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DIRIGENTE ESPÍRITA 
ANO XXI – Nº 126  – NOVEMBRO/DEZEMBRO de 2011
Veículo de Comunicação da USE
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

Aproveitemos a época para pensar na ação do 
movimento federativo, trabalho de amor que

favorece os ares da amizade e da convivência em 
nossas casas espíritas. É campo de trabalho, espaço 

a ser preenchido por pessoas dedicadas
e comprometidas com a causa espírita.

Saiba mais nesta edição.

15º Congresso Estadual 
de Espiritismo, da USE

O final de ano propicia reflexões

O evento que tem como tema “Solidariedade 
– uma outra forma de conhecer”, acontecerá  

em abril e maio de 2012 e tem vagas limitadas.  
Saiba mais nesta edição.
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Com quase espanto vemos o 
ano de 2011 se preparar para a 
despedida, abrindo espaço para 
uma nova etapa. Inevitavelmente, 
olhamos para trás e percebemos 
que muitas ações foram efetivadas 
com vistas a promover a Doutrina 
Espírita, estrela principal de nosso 
espetáculo. Cursos, seminários e 
palestras envolveram todas as áreas  
da USE, assim como reuniões e en‑
contros foram realizados para pro‑
mover maior aproximação entre os 
que compõem o movimento de uni‑
ficação paulista.

Contudo, há ainda muito a ser 
feito (que bom!) e, por isso, nos 
preparamos paras as atividades que 

virão. Entre elas, destaque para a 
ação educativa tão necessária à so‑
ciedade e para o Congresso Esta‑ 
dual de Espiritismo que será reali‑
zado na cidade de Franca, no pri‑
meiro semestre de 2012.

Informação sobre esses temas 
e muitas outras você encontra nas 
páginas desta edição que, como não 
poderia deixar de ser, leva nossos 
votos de um Natal com Jesus – a 
perdurar por todo os dias de sua 
existência – e de um ano novo com 
muitas oportunidades de aprendiza‑
do e de trabalho. Estaremos, como 
sempre, unidos pelos sentimentos 
de amor, respeito e união que, aliás, 
traduzem nossa razão de existir.

Editorial
Em 2012 aprendizado, trabalho 
e muita união para todos nós

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA USE
11 de dezembro de 2011 ‑ Domingo – das 8:30 às 13 horas
Sede da USE – Santana – SP – Rua Dr. Gabriel Piza, 433

Reunião conjunta com o CA da USE

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA USE
11 de dezembro de 2011 ‑ Domingo – das 8:30 às 13 horas
Sede da USE – Santana – SP – Rua Dr. Gabriel Piza, 433

Reunião conjunta com o CDE da USE       
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Mensagem da Presidência

Gestão dos órgãos de unificação

Na atualidade vivemos momen‑
tos em que há uma proliferação de 
literatura dita mediúnica com con‑
teúdos preocupantes que contra‑
riam os ensinamentos espíritas e o 
seu caráter educativo, bem como de 
práticas que nada têm a ver com o 
Espiritismo. Será necessário que os 
dirigentes das instituições espíritas 
motivem seus trabalhadores ao es‑
tudo continuado das bases doutriná‑
rias alicerçadas nas obras da codifi‑
cação de Allan Kardec, para melhor 
discernir o verdadeiro do falso. 

Que sejam estimulados nos 
Centros Espíritas o estudo metó‑
dico, constante e sistematizado da 
Doutrina Espírita. Allan Kardec, no 
Projeto 1868, item Ensino Espíri‑
ta, Obras Póstumas, ensina que um 
curso regular de Espiritismo seria 
professado com o fim de desenvol‑
ver os princípios da Ciência e de di‑
fundir o gosto pelos estudos sérios. 
Esse curso teria a vantagem de fun‑
dar a unidade de princípios, de fazer 
adeptos esclarecidos, capazes de es‑
palhar as ideias espíritas e de desen‑
volver grande número de médiuns.

Os órgãos de unificação devem 
buscar ações estratégicas que visem 
a difusão da Doutrina Espírita, es‑
timulando ao estudo e à prática do 
Espiritismo, com bases nas obras 
da Codificação de Allan Kardec, a 
união fraterna entre as instituições 
espíritas, os espíritas e os demais 

setores da sociedade civil e religio‑
sa, o trabalho em equipe e a prepa‑
ração de trabalhadores. 

Sugere‑se que entre as ações 
dos órgãos de unificação devem ser 
desenvolvidos cursos, seminários e 
palestras de apoio ao Centro e ao 
Movimento Espírita, formar e capa‑
citar equipes de trabalho em todo o 
território de abrangência, aproximar 
os Centros Espíritas ao órgão, tendo 
uma abordagem acolhedora e frater‑
na, sem imposições, compartilhan‑
do experiências, principalmente 
visitando os Centros e os apoiando 
nas suas atuações doutrinárias, jurí‑
dicas e administrativas.

A reunião do órgão de unifica‑
ção com os centros espíritas devem 
ser encontros de trabalho para aná‑
lise de planejamentos, programas e 
de avaliação de ações, evitando‑se 
a ideia de reunião meramente ad‑
ministrativa, o que desmotivaria a 
participação dos representantes dos 
centros.  É importante a troca de in‑
formações e de experiências, a aju‑
da recíproca e o trabalho conjunto 
entre as instituições espí ritas.

O Conselho Federativo Nacional 
(CFN) da FEB com a participação 
de todas as federativas estaduais, 
implementou um Plano de Trabalho 
para o Movimento Espírita Brasilei‑
ro, para o período de 2007 a 2012, 
definiu as diretrizes, os objetivos e 
as sugestões de projetos para a sua 

execução. A USE cumprindo o seu 
papel federativo vem desenvolven‑
do no estado, juntamente com os 
seus órgãos de unificação as sete di‑
retrizes básicas do plano: (1) a difu‑
são da Doutrina Espírita; (2) a pre‑
servação da unidade de princípios 
da Doutrina Espírita; (3) a divulga‑
ção da Doutrina Espírita; (4) a ade‑
quação e multiplicação dos centros 
espíritas; (5) a união dos espíritas e 
a unificação do movimento espírita; 
(6) a capacitação do trabalhador es‑
pírita; e (7) a participação na socie‑
dade. O Plano de trabalho completo 
encontra‑se à disposição dos órgãos 
de unificação e Centros Espíritas 
para ser baixado (download) no site 
da USE: www.usesp.org.br.

Emmanuel, na mensagem Uni‑
ficação, psicografada por Francis‑
co Cândido Xavier, publicado na 
revista Reformador, em outubro 
de 1977, orienta que trabalhar pela 
Unificação dos órgãos doutrinários 
do Espiritismo no Brasil é prestar 
um relevante serviço à causa do 
Evangelho Redentor junto à Huma‑
nidade. Reunir elementos disper‑
sos, concatená‑los e estruturar‑lhes 
o plano de ação, na ordem superior 
que nos orienta o idealismo, é ser‑
viço de indiscutível benemerência 
porque demanda sacrifício pessoal, 
oração e vigilância na fé renovadora 
e, sobretudo, elevada capacidade de 
renunciação.

“(...) grupos, correspondendo‑se entre si, visitando‑se, permutando observações, podem, 
desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opi‑
niões e unirá os homens por um único sentimento: o da fraternidade, trazendo o cunho da 

caridade cristã.” (Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, Cap. XXIX, item 334)

Julia Nezu – 1ª Vice‑presidente da USE 
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Perfil

Suzete A. Amorim

Carolina Flor da Luz Matos nasceu em Portugal e chegou a São 
Paulo em 1954, aos oito anos de idade, sendo criada no catolicis-
mo. Por volta de 1970, quando sua tia apresentou mediunidade, 
ela e a família conheceram a Doutrina Espírita e nunca mais a 
abandonaram. Formada em Química Industrial,  Pedagogia e Psi-
copedagogia, atualmente é Presidente da Sociedade de Estudos 
Espíritas (USE Lapa),  tendo atuado no movimento de Mocidade e 
posteriormente na área de Infância Espírita da USE

Dirigente Espírita: Quais fo‑
ram os primeiros trabalhos em prol 
da Doutrina Espírita?

Carolina Matos: Iniciei dando 
aula de Evangelização Infantil e 
participando da Mocidade. Numa 
ida, junto com a Delma Crotti ao 
Departamento de Evangelização 
do Conselho Metropolitano Espíri‑
ta na Rua Maranhão, me incumbi‑
ram da secretaria do Departamen‑
to. Na época o Presidente do CME 
era o Sr. Ignácio Giovini e a dire‑
tora do Departamento era a Edmea 
Leite. Dessa data em diante não 
parei mais de atuar no movimento 
de unificação.

