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Quando um novo ano se inicia 
sempre estamos cheios de planos e 
metas positivas a cumprir. É comum 
pensarmos em atividades físicas 
e alimentação mais equilibrada, 
elaboração de planejamento finan‑
ceiro, passar mais tempo com quem 
amamos, nos dedicar mais à prática 
doutrinária, etc.

Mas quantos destes planos são, 
de fato, concluídos? Quantos são 
largados ao longo do caminho, sem 
que nos empenhemos plenamente em 
sua execução? Essa é uma reflexão 
que devemos fazer o quanto antes, 
planejando melhor nossa vida diária 
e colocando tudo o que vale a pena 
como prioridade.

É possível, mesmo vivendo em 
um mundo tão atribulado e repleto de 
compromissos, termos mais tempo 
para nós, para a família e amigos, 
para o aperfeiçoamento intelectual 
e espiritual, enfim, para o que eleva 
nossos Espíritos e nos leva à inigua‑
lável sensação de “dever cumprido”.

A União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo deseja a cada 
um, que o Novo Ano seja um ano de 
evolução – em todos os sentidos – e 
lembra que o conhecimento doutri‑
nário, alcançado através do estudo 
e prática da mensagem espírita, é 
ferramenta essencial que está à dis‑
posição de todos. 

Feliz 2012!

Editorial
Em 2012 

aprendizado, trabalho e muita 
união para todos nós

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA USE
11 de março de 2012 ‑ Domingo – das 8:30 às 13 horas
Sede da USE – Santana – SP – Rua Gabriel Piza, 433

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

2012 é um ano especial 
para todos nós

Em 2012 vários momentos 
especiais estarão acontecendo 
em nossas USEs. Eleições, novas 
diretorias, novas lideranças, se‑
minários, encontros, mas o que 
desejamos destacar é a realização 
de nosso 15º Congresso Estadual 
de Espiritismo* que deverá acon‑
tecer no primeiro semestre deste 
ano. A cidade de Franca se prepara 
para receber participantes de todo 
Estado, representantes das demais 
federativas de nosso país e de ou‑
tras regiões mais distantes. Final de 
abril e início de maio são as datas já 
fixadas. Parece distante e um pouco 
cedo para se pensar em efetuar as 
inscrições, mas todo evento bem 
realizado e organizado necessita 
de dados concretos para se obter 
sucesso. Deixar para depois, para 
a última hora a sua inscrição, caro 
leitor, em nada colabora, muito 
pelo contrário, prejudica o plane‑
jamento do evento.

E você poderá se perguntar: 
por que participar do 15º Con‑
gresso Estadual de Espiritismo? 

Muitos são os benefícios que se 
obtêm. Vamos lembrar de alguns 
mais significativos: o aprendi-
zado – os palestrantes são esco‑
lhidos de forma a proporcionar 
aos participantes as melhores e 
mais apropriadas informações e 
reflexões sobre o tema central do 
Congresso ‑ “Solidariedade ‑ uma 
outra forma de conhecer” ‑ são no‑
mes respeitáveis, com informações 
doutrinárias apoiadas nas obras 
da codificação; outro benefício é 
a oportuna convivência – a troca 
de ideias com outras lideranças do 
movimento espírita nos inspira e 
nos motiva a buscar novas formas 
de trabalho em nossas casas espí‑
ritas, quer revendo posturas, quer 
inovando nos relacionamentos 
sociais em nossas instituições, em 
nossa cidade e mesmo em nossas 
USEs  e, por último, destacamos a 
importância da fraternidade entre 
nós espíritas – conhecermos novas 
pessoas, fazermos novos amigos, 
reencontrarmos e abraçarmos 
amigos queridos,  desfrutando das   

energias sublimes que nos envolvem
e nos fortalecem em encontros dessa
natureza, onde a espiritualidade 
nos intui sobre os trabalhos a serem 
desenvolvidos, conforme o plane‑
jamento espiritual. 

Jesus espera que as lideranças e 
o trabalhador espírita, assim como 
os de outros segmentos religiosos, 
trabalhem para implantação e a vi‑
vência de Seu Evangelho, que esta 
seja a nossa meta e o nosso foco; 
inspirarmo‑nos para a realização 
de encontros, maiores ou menores, 
onde poderemos buscar força e 
energia para darmos continuidade 
às nossas atividades que visam o 
estudo, a difusão e a prática da 
Doutrina Espírita.

Lembremo‑nos do alerta na be‑
líssima mensagem do Espírito de 
Verdade, transmitida em Paris, em 
1862, contida em O Evangelho Se‑
gundo o Espiritismo, intitulada Os 
obreiros do Senhor, “Trabalhemos 
juntos e unamos os nossos esforços, 
a fim de que o Senhor, ao chegar, 
encontre acabada a obra.” 

CONTRUBUIÇÃO SOCIAL 2012
SUA COLABORAÇÃO É ESSENCIAL PARA O TRABALHO DE UNIFICAÇÃO.

Neli Del Nery – use@usesp.org.br 

Vide informações sobre o Congresso Estadual de Espiritismo, a ser realizado em Franca, 
nos dia 28, 29, 30 de abril e 1º de maio, na página 20 deste Dirigente Espírita.
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Perfil

O entrevistado deste bimestre é Joaquim Soares,  mais conhecido 
como Juca. Nascido em Tapiratiba/SP, em 1936, sétimo filho de 
uma família católica de doze irmãos, é projetista civil  e casado 
com Teresinha S. Soares,  com quem teve duas filhas:  Sandra e 
Thelma. A família se completa com três netos (Matheus, Arthur 
e Ana Clara).

Redação

Dirigente Espírita: Fale de seus 
primeiros contatos com a Doutrina 
Espírita.

Joaquim Soares, Juca: Em 1959 um 
amigo me emprestou livros que falavam 
sobre reencarnação e a partir de então 
passei a me considerar espírita. Em 
1961, estando em tratamento de saúde 
num hospital em São Paulo, havia lá um 
grupo que realizava uma reunião com 
os pacientes. Passei então a frequentar 
assiduamente, quando tive inclusive a 
oportunidade de conhecer Herculano 
Pires, Eliseu Rigonati, Moacir Jorge, 
Jorge Rizzini e outros. Ao sair do hos‑
pital fui morar na Vila Prudente, em São 
Paulo, e fui convidado para participar 
de um grupo familiar, na Vila Ema, em 
1964. Entrosei‑me com o grupo e, em 
1965, um dos responsáveis pela Casa, 
Pedro Francisco de Brito, resolveu 
fundar um centro espírita: Fraterni‑
dade Irmã Dolores. Lá fui Presidente 
e assumi outras funções na Diretoria 
da instituição em que fiquei até o ano 
de 2007 quando, por motivo de saúde 
e de ser longe de minha residência, 
deixei de participar. A partir de 1991 
passei a fazer palestra na Sociedade de 
Filantropia e Estudos Espíritas “Grupo 
da Paz”, próximo de minha casa. Com 
a dificuldade de locomoção passei en‑
tão a colaborar com a sociedade, onde 
permaneço até hoje.

DE: E quais foram os primeiros 
trabalhos em prol da Doutrina Espírita?

Juca: Em 1966 inauguramos a sede 
da Fraternidade Irmã Dolores, que 
consistia em um pequeno salão, com as 

paredes sem reboco e sem forro. Além 
da participação nas atividades que a 
Fraternidade passou a desenvolver, 
comecei também a dar aulas de Evan‑
gelização, permanecendo nesta tarefa 
até 1976.

DE: E quando conheceu a USE?
Juca: Em maio de 1967 a Frater‑

nidade Irmã Dolores recebeu a visita 
de Agostinho Andreoletti e Benedito 
Eleutério, falando da USE. Naquele 
mesmo mês estive na reunião da 14ª 
UDE – Vila Formosa, para conhecer 
as atividades e o que realmente a USE 
propunha. Achei interessante e na 
reunião de junho deste mesmo ano eu 
compareci já oficialmente representan‑
do a Fraternidade. 

DE: Comente sua participação nas 
atividades de unificação.

Juca: Participava do Departamento 
de Evangelização, tendo assumido a 
direção deste departamento da 14ª UDE 
de 1970 a 1974. Em 1974, fui eleito 1º 
secretário, começando então a parti‑
cipar da Regional (antigo CME), em 
1976 fui eleito presidente da Distrital e 
1978 fui convidado para a secretaria do 
CME, permanecendo por duas gestões, 
passando para a Diretoria Executiva da 
Estadual, ficando até 1990, sendo então 
eleito 1º Vice Presidente da Regional e, 
simultaneamente, assumindo a Direção 
do Departamento de Orientação Admi‑
nistrativa da Estadual. Em 1994 voltei 
à Secretaria da USE permanecendo 
até 2003.

DE: Você atuou em várias funções 
na USE, não é mesmo?

Juca: É verdade. Atuei como evan‑
gelizador; participei da Comissão que 
preparou o Regimento da Comissão elei‑
toral da USE; coordenei um curso sobre 
Administração de Centro Espírita e a 
reciclagem do 8º Congresso organizado 
pela Regional; participei da Comissão 
que organizou as atividades de Encer‑
ramento do Centenário de Obras Pós‑
tumas. Também auxiliei na elaboração 
dos Regimentos Internos e Estatutos das 
USEs locais e Regimento das Regionais 
e dos departamentos da Estadual e dos 
órgãos  e na reorganização da Divisão 
Territorial, entre outras tarefas.

DE: Na sua opinião qual a impor‑
tância da USE para as Casas Espíritas, 
para o Espiritismo e para a sociedade?

Juca: O trabalho de união realizado 
com humildade e sem personalismo – 
que é o que a USE propõe ‑ só fará o 
Espiritismo ser mais e mais reconhecido 
como a Doutrina que poderá ajudar a 
mudar o mundo. Um dos grandes bene‑
fícios que eu e a nossa casa recebemos 
da USE foi entender melhor a função do 
Centro Espírita que, conforme cita Di‑
valdo no livro “Diálogo com Di rigentes 
Espíritas”, Edições USE é “iluminar a 
consciência daqueles que o buscam”.

