 
reuniões regionais e eventos, como 
seminários, oficinas e cursos. Vale 
lembrar que o contato via Internet 
tem gerado grande interação entre 
os trabalhadores da área, diante da 
dimensão continental de nosso país. 
Atualmente, todas as federativas 
estaduais têm o seu departamento de 
Comunicação Social Espírita – o que 
nos permite trabalhar com uma equipe 
formada por 27 estados.

DE: Foi lançado na reunião da Co‑
missão Regional Sul, no RJ, no dia 16 
de abril, do corrente ano, o Manual de 
Comunicação Social Espírita. Quais os 
objetivos propostos? Como ter acesso? 

MS: É uma ferramenta que permite 
ao trabalhador da área de Comuni‑

cação Social encontrar sugestões de 
como elaborar projetos de comunica‑
ção, campanhas publicitárias e peças 
de informação – atendendo, assim, às 
necessidades dos Centros Espíritas 
e das federativas estaduais. Como o 
próprio nome sugere, o manual orienta 
“como fazer”, por isso mesmo, é sus‑

cetível de mudanças e atualizações, 
em função da velocidade das inova‑
ções tecnológicas. É um trabalho que 
deverá ser aperfeiçoado com o tempo 
e com a colaboração de todos.

O maior mérito deste Manual 
foi resgatar o documento Princípios 
e Diretrizes da Comunicação Social 
Espírita aprovado pelo Conselho Fe‑
derativo Nacional, em 1993, que reúne 
os fundamentos filosóficos e ético‑
‑doutrinários que norteiam a atividade 
da Comunicação Social Espírita, com 
base no Evangelho de Jesus e nas 
Obras da Codificação Espírita.

Com relação ao acesso a este 
manual estará disponível aos interes‑
sados, bastando acessar o endereço: 
cfn@febnet.org.br.

DE: Como você vê a atuação dos 
comunicadores espíritas na atualida‑
de? O que precisa ser melhorado?

MS: A atuação no contexto do 
t rabalho coordenado pelo  CFN 
apresenta ‑se dinâmica: constata‑
‑se, atualmente, nas 27 equipes o 
predomínio da unidade temática de 

campanhas, não obstante 
adequadas às peculiarida‑
des regionais e a interação 
entre os setores das fede‑
rativas espíritas estaduais. 
Essa conquista é fruto de 
quase duas décadas de es‑
forços, reconhecendo que 
não basta ter boa vontade 
para exercer a função de 
comunicador, é preciso 
capacitar ‑se, conhecen‑
do não só doutrina, mas 
agregar conhecimento es‑
pecífico da área e dominar 
as novas tecnologias de 
comunicação. Outro fator 
essencial é trabalhar em 
equipe, pelos próprios be‑
nefícios que proporciona: 
consistência doutrinária, 
impessoalidade, agilidade 

e, sobretudo, continuidade. Ora, o que 
precisa ser melhorado senão apertar 
mais os laços com os companheiros 
de ideal e compartilharmos sonhos e 
realizações?  “Toda força será fraca, 
se não estiver unida”, já dizia Jean 
de La Fontaine.

DE: Suas considerações finais
MS: Agradeço a oportunidade 

dessa entrevista e quero registrar a 
minha gratidão a todas as pessoas 
que estão contribuindo na construção 
do trabalho federativo voltado à co‑
municação social. Em especial, sou 
eternamente grato à minha esposa, 
Maria Clélia pelo incentivo e apoio 
incondicionais às minhas andanças 
por esses brasis afora. 

Com sua esposa, companheira de ideal e incentivadora no 
trabalho na seara espírita, Maria Clélia
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O projeto PLC 189/10, de autoria 
do Poder Executivo, cria o SUAS  ‑ 
Sistema Único da Assistência Social, 
nos moldes do SUS, foi aprovado pelo 
Senado, seguindo para assinatura da Pre‑
sidente.  A assistência social passa a ser 
descentralizada e compartilhada nos três 
âmbitos do governo (federal, estadual e 
municipal).  Os municípios, os estados 
e a União deverão co financiar a política 

de assistência social.
O objetivo do SUAS é a proteção 

da família, maternidade, infância, ado‑
lescência e velhice.  Haverá controle 
social, monitoramento e avaliação das 
respectivas políticas.

Para as organizações sociais que 
praticam a assistência social, não haverá 
mais a certificação do CNAS, o CE‑
BAS, mas para serem aceitas como tais, 

deverão estar inscritas nos respectivos 
Conselhos Municipais, COMAS, até 
2012, renovando a respectiva inscrição. 
Se já estiverem cadastradas, dentro das 
normas estabelecidas pela lei 12.101/10. 
Recomendamos, portanto, que as casas 
espíritas entrem em contato com os 
respectivos COMAS de suas cidades, de 
modo a adequar ‑se às novas exigências, 
dentro do prazo legal.

Em setembro Encontro de Mediunidade 
enfocará temas pedidos pelo próprio público

Departamento de Estudo e Educação Mediúnica
eem@usesp.org.br

Após a aprovação do encontro reali‑
zado em março último, o Departamento 
de Estudo e Educação Mediúnica da 
USE Estadual São Paulo, em conjunto 
com o Departamento de Orienta‑
ção Doutrinária da USE Regional 
São Paulo, promoverá o Encontro 
Estadual de Mediunidade em 21 
de agosto de 2011, domingo, das 
8:30 às 13 horas, na Rua Gabriel 
Piza, 433, perto do metrô Santana, 
zona norte de São Paulo. O tema 
central será “O Centro Espírita e 
a Educação Mediúnica” e o dife‑
rencial da iniciativa fica por conta 
do temário, definido a partir de 
sugestões do público presente ao 
evento anterior devendo, portan‑
to, atender de forma mais direta 
os anseios dos trabalhadores das 
Casas Espíritas.

A atividade se dividirá em 
três blocos, com exposição da 
equipe da USE São Paulo, sendo 
o primeiro deles “A Mediunidade 
na Casa Espírita” (importância 
da mediunidade, principais tipos, 

Neyde Schneider  ‑ Secretária Geral

Projeto altera a Lei de Assistência Social

animismo, etc); seguido de “Formação 
dos Médiuns” (perfil dos médiuns, co‑
nhecimento da base doutrinária, tipos 
de mediunidade em uma reunião, etc) 

e finalizando com “Estrutura da Reu‑
nião” (formato da reunião, distribuição 
de tempo e tarefas, histórico da reunião, 
avaliação, etc). Visando estimular a 

participação dos presentes e a dis‑
cussão dos diversos aspectos que 
envolvem o fenômeno mediúnico, 
bem como a forma que ela é desen‑
volvida dentro da Casa Espírita, o 
encontro contará com parte expo‑
sitiva e, também, com espaço para 
perguntas e troca de experiências. 
Uma vez que as vagas são limita‑
das, os interessados deverão se ins‑
crever até 14 de agosto de 2011 (ou 
até as vagas acabarem), ligando 
para os telefones (11) 2950.6554 
ou (11) 8363.7012. As inscrições 
também podem ser efetuadas pelo 
site da USE Estadual São Paulo:  
www.usesp.org.br, onde consta 
uma ficha de inscrição.