DE: Cite os principais compa‑
nheiros de jornada na seara espí‑
rita. 

CM: Foram muitos, entre eles 
Attílio Campanini, José Andreot‑
ti, Suzete M. Andreotti Amorim, 
Antonio Carlos Amorim, Jane Ju‑
rado, Elaine C. Ramazini, Abel 
Glaser, Cesar Perri, Antonio Schi‑
liró, Nestor Mazzoti, José Antonio 
Luiz Balieiro e uma infinidade de 
companheiros de todo o estado de 
São Paulo e de outros estados do 
Brasil.

DE: Quando conheceu a USE?
CM: Em 1970, aproximada‑

mente, quando acompanhei a Del‑
ma ao Departamento de Mocida‑

VISITE NOSSO PORTAL: www.usesp.org.br

des do Conselho Metropolitano 
Espírita e fui envolvida pelo traba‑
lho que me empolgou de imediato. 
Assim, participei na antiga sex‑
ta zona (Lapa) como Diretora do 
Departamento de Mocidade e de 
Evangelização. Fui secretária do 
departamento de Mocidades e as‑
sessora Seccional da região Leste 
do Estado, fui diretora do Departa‑
mento de Evangelização Infantil e 
representei os dois departamentos 
junto à FEB. Também fui secretá‑
ria da diretoria Executiva da USE 
durante as gestões de Cesar Perri 
de Carvalho e Attílio Campanini. 
O trabalho de unificação é empol‑
gante e nos traz muitas lições de 
vida. 

DE: Para você, qual a impor‑
tância da USE?

CM: É a instituição mais de‑
mocrática que conheço e de gran‑
de importância para as Casas  
Espíritas na troca de conhecimen‑
tos e fraternidade, sendo respon‑
sável pela divulgação da Doutri‑
na Espírita junto à sociedade em 
geral. 

DE: Deixe suas considerações 
finais.

CM: Agradeço pela partici‑
pação em mais uma atividade da 
USE e a todos os companheiros 
que durante todos estes anos co‑
laboraram para meu aprendizado 
dentro do movimento de unifica‑
ção. Que Deus abençoe a todos e 
que a USE permaneça orientando 
e divulgando a Doutrina dos Es‑
píritos em todos os setores da so‑
ciedade.
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O exemplo de Bezerra de Mene‑
zes, quando encarnado e envolvido 
com as atividades espíritas, e as suas 
orientações através de vários médiuns 
evidenciam as responsabilidades dos 
espíritas na tarefa de aproximação de 
pessoas, desenvolvimento e ampliação 
da divulgação do espiritismo. As suas 
mensagens seguras, aparentemente 
voltadas de modo fraterno às comuni‑
dades, visam de modo direto e incisivo 
à individualidade, mostrando a neces‑
sidade de preparo pessoal, adequação 
e capacitação que permitam ação fra‑
terna e solidária do trabalhador a favor 
do bem comum. As recomendações 
para amar, respeitar, aceitar e perdoar 
são frequentes, bem como o desempe‑
nho da função de ser ponte ao invés 
daquela de ser construtor de muros.

Ora, assim se prepara o espírita 
para o serviço de unificação que dele 
solicita postura compreensiva e ami‑
ga, comprometida e esclarecedora na 
ação de orientação ao centro espírita. 
O conjunto de sugestões, orientações 
e diretrizes, ao invés de regras e de‑
terminações, aparece como meio fa‑
cilitador e alternativo para se alcançar 
os fins. Essa movimentação realizada 
com vontade, isenta de preconceito e 
discriminação, sem a conivência com 
personalismo e autoritarismo, entre 
outras coisas, origina e abriga o tra‑
balho federativo. O que é ele então? 
Entendemos que é um campo de ação, 
onde trabalhamos com Jesus, para a 
expansão do conhecimento espírita, 
esperando que isso ofereça condições 
para reflexos e mudanças que permi‑
tam ao ser humano um melhor enten‑
dimento da vida, a sua realização, o 
seu bemestar.

A partir de meados do século pas‑
sado o trabalho federativo ganhou 

espaços e conseguiu atuação mais 
abrangente em todas as esferas do mo‑
vimento espírita, nas áreas nacional, 
estadual e regional. Mesmo interna‑
cionalmente já se obtêm resultados 
positivos na aproximação entre países 
para estudo, divulgação e prática dos 
princípios espíritas.

No Brasil, na esfera nacional, o 
Conselho Federativo Nacional, ligado 
à Federação Espírita Brasileira, de‑
sempenha esta tarefa. Dele participam 
os vinte e sete estados brasileiros, com 
representação direta, compartilhando 
e divulgando orientações. As reu niões 
desse Conselho (CFN) são anuais, 
realizam‑se em Brasília, no mês de 
novembro, habitualmente com 100% 
de presença. No primeiro semestre do 
ano, em reuniões de blocos regionais, 
os estados se preparam e contribuem 
para dar conteúdo e significado à essa 
reunião. Nesse Conselho foram de‑
senvolvidas campanhas, congressos e 
diretrizes, destacando‑se a Campanha 
Permanente de Evangelização Infantil, 
Campanha de Estudo Sistematizado 
da Doutrina Espírita, Campanha de 
Divulgação do Espiritismo. Nesse úl‑
timo lustro o CFN divulgou o Plano de 
Trabalho para o Movimento Espírita 
Brasileiro e editou os livros Orienta‑
ção ao Centro Espírita, Orientação 
aos Órgãos de Unificação e outros. No 
momento, o CFN se prepara para a sua 
reunião anual em novembro, na véspe‑
ra ocorrerá Reunião das Entidades Es‑
pecializadas de Âmbito Nacional.

A USE exerce no Estado de São 
Paulo a ação federativa, ela representa 
o estado junto ao CFN. Dentro de sua 
organização, o Conselho Deliberativo 
Estadual, conhecido como CDE, tem 
a função federativa, sendo âmbito de 
atuação dos órgãos representativos das 

diversas áreas paulistas, distritais, mu‑
nicipais, intermunicipais. Nesse Con‑
selho, memoráveis campanhas, muitas 
ainda em vigência, algumas acatadas e 
adequadas para o movimento espírita 
brasileiro, tiveram a sua origem, entre 
elas citamos Comece pelo Começo, 
Adequação do Centro Espírita, Viver 
em Família, O Evangelho no lar e no 
coração. É cenário de debates, escla‑
recimento e postura para o movimento 
paulista. O CDE se reúne ordinaria‑
mente duas vezes ao ano, a próxima 
reunião está agendada para o mês de 
dezembro em São Paulo.

Para nós, no Estado de São Pau‑
lo, a ação federativa se amplia e se 
desenvolve, ganhando campo de tra‑
balho, nas áreas dos órgãos da USE 
tanto na região metropolitana como no 
interior, o que tratamos como nossos 
conselhos. São eles, sim, federativos, 
propiciando a aproximação dos traba‑
lhadores e de suas casas, facilitando a 
divulgação e implantação de projetos e 
trabalhos espíritas.

Poucos apreciam refletir sobre a 
ação do movimento federativo. Toda‑
via, ele acima de tudo, mesmo con‑
siderada a parte burocrática e a sua 
necessária organização, nem sempre 
estimulantes, é um trabalho de amor 
que favorece os ares da amizade e da 
convivência em nossas casas espíritas. 
É campo de trabalho, espaço a ser pre‑
enchido por pessoas dedicadas e com‑
prometidas com a causa espírita. Sem 
receios, pois, de aceitar e ocupar tare‑
fas federativas, firmando de vez que 
esse trabalho, o federativo, tem signi‑
ficado e utilidade urgente e premente 
para o movimento espírita, principal‑
mente se ao invés de unicamente se 
usar a palavra, usarmos mais a ação e 
o coração.

O final de ano propicia reflexões
José Antônio Luiz Balieiro  – use@usesp.org.br
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Editado e lançado a públi‑
co em 15 de agosto de 1861, 
O Livro dos Médiuns é o maior 
tratado sobre mediunidade já 
publicado no planeta. Destaca‑
mos que o Movimento Espírita 
nacional e internacional buscou 
todos os meios para conscien‑
tizar sobre a importância do 
estudo que deve preceder toda 
prática mediúnica séria, fiel ao 
que recomenda o Mestre lionês: 
“Estudai antes de praticardes, 
porquanto é esse o único meio 
de não adquirirdes experiência 
a vossa própria custa.”