DE: Suas considerações finais, por 
favor.

Juca: Agradeço a oportunidade, não 
só de poder participar desta entrevista, 
mas também de ter reencontrado grande 
número de amigos e trabalhadores do 
Movimento de Unificação, nas come‑
morações de 64 anos da USE, em junho 
último.
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A cada três anos a USE promove 
renovação geral de seu quadro de diri‑
gentes, oportunizando aparecimento de 
novos valores, estimulando trabalhadores 
e setores de serviço, buscando fortalecer 
ações e firmar projetos e setores de tra‑
balho. É uma ação geral administrativa 
que envolve todos os órgãos de unifica‑
ção (140), os conselhos estaduais (2) e a 
própria Diretoria Executiva. Nesse ano 
de 2012 o processo já está aberto, a par‑
tir da reunião do Conselho Deliberativo 
(11/12/2011) quando foi indicada pelo 
mesmo a Comissão Eleitoral que orien‑
tará e facilitará a eleição da executiva 
estadual para o triênio 2012/2015.

Entendemos ser este procedimento 
de alto teor democrático, chamando as 
bases para as suas responsabilidades, em 
ambiente de autonomia e liberdade, com 
regras claras e conhecidas. Sem sintomas 
de ingerência, os órgãos em suas regiões 
tomam as suas decisões e fecham no 
período o quadro estadual. Os votos são 
representativos, dados por pessoas, mas 
que representam instituições e órgãos, 
em nenhum nível há a possibilidade 
de permanência continuada em cargos, 
sendo sempre prevista a rotatividade nas 
funções e períodos administrativos, com 
boas regras de elegibilidades e rodízios 
nas oportunidades de serviço.

Neste período de eleições é recomen‑
dado aos órgãos que reavaliem os seus 
dirigentes e trabalhadores, que oportu‑
nidades sejam dadas a novos colabora‑
dores, que sejam evitados continuísmos 
comodistas, que sejam estimulados os 
jovens para estar ao lado dos adultos nas 
tarefas de condução administrativa da 
casa espírita, que haja prioridade para a 
alternância nos cargos e nas funções para 
que motivação, pujança, zelo e criativida‑
de sejam princípios renovados e sempre 
presentes no início de novas gestões. É 

claro que para se alcançar este ideal há 
necessidade de seleção, treinamento, 
desenvolvimento de confiança, e também 
do desapego aos cargos e firmeza nos pro‑
pósitos de servir independente de cargos. 
O trabalhador que deixa uma função tem 
como responsabilidade preparar, apoiar 
e conduzir o seu sucessor.

Como funciona administrativamen-
te o processo na USE?

a) no mês de março, as sociedades 
unidas indicam os seus representantes 
para o conselho das USE´s distritais, 
municipais e intermunicipais;

b) no mês de abril, os representan‑
tes indicados pelas sociedades unidas 
formam o conselho de suas respectivas 
USE´s distritais, municipais e ou in‑
termunicipais, tomam posse e entre si 
elegem a comissão executiva do órgão, 
os representantes para o conselho da USE 
Regional e para o Conselho Deliberativo 
Estadual (assim, se renovam em abril 
todas as USE´s chamadas locais);

c) no mês de maio, os representan‑
tes indicados para o conselho da USE 
Regional se reúnem com os outros re‑
presentantes de outros órgãos da região, 
formalizam o conselho e a sua posse e 
entre si elegem a comissão executiva do 
mesmo e indicam representantes para 
o Conselho de Administração da USE 
(assim, se renovam em maio todas as 
USE’s Regionais);

d) no mês de junho, os representantes 
indicados pelos órgãos formam os con‑
selhos da USE.

O Conselho de Administração é 
formado por representantes indicados 
pelas USEs Regionais, tendo a função 
de assessorar administrativamente a 
diretoria executiva da USE. O Conselho 
Deliberativo Estadual é formado pelos 
representantes indicados pelas USEs 
locais (distritais, municipais e intermu‑

nicipais) e tem função, como diz o seu 
próprio nome, deliberativa: orienta e 
delibera sobre assuntos doutrinários, de 
unificação e gerais. Ambos os conselhos 
se formam e tomam posse em junho na 
Assembleia Geral da USE.

e) no mês de junho, na mesma Assem‑
bleia Geral da USE, já citada, o Conselho 
Deliberativo Estadual, formado pelas 
USEs locais, elege entre si os membros 
da Diretoria Executiva da USE, processo 
orientado pela Comissão Eleitoral indica‑
da por este mesmo conselho, dando‑lhe 
posse na própria Assembleia.

O processo tem a duração de quatro 
meses, de março a junho, e a partir daí 
três anos de gestão administrativa, o 
triênio, para todos os órgãos da USE e 
para a própria USE. Nesta fase transitória 
fica marcada e definida a responsabilida‑
de que temos para com o nosso futuro: 
o preparo de dirigentes, os campos de 
oportunidades a serem oferecidos. O ato 
de deixar o cargo não significa abando‑
nar tarefas e evitar contribuição, já que 
a principal tarefa do dirigente é preparar 
uma sucessão tranquila. Recebemos e 
preenchemos um espaço, é irresponsa‑
bilidade deixá‑lo vazio e/ou sem rumo.  
O trabalho é de Jesus. 

Esta é uma ação que nos envolve e 
encanta, levando‑nos a todos os rincões 
do estado, aproximando pessoas e socie‑
dades, fervilhando um mundo de ideias, 
projetos, sementes e realizações. Ao 
final do processo, ora iniciado, seremos 
novamente perto de 1200 seres humanos, 
trabalhadores espíritas, dedicados à área 
de unificação, promovendo o acolhi‑
mento, o consolo e o esclarecimento em 
nossas Casas Espíritas. O nosso Benfeitor 
Espiritual Bezerra aguarda esperançoso 
pelas sementes que ofereceremos para 
a nova semeadura. Juntos a tarefa será 
leve e suave.

Gestão administrativa – 
Eleições gerais na use

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

‘“Dá conta de tua administração...”
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Nos dias 10 e 11 de dezembro ocorreu 
na Sede Seccional do Rio de Janeiro, loca‑
lizada à Av. Passos, 30, centro do Rio de 
Janeiro, a comemoração pelo Centenário 
de Inauguração da Sede Histórica da Fe‑
deração Espírita Brasileira. Esta sede foi 
inaugurada em 10 de dezembro de 1911, 
sendo presidente da FEB Leopoldo Cirne. 

A programação contou com primoro‑
sa exposição de material alusivo ao even‑
to aos 100 anos do prédio e história da 
FEB, apresentações musicais pelos com‑
panheiros Gilza e Caiale (de Brasília); 
apresentação de áudio, com gravação de 
manifestação do espírito Leopoldo Cirne, 
pela psicofonia de Chico Xavier (vide o 
livro “Instruções Psicofônicas”, da FEB, 

cap. 55, “Lembrando Allan Kardec”) e a 
seguinte programação de palestras reali‑
zadas por diretores e presidente da FEB: 
Dia 10 – das 9h às 13h ‑ Affonso Borges 
Gallego Soares – “Registros Históricos 
da FEB e da sua Primeira Sede Própria”; 
Antonio Cesar Perri de Carvalho – “A 
FEB e o seu trabalho Federativo desde 
a sua Fundação”; Dia 11 – das 9 às 13h 
– Palestras: Geraldo Campetti Sobrinho 
– “A FEB e a difusão do Livro Espírita”; 
Nestor João Masotti – “A FEB e os atuais 
desafios para a difusão da Doutrina Es‑
pírita”. Além do público, compareceram 
dirigentes da FEB radicados no Rio de 
Janeiro e alguns diretores de Brasília; 
Luiz Augusto Silva, diretor e represen‑

tante do CEERJ; Maria Elisabeth da 
Silva Barbieri, presidente da FERGS; 
Neli Del Nery Prado, vice‑presidente da 
USE‑SP; Hélio Ribeiro, representante 
da AJE‑Brasil; Danilo Carvalho Villela 
e Eloy Carvalho Villela, dirigentes da 
Cruzada dos Militares Espíritas; Cláudia 
Bonmartin, dirigente de centro espírita 
em Paris. 

Todo o evento desenvolveu‑se em 
ambiente fraterno e com momentos 
de emoção. No mesmo local também 
ocorreram lanches de confraternização. 
A sede histórica da FEB é tombada 
pelo Projeto Corredor Cultural da Ci‑
dade do Rio de Janeiro. Informações:  
diretoria@febnet.org.br

No dia 26 de novembro último, a turma 
de 2011 terminou o Curso de Gestão de 
Centro Espírita. A iniciativa em São Paulo 
vem sendo realizada, anualmente, pela 
USE do Estado de São Paulo em parceria 
com o Centro de Cultura, Documentação e 
Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho 
Monteiro. O programa é de responsabili‑

dade da secretaria do Conselho Federativo 
Nacional da Federação Espírita Brasileira 
que vem promovendo o referido curso 
em quase todos os estados brasileiros há 
alguns anos. No Estado de São Paulo a 
USE realiza o curso em Ribeirão Preto, 
Bauru e está iniciando em Sorocaba. 

 O curso tem como foco a melhoria do 

desempenho do dirigente na administra‑
ção dos recursos materiais e dos colabora‑
dores nas instituições, utilizando técnicas 
e conhecimento dos processos adminis‑
trativos em geral, e especificamente os 
relacionados à organização Espírita. Tem 
como base a visão atualizada da gestão 
de pessoas e da administração focada em 
resultados e carga horária de 50 horas de 
aulas presenciais, divididos em 14 aulas, 
duas vezes ao mês, ministrado com uma 
metodologia bem interativa e exercícios 
práticos. Nos módulos presenciais há 
aulas expositivas, atividades vivenciais, 
individuais ou em grupos de discussão, 
sempre buscando sistematizar o conhe‑
cimento construído pelo participante nos 
módulos à distância.

