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DIRIGENTE ESPÍRITA 
ANO XXI – Nº 125  – SETEMBRO/OUTUBRO de 2011
Veículo de Comunicação da USE
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

USE prepara 15º Congresso 
Estadual de Espiritismo.

Com o tema “Solidariedade – 
uma outra forma de conhecer”,  

o evento será em Franca, 
em abril e maio de 2012.

Saiba mais nesta edição.

Fachada do prédio FEB RJ

Encontro Nacional de Mediunidade foi realizado na sede histórica da FEB, no Rio
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Quem tem visitado a sede da USE 
nos últimos tempos tem percebido  
mudanças. Além da reforma física, que 
tem deixado nosso espaço bem mais 
charmoso e aconchegante, muito traba‑
lho vem sendo feito para que deixemos 
a USE cada vez mais organizada e apta 
a atender mais – e melhor – cada pessoa 
ou instituição que a busca.

A edição passada deste nosso jornal 
motivou a visita de alguns veteranos à 
União das Sociedades Espíritas do Esta‑
do de São Paulo. Eles vinham em busca 
de exemplares para doar a familiares e 

amigos e, também, com o propósito de 
agradecer a pequena homenagem presta‑
da a eles por ocasião dos 64 anos da USE. 
Também eles não economizaram em 
elogios ao esforço conjunto para tornar 
“nosso cantinho” mais adequado ao seu 
papel de representar o movimento de 
unificação paulista.

Porém, esse processo está só come‑
çando e ainda há muito a ser feito. Preci‑
samos de toda ajuda possível, inclusive a 
sua, leitor querido. Faça ‑nos uma visita 
e descubra como participar. Desde já, 
agradecemos.

Editorial

Contribuição Social
Relembramos às casas unidas que os boletos bancários referentes à contribuição social de 
2011, enviados às que estão com esta obrigação em aberto, já foram reenviados. É uma 
questão estatutária. Mais que isso é confiança e solidariedade no trabalho, postura que facilita 
e possibilita o cumprimento das finalidades da USE. Orientações estão no próprio boleto. 
Solicitamos a gentileza da participação e do comprometimento ativo nesta ação por parte dos 
órgãos e casas unidas. Informações pelo telefone 11.2950.6554 ou pelo e ‑mail use@usesp.
org.br. Juntos podemos mais. Reconhecidos, agradecemos.

Diretoria Executiva da USE  ‑ São Paulo, agosto de 2011.

VISITE NOSSO PORTAL: www.usesp.org.br

Nossa sede, nosso cantinho
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Mensagem da Presidência

José Antônio Luiz Balieiro – use@usesp.org.br 

Ação Educativa

Convocação
Reunião do Conselho de Administração da USE

Data: 11 de setembro de 2011 – domingo, das 8:30 horas (em primeira convocação ou 9 horas em segunda convocação) às 13 horas.
Local: União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – Rua Gabriel Piza, 433 – Santana  – São Paulo.
Contamos com a presença de todos os representantes das USE´s regionais e lembramos que mais informações podem ser obtidas 

pelo telefone (11) 2950.6554 ou pelo e ‑mail use@usesp.org.br

Nos 64 anos de sua existência, 
comemorados no mês de junho, a USE 
sempre manteve vocação incisiva para a 
Educação, manifestada em sua própria 
constituição, em projetos e congressos, 
além do apego de seus pioneiros nessa 
área tão significativa para a ação espí‑
rita. Assim, já em 1949, no âmbito de 
trabalho da USE, foi realizado o I Con‑
gresso Educacional Espírita Paulista que 
originou a criação do Instituto Espírita 
de Educação, ideal acalentado por Pedro 
de Camargo (Vinicius), acompanhado de 
perto por Luíza Peçanha Camargo Bran‑
co, Emílio Manso Vieira, Júlio de Abreu 
Filho e Herculano Pires. Na abertura 
desse evento, como orador, o Dr. Thomaz 
Novelino, discípulo de Eurípedes Barsa‑
nulfo, discorreu amorosamente sobre a 
educação, falou de sonhos e experiências 
e envolveu a plateia em seu projeto de 
trabalho. À época a meta era criar escolas 
e colégios espíritas.

Os anos seguintes registraram sig‑
nificativa série de eventos e posições 
na capital e no interior, os espaços das 
instituições criadoras da USE foram ocu‑
pados literalmente nessas oportunidades, 
incluindo até mesmo o tradicional esta‑
belecimento de ensino paulista, o Insti‑
tuto de Educação Caetano de Campos. 
Surgiram educadores de escol acolhendo 
tarefas, Walter Radamés Accorsi, Eliza‑
beth Steagall, José Gonçalves Pereira, 

Haydeé Guedes dos Santos, Ary Lex.
Em 1960, a 1ª Convenção dos 

Educadores Espíritas no Estado de São 
Paulo foi realizada em Ribeirão Preto, 
com abordagens sérias sobre assuntos 
educacionais, orientações pedagógicas, 
projeção de cursos para evangelizado‑
res da infância e da juventude, além de 
cuidados dos pais relativos ao acesso de 
seus filhos nas escolas públicas. Carlos 
João da Silva orienta o evento, assesso‑
rado por Maria Emília Barboni, Emílio 
Manso Vieira e Armando de Oliveira 
Lima. 

José Herculano Pires, em março de 
1968, apresentou ao CDE proposta para 
a criação de uma Universidade Espíri‑
ta. Dificuldades materiais barraram o 
sonho.  A partir da década de 90, sob a 
orientação do educador Antônio César 
Perri de Carvalho a USE passa a tratar 
educação como tema relacionado intima‑
mente à família, muda o foco da criação 
de escolas e colégios para a orientação 
de professores e trabalhadores ligados 
às tarefas educativas. Os congressos da 
USE ganham novo rumo onde a orienta‑
ção aos centros passa a ser ponto central, 
dinamizando campanhas de divulgação, 
dando destaque aos temas familiares. 
Foi um novo momento, atendendo às 
necessidades e oportunidades das casas.

Atualmente, a ação educativa na 
USE dando sequência no atendimento 

aos seus compromissos com a Doutrina 
Espírita, a Educação e a Promoção Hu‑
mana, promove nova mudança no eixo 
das atenções, até agora voltado para 
orientação das ações do Centro Espírita, 
para a atenção com as pessoas que as rea‑
lizam, sem prejuízo daquelas.  A atenção 
do trabalho no Centro Espírita deve estar 
voltada para os aspectos relacionais de 
seus frequentadores, orientando ‑os para 
o exercício da convivência na aceitação 
e respeito pelo outro, entendendo que a 
meta somos nós.

A partir dessa premissa, os congres‑
sos de hoje são encontros de pessoas, 
foi assim em Serra Negra (“Vivência no 
amor, pelos caminhos da educação”) e 
será assim em Franca (“Solidariedade 
– uma outra forma de conhecer”). A 
vocação na educação está mantida, a 
ação é diferenciada: ação educativa se 
realiza no presente; se realiza no espaço 
relacional em que ocorre; a ação como 
processo reflexivo se realiza no ambiente 
do viver cotidiano, dá sentido e significa‑
do à vida da pessoa e, ainda, a ação edu‑
cativa não se limita à capacitação para 
tarefas específicas e sim às habilidades 
humanas que nelas são desenvolvidas e 
que possibilitam a inclusão da pessoa 
como membro da comunidade na qual 
ela vive. Esse o desafio, nós o aceitamos, 
seguros de que o viver no Evangelho é 
facilitador da tarefa.
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Perfil

Martha Rios Guimarães

José do Prado Junior,  o Pradinho,  já  foi  carinhosamente chamado de 
“carpinteiro de livros” pelo jornalista e escritor Wilson Garcia,  tamanha 
sua habilidade com a madeira e seu amor pelo livro espírita. Tímido, não 
gosta muito de falar sobre si  mesmo e muito menos de contar os serviços 
prestados à Doutrina Espírita e à USE, mas quem acompanha a unificação 
paulista sabe o valor que tem essa pessoa simples e tão dedicada à Causa 
Espírita.  Com imensa satisfação revelamos neste perfil  um pouco dessa 
história,  iniciada em 25 de março de 1930, em São José do Barreiro, no 
Vale do Paraíba.

Dirigente Espírita: Conte ‑nos um pou‑
co sobre sua infância no interior de São 
Paulo, na década de 30.

José do Prado Junior: Nasci em uma 
família católica, tive sete irmãos (sendo 
duas mulheres) e passei os primeiros anos 
de minha vida brincando muito e tendo 
grande contato com a natureza. Não ia 
muito à igreja porque não gostava e meus 
pais não me obrigavam a frequentá ‑la, de 
modo que não fui católico, me consideran‑
do materialista. 

DE: E quando foi sua vinda para São 
Paulo?

JPJ: Vim para a capital aos 19 anos de 
idade e logo que cheguei aqui fui trabalhar 
em uma marcenaria onde aprendi o ofício 
que segui por toda a vida.

DE: Como foi seu primeiro contato com 
a Doutrina Espírita?

JPJ: Foi em 1952, quando caiu em 
minhas mãos um exemplar de O Livro dos 
Espíritos, de Allan Kardec. Fiquei mara‑
vilhado com o conteúdo e imediatamente 
me tornei Espírita, passando a frequentar 
o Centro Espírita José de Aguiar. Poste‑
riormente entrei para a Mocidade Espírita 
da Vila Esperança, mas posso dizer que fiz 
parte de quase todas as Casas Espíritas da 
Penha. Pela 19ª USE (atual USE Penha), 
aliás, cumpri três mandatos como Secretá‑
rio, sempre acompanhando a família Spí‑
nola, em especial o Sr. Geraldo, o patriarca.

DE: E como conheceu a USE?

JPJ: Foi entre os anos de 1953 e 1954. 
O Geraldo Spínola fazia parte da unifica‑
ção e, através dele, cheguei à USE. Me 
lembro nitidamente do evento realizado 
no Ginásio do Pacaembu, quando aconte‑
ceram as comemorações do Centenário de 
lançamento de O Livro dos Espíritos. Foi 
uma linda festa, com ampla participação 
dos espíritas paulistanos e cobertura da 
imprensa, participação do poder público. 
Enfim, um evento à altura da obra que deu 
início ao Espiritismo.