A USE, como entidade coor‑
denadora do Movimento Espí‑
rita Estadual, buscou através da 
Área de Estudos e Educação da 
Mediunidade alinhar‑se à pro‑
posta global referente à obra 
ímpar em destaque.  Foram rea‑
lizados quatro Encontros sobre 
Mediunidade em âmbito esta‑
dual, intermunicipal e distrital 
tendo como base O Livro dos 
Médiuns e obras subsidiárias, 
além da participação no grande 
Encontro Nacional de Mediu‑
nidade realizado na antiga sede 
da Federação Espírita Brasilei‑
ra no Rio de Janeiro, com a pre‑
sença de Divaldo Franco, onde 
se reuniram os 27 estados do 
Brasil. Foram excelentes opor‑
tunidades de aprendizagem 
para todos.

Os Encontros de Mediunida‑
de têm sido pontos de conver‑
gência e debates sobre vários 
aspectos de um tema muito am‑
plo.  Essa troca de informações 
entre os participantes de dife‑
rentes grupos mediúnicos tra‑

zem, além do riquíssimo con‑
teúdo, relevante aprendizado a 
todos.

Kardec, em O Livro dos Mé‑
diuns, no item 225 do capítu‑
lo XIX, explica que o espírito 
para comunicar‑se utiliza os 
materiais do cérebro do mé‑
dium e que quanto mais rico em 
materiais for esse cérebro, tan‑
to mais fácil será a comunica‑
ção. Compreende‑se, pois, que 
quando estamos estudando em 
grupo é o momento onde mais 
haurimos conhecimentos e nes‑
ses encontros sempre aprende‑
mos algo para aplicarmos em 
nossos grupos mediúnicos.

Um aspecto, contudo nos 
chama a atenção: a falta dos 
Dirigentes de Casas Espíritas e 
dos Dirigentes de Grupos Me‑
diúnicos nas nossas reuniões. 
Enquanto os médiuns que se 
dedicam à prática mediúnica 
buscam o aprendizado, os Di‑
rigentes não comparecem a es‑
ses eventos. Esquecem‑se que o 
estudo não deve cessar para o 
aprendizado do espírito; que o 
estudo em grupo é a maior fonte 
de informações; que o Dirigente 
é o que tem maior responsabili‑
dade de conduzir corretamente 
os tarefeiros; desconhecem que 
serão cobrados por vestirem‑se 
de um cargo de liderança, sem 
liderar corretamente os que es‑
tão sob sua tutela.

O Dirigente que se acha na 
condição de líder e ouve ape‑
nas as opiniões e sugestões dos 
mentores e dali colhe todas as 
informações necessárias, des‑
conhece ou ignora os princípios 

da obra de Kardec que sempre 
foi submeter ao crivo da razão 
tudo aquilo que nos for trazi‑
do pela espiritualidade. O Di‑
rigente que à revelia dos prin‑
cípios norteadores da Doutrina 
tenta impor um “espiritismo à 
moda da casa” deve rever seus 
métodos e adequá‑los e, para 
isso, torna‑se indispensável o 
estudo.

Costuma‑se propor e em cer‑
tos casos exigir que os médiuns 
busquem o estudo que leva ao 
aprimoramento da prática e da 
própria criatura, o que é corre‑
to, mas e os Dirigentes, os es‑
clarecedores, os mantenedores 
do padrão vibratório, enfim, 
da equipe como um ser coleti‑
vo que é, como ficam?  Estarão 
dispensados das mesmas obri‑
gações? Certo que não!

Aos médiuns que participa‑
ram desses Encontros fica aqui 
uma sugestão: conversem com 
os seus Dirigentes, faça‑os sen‑
tir a importância da presença 
deles em reuniões como esta 
para o crescimento do trabalho 
na Casa Espírita que frequenta.

Aos Dirigentes fica aqui um 
alerta: abram seus corações e 
a sua mente aos conhecimen‑
tos que são trazidos pelo Alto 
e que podem ser resumidas na 
sublime orientação de Joanna 
de Ângelis que diz: “a mediuni‑
dade, para ser dignificada, ne‑
cessita das luzes da consciên‑
cia enobrecida. Quanto maior 
o discernimento da consciência 
tanto mais amplas serão as pos‑
sibilidades do intercâmbio me‑
diúnico”

A mensagem que fica!
Paulo Ribeiro (Estudo e Educação da Mediunidade) – eem@usesp.org.br
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15º Congresso Estadual de Espiritismo - 
Ficha Técnica e Orientações Gerais

Localização do Congresso: 
Franca/Fundação Pestalozzi – Uni‑
dade I

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

Abertura da programação: Sába‑
do, 28 de abril, 20 horas (conferên‑
cia pública)

Encerramento da programação: 
Terça‑Feira, 1º de maio, 13 horas 
(Confraternização)

Dimensão do Congresso: Aber‑
to ao público (1.500 pessoas inscri‑
tas e 100 pessoas na parte Estrutura)

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

Comissão responsável por esta 
programação: Cleber Novelino, 
Adalgiza Campos Balieiro, Julia 
Nezu  Oliveira e Adolfo Mendonça 
Junior.

Conteúdos que serão desenvol‑
vidos pelos âncoras: “Mente e Corpo 
– uma relação solidária” – “Sistemas 
– modelo de convivência solidária” 
– “Evangelho – facilitador de apren‑
dizagens solidárias” – “Espiritismo 
– sustentação solidária de diferentes 
realidades”  ‑ Conclusão dos traba‑
lhos “E agora? Por que te deténs?”

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: Di‑
valdo Pereira Franco , de Salvador, 
BA) – Tema “Solidariedade – uma 
outra forma de conhecer”.

Conferência de apoio doutriná-

rio: José Raul Teixeira, de Niterói 
(RJ) – Tema “Espiritismo – estudo 
e prática”.

 Oficinas - Áreas de Interesse
Estão planejadas oficinas de áreas  

de interesse e serviços, com o obje‑
tivo de mostrar aos congressistas o 
trabalho espírita no âmbito federati‑
vo e as ações das entidades especia‑
lizadas que estão em contato com a 
USE e seus órgãos. São projetadas 
as participações das áreas: ESDE, 
Comunicação, Infância, Mocidade, 
SAPSE, Assistência Espiritual na 
Casa Espírita, Mediunidade, Divul‑
gação do Livro Espírita. Educação, 
Arte, Gestão na Casa Espírita, Uni‑
ficação; e das associações especiali‑
zadas: AJE, AME, Abrape, Liga dos 
Historiadores, CCDPEECM e do 
CEI, CFN e Grupo Boa Nova.

Estão abertas as inscrições para o congresso da USE, a ser realizado em Franca, de 28 de abril a 1º de  
maio de 2012, na unidade I da Fundação Pestalozzi, modelar e pioneira instituição de ensino espírita.  

Abaixo, ficha de inscrição, bem como as orientações necessárias.

Divaldo P. 
Franco
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André Luiz 
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Perri de Carvalho
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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. 0725 - C/C 06890-2  
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

Comissão orientadora sobre os 
conteúdos (seminários e conferên‑
cias) do tema central: Cleber Nove‑
lino,  Adalgiza Balieiro,  Júlia Nezu,   
Adolfo Mendonça Jr.

Datas e Horários das Exposi-
ções dos Âncoras:

150 minutos (2 horas e meia)  para 
os âncoras desenvolverem quatro 
módulos nos seguintes dias: domin‑
go 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 movimen‑
to espírita, aberta ao público  e con‑
ferência conclusiva do tema central 

no encerramento do evento exclusi‑
va aos congressistas.

E mais: espaços para Arte e Cul‑
tura, Convivência, Práticas do Ce‑
leiro, Passeio Histórico à Cidade.

Comissão Organizadora do 
Congresso - Representantes das 
USE´s (São Paulo e Franca) CDE e 
CA: João Thiago Garcia, Julia Nezu 
Oliveira, Neyde Schneider, Rosa‑
na Amado Gaspar, Cleber Revelo 
Novelino, Luciano Cícero da Silva, 
Jean Rodrigo Campos Júlio, Wan‑
derley Cintra Ferreira, Hélio Cor‑
rea, Mário Gonçalves Filho, Mauro 
Antônio dos Santos, Pedro Souza de 
Almeida. Atuam como facilitadores 
das ações os presidentes das USEs 
e da USE Intermunicipal de Franca. 