“USE SP continua prestigiando e 
comemorando o Sesquicentenário de 
O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. 
Ele será, uma vez mais, a base para o 
Encontro de Mediunidade”.
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A sede da União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo, na 
zona norte da capital paulista, abriu 
suas portas em 18 de junho último 
para uma reunião nostálgica onde os 
pioneiros da unificação paulista – e 
outros colaboradores mais novos, po‑
rém, igualmente, importantes – foram 
homenageados, em uma iniciativa que 
marcou a comemoração dos 64 anos da 
entidade. A cerimônia, simples, porém 
repleta de emoção, contou com a co‑
laboração de cada órgão da Regional 
São Paulo, no sentido de indicarem um 
ou mais representantes de suas regiões 
que tenham atuado na implantação e 
consolidação da unificação dos espíri‑
tas paulistas.

Estiveram presentes pelas Distritais 
da USE Regional São Paulo os seguin‑
tes trabalhadores: Brás/Mooca: Nelson 
Luiz e Vicente Moreira Crispim; Casa 
Verde: Etevaldo de Souza e Raimundo 
Nonato Porto; Centro: Joaquim Soares 
(Juca) e Sander Salles; Freguesia do 
Ó: Rosana Gaspar; Penha: Geraldo 
Spínola; Pinheiros: Elfay Luiz Apollo 

e Geraldo Garcia; Pirituba: Antonio 
Cóscia, José Domingos e Waldemar 
Fabris; Ibirapuera: Antonio Carlos 
Amorim e Suzete Amorim; São Miguel 
Paulista: Maria José dos Santos; Tatua‑
pé: Antonio Meneguetti e Agostinho 
Andreoletti e Tucuruvi: Éder Fávaro e 
Milton Felipeli. Pelas Intermunicipais, 
os representantes que compareceram 
foram Wladisney Costa, USE Cotia: 
Madalena de Oliveira, USE Carapicuí‑
ba e Armando Pantolfi, USE Guarulhos. 
Foram homenageados, ainda, represen‑
tantes da USE Estadual São Paulo. A 
lista foi encabeçada pelo ex ‑presidente 
da Estadual, Antonio Schiliró e contou 
com José do Prado Junior (Pradinho); 
Julia Nezu, Neyde Schneider e Paulo 
Ribeiro. Além dos citados acima, Edson 
Maria Oliveira (USE Jabaquara) Anto‑
nio Artoni (USE Lapa); Alda Sandrim 
e Maria Isabel da Silva (USE Vila Ma‑
ria), Altivo Ferreira e Paulo Roberto P. 
Costa (ambos pela USE Estadual SP) 
não puderam comparecer por motivos 
particulares, mas receberam os aplausos 
do público presente.

Todos os homenageados receberam 
um volume de O Livro dos Espíritos, de 
Allan Kardec, simbolizando que eles 
são a base da geração atual e futura no 
trabalho de unificação, e tiveram cerca 
de dois minutos para um pronunciamen‑
to, quando o amor à Doutrina Espírita 
e ao movimento de unificação foram 
constantemente citados. Entre tantos 
belos momentos, destacamos as pala‑
vras de Schiliró que, do alto de seus 94 
anos, esbanjou jovialidade, simpatia e 
convocou todos os presentes a continua‑
rem no trabalho de unir os Espíritas. Já 
Milton Felipeli usou seu tempo para ler 
uma relação (de cerca de três páginas) 
com nomes de destacados companhei‑
ros useanos, já desencarnados. Entre 
eles, Amílcar Del Chiaro Filho, Carlos 
Cirne, José Izuíno e Attílio Campanini, 
representado no evento por seu filho, 
Armando Campanini Neto. Cerca de 
80 pessoas estiveram presentes e apro‑
varam o evento que foi encerrado com 
um lindo bolo, contendo a logomarca 
da USE SP. Veja, a seguir algumas  
fotos do marcante encontro.

USE São Paulo homenageia pioneiros 
da unificação paulista em tarde 

marcada por grande emoção
Martha Rios Guimarães



Julho/Agosto de 2011 Dirigente Espírita

8

Éder Fávaro, Antonio Schiliró e Sidney Batista

Jeferson Betarelo, Martha Rios Guimarães, Éder Fávaro 
e Luiz Fernando PenteadoCerca de 80 pessoas prestigiaram o evento

Milton Felipelli, Éder Fávaro, Julia Nezu e Jeferson Betarelo

Suzete Amorim e Paulo RibeiroJoaquim SoaresSander SallesElfay Luiz ApolloAntonio Cóscia

Geraldo Garcia e Julia Nezu Agostinho Andreoletti Milton Felipelli, Geraldo Spínola e Waldemar Fabris Armando Pantolfi

Antonio Schiliró e Luiz Fernando PenteadoNeyde SchneiderÉder FávaroJosé do Prado JuniorAntonio Meneguetti
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A trajetória da União das Socieda‑
des Espíritas do Estado de São Paulo 
teve início em 5 de junho de 1947 quan‑
do foi fundada durante a realização do 
1º Congresso Espírita Estadual de São 
Paulo, com o intuito de formar, orientar 
e unir os trabalhadores espíritas. Desde 
a sua criação, a entidade vem reali‑
zando um trabalho de conscientização 
de seu público por meio de encontros, 
seminários, simpósios e cursos – que 
proporcionam, além do embasamento 
doutrinário e técnico, a troca de expe‑
riências bem sucedidas, bem como a 
reflexão de temas de interesse geral. A 
USE SP desenvolve, ainda, o programa 
radiofônico Momento Espírita, le‑
vado ao ar todos os domingos, das 
12:30 às 13:30 horas, pela Rede Boa 
Nova de Rádio; campanhas voltadas 
à difusão do espiritismo; elabora e 
distribui materiais de comunicação e, 
ainda, possui um Portal na Internet – 
ferramenta que, cada vez mais, vem se 
destacando pelos inúmeros benefícios 
que oferece aos seus usuários.

Contudo, o mais tradicional canal 
de comunicação entre essa federativa 
paulista e seu público alvo ainda é este 
jornal, Dirigente Espírita, que possui 
periodicidade bimestral, é distribuído 
em todo território nacional (e até no 
exterior, ainda que a grande maioria 
de seus leitores sejam os trabalhadores 
das Casas Espíritas de São Paulo) e 
conta com a significativa tiragem de 

mais de cinco mil exemplares. Criado 
em 1953 – com o nome de Unificação, 
sendo rebatizado com o nome atual 
em 1990 – esta importante ferramenta 
passou por modificações ao longo dos 
anos, sempre visando atender – mais e 
melhor – as necessidades de seu leitor.