DE: Você destacaria algum aconteci‑
mento especial ligado à USE?

JPJ: Eu destaco dois. O primeiro é 
que conheci minha esposa, Deodete L. 
Oliveira Prado, na própria USE, onde 
somos voluntários. O segundo é ter par‑
ticipado, em 1972, do Departamento de 
Comunicação que lançou a Campanha 
“Comece pelo Começo”, para mim o fato 
mais importante de minha jornada dentro 
do Espiritismo. Graças a essa campanha 
os Espíritas passaram a distinguir as obras 
espíritas das obras espiritualistas. Ela dis‑
ciplinou toda a base de estudo das Casas 
Espíritas, saiu de São Paulo, ganhou o 
Brasil e chegou ao exterior. Um verda‑
deiro marco na história do Espiritismo  
brasileiro.

DE: Fale um pouco sobre os compa‑
nheiros de trabalho na unificação.

JPJ: Comecei atuando pelo Depar‑
tamento do Livro quando, nos anos 60 a 
71, fazíamos feiras do Livro Espírita nas 

ruas da zona leste. Depois esse mesmo 
setor me trouxe à USE onde conheci  
Etevaldo Souza e Antonio Schiliró, entre 
outros. Nossa equipe trabalhava de do‑
mingo a domingo levando livros espíritas 
aos órgãos. Foram mais de 10 anos nessa 
tarefa. Também participei de praticamente 
todas as Bienais do Livro de São Paulo, 
ficando no estande da USE. Carregava 
livros espíritas nas costas e sempre achei 
isso muito bom.

DE: Na sua opinião, qual a importância 
da USE para o trabalhador e para a Casa 
Espírita?

JPJ: Ela possibilita que conheçamos 
a Doutrina Espírita de forma correta, am‑
pliando nossa cultura e melhorando nossa 
conduta. Isso porque a troca de experi‑
ências e a convivência fraterna entre os 
participantes da unificação nos modificam 
muito, dando ‑nos mais paciência e am‑
pliando o número de amigos.

DE: Suas considerações finais, por 
favor.

JPJ: Acho que todos deveriam estudar e 
praticar as Leis Morais (contidas na terceira 
parte de O Livro dos Espíritos, de Allan 
Kardec), código de conduta para vivermos 
melhor. Com base nesses ensinamentos, 
podemos descobrir a alegria e superar  os 
obstáculos. O amor deve estar acima de 
tudo e a mensagem espírita pode fazer 
grande diferença na sociedade atual, tão 
cheia de problemas e carente desse nobre 
sentimento.



Setembro/Outubro de 2011 Dirigente Espírita

5

Na Revue Spirite, de novembro de 
1861, Allan Kardec relata aos leitores 
sobre a queima dos livros espíritas, que 
ficou conhecido como o auto‑de ‑fé de 
Barcelona.  Ele escreve na revista que 
lhe foi narrado o seguinte: “Este dia, 
nove de outubro de mil oitocentos e 
sessenta e um, às dez horas e meia da 
manhã, sobre a esplanada da cidade de 
Barcelona, no lugar onde são executa‑
dos os criminosos condenados ao último 
suplício, e por ordem do bispo desta 
cidade, foram queimados trezentos 
volumes e brochuras sobre o Espiritis‑
mo, a saber: A Revista Espírita, diretor 
Allan Kardec; A Revista Espiritualista, 
diretor Piérard;  O Livro dos Espíritos, 
por Allan Kardec; O Livro dos Médiuns, 
pelo mesmo; O que é o Espiritismo, pelo 
mesmo; Fragmento de sonata, ditado 
pelo Espírito de Mozart; Carta de um 
católico sobre o Espiritismo, pelo dou‑
tor Grand; A História de Jeanne d’Arc, 
ditada por ela mesma à Srta. Ermance 
Dufau; A realidade dos Espíritos  de‑
monstrada pela escrita direta, pelo 
barão de Guldenstubbé.  Assistiram  
ao auto de fé um padre revestido das 
roupas sacerdotais, trazendo a cruz 
numa mão e a tocha na outra mão; um 
notário encarregado de redigir a ata do  
auto de fé; o escrevente do notário; um 
empregado superior da administração 
da alfândega e três moços (serventes) 
da alfândega, encarregados de manter 
o fogo; um agente da alfândega re‑
presentando o proprietário das obras 
condenadas pelo bispo.”

Conta ainda que uma multidão 
inumerável encontrava ‑se sobre os 
passeios e cobria a imensa esplanada 
onde se elevava a fogueira. Quando o 
fogo consumiu os trezentos volumes 

ou brochuras Espíritas, o padre e seus 
ajudantes se retiraram, cobertos pelas 
vaias e as maldições dos numerosos 
assistentes que gritavam: Abaixo a 
inquisição! Numerosas pessoas, em 
seguida, se aproximaram da fogueira, e 
recolheram as suas cinzas. Kardec rece‑
beu uma parte dessas cinzas e com elas 
se encontrava um fragmento de O Livro 
dos Espíritos consumido pela metade 
e narra que o conservou numa urna de 
cristal como um testemunho autêntico 
desse ato insensato. Zêus Wantuil, no 
artigo Centenário de um auto de  fé, 
em Reformador de 1961, pág.217/21, 
informa que a urna foi destruída pelos 
nazistas na 1ª Grande Guerra.

A História conta que havia dois 
tipos de auto de fé, os públicos e os 
privados. Essa expressão diz respeito 
a uma espécie de ritual de penitência 
pública, ou humilhação de heréticos, 
utilizado na inquisição. Portugal e 
Espanha foram os países que mais 
adotaram essa prática. Em 1481, em 
Sevilha, pela primeira vez, foram exe‑
cutados seis homens e mulheres. Em 
outros países, inclusive no continente 
americano tem ‑se notícias de auto de fé. 
No caso dos espíritas, queimaram ‑se‑
‑lhe  os livros na pretensão de queimar 
as ideias espíritas.

Em Obras Póstumas, na 2ª. parte, 
encontramos dois relatos. O primeiro 
datado de 21 de setembro de 1861, 
quando Kardec tomou conhecimento 
da apreensão dos referidos livros e o 
Espírito Verdade, por meio do médium 
Sr. d’A...lhe disse que se quisesse, 
por direito, poderia reclamá ‑los e que 
conseguiria lhe fossem restituídos os 
livros, dirigindo ‑se ao Ministro de Es‑
trangeiros da França, mas, que segundo 

seu parecer, desse auto de fé resultaria 
maior bem do que o que adviria da leitu‑
ra dos volumes. Acrescentou ainda que, 
a queima dos livros determinaria uma 
grande expansão das ideias espíritas e 
uma procura imensa das obras dessa 
doutrina. E foi o que, de fato, aconteceu 
nos anos seguintes.

Os principais jornais da Espanha de‑
ram a notícia de forma minuciosa, com 
ecos na Europa e em diversas partes do 
mundo. Assim, na Espanha, não obstan‑
te as dificuldades ocorridas nos anos e 
décadas seguintes, escreve, Florentino 
Barrera, no seu livro Auto de  Fé de Bar‑
celona, editado na Argentina, em 1926, 
traduzido para o português e publicado 
pelo Centro de Cultura, Documentação 
e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Car‑
valho Monteiro, de São Paulo ‑SP, em 
2007, foram fundados 14 periódicos, 
15 na América Latina, 46 na Europa 
continental em mais de dez idiomas, 
dois na África, dois na Ásia e um na 
Oceania, que somados aos de origem 
britânica e norte ‑americanos chegaram 
a mais de uma centena de publicações 
independentes.

Kardec noticia na Revista Espírita, 
de agosto de 1862, que o Bispo que 
mandou queimar os livros espíritas, 
desencarnou no dia nove de agosto 
daquele ano, ou seja, um pouco mais 
de 9 meses após e dá uma comunicação 
espontânea por um dos médiuns, a Kar‑
dec, respondendo ‑lhe as perguntas que 
tinha preparado mas que não necessitou 
fazê ‑las porque o bispo se antecipa. Ele 
diz: “Orai por mim; orai, porque ela é 
agradável a Deus, a prece que lhe dirige 
o perseguido pelo perseguidor e termina 
dizendo “Aquele que foi bispo e que não 
é mais que um penitente.” 

150 anos do Auto de Fé de Barcelona
Julia Nezu – use@usesp.org.br
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No dia 12 de junho de 2011, 
realizou ‑se a reunião ordinária do Con‑
selho Deliberativo Estadual (CDE) da 
USE, com a presença de representantes 
dos órgãos locais de todo o estado de 
São Paulo. O Presidente da USE José 
Antonio L. Balieiro fez um relato 
dos resultados da participação de 
todas as áreas da USE, na reunião 
da Comissão Regional Sul, que 
este ano se realizou na sede do 
Conselho Espírita do Estado do 
Rio de Janeiro (CEERJ). Merhy 
Seba que é o coordenador da área 
de Comunicação do CFN da FEB e  
Diretor do Depto. de Relações Pú‑
blicas da USE apresentou o Ma nual 
de Comunicação Social Espírita 
publicado pela FEB, manual esse 
trabalhado ao longo dos anos com 

os representantes dessa área, 
de todas as federativas.

Rosana Gaspar, Direto‑
ra Financeira, apresentou o 
demonstrativo de contas e 
os respectivos saldos bancá‑
rios, explicando cada item  
do balancete, já aprovado 
anteriormente pela Diretoria 
e pelo conselho de adminis‑
tração.