Período de inscrição: 1 de se‑
tembro a 31 de dezembro de 2011. 
Sem taxa de inscrição, mas com re‑
colhimento de bônus no ato de ins‑
crição de R$ 80,00 (oitenta reais) 
a ser devolvido em livros, vídeos, 
cd`s,  etc, na livraria da USE durante 
os dias do evento. Mais informações 
no folheto do congresso. Ficha de 
inscrição inserida nesta edição do 
Dirigente Espírita.

Hotéis em Franca – Sugerimos 
os hotéis Imperador e Tower Fran‑
ca Hotel (têm bons preços e são 
próximos ao local do evento). Para 
outros hotéis verificar na secretaria. 
Os hotéis e refeições devem ser vis‑
tos diretamente pelo congressista. O 
Hotel Shelton está lotado.

Cartaz do Congresso está como encarte no Dirigente Espírita. Coloque-o no quadro de avisos de sua casa espírita.   
Informações: (11) 2950.6554 - e-mail: use@usesp.org.br - www.usesp.org.br.
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Ação Educativa e a Casa Espírita
Departamento de Educação e Família ‑ educacao@usesp.org.br

Apresentação
Em “Orientação aos Órgãos de 

Unificação” o Conselho Federativo 
Nacional da Federação Espírita Bra‑
sileira, em cuidadosa elaboração, su‑
gere ações e projetos visando contri‑
buir com a ajuda dos Órgãos às Casas 
Espíritas nos relevantes serviços que 
prestam à sociedade.

Atendendo a essas orientações a 
USE ‑ União das Sociedades Espí‑
ritas do Estado de São Paulo, atra‑
vés seu Departamento de Educação, 
realiza Encontros de Educadores 
voltados para os trabalhadores da 
Casa Espírita. Nessas oportunidades, 
conteúdos das práticas cotidianas da 
Casa Espírita são objetos de reflexão 
orientada para o bom entendimento 
das ações realizadas, suas finalidades 
e contribuições para o fortalecimento 
do trabalho de unificação. 

Nosso último Encontro tratou da 
“Ação Educativa e a Casa Espírita” 
realçando o fato que nem toda ação é 
educativa. Para um bom entendimen‑
to do assunto foi apresentada uma 
maneira de se conseguir esse objeti‑
vo; falamos sobre ações orientadas 
por projetos.  

O material em multimídia usado 
no Encontro foi disponibilizado aos 

interessados acompanhado do texto 
que segue. 

Ação Educativa e a Casa Espí-
rita

Para orientar as ações na Casa Es‑
pírita precisamos nos lembrar que:

**... o Espiritismo, doutrina hu‑
manista tem, como princípio, cuidar 
do ser humano, ajudando‑o no seu 
desenvolvimento e aprimoramento 
moral. É assim, uma doutrina orien‑
tada para um fim declarado.

**... “Há um elemento que não 

se ponderou bastante e sem o qual a 
ciência econômica não passa de teo‑
ria: a educação. Não a educação in‑
telectual, mas a moral, e nem ainda 
a educação moral pelos livros, mas 
a que consiste na arte de formar os 
caracteres, aquela  que cria os hábi‑
tos, porque Educação é o conjunto de 
hábitos adquiridos”. 

Comentário de Kardec  
à pergunta 685‑a

**... “Educar é criar hábitos”. Há‑
bito, inicialmente mudança, resulta 
de ações realizadas pelo organismo 
com a finalidade de promover sua 
adaptação ao meio em que vive. A 
conservação da mudança é que faz o 
hábito.

Desenvolvimento 
Fatores desencadeantes de mu‑

danças fazem parte de nossa inserção 
no mundo e “em si mesmos” não são 
bons nem maus, apenas necessários. 
Inicialmente, o próprio organismo 
faz uma seleção desses fatores, com‑
petindo a nós reforçá‑los ou reorien‑
tá‑los, para termos, então, a instala‑
ção do hábito.

 A compreensão do mecanismo 
gerador do hábito faz dele excelente 

S U P L E M E N T O

C O M O  FA Z E R
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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ferramenta para o proces‑
so de aprendizado e de‑
senvolvimento humanos. 
Esse conhecimento nos 
permite usá‑la quando ela 
passa a se constituir um 
dos elementos da Ação 
Educativa. 

A Ação Educativa 
realiza‑se em todo lugar 
em que a ferramenta para 
a aquisição e/ ou mudan‑
ça de hábitos orienta as 
práticas então chamadas, 
pedagógicas. Essas práti‑
cas exigem conhecimento 
de seu funcionamento, de sua dinâ‑
mica e peculiaridades que devem se 
cumprir quando a intenção expressa 
é educar. 

Quando a intenção não é expressa, 
ainda assim os hábitos se instalam. 
Nesse caso, sua natureza é pertinente 
aos fatores que os determinaram.

Considerando o exposto, compre‑
endemos a assertiva que “educar é 
criar hábitos” e que podemos realizar 
tarefas de caráter educativo, plane‑
jando ações que estimulem a aquisi‑
ção de hábitos consoantes às orienta‑
ções evangélicas e doutrinárias. 

Trabalhar com projetos é uma boa 
maneira de otimizar essa tarefa.     

O que é um Projeto?
De forma simplista, um pro‑

jeto pedagógico é um instru‑
mento para propor e orientar 
ações ou, ainda, para ajudar no 
gerenciamento de dificuldades 
que obstaculizam a realização 
e desenvolvimento das ações, 
impedindo a Casa Espírita de 
crescer ou de melhor atender 
suas finalidades. Assim, ele 
seleciona e coordena as ações 
visando ultrapassar as dificuldades, 
ampliando, incrementando ou recon‑
duzindo o trabalho com ganhos para 

as pessoas e para a instituição.
Um projeto pedagógico se desen‑

volve por tempo determinado sendo 
secundado por outro que poderá sur‑
gir como ampliação, desdobramen‑
to ou derivativo deste ou mesmo da 
consideração de novas situações.

Atenção!
O trabalho com projetos exige 

clareza quanto aos desejos e recursos 
de quem se dispõe a realizá‑lo. Pro‑
pomos a seguir, um exercício para a 
visualização sucinta dos elementos 
a serem considerados na sua cons‑
trução. Pretendemos tornar claras as 

etapas do trabalho que deverão ser 
concebidas e construídas por todos 
os envolvidos desde seu início.

As respostas às pergun‑
tas o que, para que, porque 
e como fazer, entre outras, 
devem orientar a constru‑
ção do projeto, enquanto a 
motivação de cada um em 
participar dele se faz cada 
vez mais clara. 

 A experiência tem 
nos mostrado que muitos 
companheiros iniciam o 
trabalho, mas poucos per‑
manecem nele. Esse fato, 
presente em todas as áreas 
da atividade humana, não 
deve desanimar os que 

permanecem. Ele mostra, de forma 
explícita, o desejo e a disponibilidade 
emocional de cada um em relação às 
tarefas que pretende realizar. A tran‑
quilidade que devemos ter em rela‑
ção a esse fato é que o afastamento de 
participantes resulta de sua decisão 
pessoal e não da falta de informação 
sobre o que se pretende realizar.

Construindo o Projeto
Admitamos que um grupo de pes‑

soas deseje realizar um trabalho que 
ajude a combater o orgulho e o ego‑
ísmo. 

Meta – “Combater o orgu‑
lho e o egoísmo” em atendi‑
mento às orientações dos es‑
píritos nas questões 913 / 914 
do L.E. (podemos tratar a meta 
como um objetivo a ser alcan‑
çado, considerando‑se nesse 
nível, o tempo, instrumentos e 
recursos para alcançá‑lo. Com 
esses dados eu faço ciência, eu 
posso quantificar os elementos 
que determinam minha ação. 
Tratando‑se de pessoas, no en‑
tanto, torna‑se fundamental a 

distinção entre o Mundo dos Objeti‑
vos e o Mundo dos Significados, que 
torna mais complexa a ação quando 

Os Encontros de Educação e Família são  
coordenados por Adalgiza Balieiro.