 A próxima turma iniciará no segundo 
sábado de março até final de outubro de 
2012 e será divulgado no site da USE: 
www.usesp.org.br 

Comemorado o Centenário  
de sede histórica da FEB

César Perri de Carvalho

Curso de Gestão de Centro Espírita
Julia Nezu – use@usesp.org.br

Participantes do curso de Gestão, confraternizam‑se
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Reunião do CFN da FEB de 2011
Julia Nezu – use@usesp.org.br

Com a presença das 27 federati‑
vas estaduais, realizou‑se a reunião 
do Conselho Federativo Nacional da 
Federação Espírita Brasileira (CFN da 
FEB), nos dias 11 a 13 de novembro 
de 2011, no auditório “Unificação”, da 
sede da FEB, em Brasília. O Estado de 
São Paulo é representado pela União 
das Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo (USE), com a participação 
de José Antonio Luiz Balieiro e Julia 
Nezu Oliveira, respectivamente, Pre‑
sidente e 1ª Vice‑Presidente. As fede‑
rativas se reúnem duas vezes ao ano. 
No primeiro semestre de abril a junho 
as reuniões são realizadas em cinco 
blocos – norte, sul, centro, nordeste e 
norte, com a participação dos depar‑
tamentos e dirigentes. E no segundo 
final de semana de novembro a reunião 
ordinária do CFN da FEB.

O Presidente da FEB Nestor João 
Masotti na abertura da reunião fez 
referência ao trabalho de difusão e 
do trabalho dinâmico das comissões 
regionais no apoio às atividades espí‑
ritas. Lembrou da recomendação de o 
Espírita de Verdade, contida no ESE, 

no capítulo XX, “Irmãos, trabalhemos 
juntos e unamos nossos esforços a 
fim de que o Senhor encontre a obra 
acabada à sua chegada”, pois o Se‑
nhor  lhes dirá: vinde a mim, vós que 
sois bons servidores, vós que fizestes 
calar vossos ciúmes e vossas discór‑
dias para não deixar sofrer a obra!” 
Todas as federativas que integram 
o CFN apresentaram um relatório 
de suas atividades preenchendo um 
formulário eletrônico, encaminhado 
pela secretaria geral do CFN e esse 
relatório faz parte do CD que os par‑
ticipantes receberam juntamente com 
todas as deliberações e apresentações. 
Os coordenadores das áreas que com‑
põem as comissões regionais fizeram 
os relatos dos resultados das reu‑
niões realizadas no primeiro semestre  
do ano.

Em reunião do CFN da FEB, em 
novembro de 2010, foi constituída uma 
comissão para estudar e apresentar um 
documento reflexivo e propositivo 
sobre a dimensão educativa do Espiri‑
tismo e do Movimento Espírita, objeti‑
vando apoiar as atividades dos centros 

espíritas, tanto no âmbito individual de 
seus trabalhadores e frequentadores 
como nas ações coletivas através de 
suas múltiplas áreas de atividades. A 
Comissão foi constituída por represen‑
tantes da USE do Estado de São Paulo, 
do Conselho Espírita do Estado do Rio 
de Janeiro, da Federação Espírita do 
Rio Grande do Norte e da Federação 
Espírita do Estado da Bahia. 

Projeto Seminário Integrado
O seminário terá por objetivo esti‑

mular e esclarecer a importância do de‑
senvolvimento das “ações de acolher, 
consolar e esclarecer”, num ambiente 
de convívio fraterno, junto aos dirigen‑
tes e colaboradores do Centro Espírita. 
O tema seria desenvolvido com sim‑
plicidade, visando atender os Centros 
Espíritas, de forma integrada, sem 
privilegiar Áreas ou Departamentos 
de atuação e integrar uma campanha 
de humanização nos Centros Espíritas. 
A iniciativa será realizada em 2012, 
durante as reuniões das Comissões 
Regionais e no 2º semestre será levado 
para onze microrregiões. 

Participantes do CFNJulia Nezu e José A. L. Balieiro,
representantes da USE na reunião
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Proposta para o 4º Congresso 
Espírita Brasileiro

Ficou definido que se realizará no 
mês de 11 a 13 de abril de 2012, possi‑
velmente em quatro regiões brasileiras, 
simultaneamente, dando, assim, opção 
para que os participantes se locomovam 
para o local mais próximo. O tema será 
voltado ao Sesquicentenário de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo. A 
definição das cidades sedes dos eventos 
regionais ocorrerá nas reuniões das 
Comissões Regionais, com indicações 
para a Reunião Ordinária do ano de 
2012. As Comissões Regionais de 2012 
examinarão o Plano de trabalho para o 
Movimento Espírita Brasileiro, para o 
quinquênio 2013‑2018, uma vez que 
o plano anterior termina no final deste 
ano de 2012.

Sustentabilidade de Entidades 
Federativas Estaduais

Entre as sugestões apresentadas 
o Lar Fabiano de Cristo, do Rio de 
Janeiro, que tem a direção de Cesar 
Reis, informou que foi instituído um 
cartão de crédito denominado OBEM, 
com a bandeira Mastercard, com a fi‑
nalidade de captação de recursos para 
a entidade, sem anuidade no primeiro 
ano.  O Cartão de Crédito OBEM é 
uma ferramenta de arrecadação do 

fundo para financiar as ações do bem, 
sobretudo no âmbito das artes e da 
literatura, buscando usar os meios de 
comunicação de massa como o cinema, 
teatro, televisão, internet, revistas,  
dentre outros. 

Campanhas “Família, Vida e 
Paz”

Relato, pelas entidades federati‑
vas, sobre o trabalho realizado para o 
desenvolvimento das Campanhas.  O 
Vice‑presidente do Movimento Nacio‑
nal da Cidadania pela Vida, Brasil Sem 
Aborto, Jaime Ferreira Lopes disse 
que a marcha deste ano teve o objetivo 
de apoiar o Projeto de Lei 478/2007, 
conhecido como “Estatuto do Nas‑
cituro”, de autoria dos ex‑deputados 
Luiz Bassuma (BA) e Miguel Martini 
(MG) e teve como lema “Quero viver! 
Você me ajuda!” O Estatuto propõe a 
proteção integral do nascituro desde a 
sua concepção.

O Estatuto do Nascituro cujo subs‑
titutivo ao Projeto de Lei original já foi 
aprovado na Comissão de Seguridade 
Social e Família, precisa ser aprova‑
do também por mais duas comissões  
da Câmara dos Deputados.  Está tra‑
mitando na Comissão de Finanças e 
Tributação cujo relator é o deputado 
paraense Cláudio Puty. O Movimen‑

to Brasil Sem Aborto está coletando 
assinaturas para serem entregues ao 
Presidente da Câmara dos Deputados 
exigindo a aprovação desta lei que é tão 
importante para garantir os direitos do 
nascituro, desde a concepção. 

Divaldo Pereira Franco e José 
Raul Teixeira

No sábado, às 20 horas, aconteceu a 
entrevista com Divaldo Pereira Franco, 
respondendo questões previamente en‑
caminhadas pelas federativas, sobre o 
tema “Direção de Centros e de Reuniões 
Espíritas”. No encerramento, Divaldo 
recebeu psicofonicamente uma mensa‑
gem do Espírito Dr. Bezerra de Menezes 
e no domingo, às 16 horas, proferiu uma 
palestra no auditório Pedro Calmon 
no Quartel General do exército.  José 
Raul Teixeira proferiu uma palestra aos 
representantes das federativas e colabo‑
radores da FEB, no auditório principal, 
na 6ª. feira, dia 11 de novembro.  

A Comissão Regional Sul que reúne 
os estados do sul do país (RJ, SP, SC, 
PR, RS e MS) se reunirá em Florianó‑
polis, de 20 a 22 de abril, do corrente 
ano e a reunião ordinária do CFN da 
FEB nos dias 9 a 11 de novembro de 
2012, na sede da FEB, em Brasília‑DF.

(Julia Nezu)

A História Viva do Espiritismo
Livro que traz o registro de instituições centenárias em funcionamento no mundo em 2008, com mais de 400 imagens 

coloridas, de autoria de Washington Luiz Nogueira Fernandes, editado pelo CCDPE‑ECM, foi entregue pela USE‑SP, durante 
a reunião do CFN da FEB ao Diretor da Biblioteca de Obras Raras da FEB Geraldo Campetti. No Brasil a FEB é a terceira 
instituição espírita mais antiga que permanece em funcionamento, fundada no dia 1 de janeiro de 1884 e a Revista O Refor‑
mador, fundada em 21 de janeiro de 1883 é a mais antiga do Brasil.

Reunião das Entidades Especializadas na FEB 
A FEB recebeu representantes de oito Entidades Especializadas de Âmbito Nacional, no dia 10 de novembro: Asso‑

ciação Jurídico Espírita do Brasil‑AJE, Associação Brasileira de Artista Espíritas‑ABRARTE, Associação Brasileira de 
Esperantistas Espíritas‑ABEE, Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo‑ABRADE, Associação Médico 
Espírita‑AME Brasil, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas‑ABRAPE, Instituto de Cultura Espírita do Brasil‑
ICEB, Cruzada dos Militares Espíritas, e, como convidada a Organização Social Cristã Espírita André Luiz‑OSCAL. 
Foram tratados temas sobre divulgação do Espiritismo, formas de apoio e participação junto ao trabalho federativo e foram 
definidas ações e reuniões com vistas à montagem de Comissões Temáticas. Foram convidadas para participarem da Reunião 
Ordinária do Conselho Federativo Nacional da FEB.
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Como estruturar um trabalho 
voltado a disponibilizar a Doutrina 

Espírita ao público infantil
Departamento de Educação Espírita da Infância ‑ infancia@usesp.org.br

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

Colocar a Doutrina Espírita à dis‑
posição de todos que têm interesse é o 
objetivo principal de toda Casa Espírita. 
Assim sendo, a mensagem doutrinária 
deve atingir os públicos de todas as 
idades e características, incluindo as 
crianças. Nem toda instituição dedicada a 
essa tarefa, contudo, possui um trabalho 
estruturado para atender o público mirim.