Assim sendo, uma vez mais, ino‑
vamos nosso informativo visando levar 
aos Dirigentes e Trabalhadores infor‑
mações úteis para o cotidiano das Casas 
Espíritas. Desta maneira, as suas quatro 
páginas centrais trazem o Suplemento 
“Como Fazer”. A ideia é tratarmos de 
forma clara, objetiva e direta, os mais 
variados temas que compõem as ativi‑
dades e serviços das instituições, pro‑
porcionando a troca de experiências bem 
sucedidas que poderão ser implantadas 
(em sua totalidade ou com adaptações) 
para promover a melhoria na qualidade 
da sociedade e, consequentemente, do 
movimento espírita.

Esperamos que essa ação simples 
possa oferecer ainda mais atrativos 
para leitura de nosso jornal e, desde já, 
convidamos cada leitor para colaborar 
na construção de um informativo cada 
vez mais adequado aos seus anseios e 
necessidades diárias na difícil tarefa 
de conduzir de forma harmoniosa os 
rumos da Casa Espírita. Assim, aguar‑
damos seus comentários, sugestões de 
temas a serem abordados, enfim, sua 
participação, já que acreditamos plena‑
mente na máxima “A USE somos todos 

nós” e, por isso, “Juntos, podemos fazer 
mais” ... e melhor.

Para abrirmos esse suplemento 
optamos por falar sobre a União das 
Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo para que, uma vez mais, 
possamos unir nossos esforços e nos‑
sos corações na divulgação do maior 
movimento de união espírita que existe 
no planeta.

Conheça a USE  ‑ União das So‑
ciedades Espíritas do Estado de São 
Paulo

Entidade coordenadora e represen‑
tativa do movimento espírita estadual 
no Conselho Federativo nacional – 
CFN da Federação Espírita Brasileira 
(FEB).

Como surgiu a USE SP?
A USE foi fundada em 5 de junho 

de 1947, no 1º Congresso Espírita 

S U P L E M E N T O

C O M O  FA Z E R

Departamento de Comunicação – comunicacao@usesp.org.br

Novo sup lemento  de  Dir igente Espír i ta  v i sa  levar  aos  t raba lhadores 
in fo rmações  úte i s  para  o  cot id iano das  Casas  Esp í r i tas
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Estadual.  À época as l ideranças 
espíritas que mais de destacavam 
(Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, 
União Federativa Espírita Paulista, 
Federação Espírita do Estado de São 
Paulo e Liga Espírita do Estado de São 
Paulo) se uniram a outras lideranças 
paulistas, trabalhando pela criação de 
um único órgão de unificação oficial 
e permanente.

Formada pela soma de Centros Es‑
píritas do Estado de São Paulo, a USE 
tem como base a instituição espírita, 
o que equivale dizer que é esta quem 
delibera sobre o que é melhor e mais 
conveniente para o movimento espírita 
estadual.

Qual a finalidade desta federa‑
tiva?

A USE tem por finalidade unir 
as instituições espíritas; difundir o 
Espiritismo nos seus aspectos filosó‑
fico, científico e religioso e realizar 
trabalhos que, por sua natureza, não 
possam ser realizados individualmente 
pelas instituições espíritas.

Para atender as finalidades para as 
quais foi criada, a USE facilita a troca 
de informações sobre experiências 
realizadas pelas casas espíritas, incen‑
tiva, orienta e organiza eventos para o 
ensino metódico da Doutrina Espírita, 
bem como estimula a realização de 
obras e serviços assistenciais.

Tendo por finalidade dinamizar as 
ações em todo o estado, a Diretoria 
Executiva da USE mantém vários 
departamentos especializados que 
planejam, executam e coordenam as 
atividades nas áreas de: artes, comu‑
nicação, educação, infância, finanças 
e contábil, livro, mocidade, orientação 
doutrinária, relações públicas e servi‑
ço assistencial, podendo criar outras 
áreas, de acordo com a necessidade 
do momento.

Quantas associações espíritas 
localizadas no estado de São Paulo 
formam a USE?

São cerca de 1.400 instituições 
que se unem para a manutenção, a 
expansão e o fortalecimento do movi‑
mento espírita. Debatem sobre a pre‑
servação dos princípios doutrinários 
e promovem a confraternização entre 
os adeptos do Espiritismo. Realizam 
encontros, seminários e congressos, 
cujos resultados se refletem na pró‑
pria casa espírita, ampliando os hori‑
zontes de informações e melhorando 
sua capacidade de atendimento ao 
público. Esta é a grande vantagem 
proporcionada pela participação 
compartilhada.

E como se dá a organização 
useana?

A organização da USE no Estado de 
São Paulo se dá por meio de USEs Re‑
gionais, Intermunicipais, Municipais e 
Distritais, sintonizadas com as obras da 
Codificação Espírita, a serviço da unifi‑
cação, possuindo órgãos que viabilizam 
a unificação do Movimento Espírita em 
todas as regiões do estado de São Paulo. 
Na Capital, os Centros Espíritas se reú‑
nem em torno das USEs distritais com o 
nome de um bairro; no interior, as USEs 
intermunicipais reúnem os Centros 
Espíritas de cidades circunvizinhas e 
as USEs municipais reúnem os Centros 
Espíritas de uma mesma cidade. Esta 
descentralização permitiu a divisão do 

“ Cerca de 1.400 instituições 
se unem para a manutenção, a 
expansão e o fortalecimento do 

movimento espírita ”
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estado em USEs regionais que facilitam 
e apoiam as atividades de todas as USEs 
distritais, municipais e intermunicipais.

Nesse contexto organizacional, 
a USE sugere atividades, orienta sua 
execução e facilita a transferência de 
experiências, sem condicionamentos, 
em respeito aos princípios de liberdade e 
responsabilidade que o Espiritismo indi‑
ca. Em outras palavras, não impõe, nem 
interfere nas atividades das instituições 
espíritas; procura integrar suas ações 
junto aos conselheiros e diretores das 
USEs, porque todos são trabalhadores 
das instituições unidas. Todo programa, 
colaboração e apoio são colocados à 
disposição dos Centros Espíritas, como 
sugestões e subsídios aos seus trabalhos, 
podendo a casa espírita adotá ‑los ou 
não, como pode adaptá ‑los às suas ne‑
cessidades. A instituição única continua 
a manter a sua autonomia e funcional.