O público participa regularmente das atividades.
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voltada para objetivos. Para 
fugir um pouco das exigências 
vinculadas ao que, comumente, 
se conota como objetivos, con‑
cebemos a meta como um es‑
paço de maior flexibilidade, o 
que nos permite alcançá‑la ple‑
namente, em parte, ou até mes‑
mo não alcançá‑la. Isso decor‑
re do fato de que nas relações 
humanas é preciso levar em 
conta o mundo de cada um. No 
intercâmbio humano o objeti‑
vo ou a meta não constituem a 
realidade. Esta reside no significado. 
Resulta dessas considerações a im‑
portância dos demais elementos que 
compõem o projeto pedagógico e de 
sua relevância na condução do mes‑
mo. O que nos mobiliza para a ação 
são nossas crenças, nossos valores e 
desejos. Quando desconsideradas, as 
ações do projeto perdem seu caráter 
pedagógico. O exercício da convi‑
vência cristã implica conhecimento 
das motivações internas de cada um 
que deverão ser explicitadas, assu‑
midas e trabalhadas.

Justificativa – A constatação 
da ação do egoísmo, em suas va‑
riadas manifestações ser, de tal 
forma devastadora, que o mundo e 
a vida estão ameaçados em nosso 
planeta.

Meio – Promover es‑
tudos e reflexões que 
ajudem as pessoas a 
identificar práticas e  
comportametos egoístas; 
esti mular o exercício de 
consenso como suporte 
às mudanças desejadas; 
fortalecer pré‑disposições 
inatas de práticas inclusi‑
vas pelo exercício orien‑
tado para a aceitação e 
respeito pelo outro. 

Finalidade – desenvolver as po‑
tências da alma humana buscando 
sua plena humanização.

AÇÕES 
* Promover encontros das pes‑

soas para “conversar” sobre o que 
desejam fazer.

* Garantir a todas, através do 
“conversar”, a clareza necessária do 
que desejam fazer. Nesse sentido o 
“conversar” deverá buscar:

a) consenso quanto aos desejos;
b) consenso quanto à justificati‑

va do trabalho;
c) ajuste entre o desejo do grupo 

e a finalidade do trabalho;
d) ajuste da finalidade do traba‑

lho do grupo à finalidade da Casa 
Espírita.

e) selecionar as ações coerentes 
com as finalidades “consensoadas”.

Esta a parte mais demorada 
e trabalhosa do projeto peda‑
gógico. No entanto, se des‑
considerada, pode inviabilizar 
qualquer iniciativa que se diga 
educativa. A prática tem nos 
mostrado que não se deve pôr 
em andamento qualquer ação 
antes que esses pormenores es‑
tejam razoavelmente acorda‑
dos. Isto posto, a atenção deve 
ser orientada para garantir a 
conservação do que foi acor‑
dado, valendo‑se do expedien‑

te de que os acordos sejam sempre 
lembrados quando surgir qualquer 
dificuldade no andamento do traba‑
lho. Para tanto precisamos:

• Garantir a todos, através da re‑
corrência do “conversar”, a consen‑
sualidade que orienta as ações que 
viabilizam o trabalho.

• Ajudar aos que se sentem de‑
sencorajados diante das dificulda‑
des, “apertando mais os laços” de 
amizade, com ajuda mútua e pre‑
sença nos momentos difíceis.  

• Garantir que a finalidade do tra‑
balho não se perca. 

• Atentar para o fato de que vo‑
lume, diversidade e quantidade 
de ações não substituem a atenção 
para “como elas se realizam” e, não 
podem servir de critérios para vali‑

dação do trabalho. Caso 
sejam, podem ser inter‑
pretados como desvio de 
rota do mesmo. 

• A Ação Educativa 
está centrada nas pessoas 
que realizam as ações. 

Atenção
A natureza das relações 

entre finalidade e ações é 
que confere identidade 
ao trabalho (mudança de 
hábitos = ação educativa) 
e à própria casa (investi‑Os participantes são provenientes de vários setores das Casas Espíritas.

A descontração facilita a troca de experiência.
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mento no desenvolvimento humano 
= caráter humanista). 

Não podemos perder de vista 
que o trabalho é a ferramenta por 
excelência do desenvolvimento e 
aprimoramento moral do ser huma‑
no, do que resulta que a meta a que 
ele se propõe deve ser concebida 
com clareza, para que todos sejam 
responsáveis por ele e, consequen‑
temente, por ele beneficiados.   

Visando esse objetivo o Depar‑
tamento de Educação da USE pro‑
põe algumas considerações sobre 
as ações realizadas nesse contexto, 
para distingui‑las daquelas cujas 
finalidades se reduzam a simples 
execução de tarefas. Aqui, “Ações” 
são concebidas como a materiali-
zação dos desejos declarados.  

  
A Casa Espírita e o 

Trabalho Humanista

O Espiritismo, como doutrina 
humanista, cuida do ser humano, 
ajudando‑o no seu desenvolvimen‑
to e aprimoramento moral. Para 
tanto, a concepção dos espaços 
e demais elementos que definem 
a Casa Espírita devem expressar 
esse caráter. Nesse sentido, pode‑
mos conceber...

...a Casa Espírita como um espa‑
ço para o encontro de pessoas que 
desejam aprender a conviver, orien‑
tando suas relações pela proposta 
do Evangelho de Jesus. 

Para que isso seja possível, pre‑
cisamos:

*Deslocar o eixo de nossas aten‑
ções, ora voltado para o cumpri‑
mento das tarefas da Casa Espírita, 
para a atenção com as pessoas que 
as realizam. 

Entendendo que:
Tarefas – desenvolvem habili‑

dades 
Formação humana – está centra‑

da em aspectos relacionais das pes‑
soas ao realizarem as ações.

Esse aspecto, quando conside‑
rado, coloca como imperativo da 
Ação Educativa Espírita, a recupe‑
ração da dimensão humana, ofere‑
cida pelo Evangelho e expandida 
pelo Espiritismo, que contribui para 
a mudança da concepção que temos 
da realidade que vivemos, enten‑
dendo que a realidade não muda, 
mas o modo como eu a configuro 
pode mudar, a partir de alteração 
de minhas percepções, dos signifi‑
cados e dos valores que atribuo ao 
que faço, presentes no modo como 
vivo.

Ação Educativa Espírita e a  
Recuperação da Dimensão  

Humana
 A atenção do trabalho na Casa 
Espírita deve estar voltada para  
os aspectos relacionais de seus  
frequentadores, orientando-os 
para o exercício da convivência 

cristã, concebida como aceitação 
e respeito pelo outro.

Desdobramento
A Casa Espírita é o espaço de 

encontro de pessoas envolvidas 
com os diferentes trabalhos que a 
casa desenvolve que, no conversar  
sobre o que fazem, tornam suas 
ações mais efetivas e, pelo exer‑
cício de consenso, desenvolvem e 
fortalecem o espírito de união entre 
todos. 

O espaço de encontro de pessoas 
para o conversar sobre “como fa‑
zem o que fazem” compartilhando 
experiências amplia, de forma sig‑
nificativa, o conhecimento e do‑
mínio de ações dos conversadores, 
legitimando a todos como constru‑
tores efetivos de mudanças, com 
ganhos para todos e maior eficiên‑
cia no desempenho das tarefas da 

Casa Espírita. 
A participação no espaço de en‑

contro é aberta a todos, legitiman‑
do‑se pela inclusão de todos os tra‑
balhadores das diferentes áreas do 
trabalho da Casa Espírita.  

O espaço de encontro de pes‑
soas para “conversar” sobre “como 
fazem o que fazem”, está voltado 
para a reflexão, buscando a coerên‑
cia entre as ações que realizam e as 
finalidades que as orientam.

Atenção
A eficiência do trabalho tem 

maior possibilidade de ocorrer 
quando se viabiliza pela construção 
consensual dos instrumentos de tra‑
balho no atendimento às finalidades 
que o orientam. 

O espaço de encontro de pes‑
soas que trabalham na Casa Es‑
pírita apoia‑se em dois pilares: 
a confiança na capacidade das 
pessoas de realizar as tarefas que 
se propõem; e a aceitação de sua 
maneira de trabalhar, no que pese 
a consideração de seus desejos, va‑
lores e ideais que impulsionem sua 
criatividade, ajustando‑os à con‑
servação da identidade do trabalho 
da Casa Espírita. 

No exercício dessa Prática Edu‑
cativa, na legitimidade dos que a 
realizam, funda‑se o espaço de 
aprendizado do humano, quiçá 
aquele ensejado por Jesus.

O revelador no convite à recu‑
peração da dimensão humana, ofe‑
recida pelo Evangelho, é a trans‑
cendência que experimentamos 
a partir de sua vivência, que nos 
permite conceber a realidade de 
uma maneira até então desconhe‑
cida, que disponibiliza o acesso 
ao conhecimento de nós mesmos e 
ao reconhecimento de nossa imen‑
sa necessidade de amar e sermos 
amados.