Balieiro e Valentim, da 
USE Intermunicipal de Fran‑
ca que vai sediar o próximo 

15° Congresso Estadual de Espiritismo 
da USE informaram o andamento dado 
pela comissão coordenadora do con‑
gresso (o relato está sendo publicado 
separadamente, junto com as orienta‑
ções para inscrições). Foram tratados 

outros assuntos, também, importantes 
como um prédio de três andares, atual 
sede de um centro espírita, localizado 
no bairro do Brás, que ofereceu à USE 
a sua utilização em regime de como‑
dato gratuito. A diretoria está tomando 
as providências legais para posterior 
assinatura do contrato. A reunião da 
diretoria, em visitas às regiões, no 
chamado encontro fraterno, serão 
realizadas nos dias 27 e 28 de agosto, 
num periódo de três a quatro horas, de 
manhã ou tarde, de acordo com a pre‑
ferência das regiões das Regionais de 
Presidente Prudente, Ribeirão Preto e 
Baixada Santista a realizar ‑se na cidade 
de Santos. 

Encerrada a reunião administrativa, 
os membros do CDE permaneceram 
para receber e ouvir a palestra profe‑

rida pela professora Heloisa Pires, 
em comemoração aos 64 anos de 
fundação da USE. Heloisa, com 
a sua eloquência e conhecimento 
trouxe reflexões importantes para 
a realização do trabalho de unifi‑
cação e direção das instituições 
espíritas. A reunião do Conselho 
e a comemoração do aniversário 
da USE foram festivamente encer‑
radas com um almoço de confra‑
ternização. A próxima reunião do 
CDE está marcada para o dia 11 
de dezembro, domingo.

CDE se reúne para comemorar 
64 anos da USE

Julia Nezu – use@usesp.org.br

Esta lei, sancionada pela Presidente da 
República, foi publicada no Diário Oficial 
de 7 de julho p.p.  estabelece os objetivos 
da Assistência Social, quais são as entida‑
des e organizações de assistência social, 
cria o SUAS, Sistema Único da Assis‑

tência Social, trata de cofinanciamento 
pelo governo e destinação de recursos 
financeiros, aprimoramento de gestão, 
benefícios eventuais, estabelece tipos 
de proteção.  Trata ainda da instalação 
de CRAS e CREAS, unidades públicas 

estatais, institui o PAIF,  Serviço de Pro‑
teção e Atendimento Integral à Família e 
PAEFI, bem como o PETI, que é a erra‑
dicação do trabalho infantil.  Sugerimos 
entrar em contato com os órgãos públicos 
locais e ler a lei com atenção.

Lei Federal 12.435 altera LOAS
Neyde Schneider – use@usesp.org.br

Heloísa Pires foi a oradora convidada 
para a data especial

Imagem parcial do público presente
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O ESDE e a pedagogia de Jesus
Mário Gonçalves  ‑ esde@usesp.org.br

O 3º Encontro Paulista de Moni‑
tores do ESDE (Estudo Sistematizado 
da Doutrina Espírita) foi marcado 
por muita harmonia e amor ao ideal 
espírita. Foi um daqueles encontros 
em que a saudade se fez presente 
antes mesmo do seu encerramento. 
Este clima fica evidente nas opiniões 
transcritas a seguir, colhidas entre as 
avaliações escritas que recebemos dos 
participantes: “Oportunidade muito 
valiosa; simplesmente maravilhoso e 
contagiante; estou bastante motivada 
e com mais clareza sobre o que é o 
ESDE; muito proveitoso e coerente; 
ajudou a formar o monitor como um 
líder da divulgação do ensino espírita; 
foi um encontro e tanto... adorei; tudo o que 
foi realizado foi de grande valia para mim; 
muito bom e esclarecedor; desenvolveu o 
compromisso do monitor; muito bem pla‑
nejado, a organização ficou excelente; foi 
ótimo, e a programação estava muito boa; 
o encontro foi muito, muito melhor do que 
o esperado; excelente!”.

Agradecemos a direção do Educandário 
Bezerra de Menezes, de Sorocaba, por ter 
aberto as portas daquela acolhedora insti‑
tuição para que o encontro lá se realizasse. 
Com a decisiva colaboração das USEs 
Intermunicipal e Regional de Sorocaba, o 
Departamento do ESDE recebeu, nos dias 
9 e 10 de julho passado, companheiros 
dedicados à tarefa de ensino do Espiri‑
tismo por intermédio do programa de 
estudos elaborado pela FEB, e também 
outros confrades, que ali comparece‑
ram justamente para conhecer o ESDE. 
Ao todo, reuniram ‑se uma centena 
de irmãos, representando as cidades 
paulistas de Araraquara, Bauru, Co‑
tia, Guarulhos, Indaiatuba, Indiana, 
Itu, Itupeva, Pitangueiras, Rancharia, 
Ribeirão Preto, Salto de Pirapora, 
Santo André, Santos, São Bernardo do 
Campo, São Paulo e Sorocaba. O even‑
to também contou com a presença de 
amigos da Aliança Municipal Espírita 

de Uberaba/MG e do Conselho Espírita do 
Estado do Rio de Janeiro.

Tema
O tema do encontro foi “Pedagogia de 

Jesus” que, segundo a avaliação de um dos 
participantes, “trouxe um sentimento de 
união e fortalecimento do ideal”. Os estudos, 
centrados sob esta ótica, tiveram como base 
o excelente livro Reflexões Pedagógicas 
à Luz do Evangelho, de Sandra M. Borba 
Pereira, editado pela Federação Espírita do 
Paraná. O tema central foi trabalhado em três 
oficinas com os seguintes enfoques: 1) Prin‑
cípios norteadores da proposta pedagógica 
de Jesus; 2) Recursos didáticos utilizados 

por Jesus; 3) Refletindo sobre Jesus e 
liderança. Estas oficinas foram coorde‑
nadas respectivamente pelas equipes de 
Sorocaba, Ribeirão Preto e São Paulo.

Além das oficinas o encontro foi 
abrilhantado pela participação especial 
da companheira Maria Túlia Bertoni, 
atual presidente da Federação Espírita 
do Estado do Mato Grosso do Sul, que 
no sábado à noite proferiu uma palestra 
sobre a “Importância do Conhecimento 
Espírita”, e no domingo pela manhã 
trabalhou com todos os presentes sobre 
“Experiências e Práticas do ESDE”. 
Com sua presença e carisma, Túlia 
enriqueceu o encontro, pois trabalha 
com o ESDE desde o seu lançamento 

em 1983, em nível nacional, pelo CFN – 
Conselho Federativo Nacional, possuindo 
assim grande experiência, inclusive de sala 
de aula, a qual foi compartilhada com todos.

4º Encontro já tem data e local defi-
nidos

A USE Intermunicipal de Bauru, nos 
momentos finais do Encontro, surpreendeu a 
todos propondo e oferecendo ‑se para sediar 
o próximo encontro nos dias 7 e 8 de julho de 
2012, na cidade de Bauru. Proposta esta ime‑
diatamente aprovada por todos os presentes. A 
realização do 4º Encontro Paulista de Monito‑
res do ESDE em Bauru, facilitará ainda mais 

a participação de todas as regiões, pois a 
cidade é localizada no centro do estado. 
O Departamento do ESDE da USE, tem 
como objetivo divulgar e incentivar a 
implantação deste programa de estudos 
em todas as Sociedades Espíritas do Es‑
tado de São Paulo. Sabe ‑se a amplitude 
desta meta, e que para alcançá ‑la há um 
longo caminho a ser percorrido. Mas, já 
se podem perceber os benefícios que um 
curso regular de estudos espíritas, como 
preconizou Kardec, e como é o ESDE, 
pode trazer ao movimento espírita. Mais 
informações sobre o ESDE podem ser 
obtidas no site www.usesp.org.br ou pelo 
e ‑mail esde@usesp.org.br.

A bagagem que trouxemos de volta para casa excedeu em muito as nossas melhores expectativas!
(participante do 3º Encontro Paulista de Monitores do ESDE)

Uma das oficinas, coordenada por Wagner Dias, 
Presidente da USE Intermunicipal de Sorocaba e 

equipe do ESDE

Maria Túlia Bertoni, Presidente da Federação 
Espírita de Mato Grosso do Sul ministrou cursos.
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Na data de 09 de outubro de 1861 
foi praticado lamentável ato de arbitra‑
riedade, misturado à discriminação e 
desrespeito numa miscelânea das mais 
lamentáveis. A este ato denominou ‑se   
–  O auto de fé de Barcelona, em que 
por ordem do Bispo daquela cidade 
foram queimados em praça pública 
300 livros espíritas enviados por Allan 
Kardec ao livreiro Maurício Lachâtre.

Kardec ao receber a informação 
naturalmente indignou ‑se e as reclama‑
ções foram feitas ao cônsul francês em 
Barcelona, todavia, nada adiantou. Kar‑
dec, então, disse ao Sr. Lachâtre que se 
deixasse consumar o absurdo ato, mas 
submeteria a questão para apreciação 
de seu guia espiritual. E assim feito, 
recebeu interessante resposta: uma 
perseguição tão ridícula e atrasada 
poderá fazer o Espiritismo progredir 
na Espanha.

Percebemos nesta pequena pas‑
sagem que indubitavelmente Allan 
Kardec não encontrou facilidades para 
que as realidades imortais ultrapassas‑
sem a discriminação de mentalidades 
atrasadas. Outra situação que tem al‑
guma similaridade com o auto de fé de 

Barcelona ocorreu em pequena cidade 
do interior francês quando um pregador 
resolveu abrir fogo contra a Doutrina 
Espírita em seus sermões. Entretanto, 
desconhecia o pregador que ninguém 
naquela cidade conhecia o Espiritismo. 
O que ele fez foi atiçar a curiosidade 
da população para o conhecimento da 
doutrina que nascia. Não tardou para 
que em 6 meses nascesse naquele pe‑
queno município um grupo de estudos 
espíritas. 

A respeito deste fato comentou 
Allan Kardec: “Os Espíritos tinham 
razão quando nos diziam, há alguns 
anos, que nossos próprios adversários, 
sem o quererem, serviriam à nossa 
causa”.