E quais os benefícios proporcio‑
nados pelo movimento de unificação?
	Favorece a aproximação dos es‑

píritas para que melhor se conheçam e 
se confraternizem, criando condições 
para maior entrosamento entre as ins‑
tituições espíritas e proporcionando 
maior estabilidade e eficácia no Mo‑
vimento Espírita.
	Beneficia a troca de informações 

entre as casas espíritas, através de seus 
representantes, sobre suas vivências e 
conhecimentos em todos os aspectos 
do Movimento Espírita.
	Assegura o retorno qualitativo 

de todas as experiências para o próprio 
centro espírita e o seu aperfeiçoamento 
progressivo em todos os setores de 
suas atividades.
	Concorre eficientemente para o 

desaparecimento do personalismo in‑
dividual ou de grupos no meio espírita, 
facilitando e estimulando o desenvol‑
vimento da humildade e da renúncia, 
virtudes tão necessárias à estabilidade 
dos trabalhos coletivos.
	Gera uma imagem pública ins‑

titucional consciente, permanente e 
atuante, através da sinergia entre as 
instituições unidas, em defesa dos 
princípios do Espiritismo.
	Assegura ao meio espírita uma 

força social, cada vez mais necessária, 
mais útil e mais eficiente para a evolução 
humana no sentido espiritual e fraterno.
	Evita o desvirtuamento do Es‑

piritismo, por conta de interpretações 
equivocadas, personalistas e práticas 
nocivas, que visem interesses e ambi‑
ções pessoais, com evidente desprezo 
aos seus postulados fundamentais.
	Desestimula, ainda, a prolifera‑

ção de práticas exóticas e estranhas, 
que nada têm a ver com o Espiritismo.
	Garante a independência do Mo‑

vimento Espírita e sua autossuficiência, 
em todos os seus setores de atividades 
e, em qualquer época e circunstâncias.

	Dá sustentação ao meio espírita 
para uma sintonia maior com as forças 
espirituais que dirigem o Planeta e, 
em particular, o próprio Movimento 
Espírita.
	Contribui para assegurar a pre‑

servação dos princípios doutrinários, 
de acordo com o legado de Allan 
Kardec e dá pleno desempenho às 
finalidades do Espiritismo.

Mas, afinal, de que forma a USE 
pode ser útil para mim, enquanto 
adepto do Espiritismo, e para a so‑
ciedade espírita da qual faço parte?
	Para a troca de experiências e 

ideias que possibilitem o crescimento 
qualitativo das Casas Espíritas e dos 
seus trabalhadores.
	Na busca de soluções para pro‑

blemas comuns às instituições espíritas.
	Oferecendo parâmetros que le‑

vem a instituição e o trabalhador à cor‑
reta avaliação de sua trajetória e à im‑
plementação de melhorias constantes.
	No estabelecimento de rede de 

contatos de qualidade para ações da 
sociedade espírita.

E por que é importante que as 
Casas Espíritas tenham uma repre‑
sentação no movimento espírita?
	Para que a Doutrina Espírita 

possa crescer respeitando as bases 
kardequianas.
	Para que o Espiritismo pos‑

sa ser respeitado e, assim, ocupar 
seu papel como uma das fontes 
morais (religiosas) mais importantes 
da atualidade.
	Para que a Doutrina Espírita 

tenha espaço garantido na sociedade 
e, desta forma, passe a emitir opinião 
sobre assuntos relevantes.
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	Para que, nos momentos neces‑
sários, a sociedade em geral (mídia 
e pesquisadores em especial), tenha 
acesso a fontes seguras que possam 
falar em nome do Espiritismo.

Há alguma forma especial da 
Casa Espírita da qual faço parte 
colaborar com a USE SP?

Além de participar das reuniões e 
atividades promovidas pela União das 
Sociedades Espíritas de São Paulo (e 
divulgá ‑las), pode ajudar com atitu‑
des simples como manter atualizado 
o cadastro da instituição junto à USE 
SP (dados completos e atuais de cada 
membro da Diretoria); divulgar a to‑
dos os frequentadores da sociedade o 
que é a USE e sua importância para o 
Espiritismo; conhecer os canais de co‑
municação oferecidos pela federativa 
(jornal, site, materiais diversos, livros, 
etc) e divulgá ‑los de forma ampla a 
todos da Casa Espírita; entre outros.

A União das Sociedades Espíritas de 
SP oferece algum serviço às Casas unidas?

O principal serviço oferecido 
baseia ‑se em informações de quali‑
dade – e totalmente de acordo com a 
base doutrinária espírita – que podem 
auxiliar no desenvolvimento das ta‑
refas da Casa Espírita. Disponibiliza, 
ainda, serviços de Livraria; Biblio‑
teca Circulante com títulos diversos, 
incluindo obras básicas, clássicos e, 
até, algumas obras já esgotadas no 
mercado editorial; materiais variados 
(campanhas, palestras, mensagens, 
informativos, etc) e de grande utili‑
dade para a disseminação da Doutrina 
Espírita; orientação nas diversas áreas 
da Casa Espírita, com trabalhadores 
que possuem amplo conhecimento da 
doutrina, do funcionamento de uma 

instituição espírita e, claro, do movi‑
mento unificacionista.

Como posso participar do movi‑
mento de unificação de São Paulo?

Existem várias formas de par‑
ticipação. Você pode participar dos 
cursos, seminários e outras iniciativas 
disponibilizadas pela USE São Paulo, 
bem como receber informações sobre 
as diversas áreas que existem em sua 
estrutura. Para isso, basta estar presente 
nas atividades e/ou contatar os Direto‑
res desta Federativa e navegar em nosso 
portal. Contudo, se além dessa partici‑
pação, você deseja ser um representante 
da Casa Espírita da qual faz parte, é 
preciso que faça parte da instituição e 
que ela o nomeie representante junto à 
USE (distrital, intermunicipal ou muni‑
cipal), enviando formulário para nosso 
registro e arquivo. Depois disso, basta 
estar presente nas reuniões mensais 
e acompanhar os debates de assuntos 
relacionados com a unificação.

Existe trabalho voluntário na USE? 
Praticamente todo trabalho executa‑

do na União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo é voluntário, isto é, 
executado por pessoas que não recebem 
remuneração financeira. Todos eles são 
importantes para o bom funcionamento 
da instituição e, acima de tudo, estão 

sempre à disposição de quem queira co‑
laborar e se beneficiar dessa iniciativa.

Quais os benefícios provenientes 
do trabalho voluntário?

São inúmeros, entre eles destacamos:
	Propicia um sentido para a vida.
	Auxilia para que nos tornemos 

profissionais mais produtivos.
	Faz bem à saúde, conforme ates‑

tam pesquisas científicas.
	Possibilita maior equilíbrio es‑

piritual.
	Amplia os laços de amizade e afeto.
	Aumenta a autoestima.