Novembro/Dezembro de 2011 Dirigente Espírita

13

Segundo dados da OMS – Orga‑
nização Mundial da Saúde ocorre no 
mundo um suicídio a cada 20 segun‑
dos. O problema vem se agravando 
em função da atual conjuntura do pla‑
neta e o desequilíbrio cada vez maior 
de suas sociedades.  Jovens, adultos, 
idosos, homens e mulheres motiva‑
dos por depressão, estresse, solidão, 
vícios diversos como álcool e as dro‑
gas, deixam‑se embalar por ideias de 
autodestruição, desinformados das 
graves consequências do ato insano 
para a vida que continuará após a 
queda do corpo físico. São verdadei‑
ras embarcações perdidas em mar re‑
volto descrentes de um farol que lhes 
reoriente os caminhos. São presas 
fáceis de entidades perversas da espi‑

ritualidade que os aguardam ansiosos 
para vampirizá‑los e escravizá‑los. 
Com certeza, o antídoto para tal es‑
tado de miséria espiritual chama‑se 
informação e esse precioso tesouro, 
nós espíritas temos em abundância. 

Gerando a dúvida, fazendo chegar 
ao irmão infeliz, por todos os canais 
possíveis, as informações que temos 
sobre as consequências do ato suici‑
da para aquele que o comete, o não 
ter certeza de que resolverá os seus 
problemas, o não ter certeza de que 
deixará de existir, o não ter certeza de 
que encontrará com a morte brutal se‑
res queridos. O “não ter certeza” o le‑
vará para um estado racional, pensar, 
analisar e ter medo do indefinido se 
sobressairá ao sentir. Na dúvida opta‑

se pela vida e não pelo desconhecido 
imposto pela morte. A isto chamamos 
de pedagogia da dúvida ou do medo. 
Ela salva vidas. 

Desde 2 de outubro de 2011 a 
ONG espírita Associação Lunares 
(www.lunares.org.br) iniciou mais 
uma campanha de campo distribuin‑
do nas mais diferentes regiões de 
São Paulo materiais informativos 
com o objetivo de  alertar e gerar a 
dúvida naqueles que se candidatam 
à desgraça através do suicídio. Esta 
estratégia salvará vidas.

Obs.: As Casas Espíritas que ti‑
verem interesse em aderir a esta 
campanha, devem contatar a insti‑
tuição pelo site.

A Pedagogia da dúvida na luta
contra suicídio

Marco Aurélio Giangiardi ‑ Associação Lunares 

Estatuto da Criança e Adolescentes  
21 anos: Conquistas e Desafios

Rosana Gaspar – use@usesp.org.br

No dia 21 de outubro de 2011 
foi realizado o Fórum Rebrates, 
com o tema ECA 21 anos – Con‑
quistas e Desafios. Este evento foi 
orga nizado pela Comissão dos Di‑
reitos da Criança e do Adolescente 
da REBRATES – Rede Brasileira 
do Terceiro Setor, da qual a USE 
faz parte, sendo representada pelo 
nosso Presidente José Antonio 
Luiz Balieiro, Elza Saorin e Rosa‑
na Gaspar.

O evento contou com a presença 
de diversas organizações, inclusive 
de outros estados e ofereceu a opor‑
tunidade de assistirmos reflexões de 
oradores competentes e calcadas na 

experiência. São eles o desembarga‑
dor Antonio Carlos Malheiros, nos‑
so querido companheiro Clodoaldo 
de Lima Leite, atualmente diretor 
da REBRATES e o vice‑presidente 
da Fundação CASA, Cláudio Pite‑
ri. Marcou presença, ainda, Marília 
de Castro, também companheira de 
ideal, atualmente coordenadora ge‑
ral da REBRATES.

Este fórum elucidou muito bem 
a situação atual da criança e do 
adolescente no Brasil, fazendo‑nos 
ver o quanto é necessária a atua‑
ção, seja ela individual ou coletiva.  
No encerramento, o presidente da 
REBRATES citou o artigo 227 da 

Constituição Federal: “É dever da 
família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescen‑
te e ao jovem, com absoluta prio‑
ridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comuni‑
tária, além de colocá‑los a salvo 
de toda forma de negligência, dis‑
criminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.” 

 
E nós lembramos do Mestre: 

“DEIXAI VIR A MIM OS PE-
QUENINOS...” (Mc 10,4).
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Aprendendo sempre...
Neyde Schneider – use@usesp.org.br

Estamos entre os dirigentes 
de uma casa espírita.  Estudamos 
e procuramos aplicar Kardec pra‑
ticamente todo o tempo, mas será 
que não temos mais nada a apren‑
der?

Em primeiro lugar, cremos sa‑
ber mais do que as outras pessoas 
sobre o mundo dos espíritos e sua 
relação com o nosso.  Será que não 
temos mais medo da morte?  So‑
mos capazes de encará‑la como 
uma simples mudança, que faze‑
mos sem traumas?  Estamos pron‑
tos para nos adaptar à nova vida?

Por tocar na questão do “medo”, 
não temos medo de ver espíritos?  
Lembra‑me o caso daquela viúva 
que lastimava nunca mais ter visto 
o marido após seu desenlace, mas 
quando o companheiro conseguiu 
visitá‑la e se fazer visto, a senhora, 
toda apavorada, gritou:  “Vade re‑
tro, Satanás”. Quando vamos a um 
lugar onde conhecemos as pessoas 
e somos conhecidos, não ficamos 
felizes se alguém não nos cumpri‑
menta ou nos ignora, de modo que 
é possível perceber o que sentem 
os que estão na outra dimensão.  
Percebemos que os entes queridos 
também sentem saudades de nós 
e, quando possível, estão conosco.  
Se os vemos ou sonhamos com 
eles, conversemos normalmente e 
sempre, sempre, mas sempre mes‑
mo, oremos por eles para que este‑
jam bem.  Lamentar‑se ou chorar 
não vai ajudar ninguém.

Na casa espírita, será que da‑
mos a oportunidade para os outros 
dividirem as tarefas e responsabi‑
lidade conosco?  Por outro lado, 
não abusamos de nossa “autorida‑
de para impor aos nossos inferio‑

res um excesso de trabalho (LE Q. 
684)?1” Fazemos reuniões com os 
trabalhadores em que falam de for‑
ma livre e franca conosco?  Quem 
melhor do que aquele que executa 
seu trabalho “para evidenciar os 
problemas e sugerir soluções?2 ”   
Urel coloca ainda que a participa‑
ção destes na revisão dos procedi‑
mentos acelera a identificação das 
falhas e suas soluções.  Ao mesmo 
tempo, os trabalhadores sentem‑
‑se mais úteis e valorizados, con‑
sequentemente motivados.3   Aos 
poucos, provocando pequenas mu‑
danças influenciaremos a socieda‑
de, que é óbvio nos influenciará.4 

Algo que pareceu‑me bastante 
construtivo, é uma reunião de estu‑
dos, entre os trabalhadores da casa, 
que se realiza semanalmente na 
Federação Espírita Amazonense. 
Escolhe‑se uma obra da psicogra‑
fia de Chico ou Divaldo adequada 
e, capítulo a capítulo, cada 
participante terá uma frase 
para comentar, com a co‑
laboração do coordenador.  
Creio que é uma iniciati‑
va que merece ser adotada 
para melhor confraterni‑
zação e bom entrosamento 
entre a equipe de trabalho 
dos centros espíritas em ge‑
ral.

Ainda, estamos apren‑
dendo a viver e conviver 
com nossa família?  Se te‑
mos vida conjugal, será 
que compreendemos o(a) 
companheiro(a) ou quere‑
mos reformá‑lo(a) para que 
seja quem e como quere‑
mos?  Dividimos as tarefas? 
Tratamos como igual quem 

nos serve?  “E os filhos? Estão os 
filhos gozando do tempo e da aten‑
ção a que têm direito ou será que é 
mais importante dedicarmos nosso 
tempo ao próximo necessitado?´5

Concluindo, é tempo de apren‑
der.  Não basta ler e estudar O 
Evangelho, Kardec, Emmanuel, 
André Luiz, Joanna de Ângelis, 
Manoel Philomeno de Miranda e 
outros, prestemos atenção nas pes‑
soas humildes que estão a nosso 
lado e aprendamos a amar e viver 
sempre.