Por entendermos as dificuldades que 
a tarefa encerra e por termos a mais 
absoluta convicção que quanto antes 
a doutrina penetrar nos corações (e na 
consciência) dos seres, melhor será 
o efeito em toda sua jornada terrena, 
preparamos esse suplemento especial 
que visa mostrar a melhor maneira de 
realizar a essencial tarefa de colocar 
a mensagem espírita ao alcance dos 
pequenos e, assim, dar continuidade 
ao carinhoso convite do Mestre Jesus: 
“Deixai vir a mim os pequeninos”.

Como podemos definir o trabalho 
de Educação Espírita da Infância?

É aquele que visa ensinar os concei‑
tos doutrinários, segundo Allan Kardec, 
às crianças e pré‑adolescentes. Para 
tanto, há que se fazer um planejamento, 

formar uma equipe de trabalho e pautar 
as atividades pelos ensinamentos deixa‑
dos pelo Codificador.

Allan Kardec indicava esse tipo 
de trabalho?

Como pedagogo, Kardec tinha 
consciência da importância da Edu‑
cação na melhoria do ser humano e 
da sociedade. Como Espírita, nas suas 
obras, ele sempre salientou o caráter 
educativo da Doutrina Espírita que 
ajudou a formular. Em uma de suas 

viagens espíritas (quando ia visitar es‑
píritas de outras localidades para troca 
de experiências), a de 1861, o professor 
recebe emocionante homenagem de um 
pequeno de cinco anos que demonstra, 
através de um discurso, seu carinho por 
Kardec e pela Doutrina. No ano seguin‑
te, em 1862, ele afirma que “é notável 
verificar que as crianças educadas 
nos princípios espíritas adquirem uma 
capacidade de raciocinar precoce, que 
as torna infinitamente mais fáceis de 
serem conduzidas”. Não resta dúvida, 
portanto, que a atividade faz parte das 
indicações de Allan Kardec para todas 
as Casas Espíritas.

Crianças e jovens durante atividades de integração em Centro Espírita
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A Casa Espírita que faço parte tem 
um local reservado para que as crianças 
fiquem brincando enquanto os adultos 
assistem às reuniões. Isso é trabalho de 
Educação Espírita da Infância?

Não, é apenas trabalho de recreação 
que tem seu valor e pode ser o ponto 
de partida para um futuro trabalho de 
divulgação doutrinária para os menores. 
Para ser, de fato, uma atividade que 
visa divulgar a Doutrina Espírita aos 
menores, contudo, é necessário que seja 
pautada na base doutrinária, que tenha 
um planejamento bem estruturado, 
equipe preparada para a tarefa e apoio 
da Diretoria da Casa Espírita.

Quais os objetivos da atividade?
Os principais são: ensinar a Doutri‑

na Espírita aos menores ou, em outras 
palavras, colocar a base kardequiana ao 
alcance das crianças, usando recursos 
e linguagens adequadas para que elas 
compreendam a mensagem espírita; 
receber adequadamente o público in‑
fantil, haja vista, que é dever da Casa 
Espírita acolher corretamente todos os 
que a buscam, independente da faixa 
etária. Além desses, um trabalho bem 
realizado poderá gerar novas lideranças, 
garantindo a continuidade da Casa e da 
Causa Espíritas.

Apenas os Educadores e os Edu-
candos fazem parte deste processo?

Eles são os elementos mais evidentes 
da atividade que ainda inclui os Diri‑
gentes, que devem valorizar a atividade, 
empenhar‑se para que ela ocorra dentro 
dos princípios kardequianos e acom‑
panhar o crescimento da mesma. Não 
menos importante é a participação dos 
pais que devem estimular a participação 
do Educando, responsabilizando‑se pela 
sua presença constante, acompanhar o 

desenvolvimento da tarefa e fornecer 
informações relevantes sobre os pe‑
quenos.

E qual o papel dos Educadores?
Os Educadores devem preparar‑se 

adequadamente para o desenvolvimento 
da tarefa abraçada, lembrando que é 
uma ponte entre o conhecimento espí‑
rita e a criança. Entre outros requisitos, 
necessita conhecer a Doutrina Espírita; 
possuir ferramentas como amor, paciên‑
cia, responsabilidade; conhecer a Casa 
Espírita da qual faz parte e ser criativo.

É possível usar toda a base doutri-
nária no trabalho com os menores?

Não só é possível, como é necessá‑
rio. Optar por apenas um dos aspectos 
da Doutrina Espírita (moral, filosófico e 
científico) é passar informações incom‑
pletas aos mais jovens. Como deixar de 
falar, por exemplo, sobre Reencarnação 
ou Lei de Causa e Efeito se ambas as in‑
formações são imprescindíveis para que 
o ser humano tenha mais recursos para 
entender sua existência corporal e, até 
mesmo, facilitar sua caminhada atual? 

Como estruturar o Departamento 
de Educação Espírita da Infância?

Levando em conta a realidade da 
maioria das Casas Espíritas (especial‑
mente poucos trabalhadores), sugere‑se 
que sejam feitas turmas com idades 
mistas (4 a 7 anos – 8 a 12 anos – 13 a 
15, por exemplo), sempre levando em 
conta também a maturidade da criança.

O local precisa ser limpo, seguro e 
agradável, podendo ser utilizadas cadei‑
ras (com ou sem mesa) ou tapetes com 
almofadas. Materiais como lápis, papel, 
livros e jogos também são importantes 
para o desenvolvimento das aulas.

Bibliotecas são importantes?
Mais do que importantes, são essen‑

ciais. E deve haver uma para a equipe 
de Educadores (com materiais a serem 
usados nas aulas, de fácil localização e 
constantemente atualizada) e outra para 
a de Educandos. As dos menores devem 
ser de fácil acesso a eles, na altura que 
permita o manuseio por parte das crian‑
ças e, muito importante, todas as obras 
devem ser avaliadas para verificar se há 
erros doutrinários e, também, para saber 
a que faixa etária se destina.

Percebe-se que no setor há grande 
rotatividade de trabalhadores. Por 
que isso ocorre?

Infelizmente a falta de trabalhado‑
res e a alta rotatividade ocorrem em 
praticamente todas as áreas da Casa 
Espírita, isso porque muitos ainda não 
entenderam que o trabalho para o Espi‑
ritismo não é algo para ser feito apenas 
quando (e se) houver tempo de sobra, 
mas deve ser encarado com a mesma 
responsabilidade com que dedicamos 
ao trabalho remunerado.

No caso da Educação Espírita In‑
fantojuvenil, há agravantes que podem 
desestimular ainda mais o tarefeiro: 
pouca valorização da tarefa, o que 
só poderá ser modificado com de‑
dicação e realização de um trabalho 
bem feito; dificuldade em estruturar 
o setor e elaborar materiais (ambos 
os obstáculos podem ser facilmente 
superados, buscando apoio de equipes 
mais experientes, como a da USE, 
por exemplo); desgaste imposto pela 
atividade, etc.

Contudo, se o trabalhador enxer‑
gar a essencialidade da tarefa e se 
entregar de coração, em pouco tempo 
estará tão encantado com o trabalho 
e com seu público, que tudo será su‑
perado. Especialmente se trabalhar 
em equipe.
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E por que os que chegam para 
substituir os que partiram normal-
mente começam da estaca zero?

Isso ocorre porque muitos têm o 
habito de levar tudo o que produzem 
para a Doutrina Espírita para seus lares, 
para seu arquivo pessoal (que muitas 
vezes, com o tempo, é descartado). 
Tudo o que desenvolvemos para nosso 
trabalho profissional pertence à empresa 
que atuamos e o mesmo princípio pre‑
cisa ser adotado no trabalho espírita. 
A Casa Espírita deve manter arquivos 
com materiais de todos os setores. 
Além de garantir a continuidade do 
trabalho (mesmo em caso de mudança 
de equipes), tal providência garantirá 
um arquivo histórico para a instituição.

Muitos Educadores têm dificul-
dades em elaborar as aulas para 
suas turmas. Como transpor este 
obstáculo?

A forma ideal para elaboração de 
aulas de qualidade e que estejam de 
acordo com cada turma é o trabalho em 
equipe. Com todos juntos, elaborando 
aulas para todas as turmas, é pratica‑
mente certo que as aulas serão mais 
criativas, diferentes a cada semana 
e, como consequência, agradarão os 
participantes.

Há que ser feita, também, uma ava‑

liação sincera de cada aula aplicada, 
visando aperfeiçoamento constante e 
não a busca de culpados (em caso de 
experiências menos positivas).

Com quantas crianças pode-se co-
meçar o trabalho de levar a Doutrina 
Espírita aos pequenos?

Essa pergunta é oportuna para lem‑
brar que qualidade e quantidade não são, 
necessariamente, a mesma coisa. Muitas 
pessoas têm como meta Casas lotadas 
e esquecem que o mais importante é 
cumprir bem o seu papel de divulgar 
a Doutrina Espírita e receber bem o 
público. A quantidade de pessoas é o 
menos importante, portanto.

O mesmo serve para a atividade com 
os pequeninos. Que haja um ou dois, mas 
que esses sejam bem recebidos, gostem 
das reuniões e aproveitem o conteúdo 
doutrinário para suas vidas. De que 
adianta salas lotadas com crianças que 
ali estão apenas por obrigação e não pelo 
prazer? Eis uma importante reflexão.

De mais a mais, é comum que os 
pequenos tragam amigos e parentes 
para o Centro Espírita – quando sentem 
prazer de estar ali.

Como elaborar um bom Planeja-
mento para o setor?

Na verdade, podemos dividir o plane‑

jamento em duas partes. A primeira leva 
em conta um Planejamento Geral, com 
tudo o que pretende‑se realizar no decor‑
rer do ano (passeios, atividades extras, 
comemorações, etc), lembrando que cada 
item deve ser, igualmente, planejado para 
que tenha o rendimento esperado.

O outro Planejamento diz respeito 
aos temas de aula. Para este, lembramos 
que O Livro dos Espíritos é a base dou‑
trinária e, como tal, deve ser o ponto de 
partida para esse planejamento. Basta 
avaliar cada capítulo, excluindo os te‑
mas que julgarmos ainda não acessíveis 
à turma a ser trabalhada e mantendo os 
demais, preferencialmente na ordem 
em que aparecem na obra e, claro, 
adequando‑o ao perfil do público a ser 
trabalhado.