Se quiser mais informações sobre 
a USE e tudo o que ela representa, o 
que devo fazer?

Nos contatar para obter as infor‑
mações que desejar:

Portal: www.usesp.org.br
Telefone: (11) 2950.6554
Reuniões: Você pode consultar a 

data de reunião da USE que está mais 
próxima de você, através do telefone 
de nossa secretaria.

Programa Momento Espírita: 
Domingos, 12:30 às 13:30 horas, pela 
Rádio Boa Nova de Guarulhos.

Sintonias: 1450 AM  ‑ Grande São 
Paulo, 1080 AM  ‑ Sorocaba e região, 
1160 AM  ‑ Mococa, 870 AM  ‑ Também 
pela parabólica e internet.
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O Movimento Espírita, no Bra‑
sil, desde o seu início preocupou ‑se 
não só com o atendimento espiritual 
das pessoas, como, também, com o 
atendimento das necessidades mate‑
riais dos carentes. Desenvolveu ‑se, 
então, com o decorrer do tempo, 
uma rede de amparo e assistência 
fundamentada em cada Centro Es‑
pírita que surgia. Traziam eles os 
objetivos do estudo, da divulgação, 
do exercício da mediunidade e da 
ajuda aos desvalidos de recursos 
materiais. Assim tivemos as fases 
do: a) assistencialismo – caracteri‑
zado pelo atendimento imediato das 
necessidades prementes: alimentos, 
remédio, roupas e abrigo para ido‑
sos; b) a assistência e promoção so‑
cial – além da assistência material 
imediata objetivava ‑se, também, 
promover a pessoa no desenvol‑
vimento das suas potencialidades, 
surgindo, então, as creches, as esco‑
las desde as do ensino fundamental 
até faculdades, hospitais psiquiátri‑
cos, clínicas de atendimento a de‑
pendentes químicos. Prosseguindo 
no processo natural da assistência e 
do desenvolvimento integral do ser 
humano proposto pelo Espiritismo, 
chegamos à : c)  ação social.

Vale lembrar os esclarecimentos 
dos Espíritos, na questão nº 930 
de O Livro dos Espíritos: “ Numa 
sociedade organizada segundo a 

lei do Cristo, ninguém deve morrer 
de fome. A seguir, comenta Allan 
Kardec: ”  Com uma organização 
social criteriosa e previdente, ao 
homem só por sua culpa pode faltar 
o necessário. Porém suas próprias 
faltas são frequentemente resultado 
do meio onde se acha colocado. 
Quando praticar a lei de Deus, terá 
uma ordem social fundada na justi‑
ça e na solidariedade e ele próprio 
também será melhor”. Observamos 
que os Mentores Espirituais que 
elaboraram a Doutrina Espírita 
alertaram sobre a necessidade  da 
sociedade organizar ‑se segundo os 
ensinos de Jesus, em sobrelevam a 
justiça e o amor e Allan Kardec rei‑
tera a necessidade de se lastrear  a 
sociedade na lei Divina para que se 
tenha uma ordem social fundamen‑
tada na justiça e na solidariedade.

Em A Gênese, Allan Kardec, 
item 25, elucida que: “O Espiri‑
tismo não cria a renovação social; 
a madureza da humanidade é que 
fará dessa renovação uma necessi‑
dade. Pelo seu poder moralizador, 
por suas tendências progressistas, 
pela amplitude de suas vistas, pela 
generalidade das questões que 
abrange, o Espiritismo é mais apto, 
do que qualquer outra doutrina, a 
secundar o movimento de regenera‑
ção; por isso é ele contemporâneo 
desse movimento. Surgiu na hora 

em que podia ser de utilidade, visto 
que também para ele os tempos são 
chegados.”

É óbvio que o Espiritismo so‑
mente poderá ter essa atuação sobre 
a sociedade através dos espíritas e 
das instituições espíritas. Na atua‑
lidade os espíritas, pela força das 
coisas, como diziam os Espíritos 
Mentores da Codificação do Espi‑
ritismo e o próprio Allan Kardec, 
estão sendo chamados a participar 
de organizações e agências sociais 
com: cargos nos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário em seus ní‑
veis: municipal, estadual e federal, 
Organizações Não Governamentais, 
Sindicatos, Conselhos de Assistên‑
cia Social e outros,  também em 
seus níveis: municipal, estadual 
e federal. Por isso, o espírita pre‑
cisa estar preparado como agente 
dessas ações sociais, norteando ‑se 
pela Ética Espírita, que propõe a 
honestidade, a responsabilidade, a 
solidariedade, a justiça e o amor. 
E para que ele esteja devidamente 
equipado deverá ler, estudar e pôr 
em prática os conceitos expressos 
nas questões de O Livro dos Espíri‑
tos, de Allan Kardec, em sua Parte 
Terceira – Das Leis Morais.

* Aylton Paiva é diretor do De‑
partamento SAPSE da USE

O ESPÍRITA E A AÇÃO SOCIAL
Aylton Paiva* – sapse@usesp.org.br
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Alienação parental: o que é isso?
Francisco Aranda Gabilan  ‑ Associação Jurídico Espírita  (AJE ‑SP)

Para um melhor entendimento, 
será melhor darmos uma explicação 
simples de algo que acontece no dia 
a dia das pessoas separadas (de fato, 
desquitadas ou divorciadas): pais que 
impedem a convivência de filhos – 
crianças e adolescentes – com um 
dos genitores. Vejamos uma situação 
tirada de um caso judicial verdadeiro, 
mas sem nomes: em decorrência do 
divórcio, a filha de 7 anos do casal 
ficara na guarda da mãe; o pai costu‑
mava ver a filha  –  e esta apreciava a 
situação – quase que diariamente, ou 
seja, nos dias úteis, saía do trabalho e 
passava na porta do prédio onde mo‑
rava a ex ‑mulher e levava a filha para 
um sorvete, um lanche ou mesmo um 
passeio ligeiro pelo parque; nos fins 
de semana, um sim e um não, levava a 
filha para o cinema, parque de diver‑
são ou simplesmente para almoçar, 
lanchar e outros compromissos do 
gênero. Mas, as visitas foram ficando 
mais raras e dificultadas de acontecer 
assim que a mãe soube de um novo 
relacionamento do ex ‑marido com 
outra mulher – uma nova namorada. 
E o pior: certa feita, após mais de 10 
dias proibido de ver a filha, decidiu 
ir à casa dela e tentar um contato 
interfônico com a mãe, vez que esta 
não atendia mais seus telefonemas 
(os telefones de hoje têm a tal da 
Bina, que identifica o interlocutor); 
ao chegar à portaria, foi informado 
de que sua ex ‑mulher e filha haviam 
mudado sem deixar o endereço. No 
caso concreto e segundo os dados que 
estão no processo, isso já perdura por 
mais de dois anos...