1 ‑ KARDEC, A. O Livro dos Espíritos. 
Araras, IDE, trad. Salvador Gentile, rev. 
Elias Barbosa, 1995.
2 ‑ PAIVA, Aylton. G.C.. Rumos para uma 
Nova Sociedade, “O Espiritismo e a Ad‑
ministração”, UREL, Luiz Bonifácio, São 
Paulo. USE. 1ª. edição, p. 114
3 ‑ PAIVA, Aylton, G.C. Op.cit.
4 ‑ PAIVA, Aylton, G.C. Op.cit. p.117
5 ‑ PAIVA, Aylton G. C. Op.cit. p. 119
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ARTE ESPÍRITA
Clayton Prado 

 artes@usesp.org.br

O Departamento de Artes da 
USE criou o blog http://arteespi‑
ritasaopaulo.blogspot.com para 
divulgar relação de artistas espí‑
ritas que têm desenvolvido tra‑
balhos com temática doutrinária. 
Neste espaço também é possível 
ter acesso a links, vídeos, histó‑
ricos, notícias do setor, entre ou‑
tros materiais.

Sabemos que não é uma re‑
lação completa e definitiva, mas 
uma compilação de nomes que 
deverá ser ampliada com a aju‑
da de todos. Pedimos aos amigos 
que avaliem os sites, os traba‑

lhos e as temáticas de cada artis‑
ta, haja vista que nosso objetivo 
é apenas divulgar os trabalhado‑
res, ficando a avaliação a critério 
de cada um.

EDUCAÇÃO E FAMÍLIA
Adalgiza Balieiro 

educacao@usesp.org.br

A programação de encontros 
continua em pauta. No dia 1 de 
outubro foi realizada mais uma 
etapa em São Paulo, na sede da 
USE, também no interior, em Ri‑
beirão Preto, no dia 25 de setem‑
bro. Informações sobre os próxi‑
mos encontros podem ser obtidas 
na secretaria da USE, com Elza, 
pelo telefone (11) 2950.6554.

Nesta edição de Dirigente Es‑
pírita a área é responsável pelo 
encarte onde a ação do setor é 
estendida para conhecimento dos 
leitores e interessados. Outras 
informações ou esclarecimentos 
podem ser obtidos através do e‑
mail acima registrado. 

EDUCAÇÃO ESPÍRITA 
DA INFÂNCIA

Martha Rios Guimarães 
infancia@usesp.org.br

Mocidades Espíritas decidi-
ram os temas para as Con-

fraternizações de 2012 e sede 
para 9º EECDME

A cada dia a mídia divulga 
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notícias alarmantes envolvendo 
crianças. Menores (bem meno‑
res, aliás) formam pequeno gru‑
po para assaltar lojistas; outros 
têm acesso a armas e acabam se 
machucando, bem como a outras 
pessoas; há também os que pra‑
ticam e sofrem o Bullying, sem 
falar nos que assistem a esse 
comportamento de forma impas‑
sível. Para alguns, a situação é 
tão alarmante que parece não ha‑
ver saída para tantos problemas. 
Para a maioria a única forma de 
mudar esse quadro é a Educação.

Contudo, se há esse consen‑
so, há também a transferência 
de responsabilidades e, no lugar 
de entendimento e trabalho con‑
junto, eis que a família transfere 
seu dever para escola, que trans‑
fere para o Estado, e este para a 
sociedade. O que fazer, então? 
Simples: unir esforços em prol 
da Educação, da formação de se‑
res humanos mais esclarecidos, 
com capacidade de discernir en‑
tre certo e errado e de serem so‑
lidários.

Nesse contexto, a Doutrina 
Espírita representa um papel ex‑
tremamente importante em fun‑
ção de seu conteúdo edificante, 
capaz de nortear os caminhos 
dos seres que chegam para uma 
nova existência e que, de posse 
de elevado conhecimento, terão 
mais chances de se tornarem 
Homens de Bem. Cabe à Casa 
Espírita, portanto, auxiliar nes‑
se processo disponibilizando a 
base doutrinária (de forma aces‑
sível) às crianças que chegam à 
instituição.

Trata‑se de tarefa urgente, 
mas que deve ser pautada na 

responsabilidade e no adequa‑
do preparo dos trabalhadores do 
setor. Obviamente que tarefa tão 
complexa e importante necessita 
de apoio para ser cumprida, ra‑
zão pela qual o Departamento de 
Educação Espírita da Infância 
vem se esforçando e oferecendo 
cursos (presenciais e via e‑mail), 
oficinas, seminários, palestras e 
campanhas de esclarecimento. 
Quer saber mais? Entre em con‑
tato conosco pelo e‑mail infan‑
cia@usesp.org.br.

RELAÇÕES PÚBLICAS 
E INSTITUCIONAIS

Merhy Seba  
rpi@use.com.br

Estamos vivendo, em nossos 
meios espíritas, novos tempos 
no campo da comunicação so‑
cial e relações públicas e insti‑
tucionais.

Essa onda favorável de fil‑
mes de longa metragem de fundo 
espírita, recentemente exibidos 
nas redes de cinemas em todo o 
Brasil, vem proporcionando aos 
centros espíritas a oportunidade 
de divulgar a exibição dos fil‑
mes e comentar sobre a temáti‑
ca em si, esclarecendo dúvidas e 
ampliando o conhecimento dos 
mais interessados.

Nesse momento, o setor de 
Relações Públicas e Institucio‑
nais encontra campo fértil para 
dar maior visibilidade aos con‑
ceitos espíritas, a partir do mo‑
mento em que trace um Plano 
de trabalho, voltado para a so‑

ciedade como um todo. Entre 
as inúmeras ações desejáveis, 
podemos citar: convite gratuito 
a certos segmentos da socieda‑
de ligados à cultura para assistir 
aos filmes; realização de Cine‑
debate, no centro espírita e/ou 
em locais públicos, como biblio‑
tecas e salas de cinema acessí‑
veis; envio de press‑releases à 
Mídia televisiva e impressa e 
outras ações menores não menos 
importantes e pertinentes, como 
promoção de livros, cujos temas 
tenham relação direta com os 
filmes.

Desta forma, vemos crescer 
as oportunidades de divulgação 
dos princípios espíritas e, em 
paralelo, a consolidação da ima‑
gem institucional do Movimento 
dos espíritas, em cada região do 
país.

Como planejar e agir nesse 
sentido, de modo ético, estético 
técnico e eficaz, senão nos co‑
nhecendo, dialogando e trocan‑
do ideias?

Para tanto, revele quais os 
seus sonhos, seus anseios e seus 
projetos nesse campo. Afinal, O 
Filme dos Espíritos já está na 
telona e outros virão. Assistir e 
aplaudir faz parte, mas é preciso 
ir mais longe. 

“Juntos podemos fazer mais”. 
Faça um teste.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 
E PROMOÇÃO SOCIAL  

ESPÍRITA
Aylton Paiva 

sapse@usesp.org.br
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Prosseguindo em suas ati‑
vidades o Departamento de 
Assistência e Promoção Social 
Espírita da USE, coordenado 
pelo seu diretor, promoveu, na 
sede da USE Intermunicipal de 
Sorocaba, com apoio da USE 
Regional de Sorocaba, no dia 
15 de outubro de 2011, mais um 
seminário com os seguintes te‑
mas:

1) Apresentada a estrutura 
do Manual: a) evolução históri‑
ca da assistência social; b) Ser‑
viço de Assistência e Promoção 
Social Espírita – SAPSE; c) 
Metodologia do SAPSE; d) Or‑
ganização do SAPSE; e) Plano 
de Ação – Elaboração; f) En‑
trosamento do SAPSE com as 
diversas áreas do Centro Espí‑
rita; g) Conceitos  e Fundamen‑
tos Constitucionais e Legais da 
Assistência Social; h) apresen‑
tação de modelos, roteiros de 
instrumentos de execução das 
ações. 

2) Apresentação dos docu‑
mentos legais que norteiam a 
assistência social: Constituição 
Federal de 1988, artigos 203 
e 227 Lei Orgânica da Assis‑
tência Social – LOAS – Lei nº 
8.742, de l07/12/1993, Estatuto 
da Criança e do Adolescente – 
ECA, Lei nº8.069, de 13 de ju‑
lho de 1990 , Lei nº 8.842, de 4 
de janeiro de 1994 – PNI – Lei 
da Política Nacional  do Idoso, 
Lei  nº 9.608, de 18 de fevereiro 
de 1998 – Serviço Voluntário. 
Resolução nº 191, de 10 de no‑
vembro  de 2005 – Caracteriza 
as Entidades e Organizações de 
Assistência Social. 