Independentemente de qualquer 
marketing involuntário realizado por 
pessoas como o Bispo de Barcelona ou 
o pregador desinformado, vale destacar 
o quão é triste depararmo ‑nos com 
casos de discriminação e desrespeito. 
Ainda nos dias de hoje observamos 
situações deste naipe e constatamos 
que ainda não foi sepultado o precon‑
ceito, este filho dileto da ignorância. E 
a pergunta que fica é: Como faremos 

para iluminar o mundo com o respeito 
às diversidades existentes?

A resposta não é difícil, mas 
requer obviamente prática permanente: 
educando ‑nos e observando nosso 
comportamento, se não estamos, por 
exemplo, sendo perseguidores daqueles 
que não comungam os mesmos ideais 
que nós. A qualquer resquício de 
intolerância que percebamos nos 
assaltar, tomemos como base a célebre 
frase de Voltaire como um norte a nos 
guiar: “Não concordo com uma palavra 
do que dizes, mas defenderei até o 
último instante seu direito de dizê ‑la”.

Agindo assim certamente estaremos 
libertos dos cadeados da ignorância que, 
se atualmente não queima livros em 
praça pública, ainda lamentavelmente 
permanece queimando reputações e 
desrespeitando opções e formas de 
encarar a vida.

Pensemos nisto!

Referências:
KARDEC, Allan. Obras Póstumas. 27 
ed. Araras SP: IDE. 1993.
KARDEC, Allan. Viagem Espírita em 
1862. 2 ed. Matão SP. O Clarim

Intolerância do passado, 
resquícios no presente

Wellington Balbo – USE Bauru

Lançamento de livro “O Espírito em 
Terapia” movimenta sede da USE SP

Dia 30 de julho aconteceu na sede 
na USE, em São Paulo o lançamento 
do livro  “O Espírito em Terapia” de 
autoria da psicóloga e presidente da 
ABRAPE(Associação dos Psicólogos 
Espíritas),  Ercilia Zilli, publicado pela 
Mundo Maior Editora. O evento de 
lançamento contou com uma palestra 
sobre o tema da obra e reuniu um gran‑
de público, que lotou o salão da União 
das Sociedades Espíritas do Esta do  

de São Paulo, no bairro Santana.
O livro aborda a respeito dos pon‑

tos comuns entre a hereditariedade, o 
destino e a fé e como esses elementos 
podem se complementar na busca pelo 
significado da vida. Um estudo firma‑
do em muitas experiências, pesquisas 
e investigações. A autora apresenta 
os inúmeros pontos de convergência 
entre a genética, a psicologia e a dou‑
trina espírita, possibilitando uma visão  

mais integrada e ampla do ser humano.
“O Espírito em Terapia” tem como 

proposta apresentar ao leitor, como a 
psicoterapia e a reforma íntima podem 
representar ferramentas complementares 
e poderosas no tratamento dos diversos 
conflitos; na busca pelo autoconheci‑
mento; na transformação interior; no 
estabelecimento de metas construtivas 
e na valorização das próprias potencia‑
lidades.
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A Comunicação Social Espírita 
já tem Manual de Apoio

Merhy Seba rpi@use.com.br

Tão importante quanto criar ideias 
para a divulgação e a difusão da Dou‑
trina Espírita é executá ‑las, dando‑
‑lhes formas perceptíveis ao público 
a quem a mensagem se destina. 

Em função disso, o Conselho 
Federativo Nacional decidiu lançar 
o Manual de Comunicação Social 
Espírita com o propósito de sugerir 
soluções de “Como fazer”, em função 
dos recursos atuais que a tecnologia 
nos coloca à disposição, na atuali‑
dade.

Entretanto, no primeiro momento, 
importa destacar os conceitos ético 
evangélicos que envolvem o ato  
comunicativo e que estão reunidos no 
documento “Princípios e Diretrizes 
da Comunicação Social Espírita” 
aprovado pelo próprio Conselho 
Federativo Nacional, em 1983, re‑
fletindo assim, o pensamento das 27 
Federações espíritas estaduais É um 
resgate oportuno, que se justifica por 
sua consistência doutrinária, con‑
substanciada nos conceitos morais 
do Evangelho de Jesus e, em plena 
sintonia com as Obras da Codificação 
Espírita. 

Este Manual reúne dois compo‑
nentes fundamentais para a formula‑

ção de projetos de comunicação com 
o público e elaboração de campanhas 
que visem à difusão dos princípios 
espíritas. O primeiro componente 
é o documento intitulado Princí‑
pios e Diretrizes da Comunicação 
Social Espírita  – fruto do trabalho 
compartilhado entre as federativas 
espíritas estaduais que traça a linha 
filosófico ‑doutrinária da atividade 
de comunicação social, segundo os 
princípios cristãos. 

O segundo componente se refere 
ao estudo panorâmico do ambiente de 
Mídia – uma visão abrangente sobre 
os meios de comunicação social, no 

Brasil, que retrata a diversificação 
dos meios e como utilizá ‑los técnica 
e estética e, sobretudo, com ética 
doutrinária espírita.

O uso deste Manual facilitará ao 
trabalhador da área de comunicação 
social no centro espírita e da fede‑
rativa espírita estadual, identificar 
os meios adequados a cada situação, 
ampliar a visibilidade dos postulados 
espíritas e colocar ao alcance de todos 
os fundamentos do Espiritismo para 
que ele seja mais conhecido, melhor 
interpretado e vivenciado.

Acesse: www.userp.org.br para 
obter o texto na íntegra.

Reflitamos que sem 
comunicação não 
teremos caminho.

Bezerra de Menezes   
‑ Dez / 1969

Tendo em vista o lançamento do 
Manual de Comunicação Social Es‑
pírita e a importância deste setor para 
a Casa e para o movimento Espírita 
em geral, apresentamos neste nosso 
suplemento um pequeno resumo da 
obra aqui citada e, ainda, algumas 

S U P L E M E N T O

C O M O  FA Z E R
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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dicas básicas para implantação ou 
aperfeiçoamento da comunicação da 
sociedade. Lembramos que a leitura, 
na íntegra, da obra é fundamental 
e que a USE está à disposição para 
discussões sobre o assunto.

Quais foram os primeiros passos 
da Comunicação Social Espírita? 

Os primeiros passos em direção à 
Comunicação Social Espírita foram 
dados na França, em 1857, no mo‑
mento em que Allan Kardec lançou O 
Livro dos Espíritos e, mais tarde, em 
1858, o primeiro número da Revista 
Espírita – dois meios clássicos de 
comunicação coletiva.

E no Brasil, quem foi o pioneiro 
nesta área?

No Brasil, os créditos devem ser 
dados a Olimpio Teles de Menezes, 
com a edição do primeiro periódico 
espírita nacional, intitulado Eco 
d’Além‑Túmulo, no ano de 1869.

Quais são os princípios e as 
diretrizes da Comunicação Social 
Espírita?

Devemos estar atentos ao fato de 
que, ao começar a se comunicar com 
seu público (seja ele interno ou exter‑
no), a Casa Espírita passar a ser res‑
ponsável pelo conteúdo da mensagem 
e pelas consequências desse ato. Tal 
atitude implica em responsabilidade, 
não apenas doutrinária, mas também 
legal e ética.

Quais são os públicos de uma 
instituição espírita?

O público de uma organização é 
formado por pessoas (ou grupos) que, 
de alguma forma, estejam envolvidos 
com ela e seus produtos e serviços. 
No caso da Casa Espírita eles podem 
ser divididos em:

Público interno: Diretores, traba‑

lhadores, frequentadores, assistidos, 
etc.

Público externo: Movimento 
Espírita, poder público, comunidade, 
imprensa, etc.

Quais os objetivos gerais da Co-
municação Social Espírita?

• Facilitar o acesso à men‑
sagem espírita a todos que tenham 
interesse.

• Propiciar condições para o 
diálogo fraterno entre o emissor da 
mensagem e o receptor, refletindo 
o amor e a verdade da Doutrina Es‑
pírita.

• Tornar comum as notícias 
e dados de interesse do movimento 
espírita ao público em geral.

• Ser dirigida no rumo do en‑
tendimento fraternal, projetando 
uma imagem favorável e positiva do 
Espiritismo.

Os objetivos da Comunicação 
se diferem para os diferentes pú-
blicos?

Certamente, haja vista que eles 
levam em conta o perfil e o interesse 
de cada um deles na Doutrina e na 
Casa Espírita. Vejamos abaixo.

Objetivos  ‑ Público interno
• Ser canal de comunicação de 

informações sobre as atividades das 
instituições espíritas.

• Criar condições ideais ao 
exercício do diálogo entre os partici‑
pantes das sociedades espíritas.

• Promover a união dos Espíri‑
tas e suas instituições, favorecendo o 
crescimento do movimento espírita.

Objetivos – Público externo
• Facilitar a compreensão dos 

conceitos espíritas de modo fraterno 
e espontâneo.

• Informar e esclarecer, através 

do diálogo, mas sem o propósito de 
converter.

• Aceitação sempre voluntária 
e consciente, garantindo a liberdade 
com responsabilidade.

Existem cuidados que devem ser 
levados em conta no momento em 
que a instituição se comunica com 
seu público?

Sim, todos pautados no bom‑
‑senso, na ética e nos conceitos de 
comunicação.  Entre eles:

• A seleção de veículos e a 
forma de utilizá ‑los deve observar os 
aspectos éticos e técnicos.

• Em caso de patrocínio, a Casa 
Espírita não pode se subordinar à 
instituição promotora.

• A forma da mensagem deve 
primar pela simplicidade e nunca 
conflitar com a base doutrinária.

• Não se preocupar em destacar 
a pessoa que a promove.

O que são Veículos de Comuni-
cação?

São todos os canais que podem 
ser utilizados para comunicar algo. 
Existem diversos deles e a escolha 
pelo mais adequado passa por uma 
criteriosa análise do que vai ser co‑
municado, qual o objetivo, a quem se 
destina a mensagem, a capacidade de 
utilização, legislação vigente, verba 
disponível, etc.

Pode citar exemplos?
Diante da variedade, citaremos 

abaixo apenas algumas possibilidades 
– no manual a relação é mais extensa, 
porém.