Essa situação é que uma nova 

Lei do Direito de Família trata como 
“alienação parental”, que visa coibir 
o “abandono afetivo”, buscando 
evitar as consequências e sequelas 
que poderão afetar psicologicamente 
os filhos de pais que passaram por 
situações traumáticas após separa‑
ções. Essa Lei, que foi sancionada 
em agosto passado e, portanto, está 
em vigor pleno, foi editada em forma 
de emenda ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e tem uma 
origem mais ou menos histórica, 
desde 1980: um médico americano 
psiquiatra infantil, Richard Gardner, 
estudou o comportamento dos filhos 
frente à situação conflituosa dos pais, 
em especial o tal “abandono afetivo” 
provocado pela ação de um deles 
proibindo o convívio com o outro 
genitor, denominou as consequências 
de Síndrome da Alienação Parental. 
A partir daí, diversos estudiosos se 
interessaram pelo assunto e desen‑
volveram teses para tentar minimizar 
os citados efeitos psicológicos nas 
crianças e adolescentes vítimas da 
ação dos pais. Chegaram a uma con‑
clusão alarmante: cerca de 80% dos 
filhos de pais que tiveram seus casa‑
mentos desfeitos, evidenciaram ser 
vítimas do esforço de um deles para 
literalmente desqualificar o outro, 
mediante afirmações desmoralizan‑
tes, seja em razão de desmesurado 
ciúme, seja por vingança, seja por 
inveja ou mesmo sem nenhum mo‑
tivo declarado ou identificado. Em 
muitos casos são ocultadas informa‑
ções escolares, comportamentais, 
médicas e outras relativas à vida dos 
filhos. O pai ou mãe que assim age foi 

chamado de genitor alienante.
Vários países adotaram medidas 

legais para tentar coibir tais atitudes, 
incluindo o Brasil, como se viu, com 
a edição da citada Lei. O que a Lei 
prevê, caso verificada e comprovada 
a “alienação parental”? Punições que 
vão da simples advertência, passando 
pela permissão do aumento de perío‑
dos de convívio com o genitor que foi 
“alienado” (impedido ou dificultado 
do convívio), indo à fixação de mul‑
tas, podendo mesmo culminar com 
a inversão da guarda com ou sem 
suspensão da “autoridade parental”. 
Isso pode atingir os pais, os avós, os 
parentes ou tutores que estejam na 
guarda da criança.

Como toda lei nova, em especial 
no âmbito da família, esta também 
tem sido objeto de aplausos e de 
críticas, mas de qualquer modo está 
em vigor e quem se julgar prejudi‑
cado por situação como as descritas 
e que se pretende prevenir, pode 
lançar mão do Judiciário para coibir 
os efeitos. Dos juízes e promotores 
se espera bom ‑senso e equilíbrio na 
análise das situações e nos efeitos 
que o caso possa produzir na psique 
dos filhos. 

Não será demais ouvir a espiri‑
tualidade, em O Livro dos Espíritos, 
questão 794: “Poderia a socieda‑
de reger ‑se unicamente pelas leis 
naturais, sem o concurso das leis 
humanas?” Resposta: “Poderia, se 
todos as compreendessem bem. Se os 
homens as quisessem praticar, elas 
bastariam. A sociedade, porém, tem 
suas exigências. São ‑lhe necessárias 
leis especiais.”
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ARTES
Clayton Prado 

artes@usesp.org.br

Pelo Estado todo e pelo Brasil 
afora, existe um levante de artistas, 
grupos de arte, se organizando, en‑
saiando, e se apresentando por toda 
a parte, se valendo da temática es‑
pírita para harmonizar os corações, 
esclarecer ideias e, concomitante‑
mente, divulgar a Doutrina Espírita. 

O nosso Departamento de Artes 
tem ido atrás desses artistas, catalo‑
gado e tem se informado de como 
esses artistas estão trabalhando. 
E para quem quer levar algumas 
dessas apresentações para as suas 
respectivas cidades, já podem 
conhecer estes artistas em nosso 
blog: www.arteespiritasaopaulo.
blogspot.com, criado especialmente 
para trazê ‑los ao conhecimento de 
todos, com histórico, vídeos, links 
do site deles, etc.

Num mundo hoje, com tantos e 

tantos artistas explorando temáticas 
que vêm ao encontro das fraquezas 
humanas, as inquietações e liber‑
dades desenfreadas, nós, que nos 
dedicamos a esta arte que explora o 
bem, o belo em sua essência, levan‑
tamos esta bandeira que expressa 
o desejo de libertação das nossas 
tendências inferiores que habitam 
dentro de nós para, ajudando os 
outros com as expressões artísticas, 
ajudarmos primeiro a nós mesmos 
pois, quem oferece flores, primeiro 
se contagia do cheiro inebriante 
delas. 

Convidamos, também, todos 
a conhecerem o site da Abrarte – 
Associação Brasileira de Artistas 
Espíritas: www.abrarte.org.br .

EDUCAÇÃO ESPÍRITA DA INFÂNCIA
Martha Rios Guimarães
infancia@usesp.org.br

A grande dimensão geográfica 
de São Paulo dificulta que nos loco‑

movamos por todo o estado, porém, 
temos tido o privilégio de conhecer 
algumas cidades e Educadores Es‑
píritas da Infância. Recentemente, 
por exemplo, estivemos em Atibaia 
e em Vinhedo para ministrar o curso 
de formação de novos trabalhadores 
do setor ou, ainda, possibilitar no‑
vas reflexões e sugestões aos que já 
estão trabalhando com os menores 
há mais tempo. Nessas idas e vindas 
um dos temas que mais é debatido 
pelos participantes é a alta rotati‑
vidade de tarefeiros e o empenho 
ainda pequeno empreendido por 
grande parte do movimento espírita. 
Em ambos os casos, sempre ressal‑
tamos que a persistência, o amor, a 
responsabilidade e um trabalho bem 
planejado e executado são a base 
para o crescimento do setor e, como 
consequência, para sua valorização.