3) Plano de Trabalho ‑ Di‑

retriz 7 – A Participação na 
Sociedade – foi apresentado o 
Objetivo:  Participar de forma 
mais acentuada junto à socieda‑
de organizada e aos órgãos do 
Poder Público, contribuindo no 
encaminhamento de assuntos 
de  interesse social, sempre de 
forma compatível com os prin‑
cípios espíritas. 

A seguir analisou as Ações 
e Projetos. Após a apresenta‑
ção, abriu‑se a oportunidade 
para a formulação de pergun‑
tas e apresentação de suges‑
tões. Por parte dos presentes: 
diretores das USEs,  e repre‑
sentantes dos Centros e Enti‑
dades Espíritas houve intensa  
participação e grande interesse 
na aquisição do Manual. O di‑
retor do departamento, Aylton 
Paiva, leu e comentou a nota 
de Esclarecimento do Manual: 

“De conformidade com o que 
orienta o Conselho Federativo 
Nacional da Federação Espíri‑
ta Brasileira, o Manual, assim 
como todo o programa ou ma‑
terial de apoio destinado aos 
Grupos, Centros e demais Ins‑
tituições Espíritas é colocado à 
disposição dos mesmos a  título 
de sugestão e de subsídio para 
suas atividades. Não tem, ob‑
viamente, nenhum propósito de 
aplicação obrigatória, ficando 
a critério das próprias Institui‑
ções adotá‑lo ou não, parcial 
ou totalmente, ou utilizá‑lo de 
forma compatível com as suas 
necessidades ou conveniên‑
cias, preservando, naturalmen‑
te o seu texto original”(pág.5). 
Oportunamente estarão sendo 
agendados seminários sobre os 
mesmos temas em outras USEs 
Regionais.
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EVANGELHO NO LAR E NO CORAÇÃO

O

Pergunta: A reunião familiar de 
estudo do Evangelho no Lar e no Co‑
ração, além de fortalecer moral e es‑
piritualmente a família, contribui para 
ampliar o conhecimento sobre o Espi‑
ritismo?

Resposta: Sim, contribui, porque 
ao estudar o livro O Evangelho Se‑
gundo o Espiritismo, a terceira obra 
da Codificação Espírita, passaremos a 
conhecer o aspecto moral‑religioso que 
a Doutrina Espírita apresenta.  Isso é 
fundamental para que os membros da 
família assimilem e vivenciem a moral 
de Jesus, no cotidiano.  

Entretanto, para se ter um conheci‑
mento mais abrangente do Espiritismo 
é necessário acrescentar o conteúdo das 
outras quatro obras da Codificação. A 
Doutrina Espírita precisa ser compreen‑
dida no seu tríplice aspecto: filosófico 
(com O Livro dos Espíritos), científico 
(com O Livro dos Médiuns e A Gêne‑
se) e moral‑religioso (com os livros O 
Evangelho Segundo o Espiritismo e o 
Céu e o Inferno). Em um estágio mais 
avançado do estudo, poderíamos acres‑
centar a leitura da Revista Espírita, de 
Allan Kardec, composta de 12 volumes 
(de abril de 1858 a abril de 1869).

Pergunta: Isto quer dizer que 
as obras da Codificação poderão ser 
acrescentadas ao estudo no Evangelho 
no Lar e no Coração?

Resposta: Acrescentadas em ter‑
mos. Elas podem e devem ser consul‑
tadas para esclarecimento de pontos 
que exijam maior clareza, mas não 
adotadas regularmente para estudo. O 
livro básico indicado é o Evangelho 
Segundo o Espiritismo, que poderá vir 
acompanhado dos livros subsidiários, 
ou seja, aqueles que venham a ampliar 
o conhecimento sobre a Doutrina Espí‑
rita de maneira sintonizada com o pen‑
samento de Allan Kardec. A reunião 
do Evangelho no Lar e no Coração é a 
oportunidade para o encontro familiar, 
momento em que os corações se har‑

monizam e se entrelaçam, num espaço 
de tempo relativamente curto, no qual 
não cabe a discussão de temas suscita‑
dos pela Codificação Espírita.

Pergunta: Onde seria, então, o lo‑
cal adequado para esse estudo sobre as 
outras obras básicas?  

Resposta: Devemos considerar 
que cabe aos centros espíritas a implan‑
tação de reuniões de estudos regulares 
das obras da Codificação, livro‑a‑livro 

ou conjugados, de modo a proporcio‑
nar ao frequentador a oportunidade de 
se iniciar e conhecer com mais profun‑
didade o Espiritismo. Neste particular, 
lembremos que o ESDE‑Estudo Siste‑
matizado da Doutrina Espírita, por ex‑
periência já comprovada, também pre‑
enche essa necessidade, ao programar 
o estudo de todas as obras da Codifica‑
ção, em uma visão de conjunto entre os 
participantes.  

Merhy Seba
rpi@use‑sp.org.br
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CEI define Cuba como sede do 
congresso mundial

Realizou‑se em Miami (EUA) a 
reunião da Comissão Executiva do 
Conselho Espírita Internacional nos 
dias 19, 20 e 21 de agosto, oportuni‑
dade em que foi definido que o 7º Con‑
gresso Espírita Mundial será realizado 
em Havana (Cuba), de 23 a 25 de mar‑
ço de 2013.  O tema central escolhido 
é “A Educação Espiritual e a Caridade 
na Construção de um Mundo de Paz” 
‑ 150 anos de O Evangelho segundo o 
Espiritismo. 

As inscrições serão iniciadas até o 
inicio do próximo ano.  Informações: 
http://www.febnet.org.br.

6º Congresso Espírita Gaúcho
Mais de 4000 pessoas acom pa‑

nharam, na cidade de Gramado, o 6º. 
Congresso Espírita do Rio Grande do 
Sul, de 7 a 9 de outubro de 2011, tendo 
como tema central “Vida: Desafios e 
Soluções”, sendo aberto com conferên‑
cia de Divaldo Pereira Franco, discor‑
rendo sobre o tema central.

Participaram da programação 
como conferencistas, além de Divaldo, 
Alberto Almeida, Sérgio Lopes, Mar‑
tha Antunes, André Trigueiro, Cláu‑
dio Sinoti, Sueli Schubert, Lacordaire 
Abrahão Faiad, Vinicius Lousada e Hé‑
lio Loureiro.

A maioria dos estados brasileiros 
esteve representada. Vários confrades 
de São Paulo acompanharam as ati‑
vidades, registrando‑se a presença de 
todos os presidentes das federativas 

do sul do país, entre eles José Antônio 
Luiz Balieiro, presidente da USE.  Luiz 
Cláudio, responsável pela divulgação 
do Evangelho no Lar e no Coração, 
(cujas informações podem ser obtidas 
pelo e‑mail use@usesp.org.br) lá esta‑
va apresentando a campanha aos parti‑
cipantes.

Eventos em Ribeirão Preto
A USE Intermunicipal de Ribeirão 

Preto esteve em período de eventos 
significativos que provocaram grande 
movimentação na comunidade e casas 
espíritas. Em 24 de setembro foi rea‑
lizada a Jornada de Unificação, na So‑
ciedade Obreiros do Bem, concomitan‑

te com a reunião mensal ordinária da 
USE, onde palestraram José Eurípedes 
Garcia, sobre o tema: “O Espiritismo 
nas Américas” e Edmir Garcia, sobre 
“Unificação, amor e amizade”.

A 30ª. Feira do Livro Espírita foi 
realizada na Praça Carlos Gomes, de 
29 de setembro a 9 de outubro, com a 
participação de oitenta trabalhadores e 
visita de milhares de pessoas. Perto de 
dezoito mil livros, quase mil títulos, fo‑
ram expostos e oferecidos ao público, 
em movimento bem superior às expec‑
tativas da organização. Ainda, de 1 a 31 
de outubro foi realizado o mês espírita 
em homenagem a Allan Kardec, com 
a programação de 50 palestras em 48 
casas espíritas, durante todo o período, 
envolvendo 50 expositores, versando 
sobre o tema “Comunicabilidade dos 
Espíritos – Mediunidade”. Os expo‑
sitores da USE, diretores de área e da 
executiva intermunicipal participaram 
da programação, tendo como convida‑
dos especiais José Eurípedes Garcia, de 
Igarapava, Felipe Salomão, de Franca, 
e Edmir Garcia, de Bebedouro.
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