Assessoria de Imprensa
Consiste em fornecer notícias 

(interessantes, obviamente) aos ca‑
nais de comunicação. Para isso são 
elaborados e enviados “relases” – 
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textos jornalísticos especialmente 
preparados para esse fim. Em virtude 
de suas características, deve ser feito 
por profissional especializado.

Biblioteca
Independente do tamanho, o 

ideal é que tenha uma localização 
estratégica e que aja ações para 
divulgação e estímulo à leitura. O 
cuidado com o acervo é outro ponto 
fundamental, devendo ter as obras 
básicas, os clássicos doutrinários e 
outras obras que sejam do interesse  
do leitor.

Brindes
Dos mais variados tipos e valo‑

res, podem ser usados para divulgar 
mensagens, obras, datas importantes. 
Podem, inclusive, ser confecciona‑
dos por equipe da sociedade.

Caixa de sugestão
Essencial manter um canal de 

comunicação constante com todo 
os que fazem parte da instituição. 
Em local visível e sem necessidade 
de identificação pode render ótimas 
informações para melhorias.

Cartaz
Com o fácil acesso a computador, 

fazer um cartaz é algo fácil e muito 
usual. Cuidado com o texto (que deve 
ser claro e objetivo), com o visual e 
com a correção do texto.

Eventos
Se bem organizados podem divul‑

gar a mensagem espírita e, até, gerar 
fonte de receita para a organização.

Folheto e folder
Atualmente também é possível 

usar esses recursos sem recorrer a 
gráficas. Valem os cuidados citados 
no cartaz, porém, neste caso é possível 
o uso de texto um pouco mais longo.

Internet
Cada vez mais, essa ferramenta 

vem sendo explorada em virtude 
de seus inúmeros benefícios, entre 
eles custo acessível, rapidez nas  
informações, facilidade de atuali‑
zação e praticidade. Atente, porém, 
para que o site tenha uma boa apre‑
sentação e seja atualizado constan‑
temente. 

Jornal
Essencial que seja traçado previa‑

mente os objetivos, público a que se 
destina e a linha editorial. Repetições 
longas (e cansativas) de textos extraí‑
dos de livros não atraem o leitor e não 
justificam a existência de um jornal.

Jornal mural
Pouco explorado, trata ‑se de re‑

curso extremamente positivo e de 
baixíssimo custo, estando ao alcance 
de toda Casa Espírita. Basta colo‑
car o mural em local estratégico, 
atualizá ‑lo diariamente (ou sema‑
nalmente) e criar “seções” (como as 
de um jornal) para distribuição de 
textos. Ex.: Eventos da Casa Espí‑
rita, Editorial, Aniversários, Datas  
Comemorativas, etc.

Livro
Um dos canais mais usados para 

divulgar a mensagem espírita. Mere‑
ce, porém, especial atenção para que 
seu conteúdo não conflite com a base 
da Doutrina Espírita.

Mural – Quadro mural
A diferença entre essa versão e o 

Jornal Mural é que, neste caso, ape‑
nas distribui ‑se materiais como car‑
tazes, avisos, etc. Não há seções fixas 
e atualização pode ser mais espaçada, 
sem ultrapassar uma quinzena.

Palestras
Muito recorrente nas instituições, 

merecem ser previamente plane‑
jadas e preparadas. O orador deve 
ter consciência que fala em nome 
da Doutrina e da Casa Espírita e, 
portanto, não deve usar o espaço 
para defender ideias próprias ou a 
si mesmo.

Videoteca
Palestras, filmes, seminários 

e muitas outras opções de estudo 
e entretenimento espírita podem 
ser disponibilizados ao público da 
instituição através da Videoteca. 
Devemos, porém, atentar para a 
questão legal, não disponibilizando 
produtos pirateados.

Existe um perfil adequado para 
o trabalhador da Comunicação 
Social Espírita?

Para começar, destacamos:
• Ter bons conhecimentos dou‑

trinários e visão do movimento 
espírita.

• Ter bons conhecimentos da 
língua portuguesa.

• Ter afinidade com a área.
• Conhecer a Casa Espírita e ser 

organizado.
• Ter habilidade em relacionar ‑se 

e para o trabalho em equipe.
• Ter habilidade no uso de recur‑

sos tecnológicos.

Existem outras dicas que auxi-
liem no trabalho?

• Todo texto deve conter, de pre‑
ferência no primeiro parágrafo as 
seguintes informações:
	O que, quem, quando, onde, 

como e porque.
	Detalhes no restante do 

material.
• Usar sempre uma imagem 

relacionada ao tema (e sem direitos 
autorais).

• Revisar o material antes de 
disponibilizá ‑lo.
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Em 2012, a campanha Comece 
pelo Começo faz 40 anos

Merhy Seba rpi@use.com.br

São passados 39 anos (1972‑2011) que a campanha Comece pelo Começo foi lançada na Capital paulista pelo 
CME ‑ Conselho Metropolitano Espírita (hoje, USE ‑ São Paulo), com o objetivo de popularizar as 

Obras da Codificação Espírita, legadas por Allan Kardec.

O cenário da época
Um fato novo ocorreu e gerou a 

oportunidade para se falar, abertamente, 
em Espiritismo e poder dar visibilidade 
aos livros espíritas, sem quaisquer  cons‑
trangimentos, por parte de espíritas e/
ou simpatizantes. Corria o ano de 1971, 
quando, na noite de 2 de julho, a TV 
Tupi‑Canal 4, levou “ao ar” o Programa 
Pinga‑Fogo, com o médium Francisco 
C. Xavier. Esse programa era constituído 
de um painel de entrevistadores, os quais 
tinham como função, dirigir perguntas aos 
entrevistados sobre temas acordados entre 
ambas as partes. Inicialmente, o jornalista 
Almir Guimarães fez a apresentação do 
médium e do painel de entrevistadores, 
no qual figuravam os jornalistas João 
de Scantimburgo, Prof.José Herculano 

Pires, Hele Alves, Reali Júnior e Saulo 
Gomes. À medida que as perguntas eram 
formuladas, Chico Xavier respondia, com 
serenidade, firmeza e propriedade sobre 
os mais diversos temas, sob a inspiração 
de Emmanuel – seu Espírito orientador.

Repercussão do Programa
Conclusão: o índice de audiência do 

programa foi um dos maiores, na his‑
tória da televisão, tendo sido reprisado 
várias vezes. Isto, sem falar do Jornal 
de Domingo, um suplemento encartado 
no jornal Diário de S.Paulo que reprodu‑
ziu “in totum”, o conteúdo do programa 
de TV. Nas semanas que se seguiram, a 
demanda cresceu, em relação aos livros 
espíritas, principalmente, aos psicografa‑
dos pelo médium de Uberaba. Esse foi o 

sinal que despertou a atenção e inspirou 
a equipe do Departamento de Divulga‑
ção do Conselho Metropolitano Espírita, 
que não titubeou em planejar ações para 
aproveitar “a janela estratégica” que o 
momento psicológico ofereceu. 

Chico Xavier prestou um grande servi‑
ço ao Movimento Espírita Brasileiro, a sua 
presença na TV gerou notoriedade à Dou‑
trina Espírita e credibilidade ao Movimento 
Espírita como um todo, ao estabelecer uma 
linha divisória entre Espiritismo e o deno‑
minado sincretismo religioso. Assim, em 
2012, é propósito da USE comemorar os 
40 anos de atuação dessa campanha – uma 
das mais valiosas bandeiras desfraldadas 
pelo movimento espírita paulista. Aguarde 
e prepare ‑se para participar desse novo 
marco na história da USE.



Setembro/Outubro de 2011 Dirigente Espírita

13

A Área do Estudo, Educa‑
ção e Prática da Mediunidade, 
das Comissões Regionais do 
Conselho Federativo Nacional 
da Federação Espírita Brasilei‑
ra, realizou na sede Histórica 
da FEB, na cidade do Rio de 
Janeiro, nos dias 23 e 24 de ju‑
lho de 2011, o encontro Nacio‑
nal da Área da Mediunidade, 
considerando a comemoração 
do Sesquicentenário de O 
Livro dos Médiuns, proposta 
de realização aprovada na 
Reunião Ordinária do CFN, 
de novembro de 2010. Parti‑
ciparam representantes das 27 
federativas estaduais, diretores 
e colaboradores da FEB e visi‑
tantes do Chile, Suíça e França, 
num total de 386 inscrições, 
limitadas à capacidade do au‑
ditório da sede. 

O encontro foi aberto pelo 
Presidente da FEB Nestor João 
Masotti, seguida de apresenta‑
ção das equipes pelo secretário 
geral do CFN, Antonio Cesar 
Perri de Carvalho, palestra da 
coordenadora da Área que pro‑
moveu o encontro e Diretora da 
FEB de Marta Antunes Moura, 
em comemoração aos 150 anos 
de O Livro dos Médiuns e 
dos “100 anos de inauguração 
da sede Histórica da FEB”. 
Seguiu ‑se a conferência de  Divaldo 
Pereira Franco, em homenagem aos 
150 anos de O Livro dos Espíritos 
e aos pioneiros do Espiritismo no 
Brasil. No dia seguinte, Divaldo fez 
palestra sobre a “A Prática Mediú‑
nica”,  respondeu no bloco seguinte  
perguntas das federativas estaduais 
sobre Mediunidade e concedeu, ao 
final, autógrafos. 