Poderia dar exemplos para facili-
tar o entendimento?

O capítulo que fala dos Três Rei‑
nos não precisa ser abordado com as 
turmas menores, podendo ser incluído 
quando tiverem maior maturidade para 
entender o assunto. Já a necessidade de 
preservação do Meio Ambiente pode ser 
enfocada com base na Lei da Destruição 
e da Conservação.

O que são Recursos Didáticos?
Todo recurso físico utilizado para 

Educadores participam de atividade prática durante cursoParticipantes do curso de Formação de 
Educadores Espíritas da Infância, da USE.
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o ensino‑aprendizagem, auxiliando de 
modo eficiente na transmissão – e com‑
preensão ‑ da mensagem. Para isso deve 
haver uma preparação prévia para o uso 
observando objetivo da aula, estrutura 
física da sala, bom funcionamento do 
equipamento.

Quais os benefícios que eles ofe-
recem?

Se bem utilizados, diminui tempo da 
exposição oral, simplifica descrições, 
torna o conteúdo mais atrativo, aumenta 
o dinamismo da aula. Convém frisar 
que todo recurso deve girar em torno 
do tema central da aula. Por exemplo: 
se nossa aula será sobre Reencarnação, 
o recurso (jogo, história, DVD) deve ter 
este tema também.

Dê exemplos de Recursos Didá-
ticos.

São infinitas as possibilidades, es‑
tando diretamente ligadas à criatividade 
da equipe. Os mais conhecidos e usados 
são: mural, música, jogos, teatro, artes 
plásticas, filmes/desenhos, etc.

É correto afirmar que o Departa-
mento de Infância Espírita, normal-
mente, funciona à parte do restante 
da estrutura da instituição espírita?

Infelizmente essa é uma afirmação 
verdadeira em muitas Casas Espíritas. 
Isso ocorre pela desvalorização da ati‑
vidade – já comentada anteriormente 
‑, mas também por culpa da equipe de 
Educadores que, muitas vezes, sem 
perceber, permite que isso ocorra.

E como fazer para mudar esse 
quadro e integrar o setor ao restante 
da estrutura?

Para começar, a equipe de Edu‑

cadores deve se conscientizar da 
grandiosidade e importância da tarefa, 
empenhando‑se para que a mesma seja 
executada da melhor maneira possí‑
vel e, muito importante, sem nunca 
se acomodar, mas buscar melhoria 
contínua.

Faz‑se necessário, ainda, ocupar 
espaço dentro da Casa, isto é, usar as 
reuniões públicas para palestras sobre 
o setor (objetivo, importância, forma 
de funcionamento, etc) e sobre a tarefa 
que é executada; os benefícios advindos 
da Educação Espírita da Infância (para 
o Educando, família, Casa Espírita e 
sociedade).

Os pais também devem ser convi‑
dados regularmente para saber mais 
sobre o trabalho, como ele vem sendo 
desenvolvido, como os filhos partici‑
pam, etc.

Se possível, outra dica importante, é 
que as reuniões para crianças ocorram 
no mesmo dia e horário de uma reunião 
para adultos. Desta forma, todos se 
encontram e vão se acostumando com 
a convivência fraterna entre si (e as dife‑
renças e aprendizados que isso encerra).

A impressão que temos é que o 
assunto é, de fato, de grande rele-
vância e que ainda há muito a ser 
falado sobre ele. Como podemos nos 
aprofundar no assunto?

A USE oferece regularmente cursos 
e oficinas voltados aos tarefeiros do 
setor onde é possível a troca de experi‑
ências. Visitando o site www.usesp.org.
br é possível obter calendário  destas 
atividades.

E há algum livro sobre o assunto?
Recentemente lançado, o livro 

Comece pelo Comecinho – Educação 
Espírita Infantojuvenil: uma proposta 
de trabalho, de Martha Rios Guimarães, 
Diretora de Educação Espírita da Infân‑
cia da USE é uma espécie de manual 

para implantação ou aprimoramento das 
atividades espíritas voltadas às crianças 
e jovens, baseado em quase duas déca‑
das de experiência da autora e que vem 
preencher uma importante lacuna no 
trabalho de divulgação da Doutrina Es‑
pírita e tem como base a experiência de 
quase duas décadas de trabalho prático 
pautado na base kardequiana.

Nele encontramos informações 
sobre os objetivos da atividade; os 
principais envolvidos no processo e o 
papel de cada um no desenvolvimento 
da tarefa; recursos didáticos; como 
estruturar o departamento, elaborar um 
plano geral de temas e criar aulas atra‑
tivas para cada faixa etária; como lidar 
com as diferenças e integrar o setor à 
estrutura da instituição. Informações 
extremamente importantes e úteis para 
todos os que atuam ou tenham interes‑
se pelo trabalho de Educação Espírita 
Infantojuvenil.

Simples e de leitura agradável, o 
livro demonstra que, além do preparo 
adequado, o respeito e o amor ao tra‑
balho e aos educandos são o ponto de 
partida para um resultado eficaz e com 
qualidade à altura da grandiosidade da 
Doutrina Espírita.
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Durante a reunião do Conselho 
Deliberativo Estadual e Conselho de 
Administração da União das Socieda‑
des Espíritas do Estado de São Paulo 
(USE), com a presença dos represen‑
tantes dos seus órgãos de todo o estado, 
aconteceu no dia 11 de dezembro de 
2011 uma homenagem às instituições 
Espíritas centenárias do Estado de São 
Paulo, constantes de o Livro “A Histó‑
ria Viva do Espiritismo – instituições 
centenárias em funcionamento no mun‑
do em 2008”, de autoria do pesquisador 
espírita Washington Luiz Nogueira 
Fernandes, editado pelo Centro de 
Cultura, Documentação e Pesquisa do 
Espiritismo – Eduardo Carvalho Mon‑
teiro, de São Paulo (CCDPE‑ECM).

Foram homenageados 17 centros 
espíritas do Estado de São Paulo e o 
Jornal O Clarim, de Matão‑SP, fundado 
por Cairbar Schutel. Todos receberam 
o livro acima referido que tem mais de 
400 fotografias coloridas da sede de 
cada instituição citada e de seus funda‑
dores. O livro traz o resgate histórico de 
64 centros espíritas centenários encon‑
trados até julho de 2008, sendo 55 do 
Brasil, sete da Argentina, um 
do México e um da Bélgica. Na 
Argentina se encontram os dois 
Centros Espíritas mais antigos 
do mundo ainda em funciona‑
mento – Asociación Espiritista 
Constancia e Asociación Es‑
piritista La Fraternidad, res‑
pectivamente de fevereiro de 
1877 e abril de 1880. Ao final 
traz um Índice Geral Unificado 
remissivo: onomástico, com 
nomes próprios; antroponí‑
mico, com nomes próprios de 
pessoas; tomponímico com no‑
mes próprios de lugares; nome 
de livros, editoras, periódicos 

USE presta homenagem às instituições 
espíritas centenárias do Estado

Julia Nezu – use@usesp.org.br

e outras referências ‑ ao todo, mais de 
três mil e quinhentas remissões. Todos 
livros ofertados às instituições home‑
nageadas foram doados pelo CCDPE‑
ECM à USE.

O centro espírita mais antigo do 
Brasil, ainda em funcionamento, Cen‑
tro Espírita João Evangelista, fundado 
no dia 24/6/1880, por José Lorena de 
Souza, localizado na Estrada Eldorado 
Sete Barras, num sítio, no meio do 
bananal, esteve representado pelo seu 
atual presidente Valdemir de Almeida 
e, entre outros dois, a Nadir que é a 
nora da Dona Francisca (foto no livro), 
ex‑presidente do centro por décadas. 
Acompanhou também o Presidente 
da USE Intermunicipal de Registro, 
Donato Xavier.

A segunda instituição mais antiga, a 
Associação Espírita Beneficente Anjo 
da Guarda, fundada em 2/1/1883, fica 
na cidade de Santos‑SP e foi represen‑
tada por Elaine Correa de Abreu. Em 
seguida o Centro Espírita Allan Kardec 
(ex‑Centro Espírita Progresso e Carida‑
de), fundado aos dias 25/5/1890, locali‑
zado na cidade de Itapeva, representado 

pela sua Presidente Izilda Aparecida 
de Oliveira Rezende ‑ acompanhada 
de sete colaboradores: Neto, Gonçalo, 
Dantas, Valdecir, Gregório, Araci e 
Kássia.

A Instituição Beneficente Verdade 
e Luz é a quarta entidade mais antiga 
do Estado de SP, em funcionamento, 
fundada no dia 16/7/1890, por Batui‑
ra, e para representá‑la compareceu o 
presidente atual Luiz Carlos Queiroz. 

O Centro Espírita O Clarim – ex‑
Centro Espírita Amantes da Pobreza, 
fundado no dia 15/7/1905, na cidade 
de Matão‑SP ‑ foi homenageado, 
juntamente com o Jornal O Clarim, 
fundado um mês após o centro espírita, 
ambos por Cairbar de Souza Schutel. 
Compareceram o seu atual Presidente 
José Luiz Marchesan, o Diretor do 
Jornal O Clarim Aparecido Belvedere 
e Laudiceia Lucas Belvedere, também 
de O Clarim e da USE Intermunicipal 
de Matão.

O Centro Espírita Esperança e Fé, 
de Franca‑SP, fundado em 1893 por 
José Marques Garcia, foi represen‑
tado pela Rosa Maria Ferreira, atual 

Presidente; o Centro Espírita 
União e Caridade, fundado 
no dia 1/1/1903, na cidade de 
Taubaté‑SP, foi representado 
pelo seu atual presidente José 
Benedito de Oliveira, Zezinho 
como é conhecido; Centro 
Espírita Verdade e Luz, de 
Jaú‑SP, fundado em 1904, es‑
teve representado pela Sandra 
Raquel Floret Paschoalotti e 
o Centro Espírita Fé e Carida‑
de, da cidade de São Manuel, 
fundado em 1903, também foi 
homenageado.