Como costuma ‑se dizer, “ape‑
nas no dicionário sucesso vem 
antes de trabalho” e, desta forma, 
não há atalhos ou caminhos fáceis  
a serem percorridos. O que há, em  
primeiro lugar, é a conscientização 
de que todo esforço empregado 
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para levar a Doutrina Espírita aos 
pequenos é válido e se reverterá 
em grandes benefícios – tanto pra 
quem a recebe, como para quem a 
divulga. Em seguida, deve haver 
o real comprometimento em fazer 
com que as ideias saiam do papel 
e sejam concretizadas da melhor 
forma possível. Assim sendo, com 
o tempo, a visibilidade da tarefa 
cresce, acompanhando sua quali‑
dade e, então, todos terão muitos 
motivos para comemorar. Nós, 
do Departamento de Infância, só 
podemos torcer para que haja cada 
vez mais interessados em levar 
esse projeto adiante e, para tal, nos 
colocamos à disposição para ajudar 
nesse processo. Entre as maneiras, 
disponibilizamos nosso curso, cuja 
próxima edição será em 31 de julho 
de 2011, domingo, das 13 às 18 
horas. Inscrições e informações po‑
dem ser obtidas pelo e ‑mail acima 
mencionado ou pelo telefone (11) 
9765.1881.

ESTUDO SISTEMATIZADO DA 
DOUTRINA ESPÍRITA

Mário Gonçalves
esde@usesp.org.br

A necessidade de sistematização 
do estudo do Espiritismo foi ante‑
vista por Allan Kardec, conforme 
se lê no Projeto 1868, inserido em 
Obras Póstumas, in verbis: “Um 
curso regular de Espiritismo seria 
professado com o fim de desen‑
volver os princípios da Ciência e 
de difundir o gosto pelos estudos 
sérios (...) Considero esse curso 

como de natureza a exercer capital 
influência sobre o futuro do Espiri‑
tismo e sobre suas consequências.”

Não obstante a definição muito 
clara do seu objetivo, que é o de 
estudar a Doutrina Espírita, o ESDE 
traz consequências bastante amplas 
para aqueles que dele participam. 
Essas consequências podem ‑se 
resumir da seguinte maneira: 1) Fa‑
cilita a reforma íntima; 2) Garante a 
unidade de princípios doutrinários 
espíritas; 3) Proporciona propaga‑
ção da Doutrina Espírita nas bases 
em que foi codificada; 4) Desenvol‑
ve a fé raciocinada; 5) Segurança; 
6) Serenidade; 7) Equilíbrio e 8) 
Autoridade.

Como implantar o ESDE? Pro‑
cure este departamento pelo e ‑mail 
esde@usesp.org.br ou pelo telefone 
(11) 2950.6554.

Fonte: http://www.febnet.org.
br/site/estudos.php

RELAÇÕES PÚBLICAS E 
INSTITUCIONAIS

Merhy Seba
rpi@use.com.br

Os tempos atuais reclamam 
maior relacionamento com os pú‑
blicos internos e externos da casa 
espírita, considerando ‑se as várias 
frentes de trabalho que surgem para 
atender à demanda. Se de um lado 
é imprescindível manter os fre‑
quentadores atualizados quanto às 
atividades do centro espírita e gerar 
clima favorável para que todos es‑
tejam sintonizados com o programa 
de trabalho, de outro lado, é impor‑

tante não descuidarmos do público 
externo – aquele que está situado 
fora do centro espírita, mas com o 
qual o centro espírita tem relaciona‑
mento e precisa estar bem com ele. 
São os órgãos governamentais, as 
instituições congêneres, a impren‑
sa, o comércio, a indústria, etc.

Nesses dois universos, as ações 
de Relações Públicas e Institucio‑
nais devem estar claramente de‑
finidas em termos de objetivo e 
estratégias, ou seja, saber o que 
atingir e com que meios alcançar 
os objetivos. Na prática, significa 
que a instituição deva ter um plano 
de trabalho, no qual as atividades 
a serem desenvolvidas constem 
desse plano, segundo uma escala de 
prioridades. Palestras, seminários, 
encontros, novos cursos, promoção 
de livros, enfim, uma série de outras 
atividades que acontecem no centro 
espírita constitui motivo para divul‑
gação e informação dos públicos a 
que nos referimos.

Daí a necessidade imperiosa do 
centro espírita se preocupar em ter 
pessoas que se responsabilizem por 
essas ações internas e externas para 
que, de modo sistemático, possam 
levar avante o processo de relacio‑
namento com o público.

À primeira vista pode parecer 
um trabalho inútil e por isso mes‑
mo dispensável, mas se atentarmos 
para o verdadeiro significado do 
centro espírita na comunidade, 
constataremos que a sua função vai 
além das paredes da casa e atinge o 
quarteirão ou o bairro. Isto porque 
o ensinamento espírita precisa ser 
posto ao alcance de todos – sem 
qualquer impulso proselitista, é 
claro, mas usando o bom‑senso.
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Relacionar é também um ato 
de caridade, na medida em que a 
mensagem pode gerar esclareci‑
mento, harmonia e contribuir na 
construção de um mundo melhor. 
Vamos conversar sobre isto?

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E 
PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA

sapse@usesp.org.br

O Departamento de Assistência 
e Promoção Social prossegue rea‑
lizando seminários sobre a Assis‑
tência e Promoção Social Espírita, 
a divulgação do Manual de Apoio 
ao Serviço de Assistência Social 
Espírita e a legislação pertinente. 
Foram realizados seminários nas 
USEs Regionais de Ilha Solteira, 
Jaú, Assis, Ribeirão Preto e, por 
solicitação,  na Intermunicipal de 
Pereira Barreto. Têm participado 
com muito interesse e, em momen‑
tos oportunos, com intervenções 
muito boas, os dirigentes das USEs 
Regionais, Intermunicipais, Muni‑
cipais, diretores e voluntários de 
Centros e Entidades Espíritas. Já 
estão programados seminários para 
os meses de julho na Regional de 
Piracicaba e agosto na Regional de 
Presidente Prudente.

Em todos os seminários foi mui‑
to grande o interesse pelo Manual 
de Apoio ao SAPSE, elaborado 
pela Área do SAPSE do Conselho 
Federativo Nacional – FEB, sendo 
que, praticamente, todos os Centros 
e Entidades Espíritas, bem como 
as USEs têm adquirido o referido 
Manual. Ao lado da apresentação 

e estudo do Manual os seminários 
do Departamento têm, ainda, in‑
formado e ressaltado a importância 
do conhecimento da legislação e a 
necessidade da sua observação.

Tem sido destacado que esse 
norteamento legal começa com 
a Constituição Federativa do 
Brasil, em seu artigo 203: “A 
assistência social será prestada a 
quem dela necessitar, independen‑
te de contribuição à seguridade 
social...” Na sequência esse artigo 
é disciplinado pela lei nº 8.742, de 
7/12/1993 – a Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS: Arti‑
go 1º A assistência social, direito 
do cidadão e dever do Estado é 
política de seguridade social não 
contributiva, que provê os mínimos 
sociais, realizadas através de um 
conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, 
para garantir o atendimento às 

necessidades básicas. A seguir 
ela define o que são as entidades e 
organizações de assistência social, 
em seu artigo 3º “Consideram ‑se 
entidades e organizações de assis‑
tência social aquelas que prestam 
sem fins lucrativos, atendimento 
e assessoramento aos beneficiá‑
rios abrangidos por esta lei, bem 
como as que atuam na defesa e 
garantia de seus direitos. Esta‑
belece também no artigo  9º  ‑ O 
funcionamento das entidades  e 
organizações de assistência social 
depende de prévia inscrição no 
respectivo conselho de assistência  
social (...)