Participaram representando a 

União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo – USE, diversos 
diretores da executiva, departamentos 
e das comissões executivas de diver‑
sos órgãos. Fizeram parte da cara‑
vana da USE dirigentes de Ribeirão 
Preto, Sorocaba, Bauru e São Paulo, 
num total de quatorze pessoas, entre 
eles o Diretor do Departamento de  
Estudo e Prática da Mediunidade 
Paulo Ribeiro e o Presidente da USE 

José Antonio Luiz Balieiro.
Todos os participantes 

receberam o opúsculo editado 
pela FEB, alusivo aos 150 anos 
de O Livro dos Médiuns e os 
100 anos da sede Histórica da 
FEB (1911 ‑2011). Traz uma 
pesquisa histórica sobre a 1ª 
tradução de O Livro dos Mé‑
diuns e outras obras da Codi‑
ficação no Brasil, a missão da 
FEB de divulgar o Espiritismo, 
os ex ‑presidentes da FEB que 
foram, pela ordem: Marechal 
Francisco Raimundo Ewerton 
Quadros, Adolfo Bezerra de 
Menezes Cavalcanti, Francis‑
co de Menezes Dias da Cruz, 
Julio César Leal, Leopoldo 
Cirne, Aristides de Souza 
Spinola, Manuel Justiniano de 
Freitas Quintão, Luís Olímpio 
Guillon Ribeiro, Luiz Barreto 
Alves Ferreira, Francisco Viei‑
ra Paim Pamplona, Antônio 
Wantuil de Freitas, Armando 
de Oliveira Assis, Francisco 
Thiesen e o 20° presidente, 
Juvanir Borges de Souza.  Em 
2001, Nestor João Masotti as‑
sumiu a Presidência da FEB. 
O último capítulo trata da sede 
histórica da FEB – seccional 
RJ, inaugurada em 10 de de‑
zembro de 1911, localizada 
na Av. Passos, n°s. 28 e 30, no 

Centro da Cidade.
O evento foi transmitido ao vivo 

pela TVCEI (www.tvcei.com), tendo 
havido pontos de acesso das várias 
partes do Brasil e de 24 países. Na 
tarde e noite do sábado, dia 23, o 
Conselho Espírita do Estado do Rio 
de Janeiro promoveu palestras sobre o 
mesmo tema em 19 instituições, apro‑
veitando expositores que participavam 
do Encontro.

Encontro Nacional da área de 
Mediunidade da FEB

Julia Nezu – use@usesp.org.br 

Parte da representação da USE: na fila de trás  
– Neyde Schneider, Hélio Correa, Paulo Ribeiro, 

Vicente Galceron, Rosana Gaspar e José Silvio Gaspar.

Divaldo Franco, orador do Encontro, e Diretoria da FEB
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Encontro da área de Educação Espírita da USE
Adalgisa Balieiro  ‑ educacao@usesp.org.br

Orientado pelo tema “A competên‑
cia pedagógica do Espiritismo no de‑
senvolvimento humano” o Encontro de 
Educação, realizado no dia 6 de agosto, 
na sede da USE, desenvolveu um es‑
tudo sobre “Ação Docente e Discurso 
Pedagógico”. Buscando esclarecer que 
nossas ações são sempre orientadas 

por crenças e valores que atribuímos 
ao que fazemos e que, nem sempre nos 
damos conta disso, o Encontro ancorou 
suas reflexões em orientações de Allan 
Kardec na Introdução de O Evangelho 
segundo o Espiritismo, estendendo ‑as 
às questões de O Livro dos Espíritos 
em sua terceira parte As Leis Morais.

Pedagogicamente foram feitas 
revisões de alguns conceitos que 
orientam as práticas pedagógicas 
presentes nas ações cotidianas das 
casas espíritas. Prioritariamente, os 
conceitos de “conhecimento”, “ensi‑
no” e “aprendizagem”, fundamentais 
na ação docente, foram revistos sob o 
olhar atento das finalidades dos tra‑
balhos aí desenvolvidos. Realçando a 
grande ênfase com que temos inves‑
tido no “ensinar” o Encontro relevou 
a necessidade da preocupação com o 

“aprender” sem o que a ação pedagó‑
gica careceria de sentido. 

A necessidade do acolhimento às 
pessoas que frequentam a casa espí‑
rita foi estimulada pelo incentivo aos 
estudos centrados no “aprender” e 
pela construção com os presentes, de 
recursos metodológicos dessa aborda‑
gem. O Encontro foi coordenado por 
Adalgisa Campos Balieiro, assessora 
da área, acompanhado por dirigentes 
e trabalhadores de casas espíritas da 
grande São Paulo e arredores.

O leitor interessado em conteúdos 
pedagógicos e na ação educativa nas 
casas espíritas está convidado a inte‑
grar esse grupo de trabalho em suas 
reuniões agendadas periodicamente. 
Para isso, acompanhe informações 
pelo site da USE ou pela seção da área 
no Circuito Integrado.

USE participa da semana ecumênica da  
Fundação Casa para meninas

Rosana Gaspar – use@usesp.org.br 

Foi com muito prazer que re‑
cebi o convite para representar a 
USE na Semana Ecumênica na 
Fundação Casa, antiga FEBEM. 
Apesar da curiosidade nunca estive 
em nenhum sistema de reclusão. 
Levei alguns folhetos sobre Espi‑
ritismo e Campanha do Evangelho 
no Lar e livros novos e usados para 
deixar na instituição. Chegando 
lá (no extremo da Freguesia do 
Ó) os procedimentos de praxe me 
deixaram com certa ansiedade: o 
que será que vou encontrar?  Quem 
são estas meninas?  Aceitarão o que 
vim trazer? A participação não era 
obrigatória, mas cerca de 25 delas 
participaram – a Casa mantém 
cerca de 60 adolescentes  entre  13 
e 20 anos – e, juntamente, com os 
funcionários, me receberam muito 

bem.  Fui acompanhada o tempo 
inteiro pelo responsável pelo setor 
pedagógico e, para minha surpresa, 
encontrei uma companheira que atua 
no movimento espírita da região e 
que é coordenadora da área técnica.

O tema era “Felicidade e Con‑
sumismo”, mas não falei muito 
sobre ele já que choveram pergun‑
tas sobre Espiritismo.  Falei sobre 
reencarnação, progresso do espírito, 
orgulho e egoísmo, plano espiritual, 
de tudo um pouco.  Algumas diziam 
que não estavam entendendo mais 
nada: onde o inferno e o céu?  E 
reencarnação?  Quantas indagações!   
Uma das meninas me perguntou se 
ela poderia reencarnar mais pobre 
do que já era. No final, as meninas 
pediram para que eu voltasse – que 
bom! Valeu muito, visitei toda a 

instituição e percebi que não tem 
moleza...   elas só nos chamam de 
“senhora”  e dormem “trancadas” 
nos núcleos, embora façam o pos‑
sível para não parecer um sistema 
de reclusão.

A grande maioria está ali por trá‑
fico, gênero de crime que superou o 
furto, antigo campeão de detenções. 
Percebi que não incentivam o conta‑
to “físico”: ao me despedir instinti‑
vamente beijei uma das meninas (a 
que perguntou se poderia reencarnar 
mais pobre) e notei o olhar de desa‑
provação dos monitores.   Restou‑
‑me apenas dar tchau... Gostaria 
de voltar lá, levar mais livros, falar 
mais do evangelho na visão espírita, 
afinal este é um dos ensinamentos 
do Mestre: “(...)estive na prisão, e 
fostes ver ‑me”(Mateus 25:36).

Adalgisa Balieiro, facilitadora do 
Encontro de Educação
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EDUCAÇÃO E FAMÍLIA
Adalgisa Balieiro 

educacao@usesp.org.br

Oferecendo apoio aos trabalha‑
dores da casa espírita, o Departa‑
mento de Educação Espírita promove 
“Encontros de Educadores” na sede 
da USE, com presença regular de 
companheiros de diferentes loca‑
lidades, envolvidos em diferentes 
áreas de trabalho. Esses Encontros 
propõem um tema central como 
suporte às abordagens de conteú dos 
presentes no cotidiano dos afazeres 
dos trabalhadores, buscando uma  
melhor compreensão para as asser‑
tivas evangélicas e doutrinárias que 
devem orientar suas práticas.

O material de estudo é disponibi‑
lizado aos participantes que desejem 

usá ‑lo em suas casas de origem, 
sendo enviado por e ‑mail, texto de 
apoio aos estudos realizados. Alguns 
companheiros têm estendido o es‑
tudo, enriquecendo ‑o com citações, 
ilustrações e, em alguns casos, com 
material em data show. Os participan‑
tes dos Encontros formam um grupo 
que troca informações e se ajuda no 
desempenho de suas tarefas enquanto 
pais, evangelizadores, orientadores 
de estudos, oradores e outros.  

Entre os temas, já foram aborda‑
dos, Orgulho e Egoísmo, A linguagem 
e o linguajar, Ontologia do Conversar, 
O jeito humano de viver, Emoções e 
linguagem, As potências da alma e 
Ação Docente e Discurso Pedagógi‑
co. Nosso próximo Encontro será no 
dia 01 de outubro, sábado, das 9h às 
12h. Juntem ‑se a nós e enriqueçam 
nosso espaço de ajuda mútua. 

Com afeto, Adal.

ESTUDO SISTEMATIZADO 
DA DOUTRINA ESPÍRITA

Mário Gonçalves 
esde@usesp.org.br

O Departamento do ESDE, em 
continuidade à tarefa de divulgação 
e implantação deste programa de 
estudos em todo o estado de São 
Paulo, realizou nos dias 9 e 10 de 
julho passado, na cidade de So‑
rocaba, o 3º Encontro Paulista de 
Monitores do ESDE. Mais detalhes 
sobre este evento podem ser encon‑
trados na matéria da página 7 desta  
edição.

Atividades programadas

1) O 4º Encontro Paulista de Mo‑
nitores do ESDE será realizado nos 
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dias 7 e 8 de julho de 2012, na cidade 
de Bauru.

2) A USE Intermunicipal de Ame‑
ricana programou para o dia 17 de 
setembro de 2011, às 14h, uma reu‑
nião em que será apresentado o tema: 
ESDE – Finalidades e Aplicações, 
para dirigentes e futuros monitores.

Por que implantar o ESDE?

Há uma tarefa que o Centro Es‑
pírita não pode deixar de lado: a de 
ensinar o Espiritismo. É cada vez 
mais expressivo o número daqueles 
que procuram a Casa Espírita para 
conhecer e estudar a Doutrina Es‑
pírita.

Uma forma de estar preparado 
para receber este público é adotar 
este eficaz programa de estudo, 
fundamentado nas obras de Allan 
Kardec, que visa o ensino metódico, 
contínuo e sério do Espiritismo, pro‑
porcionando a propagação da Doutri‑
na nas bases em que foi codificado.