Foram também, home‑
nageados o Centro Espírita 

Homenagem ao mais antigo centro espírita do Brasil: 
C.E.João Evangelista, de Sete Barras. 

Na Foto: Washington Nogueira Fernandes, Valdemir de 
Almeida atual presidente, Nadir e outros.

Foto: Marco Ribeiro
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Caridade e Fé, de Jaboticabal, 
fundado no dia 13/5/1908, 
representado pelo seu atual 
presidente Eurico de Carvalho. 
A presidente Araci do Centro 
Espírita Deus e Caridade, de 
Sertãozinho, não pôde com‑
parecer e nomeou o Diretor 
da USE Intermunicipal de 
Ribeirão Preto José Argemiro 
da Silveira para receber as 
homenagens.

O Centro Espírita Fraterni‑
dade, de Jundiaí‑SP, fundado 
em 21/11/1906, compareceu 
o seu atual Presidente Wagner 

Lopes Espeleta. A Sociedade 
Espírita 25 de Dezembro, da 
cidade de Barretos,  o Cen‑
tro Espírita Luz e Caridade, 
de Limeira, fundado no dia 
18/3/1906, foi representada 
pela Dalva Bella Bianchi, o 
Centro Espírita Fé e Carida‑
de, de Rio Claro, por Wanda 
Bonomo e o Grupo Espírita 
Fora da Caridade não há Sal‑
vação, de Piracicaba, fundado 
em 1906, foi representado por 
Marcus Silva Agostinetto.

Obs.: O livro pode ser 
adquirido na livraria da USE.

Reunião conjunta do CDE e do CA aconteceu em dezembro

No último dia 11 de dezembro, aconteceu na sede social da USE, mais uma reunião conjunta do Conselho Deliberativo Estadual e 
do Conselho de Administração. Estiveram presentes representantes de 7 órgãos regionais, 8 distritais e 17 municipais e intermunicipais. 
O presidente da USE José Antonio Luiz Balieiro iniciou fazendo um breve resumo das principais atividades desenvolvidas pelo movi‑
mento espírita estadual durante o ano de 2011: “Agradeço o trabalho de todos, mas não acabou e continuamos com trabalho, trabalho 
e trabalho e desejo que os centros espíritas sejam grandes pontos de luz em todo o estado, para acolher, para consolar e para esclarecer 
as criaturas humanas. Esta é a tônica para nossos trabalhos em 2012”, comentou Balieiro.

A primeira Vice‑Presidente Julia Nezu participou e fez relato da última reunião do CFN da FEB ocorrida em novembro, em Brasília: 
texto sobre educação com proposta principal da USE, Mato Grosso do Sul passa a fazer parte da Comissão Regional Sul já na próxima 
reunião, dentre outros assuntos, além de relatar participações da USE fora do estado de São Paulo. Rosana Gaspar, Diretora Financeira, 
apresentou os balancetes financeiros do ano de 2011 bem como o planejamento financeiro para o próximo ano, recebendo aprovação por 
todos os órgãos. Quanto a anuidade, foi aprovada proposta apresentada pela Diretoria Executiva para 2012: parcela única de R$ 180 em 
janeiro, ou duas parcelas semestrais (janeiro e julho) de R$ 100 ou quatro parcelas trimestrais (janeiro, abril, julho e outubro) de R$ 50.

Comissão de Eleição

Tendo como objetivo a preparação e organização das eleições da Diretoria Executiva para o triênio 2012 – 2014, enviando cartas 
aos órgãos, recebendo indicações, chapas, estudando a elegibilidade de nomes para composição da DE, até o dia 15 de março de 2012 
(será dissolvida no dia da eleição), foi eleita a Comissão de Eleição. Dela fazem parte: Adilson Lofredo (Municipal de Cotia), Carlos 
Alberto de Brito (Distrital Tucuruvi), Paulo Ribeiro (Diretoria Executiva), Rosana Gaspar (Diretoria Executiva) e Sidney Batista (Dis‑
trital Pinheiros), sendo que Neyde Schneider é a facilitadora da Comissão mas não fazendo parte dela.

Homenagem ao C.E. O Clarim (ex‑ C.E. Amantes da Pobreza) 
e jornal O Clarim. Na foto: Washington Nogueira Fernandes, 
Aparecido Belvedere, Laudiceia Belvedere, Julia Nezu, Neyde 

Schneider e José A Luiz Balieiro.

O pesquisador e autor do livro Washington N Fernandes 
também foi homenageado pela USE com o livro A Meta Somos 

Nós, de Adalgiza Campos Balieiro. Na Foto: Washington 
Nogueira Fernandes e Adalgiza Campos Balieiro

Os representantes das instituições espíritas homenageadas e 
membros do órgãos de Unificação da USE.
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EDUCAÇÃO E FAMÍLIA
Adalgiza Balieiro

educacao@usesp.org.br

Na reunião do CFN em Brasília foi 
discutida a proposta sobre ação educativa 
apresentada pela USE no ano de 2010, em 
parceria com o CEERJ, após avaliações 
das comissões regionais. A coordenadora 
da comissão Sandra Maria Borba fez 
relato sobre os trabalhos da comissão, 
orientando para que a ação educativa 
seja vista com prioridade nas ações da 
casa espírita, primando pelo aspecto da 
educação moral, onde houve o maior cui‑
dado e interesse no desenvolvimento do 
assunto. O plenário aprovou o relatório e 
aconteceram manifestações de júbilo pelo 
resultado alcançado e momento vivido, 
discutindo‑se de maneira profunda e séria 
o aspecto educativo do espiritismo.

Apontou‑se nesta mesma reunião que a 
própria secretaria geral do CFN já está apre‑

sentando trabalhos onde a ação educativa é 
incisiva, como na série Projeto Integrado.

Em São Paulo, a USE permanece em 
seu planejamento para o setor, as tarefas 
em 2012 serão reiniciadas no mês de feve‑
reiro, tanto em São Paulo como no interior. 

ESTUDO SISTEMATIZADO 
DE DOUTRINA ESPÍRITA 

(ESDE)
Mario Gonçalves

educacao@usesp.org.br

O programa de estudos, denominado 
ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita tem sido adotado por Sociedades 
de todo estado. O ESDE pode ser utilizado 
em todos os Centros Espíritas, indepen‑
dentemente de seu tamanho e outras parti‑
cularidades. A sua implantação é simples. 
Porém, como em todos os projetos, requer 
planejamento. Estamos prontos para cola‑
borar nesta tarefa.

Veja abaixo algumas das atividades já 
programadas para 2012.

Curso de Monitores
Para o primeiro bimestre de 2012 

estão programados dois cursos: em 28 de 
janeiro, em Ribeirão Preto; e 05 de feve‑
reiro, em São Paulo. Mais informações e 
inscrições pelo e‑mail esde@usesp.org.
br. A USE de sua região também pode 
realizar este treinamento, e implantar o 
ESDE com segurança. Entre em contato 
conosco.

4º Encontro Paulista de Monitores 
de ESDE

Você que é monitor do ESDE ou quer 
conhecer e implantar este programa de 
estudos em sua sociedade programe‑se 
para participar do 4º Encontro Paulista de 
Monitores de ESDE que será realizado em 
Bauru, nos dias 7 e 8 de julho.

Quer saber mais sobre o ESDE? 
Procure este departamento pelo e‑mail 

esde@usesp.org.br ou pelo telefone (11) 

Lançamentos da Editora EME 2012
Do coração da Sicília  
– imigrantes em dois mundos
Graça Leão • Fernando (espírito)

• 14x21 cm • 208 páginas
Em sua vida religiosa, que 
começa aos doze anos, na 
Sicília, Angelina conhece curiosos 
casos de mediunidade e tem a 
oportunidade de trabalhar pelos 

semelhantes, como madre superiora no Brasil, onde 
conhece a ‘roda dos enjeitados’. 
Três existências de Angelina são apresentadas neste 
envolvente romance.

Despertar da consciência   
– uma nova visão da vida
Lúcia Cominatto  
• Irmã Maria do Rosário (espírito)  

• 14x21 cm • 224 páginas
Firmemente baseado na doutrina 
espírita, apresenta mensagens 
envolventes e que levam a 
profundas reflexões, provocando 
um verdadeiro despertar da 

consciência, por meio de uma nova visão da vida. 
Mudar para melhor, com base nas ideias aqui 
apresentadas, se transforma numa tarefa mais fácil 
e consoladora.

Os bichos da Floresta Mágica
Wilma Stein • Palhacinho (espírito)
Ilustrações: Nori Figueiredo,  
Gabriel Góes e Thiago Retek

• 16x23 cm • 80 páginas
O palhaço Pirilim-Pim-Pim vai 
apresentar a Floresta Mágica, 
onde os bichos têm voz e 
conversam animadamente. Numa 
obra ricamente ilustrada, as 

crianças vão se divertir e, por meio de brincadeiras, 
aprender conceitos morais importantíssimos para 
todos os seus relacionamentos, em casa, na escola 
ou na rua.

site: www.editoraeme.com.br  |  e-mail: vendas@editoraeme.com.br  |  fone: 19 3491-7000
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2950.6554, ou ainda visite os sites: www.
febnet.org.br e www.usesp.org.br. 

EDUCAÇÃO ESPÍRITA 
DA INFÂNCIA

Martha Rios Guimarães
infancia@usesp.org.br

O ano está começando e nosso setor, 
como todas as demais áreas da USE, está 
se programando para as atividades do 
ano. Assim, em fevereiro teremos nossa 
primeira iniciativa que é o nosso já tradi‑
cional curso de Formação de Educadores 
Espíritas da Infância, quando são aborda‑
dos os objetivos do trabalho, quais as pes‑
soas envolvidas na tarefa, como estruturar 
o departamento, qual o perfil do educador, 
o que são e quais são os recursos didáticos 
recomendados, planejamento geral e de 
temas, elaboração de aulas, entre outros 
assuntos importantes para a realização 
deste trabalho tão importante.