Desta maneira, a atuação das 
entidades e Centros Espíritas na 
área da assistência social em con‑
tato direto ou indireto com as Or‑
ganizações Governamentais deverá 
estar legalmente regularizada aten‑
dendo às normas vigentes.
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CAMPANHA 
EVANGELHO NO 

LAR E NO 
CORAÇÃO – 

PLANTÃO TIRA-  
 -DÚVIDAS

Merhy Seba
rpi@usesp.org.br

O

Pergunta: Até que ponto os Espíri‑
tos participam da reunião do Evangelho 
no Lar e no Coração?

Resposta: Os Espíritos participam 
de nossas reuniões do Evangelho no 
Lar, como em nossa vida em outros 
momentos. No momento da reunião do 
Evangelho no Lar, são mais frequentes 
os Espíritos que guardam afinidade com 
a família que está promovendo a reunião. 
Os mais evoluídos se aproximam para 
dar a cobertura espiritual necessária, 
beneficiando os participantes com a 
irradiação de bons fluidos, nos inspiram 
com boas ideias e nos indicam caminhos; 
os menos evoluídos ouvem as lições, 
aprendem conosco e se beneficiam pelas 
preces e vibrações. Não é de admirar que 
isto possa acontecer. Allan Kardec, em 
O Livro dos Espíritos, na questão de n° 
459, pergunta aos Espíritos da Codifi‑
cação: ”Os espíritos influem sobre os 
nossos pensamentos e as nossas ações? 
“E os “Espíritos responderam: “Nesse 
sentido, a sua influência é maior do que 
supondes, porque muito frequentemente, 
são eles que vos dirigem”. Como se pode 
deduzir, os Espíritos estão à nossa volta, 
mas pela Lei de Afinidade são atraídos 
ou repelidos, dependendo das condições 
caracterizadas pela qualidade de nossos 
pensamentos, palavras, gostos  e ações. 

Pergunta: Quando, na reunião 
do Evangelho no Lar e no Coração, 
fazemos prece e vibrações em favor de 
outras pessoas que não são da família, 
isto pode ser considerado um ato de 
caridade?

Resposta: Sim. É um ato de caridade 

moral, como nos ensina O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, que material‑
mente, nada custa, segundo a mensagem 
do Espírito Irmã Rosália, Paris, 1860. De 
acordo com Allan Kardec, nesse mesmo 
livro “O Espiritismo nos faz compre‑
ender a ação da prece, ao explicar a 
forma de transmissão do pensamento, 
seja quando o ser a quem oramos aten‑
de ao nosso apelo, seja quando o nosso 
pensamento eleva ‑se a ele”. 

Mais adiante, Allan Kardec explica 
também que o poder da prece está no 

pensamento e não depende nem de pa‑
lavras, nem de lugar, nem de momento 
em que é feita. Pode ‑se, pois orar em 
qualquer lugar e a qualquer hora, a sós 
ou em conjunto. A influência do lugar 
ou do tempo depende das circunstâncias 
que possam favorecer o recolhimento. E 
conclui: “A prece em comum tem ação 
mais poderosa, quando todos os que 
a fazem se associam de coração num 
mesmo pensamento e têm a mesma fi‑
nalidade porque então é como se muitos 
clamassem juntos e em uníssono”.
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Comunicação Social Espírita e 
Sociedade

A Associação dos Divulgadores 
Espíritas de São Paulo e Campinas 
(ADE) realizará o 7º Simpósio de Co‑
municação Social Espírita, no Grupo 
Espírita Manoel Bento (Rua Alfredo 
Pujol, 77 – São Paulo – SP, perto do 
metrô Santana). A abertura será no  
dia 10 de setembro, às 20 horas, com a 
palestra “O papel e a importância dos 
canais de comunicação na divulgação 
do Espiritismo para a Sociedade”, com 
Éder Fávaro. Já no dia 11 de setembro, 
a partir das 8 horas, haverá as seguintes 
exposições: Modernização da imprensa 
espírita; o Espiritismo no audiovisual; 
O livro como veículo de difusão do 
espiritismo; Programas radiofônicos 
espíritas: histórico e atualidade; No 
ar, Web Rádio Espírita; Kardec e a 
Comunicação Social Espírita.

Informações e inscrições pelo tele‑
fone (11) 3859.7267, (19) 3245.0637 
ou pelo site www.adecampinas.org.br/
simposio2011. Os participantes devem 
pagar uma pequena taxa de R$ 15,00 
para cobrir despesas administrativas, 
almoço e coffe ‑break. 

Espiritismo na TV e no Rádio

A mensagem espírita pode ser 
acompanhada em dois programas. O 
Espiritismo Agora, vai ao ar todas as 
quintas ‑feiras, das 12:30 às 13 horas, 
pela rádio Mundial (FM  95,7), com 
apresentação de Milton Felipeli e An‑
tonio Coelho Filho, podendo ser visto 
também pelo site www.espiritismoago‑
ra.com.br . Já o Programa Transição, 
está na telinha da TV aberta, todos os 
domingos, às 16:15 horas, pela Rede 

TV, tendo apresentação de Antonio 
Coelho Filho.

Curso de Educação Espírita da 
Infância em São Paulo

O departamento de Educação Espí‑
rita da Infância, em conjunto com USE 
Estadual e USE Regional São Paulo, 
rea lizará em 31 de julho de 2011, das 13 
às 18 horas, no CE Gabriel Ferreira (Rua 
Kaneda, 474 – Vila Maria Alta – São 
Paulo/SP). Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (11) 9765.1881.

Congresso Brasileiro de Espe‑
ranto

O 8º Congresso Panamericano de 

Esperanto da Comissão Americana da 
Associação Mundial de Esperanto, o 
46º Congresso Brasileiro de Esperanto 
da Liga Brasileira de Esperanto e o 31º 
Congresso da Juventude Esperantista 
Brasileira ocorreram, simultaneamen‑
te, entre os dias 9 e 14 de julho de 
2011, na capital paulista. Os eventos 
que colocaram o Esperanto em evi‑
dência na maior cidade brasileira, terá 
palestras e apresentações artísticas 
 – sendo que o comitê de organização 
do congresso está a cargo da EASP  
(Associação de Esperanto de São 
Paulo) – e serão realizados na Fa‑
culdade Santa Maria, no bairro de 
Perdizes. Mais informações no site 
www.easp.org.br.