Como implantar o ESDE?

Para mais informações sobre esse 
programa, procure este departamento 
pelo e ‑mail esde@usesp.org.br ou 
pelo telefone (11) 2950 6554.

MOCIDADE ESPÍRITA
João Thiago Garcia 

mocidade@usesp.org.br

Mocidades Espíritas decidiram os 
temas para as Confraternizações 
de 2012 e sede para 9º EECDME

Nos dois últimos finais de se‑
mana de julho, o Departamento de 
Mocidade organizou a 1ª Prévia 
das Confraternizações Seccionais 

de 2012. Realizada nas cidades de 
Tremembé, Sorocaba, S.J. Rio Preto 
e Rancharia os encontros tiveram 
como objetivo principal a escolha 
dos temas a serem estudados em cada 
uma das 4 confraternizações. Diante 
de um Banco de Temários com 14 
propostas diferentes, as mocidades 
das 4 Regiões do Estado escolheram 
como tema MEDIUNIDADE para 
a Comelesp, Comecelesp e Come‑
nesp, e Juventude em Conflito para 
a Comenoesp. Acesse o site da USE 
e faça o download das propostas 
vencedoras.

Durante a Reunião Geral do DM/
USE em Pirajuí, os representantes 
dos Órgãos Regionais deliberaram 
sobre o tema a ser desenvolvido 
no Encontro Estadual de Comissão 
Diretora de Mocidade Espírita. O 
temário a ser desenvolvido será SIM 
JESUS, EU ACEITO – Trabalhemos 
juntos e juntemos nossos esforços, e 
tem como objetivo buscar apoio fra‑
terno nos amigos de ideal, nas obras 
básicas, na vivência do Evangelho 
e no desenvolvimento do amor para 
conosco, farão com que o desenvol‑
vimento daquilo que nos propomos 
seja benéfico e assim cumpramos 
com os desígnios da obra do Cristo e 
os nossos próprios objetivos rumo à 
evolução espiritual. O EECDME será 
realizado nos dias 2, 3 e 4 de novem‑
bro de 2012 na cidade de Americana. 
Em breve mais informações.

RELAÇÕES PÚBLICAS E 
INSTITUCIONAIS

Merhy Seba 
rpi@use.com.br

A USE sempre teve como propó‑
sito incentivar a veiculação de cam‑
panhas doutrinárias, considerando 

que elas dão ampla visibilidade aos 
princípios da Doutrina Espírita de 
uma forma eficiente e, ao mesmo 
tempo, acabam promovendo a união 
de órgãos que as promovem, bem 
como a unificação do movimento 
espírita, como um todo, ao manter 
a unidade temática. Assim é que a 
campanha Viver em Família, a do 
Evangelho no Lar e no Coração e 
a Comece pelo Começo procuram 
incentivar a vivência de vários pos‑
tulados espíritas, ora valorizando o 
papel da família, ora enfatizando a 
necessidade da transformação moral 
como estimula e orienta o estudo do 
Espiritismo, pelas vias adequadas.

Nesse contexto, é importante 
ressaltar o papel da área de Rela‑
ções Públicas e Institucionais, cuja 
visão se estende além das paredes 
físicas do centro espírita e alcança 
a sociedade, através dos meios de 
comunicação social: um programa 
radiofônico, uma reportagem ou en‑
trevista na televisão, um espaço que 
o jornal de grande circulação possa 
oferecer, uma exibição de outdoors, 
além da utilização da Internet em 
suas várias modalidades. 

Quem já faz pode até pensar em 
se aperfeiçoar e ampliar as tarefas; 
quem não faz, o primeiro passo é 
implantar o setor na casa espírita e 
iniciar o processo, de maneira sim‑
ples e prática, não se esquecendo 
das recomendações básicas: Traba‑
lhar em equipe, para que o trabalho 
seja impessoal, tenha consistência 
doutrinária e, sobretudo, tenha con‑
tinuidade.

No próximo ano, a campanha 
Comece pelo Começo comemorará 
40 anos (1972 ‑2012); é uma exce‑
lente oportunidade para se exercitar 
no campo das relações públicas e 
institucionais e motivar os dois pú‑
blicos: o interno da casa espírita e 
levar a mensagem das obras básicas 
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ao público externo. Há 39 anos, Chi‑
co Xavier foi à televisão (TV Tupi‑
‑Canal 4) e abriu as portas da difusão 
do Espiritismo, descortinando novos 
horizontes para milhões de telespec‑
tadores, com a mensagem esclarece‑
dora e consoladora da Doutrina. 

A nós, hoje, cumpre ‑nos a tarefa 
de dar continuidade à visibilidade 
dos princípios da Doutrina Espírita e, 
com isso contribuir na construção de 
um futuro melhor. Estaremos sempre 
à disposição para trocar ideias sobre 
isso. Vamos conversar? 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E 
PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA

Aylton Paiva 
sapse@usesp.org.br

Publicada lei que cria o sistema 
único da assistência social –  

SUAS. 

De acordo com a nova lei o país 
passará a contar com prestação de 
assistência social descentralizada e 
gestão compartilhada entre governo 
federal, estados e municípios. Partici‑
parão ainda os respectivos conselhos 
de Assistência Social e as entidades 
e organizações sociais públicas e pri‑
vadas. O objetivo é garantir proteção 
à família, à maternidade, à infância, 
à adolescência e à velhice. A Lei nº 
12 325, de 7/07/2011 poderá ser lida, 
em sua íntegra, no endereço:www.
planalto.gov.br/ccivil ‑03_Ato2011‑
‑2014/2011 ‑Lei/L12435.htm   e

A Lei Orgânica da Assistência 
Social, com as alterações (consolida‑
da) no endereço: www.planalto.gov.
br/ccivil_03/Leis/8742.htm.

É de se considerar que a LOAS 
e a implantação do SUAS – Sistema 
Único da Assistência Social discipli‑

nam que a assistência social deixa de 
ser algo para a “prática da caridade” 
e se impõem como um DIREITO do 
cidadão e um DEVER do ESTADO 
( União, Estados e Município). Para 
essa ação são chamados o Poder Públi‑
co e a Sociedade, através das obras de 
assistência social. Para a participação 
destas estão previstas as condições no 
art. 6º B e seus parágrafos I, II e III. 
Portanto as obras assistenciais espíri‑
tas para atuarem na rede do SUAS de‑
verão cumprir normas estabelecidas.

Por outro lado, espíritas, como 
cidadãos, e as instituições espíritas de 
assistência social, atendidas as normas 
e orientações existentes, poderão parti‑
cipar não só da assistência, mas através 
dos Conselhos de Assistência Social: 
do planejamento, do acompanhamen‑
to e da aplicação das verbas públicas 
nessa área. Portanto, avançaremos da 
prestação da assistência social para, 
também, da ação social.  Lembramos a 
questão nº 888 de O Livro dos Espíri‑
tos: “Condenando ‑se a pedir esmola, o 
homem se degrada física e moralmen‑
te: embrutece ‑se. Uma sociedade que 
se baseie na lei de Deus e na justiça 
deve prover a vida do fraco, sem que 
haja para ele humilhação. Deve asse‑
gurar a existência dos que não podem 
trabalhar, sem lhes deixar a vida à 
mercê do acaso e da boa vontade de 
alguns.” O Brasil caminha para essa 
sociedade amorosa,  justa e solidária; 
e nós espíritas precisamos estar devida‑
mente preparados para darmos a nossa  
contribuição.

EDUCAÇÃO ESPÍRITA  
DA INFÂNCIA

Martha Rios Guimarães –  
infancia@usesp.org.br

Em 31 de julho último realiza‑

mos mais um curso de Formação de 
Educadores Espíritas da Infância, 
pela USE. Entre as várias questões 
levantadas uma, sobre a avaliação da 
atividade por parte dos Educandos, 
me chamou a atenção: as crianças 
podem emitir opinião sobre o tra‑
balho de educação espírita infantil? 
E, principalmente, elas têm o direito 
de não gostar do trabalho que está 
sendo desenvolvido? Para mim, sem 
a menor dúvida, ambas as pergun‑
tas só podem ter um “sim” como 
resposta. Apesar de pequenos eles 
têm condições de avaliar o formato 
da atividade e, por serem os prin‑
cipais beneficiados (ou não) pelo 
trabalho, serão responsáveis por 
mostrar à equipe de Educadores se 
o caminho trilhado é o mais correto.  
Manter diálogo constante permitirá 
que avaliemos de forma honesta 
nosso desempenho, o formato das 
aulas, o material que está sendo 
usado e até nossa relação com os  
Educandos. A observação é outra 
forma eficaz de buscarmos infor‑
mações sobre a qualidade do que 
estamos desenvolvendo. Ela nos 
mostrará, por exemplo, se as crian‑
ças estão gostando dos recursos 
escolhidos, se estão tendo condições 
de se socializar e fortalecer amiza‑
des, etc.

Desta maneira – e se tivermos 
humildade suficiente – poderemos 
aprender com os pequenos, apa‑
rando arestas e entendendo que um 
trabalho jamais está definitivamente  
estabelecido. Ele deve buscar a 
melhoria constante (de todos os 
envolvidos e de todas as etapas 
desenvolvidas) e ter capacidade de 
mudar sempre que necessário, sem 
perder seu objetivo principal: colo‑
car a Doutrina Espírita, conforme 
codificação de Allan Kardec, ao 
alcance do entendimento de nossas  
crianças.
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CAMPANHA 
EVANGELHO NO 

LAR E NO 
CORAÇÃO – 

PLANTÃO TIRA‑  
 ‑DÚVIDAS

Merhy Seba
rpi@usesp.org.br

O

Pergunta: O familiar portador 
de deficiência mental pode participar 
da reunião do Evangelho no Lar e no 
Coração? Que benefícios ele recebe?