Para saber mais detalhes de nossos 
encontros em 2012 acesse nosso site www.
usesp.org.br .

ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

Paulo Ribeiro
eem@usesp.org.br

Após um ano de muitas atividades 
positivas já nos preparamos para 2012. 
Em fevereiro estaremos no interior de 
São Paulo e em 18 de março na sede da 
USE (R. Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana 
– SP), abordando o tema “Os Dirigentes 
da Reunião Mediúnica”.

Também representaremos o setor no 
Conselho Federativo Nacional da Fede‑
ração Espírita Brasileira (a ser realizado 
em abril, na cidade de Florianópolis) e 
teremos, ainda, uma atividade em 17 de 
junho de 2012, na Regional de Rio Claro 

e em 19 de agosto de 2012 ‑ novamente na 
sede da USE, em Santana ‑, quando serão 
enfocados os “Dialogadores”. Encerrare‑
mos o ano em 21 de outubro com outra 
atividade na USE Intermunicipal de Mauá.

O calendário está fechado e esperamos 
por você. Acesse nosso site (www.usesp.
org.br) e veja mais detalhes. 

MOCIDADE ESPÍRITA
João Thiago Garcia

mocidade@usesp.org.br

Recente notícia vinda de Dubai (Emi‑
rados Árabes) nos trouxe muita alegria. 
Trata‑se de trabalho iniciado naquela 
localidade por antigos componentes do 
Departamento de Mocidade da USE SP 
e voltado para a Educação Espírita In‑
fantojuvenil. O Encontro para crianças e 
adolescentes foi realizado no idioma in‑
glês, permitindo a participação de pessoas 
de outras nacionalidades e ampliando o 
alcance da mensagem. Já os mais velhos 
receberam uma introdução à Doutrina 
Espírita e participaram de dinâmicas e 
debates que tiveram “Deus” como tema 
central. Os pequenos, por sua vez, tiveram 
a primeira reunião de Educação Espírita 
da Infância, enquanto seus pais ouviram 
esclarecedora palestra sobre a importância 
do Espiritismo para os seus filhos.

Verificar que pessoas que começaram 
conosco, em nosso departamento, atraves‑
saram fronteiras para levar a mensagem es‑
pírita aos mais novos é muito significativo, 
pois demonstra que a semente criada em 
nosso país está gerando frutos no exterior 
e que, de fato, juntos podemos fazer mais. 
Mesmo que do outro lado do mundo.

RELAÇÕES PÚBLICAS E 
INSTITUCIONAIS

Merhy Seba
rpi@use.com.br

Atualmente, os centros espíritas, por 

uma questão de sobrevivência e expansão 
de suas atividades doutrinárias precisam 
se conscientizar da necessidade de manter 
relacionamentos com os públicos a quem 
prestam serviços e ao público que pode 
auxiliá‑los nas ações que os levam a atin‑
gir os seus objetivos.

Neste sentido, o papel do setor de 
Relações Públicas e Institucionais é fun‑
damental e se torna mais vigoroso ainda, 
quando se alia ao setor de Comunicação 
Social, e passa a exercer ações direciona‑
das a públicos distintos. Vejamos quais 
são essas ações.

Divulgação Institucional
1. Elaborar e enviar matérias (press‑

releases), destinadas aos veículos de 
comunicação, geralmente, sem custos; 
acompanhar, de perto, o trabalho de re‑
portagens e entrevistas sobre a instituição 
e pessoas da Diretoria;

2. Divulgar a realização de eventos e 
informações gerais aos frequentadores da 
casa espírita, através de quadros murais, 
mantidos no interior da casa;

3. Organizar e manter sob seu con‑
trole o arquivo de reportagens e notas de 
imprensa alusivas à casa e ao movimento 
espírita em geral;

4. Elaborar e manter sob a sua guarda 
um “mailing‑list”, isto é um cadastro de 
nomes de pessoas e instituições particu‑
lares e governamentais (três esferas) de 
interesse da casa;

5. Colaborar em projetos de promoção 
institucional, como eventos doutrinários 
e de fundo filantrópico que envolvam o 
nome da instituição espírita.

6. Atender a instituição espírita em to‑
das suas necessidades de relacionamento 
com o público interno (frequentadores) 
e externo (área de governo, instituições 
congêneres e outras), bem como, dar 
total apoio ao movimento espírita local e 
regional em seus eventos;

7. Responder por serviços de pesquisa 
e levantamento de informações de interes‑
se da instituição espírita.

8. Elaborar e manter o Site da institui‑
ção, devidamente formatado para atender 
as necessidades de informar e orientar os 
diferentes públicos.
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Eventos Institucionais
1. Planejar e executar eventos pro‑

mocionais e institucionais, como na área 
do livro espírita, feiras do livro espírita, 
bancas fixas e móveis, clube do livro e 
outros compatíveis com o espírito doutri‑
nário, bem como conferências, palestras 
públicas e derivados;

2. Coordenar as providências referen‑
tes execução e à exposição de cartazes e 
distribuição de folhetos, faixas e banner, 
como suporte ao Departamento de Comu‑
nicação Social;

3. Administrar o espaço reservado para 
o mural, conservando‑o sempre atualiza‑
do e atraente, compartilhando a tarefa com 
o Departamento de Comunicação Social;

4. Atender a instituição espírita em 
todas as necessidades de relacionamentos 
da Diretoria da casa com o público interno 
(frequentadores), dar suporte por ocasião 
de eleições de nova diretoria,  e externo 
(área de governo, autarquias, instituições 
congêneres e outras).

5. Responder por serviços de pesquisa 
e levantamento de informações de interes‑
se da instituição espírita.

Como se pode perceber, o campo de 
trabalho do setor é amplo e exige sempre 
atenção em um mundo em constantes 
transformações, no qual o centro espírita 
está inserido.

Se você tiver alguma dúvida e/ou  
sugestões para essa área, entre em contato 
conosco.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 
E PROMOÇÃO SOCIAL 

ESPÍRITA
Aylton Paiva

sapse@usesp.org.br

No decorrer deste ano o Departamento 
promoveu o Seminário de divulgação e 
estudo do Manual de Apoio ao SAPSE, 
organizado pelos representantes da área 
do serviço de assistência e promoção 
social das Comissões Regionais do Con‑
selho Federativo Nacional, nas USEs 
Regionais de Assis, Araçatuba, Bauru, 

Jaú, Marília, Ilha Solteira, Ribeirão Preto 
e Sorocaba. Também foi analisada a legis‑
lação pertinente à assistência e promoção 
social, desde a Constituição da República 
Federativa do Brasil, até as leis, decretos e 
normas que, hoje, disciplinam o assunto. 
Em todos eles houve muito interesse dos 
participantes, sendo que várias pessoas 
trouxeram também suas contribuições 
com conhecimentos e experiências.

Ressaltou‑se a preocupação com o tra‑
balho voluntário nas obras espíritas, pois 
é necessário atender as normas legais para 
que não se caracterize o vínculo empre‑
gatício com todas as suas consequências. 
Outra questão analisada e discutida foi a 
preparação dos espíritas para a participa‑
ção nos organismos sociais: Organização 
não Governamentais – ONGs, Conselhos 
Municipais de Assistência Social, de 
Educação, Saúde e outros, sindicatos, etc.

Analisou‑se, ainda, o Plano de Traba‑
lho para o Movimento Espírita Brasileiro: 
2007‑ 2012, aprovado pelo Conselho 
Federativo Nacional – FEB, especifica‑
mente a Diretriz 7 – A participação na 
sociedade, cujo objetivo é participar de 
forma mais acentuada junto à sociedade 

organizada e aos órgãos do Poder Pú‑
blico, contribuindo no encaminhamento 
de assuntos de interesse social, sempre 
de forma compatível com os princípios 
espíritas.

Ações e Projetos:
• Promoção e realização de cursos, 

encontros e seminários, visando o escla‑
recimento aprofundado sobre o assunto, 
aos trabalhadores espíritas em geral.

• Participação nos Conselhos e Orga‑
nismos governamentais, nos termos da 
Lei, cujos objetivos sejam compatíveis 
com os princípios espíritas.

• Participação em ações, campanhas e 
organizações das sociedades civis e reli‑
giosas, cujos objetivos sejam compatíveis 
com os princípios espíritas. (pág. 11)

Para o próximo ano o Departamento 
planeja prosseguir na realização dos se‑
minários no âmbito das USEs Regionais 
que ainda não foram programadas.

“ (...) Quando, bem compreendido, se 
houver identificado com os costumes e as 
crenças, o Espiritismo transformará os 
hábitos, os usos, as relações sociais (...) 
‑ Questão 917 de O Livro dos Espíritos.
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EVANGELHO NO LAR E NO CORAÇÃO

O

Pergunta: Quando os familiares 
estiverem ausentes, pode‑se fazer o 
Evangelho no Lar sozinho?

Resposta: Sim, isso é perfeitamente 
válido e o procedimento é o mesmo. 
Quanto às preces de abertura e encerra‑
mento, como a leitura dos livros, podem 
ser feitas em silêncio ou em voz alta, a 
critério da pessoa. É oportuno esclarecer 
que, ao fazer o Evangelho no Lar e no 
Coração sozinho, não exclui a presença 
da Espiritualidade – Espíritos Amigos 
e Protetores – os quais exercem as suas 
funções normalmente. Essa proteção e 
carinho dos Espíritos Amigos também 
se estendem aos familiares à distância, 
desde que estejam sintonizados com a 
reunião naquele momento.

Pergunta: Como proceder, quando 
tocar o telefone durante a reunião?

Resposta: Embora a reunião se 
realize na intimidade do lar, entre fa‑
miliares, a reunião deve merecer o res‑
peito de todos e isto é demonstrado pela 
pontualidade para o início e término da 
reunião, pelos livros à disposição para 
a leitura, pela predisposição positiva de 
se acomodar à mesa ou em círculo, na 
preparação dos copinhos para a água 
fluidificada e demais ações preparató‑
rias e outras que permeiam a reunião. 
Enfim, é um momento único em que a 
família se reúne para o estreitamento 
dos laços afetivos mais íntimos. E, diga‑
‑se de passagem, a família pode se dar 
ao direito de ter para si este momento. 
Então, a melhor atitude à preservação 
deste momento tão singular, é desligar 
os telefones, tanto fixo como celulares. 
Tão logo termine a reunião, pode‑se dar 
o retorno às ligações, principalmente, às 
dos celulares que registram as chamadas 
perdidas.