Resposta: Sim pode, pois a reu‑
nião deve acolher a todos. O estudo 
amplia a nossa visão e as vibrações 
positivas do ambiente fortalecem a 
alma, num ambiente de paz e harmo‑
nia. Em se tratando de portadores de 
deficiência mental, o ambiente lhe é 
benéfico não só porque ele absorve 
o que é gerado pela reunião, mas 
também por ele sentir‑se incluso 
no contexto familiar. Ele se sente 
pertencente ao núcleo familiar e isto 
lhe dá ânimo para viver e suportar 
as provas. Quanto ao aprendizado, 
a Doutrina Espírita esclarece que 
o fato de ser portador de defici‑
ência mental não exclui que o seu  
espírito possa apreender as lições 
estudadas na reunião e assimilem 
seu conteúdo moral. A limitação é 
somente do corpo que não consegue 
se expressar, mas ele sente, per cebe 
e acompanha normalmente, o que 
ocorre no ambiente, isto  significa 
que o seu espírito é lúcido, a desor‑
ganização é do corpo. Veja mais em 

O Livro dos Espíritos, questões 371 
a 378.

Pergunta: O que vem a ser 
Evangelho no Mar?

Resposta: É a reunião do Evan‑
gelho realizada no mar, prática muito 
comum nos estados da Costa brasi‑
leira. Familiares e pessoas amigas 
se reúnem para um passeio em uma 
embarcação e, em determinado mo‑

mento, faz‑se a reunião de estudo do 
Evangelho, como se estivessem em 
terra firme. Segundo as pessoas que 
participam dessa modalidade (com‑
panheiros da cidade de Natal‑RN), é 
muito agradável e salutar aproveitar 
esses momentos para reflexão das 
lições evangélicas e a oportunidade 
para fortalecer os laços de amizade 
entre os participantes.  
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Rebrates convida para encontro em 
outubro

A Rebrates ‑ Rede Brasileira do Terceiro 
Setor (em que a USE participa do Conselho  
Gestor), através da sua Comissão da Criança 
e do Adolescente, convida para o encontro 
que realizará no dia 21 de outubro, das 8:30  
às 13 h, no auditório da ACM, Rua Nestor 
Pestana, 147, São Paulo, Capital, para discu‑
tir o tema: ECA 21 anos depois – Conquistas 
e Desafios.

Filme “O Livro dos Espíritos”
Será lançado em 7 de outubro próximo, 

nos cinemas do Brasil, o longa metragem de 
ficção que ilustra os efeitos morais da obra 
de Kardec.  É a história de Bruno Alves, 
homem à beira do suicídio que, algum tempo 
depois de encontrar “O Livro dos Espíritos” 
escreve na contra‑capa “Mudou a Minha 
Vida Também”.  Mais informações pelo site 
www.ofilmedosespiritos.com.br.

Congresso Espírita FEESP 2011
Foi realizado de 8 a 10 de julho, na sede 

da Federação Espírita do Estado de São Pau‑
lo, o Congresso Espírita FEESP 2011, tendo 
como tema central “O ensino espírita e sua 
responsabilidade na transição planetária”, 
com programação voltada para a área de 
educação, contando com a participação de 
cerca de quarenta expositores de reconheci‑
do valor no setor de divulgação doutrinária. 
Na programação constou feirão de livros, 
pintura mediúnica em livros, apresentação 
teatral, conferências e seminários, sendo que 
a  conferência de abertura esteve a cargo de 
Divaldo Pereira. Representaram a USE nesta 
oportunidade José Antônio Luiz Balieiro, a 
quem coube fazer a saudação aos congres‑
sistas em nome da federativa estadual, e 
Neyde Schneider. 

Departamento de Mocidade da USE 
fez visita à Mocidade da FEEGO

No dia 3 de julho de 2011, realizou‑se 

na Federação Espírita do Estado de Goiás, o 
3º ENTRAME ‑ Encontro de Trabalhadores 
de Mocidades Espíritas de Goiás, organizado 
pelo setor de Juventude do DIJ, o Mocidade. 
A proposta do encontro é de oferecer capa‑
citação e atualização dos trabalhadores e 
coordenadores de mocidades, fortalecendo 
o projeto de unificação e dando forma aos 
objetivos do setor de Juventude da FEEGO.  
O tema desenvolvido foi “Trabalho e reno‑
vação interior ‑ Tu, pois que ensinas não 
ensinas a ti mesmo? ”. Na programação, os 
jovens participaram de vivência de sensibi‑
lização, de palestra com Olegário Versiani 
(DF) e puderam escolher entre oficinas de 
capacitação com foco em mocidade espírita 
a fim de habilitar o trabalhador ou estudos 
de cunho doutrinário que representaram uma 
reflexão aprofundada em torno do tema.  

O DM/USE foi representado pelo diretor 
João Thiago Garcia e também pela Diretora 
do DM/USE Distrital Tatuapé Daniela De 
Nittis. 

O Instituto Espírita de Educação em 
sede nova

Foi inaugurada a nova sede do Institu‑
to Espírita de Educação, que leva o nome 
de Ary Lex, na rua Atílio Innocenti, n° 
669 ‑ Itaim‑bibi, São Paulo/SP, em junho 
de 2011. A USE se fez representar pela 
sua Vice‑Presidente Julia Nezu, a Diretora 
Tesoureira Rosana Gaspar e pelo Diretor 
do Depto. do Livro José Silvio Gaspar. As 
novas instalações são confortáveis e muito 
bem planejadas, inclusive com um auditório 
para 200 pessoas. Saiba mais em www.ieesp.
org.br e www.novasede.blogspot.com .
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15º Congresso Estadual de Espiritismo
Ficha técnica e orientações gerais

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O 15° CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO
 
N° ____________ (a ser preenchido pela Secretaria)
Nome: ______________________________________________________________________________________________
Nome para crachá: _________________________________________ Nascimento: _____ de ______________ de 19_______
Endereço: _______________________________________________________ Bairro: _______________________________
CEP: _________________________ Cidade: ________________________________________________ UF: _____________
Tel (___) _________________ Cel (___)_________________   E ‑mail ___________________________________________
Religião: _________________________________________________________ Se espírita, registrar: (     ) Sim
Instituição Espírita que frequenta: ________________________________________________________________________
Órgão de Unificação a que a instituição pertence: ____________________________________________________________

Nesta inscrição, anexar o valor do bônus de R$ 80,00 (oitenta reais) – (ou comprovante) – que será restituído em livros e 
similares durante a realização do congresso. 
(    ) cheque     (    ) vale postal     (    ) depósito bancário     (    ) dinheiro

Depósito deverá ser feito no BANCO ITAÚ  ‑ AG. 0355  ‑ C/C 38467 ‑8 e a ficha enviada (juntamente com cópia do comprovante de 
depósito) à Secretaria da USE  – Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo/SP – CEP 02036 ‑011 ou por e ‑mail use@usesp.org.br

Localização do Congresso: Fran‑
ca/Fundação Pestalozzi – Unidade I

Data: 28 a 30 de abril até 1º de maio 
de 2012 (quatro dias)

Abertura da programação: Sábado 
– 20 horas – 28 de abril – conferência  
pública

Encerramento da programação 
 ‑ Terça ‑feira – 13 horas  ‑ 1º de maio – 
Confraternização

D i m e n s ã o  d o  C o n g re s s o : 
Aberto ao público – 1.500 pessoas  
inscritas (100 pessoas na parte estru ‑
tural)

Tema Central: “Solidariedade – 
uma outra forma de conhecer”

Âncoras para desenvolvimento 
dos conteúdos: Alberto Ribeiro Al‑
meida, de Belém (PA), André Luiz 
Peixinho, de Salvador (BA), André 
Trigueiro, do Rio de Janeiro (RJ),  
Antônio César Perri de Carvalho, de 
Brasília (DF)

Conferência de Abertura: 
Divaldo Pereira Franco, de Salva ‑ 
dor/BA. 

Conferência de apoio doutriná-
rio: José Raul Teixeira de Niterói (RJ)

Comissão orientadora sobre os 
conteúdos (seminários e conferências) 
do tema central:

Cleber Novelino,  Adalgiza Baliei‑
ro,  Júlia Nezu,  João Thiago Garcia,  
Adolfo Mendonça Jr.

Datas e Horários das Exposições 
dos Âncoras:

150 minutos (2 horas e meia)  para 
os âncoras desenvolverem quatro mó‑
dulos nos seguintes dias. Domingo de 
manhã – 29 de abril, domingo à tarde – 
29 de abril, segunda ‑feira à tarde – 30 de 
abril, terça ‑feira de manhã – 1º de maio.

Conferência de abertura sobre o 
tema central, aberta ao público; con‑
ferência de apoio sobre o movimento 
espírita, aberta ao público,  e confe‑
rência conclusiva do tema central no 
encerramento do evento, exclusiva aos 
congressistas.

Áreas de Trabalho: Apresentação 
de oficinas no dia 30 de abril, segunda‑
feira de manhã (120 minutos) das áreas: 

SAPSE, Assistência Espiritual na Casa 
Espírita, ESDE, Comunicação, Infân‑
cia, Mocidade, Mediunidade, Educação, 
Arte, Gestão Administrativa na Casa 
Espírita, Unificação, Livro e das asso‑
ciações AJE, ABRAPE, Historiadores, 
Grupo Boa Nova, CFN, CEI, AME – 
São Paulo, entre outros.

Na programação ainda acontece-
rá: espaços para Arte e Cultura, con-
vivência, práticas do Celeiro, passeio 
histórico à cidade.

Período de inscrição: 01 de setem‑
bro a 31 de dezembro de 2011. Sem taxa 
de inscrição, mas com  recolhimento 
de bônus no ato de inscrição de R$  
80,00 (oitenta reais) a ser devolvido em 
livros,  vídeos, cd`s,  etc, na livraria da 
USE durante os dias do evento, maiores 
informações no folheto do congresso. 
Ficha de inscrição inserida nesta edição 
do Dirigente Espírita.

Cartaz do Congresso: está como 
anexo nesta edição, coloque ‑o por 
gentileza no quadro de avisos de sua 
casa espírita.