Pergunta: É possível voltar a estu‑
dar na reunião da semana seguinte uma 
questão que não ficou bem entendida?  

Resposta: Naturalmente que é pos‑
sível. E deve ser feito. Não há pressa 
de se terminar a leitura ou o estudo 
deste ou aquele livro. A reunião do 
Evangelho no Lar e no Coração não 
tem data para terminar. O importante é 
o aprendizado consciente e constante. 

Essa decisão de rever a lição até indica 
a maturidade do grupo familiar de não 
ficar só na superfície dos ensinamentos 

expostos nos livros, mas sinceramente 
entender para vivenciar o pensamento 
espírita. 

Merhy Seba
rpi@use‑sp.org.br

Evangelho no Lar e no Coração: a campanha continua
A Campanha do Evangelho no Lar e no Coração foi divulgada em várias atividades 

doutrinárias no movimento espírita, a saber: Congressos Estaduais de Espiritismo; 
Feiras do Livro Espírita; Semanas Espíritas; Encontros Fraternos com o Divaldo; 
Encontros do ESDE; Mediunidade; Aulas em grupos de   estudo; Curso de expositor; 
Fórum da AME, Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto; Plantão tira‑dúvidas 
em Centros Espíritas; Palestras em reuniões de Atendimento Espiritual.
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Selo com Chico Xavier é eleito o 
melhor pelo público 

O selo “Centenário do Nascimento 
de Francisco Cândido Xavier” foi o 
vencedor, na categoria Voto Popular, da 
eleição “Melhor Selo do Ano de 2010”, 
concurso promovido pelos Correios des‑
de 1978. Por meio do voto em cédulas e 
pela página dos Correios na internet, o 
público escolheu o selo que foi lançado 
na abertura do 3º Congresso Espírita, 
realizado em Brasília em abril de 2010, 
e que tornou‑se um sucesso instantâneo 
de vendas. A imagem é de autoria do 
fotógrafo Rômulo Fernando Fialdini 
com arte‑finalização da designer gráfica 
Miriam Guimarães. 

Confira a matéria na íntegra no site 
dos Correios.

Eleições na REBRATES
A REBRATES, em 25 de novembro 

último, elegeu a Diretoria e os Conselhos 
para o triênio 2011/2014.

O que é a REBRATES? É a Rede 
Brasileira do Terceiro Setor, que conta 
inclusive com as associações espíritas 
que quiserem participar e cujo ende‑
reço é Rua Boa Vista 76, 5º. Andar, 
CEP 01014‑000, São Paulo, Te. (011) 
3244‑3660.

Entre outras, fazem parte dela a 
USE, IBNL, Inst. Assist. e Educ. Amélia 
Rodrigues, Sociedade Estudos Espíritas 
3 de Outubro e grandes organizações 
como AACD, ACM SP, AVAPE, FACM, 
FISESP, GLESP, IBVV, Lar da Criança 
Feliz e muitas outras.  A USE foi eleita 
como membro do Conselho Gestor e 
a Sociedade de Estudos Espíritas 3 de 
Outubro como Suplente do Conselho  
Gestor.

Na Diretoria, o Presidente é o Sr. 
Moisés Iavelberg, da FEBRAEDA, 1º. 
Vice‑Presidente o Sr. Clodoaldo de Lima 
Leite da Instituição Beneficente Nosso 
Lar e Dir. Jurídica a Dra. Marília de Cas‑
tro, Presidente da USE Distrital Centro.

Volta à pátria espiritual
O professor Milton Ferreira, da 

cidade de Barretos, incentivador do 
trabalho de unificação, dirigente por 
várias gestões da USE Intermunicipal 
de Barretos, também da antiga UME, 
escritor, articulista, dirigente da So‑
ciedade Espírita Vinte e Cinco de De‑
zembro, centenária, fundador de vários 
movimentos jovens em São Paulo e no 

Brasil Central, desencarnou em acidente 
rodoviário no dia 9 de outubro. 

Aos 90 anos desencarnou em Presi‑
dente Venceslau o nosso companheiro 
Percy Rubens Mello com enorme 
legado de trabalho por mais de 40 anos 
no movimento espírita.  Homem de 
personalidade, austero, amante da dis‑
ciplina, trabalhou incansavelmente na 
USE Regional de Presidente Prudente, 
na organização e dinamização das Ca‑
sas Espíritas e do próprio movimento, 
sem violentar princípios.  Servir foi o 
lema da sua jornada, fundou inúmeras 
entidades civis e para a tarefa espírita 
doou‑se tanto no trabalho quanto no 
apoio financeiro, sem alardes. 

O retorno à Pátria Espiritual de 
Juan Antonio Durante se deu em 9 de 
novembro de 2011, em Buenos Aires 
(Argentina), após um longo período 
de doença. Grande trabalhador da 
seara espírita em seu país fez parte da 
Confederação Espírita da Argentina, 
foi orador, traduziu para o espanhol 
várias obras espíritas e viajou para 
outros países, sempre divulgando a 
Doutrina Espírita.
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Destaque no site da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, 
o interessante artigo “Franca: capital do café, calçado, basquete ... e capital do Espiritismo.”

Acesse e boa leitura: www.usesp.org.br

15º Congresso Estadual de Espiritismo da USE
 

Congresso encerra inscrições em 31 de janeiro próximo. 
Faça a sua reserva o quanto antes.

Acontece nos dias 28, 29 e 30 
de abril e 1 de maio de 2012, na 
Unidade I da Fundação Pestalo‑
zzi, na Rua José Marques Garcia, 
197, Franca‑SP, o 15º Congresso 
Estadual de Espiritismo da União 
das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo (USE), correalização 
da USE Regional e Intermunicipal 
de Franca.

O tema central “Solidariedade 
‑ uma outra forma de conhecer” 
terá os seguintes conteúdos: Mente 
e Corpo ‑ uma relação solidária, 
Sistemas ‑ modelo de convivência 
solidária, Evangelho ‑ facilitador de 
aprendizagens solidárias, Espiritis‑
mo ‑ sustentação solidária de dife‑
rentes realidades e a conclusão do 
trabalho ‑ E agora? Por que te de‑
téns? Os âncoras convidados para o 
desenvolvimento desses conteúdos 
são Alberto Ribeiro Almeida (PA), 
André Luiz Peixinho (BA), André 
Trigueiro (RJ) e Antonio Cesar Perri 
de Carvalho (DF). A conferência de 
abertura será proferida por Divaldo 
Pereira Franco abordando o tema 
central e a conferência de apoio 
doutrinário com José Raul Teixei‑
ra, com o tema Espiritismo ‑ estudo 
e prática.

 O Congresso prevê oficinas 
de áreas de interesse e serviços, 
com o objetivo de mostrar aos 

congressistas o trabalho espírita 
no âmbito federativo e as ações 
das entidades especializadas que 
estão em contato com a USE e seus 
órgãos. Os departamentos da USE 
apresentarão oficinas nas áreas do 
Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita ‑ ESDE, Comunicação So‑
cial Espírita, Infância, Mocidade, 
Serviço de Assistência e Promoção 
Social Espírita (SAPSE), Mediuni‑
dade, Divulgação do Livro Espírita, 
Educação, Arte, Gestão na Casa 
Espírita, Unificação, Evangelho no 
Lar, Assistência Espiritual e Aten‑
dimento Fraterno. As instituições 
espíritas especializadas que partici‑
parão: Associação Jurídico‑Espírita 
do Estado de São Paulo (AJE‑SP), 
Associação Médico‑Espírita de 
São Paulo (AME‑SP), Associação 
dos Psicólogos Espíritas (Abrape), 
Liga dos Pesquisadores de Espiri‑
tismo (LIHPE), Centro de Cultura, 
Documentação e Pesquisa do Espiri‑
tismo ‑ Eduardo Carvalho Monteiro 
(CCDPE‑ECM), Rede Boa Nova 
de Rádio, Conselho Espírita Inter‑
nacional (CEI), Federação Espírita 
Brasileira (CFN da FEB), Instituto 
Espírita de Estudos Filosóficos 
(IEEF) e Associação dos Divulga‑
dores do Espiritismo do Estado de 
São Paulo ‑ ADE‑SP, esta última a 
confirmar. 

Haverá momentos de Arte e Cul‑
tura, espaços de convivência com 
realização de FeiraAmor, exposi‑
ções e homenagens aos educadores 
Eurípedes Barsanulfo (1890‑1918), 
fundador do Colégio Allan Kardec, 
e Thomaz Novelino (1901‑2000), 
fundador do Educandário Pestalo‑
zzi;  José Marques Garcia (1862‑
1942), fundador e primeiro Presi‑
dente do Centro Espírita Esperança 
e Fé, e o jornalista e escritor espírita 
Agnelo Morato (1910‑1994).

Inscrições até 31 de janeiro de 
2012, ou até o final das vagas.  Na 
inscrição deverá ser recolhido um 
bônus no valor de R$80,00 que 
será restituído em livros, vídeos, 
CDs e similares, durante o con‑
gresso, na livraria da USE. Ha‑
verá refeições e lanches no local; 
opção de restaurantes próximos, a 
preços populares. As indicações 
de hotéis encontram‑se no site e 
também haverá alojamentos na 
unidade II da Fundação Pestalozzi. 
Informações pelo telefone (11) 
2950.6554, secretaria da USE, 
em SP;  (16) 3724‑3178 (USE de 
Franca), no site: www.usesp.org.
br e e‑mail: congresso@usesp.
org.br . Assessoria de Imprensa 
do 15° Congresso, com o Jor‑
nalista A. J. Orlando ‑ e‑mail:  
ajorlando@uol.com.br


