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155 anos de O Livro dos
Espíritos: a maior obra
espírita tem papel de
destaque nas Casas Espíritas?
Martha Rios Guimarães – use@usesp.org.br

Em 18 de abril comemoraremos 155 anos
de lançamento da principal obra da Doutrina
Espírita. Poderia falar da essencialidade
e da atualidade de O Livro dos Espíritos,
mas essas são características tão óbvias que
dispensam comentários. Mas há um aspecto
que ao meu ver merece ser abordado: qual o
papel reservado à obra mais importante do
Espiritismo dentro das instituições espíritas?
É comum ouvir Dirigentes afirmarem que
preferem essa ou aquela obra por serem mais
fáceis de entender ou porque, segundo eles,
o público só quer ouvir temas evangélicos
ou de autoajuda. Me entristece esse tipo de
comentário. Primeiro porque os que afirmam
isso, quando indagados sobre a pesquisa que
lhe forneceu esses dados, demonstram ter
chegado sozinhos a essas conclusões. Ou seja,
menosprezam a capacidade de entendimento

UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
Convocamos, atendendo aos Art.38 e 39, do Capítulo VII do Estatuto Social, a Assembleia Geral Ordinária
da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo para o dia 3 de junho de 2012, domingo, às 8:30
horas em primeira convocação, ou às 9:30 horas em segunda convocação, a ser realizada em sua sede social à
Rua Gabriel Piza, 433, Santana, São Paulo – SP, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta de assuntos:
1. apreciar o relatório e prestação de contas de fim de mandato da Diretoria Executiva e sobre eles se
manifestar;
2. dar posse aos membros do Conselho Deliberativo Estadual e Conselho de Administração;
3. acompanhar a eleição e posse da Diretoria Executiva para o triênio 2012-2015.
São Paulo, 10 de março de 2012.
José Antônio Luiz Balieiro – Presidente
Neyde Schneider – Secretária Geral

UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL - CONVOCAÇÃO
Convocamos, atendendo ao Art.22, item II, do Capítulo V do Estatuto Social, o Conselho Deliberativo
Estadual da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo para o dia 3 de junho de 2012, domingo,
às 10:30 horas em primeira convocação, ou às 11:00 horas em segunda convocação, para reunião a ser reali‑
zada em sua sede social à Rua Gabriel Piza, 433, Santana, São Paulo – SP, com a seguinte pauta de assuntos:
1. eleger a Diretoria Executiva da USE para o triênio 2012-2015, dando-lhe posse;
2. comunicar à Assembleia Geral Ordinária a eleição e posse da Diretoria Executiva.
São Paulo, 10 de março de 2012.
José Antônio Luiz Balieiro – Presidente
Neyde Schneider – Secretária Geral
Circulação em 10.03.2012
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de seu público e, por isso, não permitem que
tenham acesso ao conteúdo total da doutrina.
Também entristece o fato de que toda
Casa Espírita tem o dever de divulgar a
mensagem espírita em todos os seus as‑
pectos (moral, filosófico e científico) e não
“esquartejá-la”, moldando-a a interesses
próprios. Creio que a data mais importante
do Espiritismo (o dia de lançamento de sua
principal obra) deva ser utilizada para refle‑
tirmos se estamos, de fato, cumprindo nosso
dever para com a Doutrina. Dever que passa,
necessariamente, pela obrigação de colocar as
obras de Kardec (refiro-me ao estudo de cada
uma das obras do Codificador e não a resumos
ou materiais de apoio) ao alcance de todas as
pessoas que vão às Casas Espíritas. Esse é
nosso dever e por eles seremos cobrados no
final desta jornada.
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Mensagem da Presidência

Falando sobre o Congresso
José Antônio Luiz Balieiro

Chegamos, e ele está pronto, ao
Congresso! Como o tempo passa
inexorável. Ainda, parece, ontem
fechávamos o evento de Serra
Negra e agora já estamos de bra‑
ços abertos esperando pelo nosso
povo em Franca. Três anos se
passaram, rápidos, e vez ou outra
ouvimos a frase “a USE só pensa e
faz congressos”. Será? Ora, temos
os nossos congressos e confrater‑
nizações, projetados com perio‑
dicidade regular, mas, entre um e
outro evento, há profícuo espaço
preenchido pelo desenvolvimento
das atividades doutrinárias e labo‑
res federativos. O congresso é um
ponto de referência, momento que
registra ciclos de nossa vivência
institucional, marco de avanços
e conquistas em nosso trabalho.
O encontro de Franca (15º.
Congresso Estadual de Espiritismo) reafirma o compromisso
assumido pela USE junto à Edu‑
cação e à Promoção Humana, é
oportunidade para estudo e refle‑
xão que nos permitam conceber
os conteúdos Espíritas orientando
alternativas de ação para o mo‑
mento que vivemos. Nele alme‑
jamos tornar claras e inequívocas
as contribuições oferecidas pela
Doutrina Espírita, entendendo‑
-as como elementos definidores
e indispensáveis à construção de

uma nova mentalidade na com‑
preensão e trato da realidade. E
tudo acontecerá em ambientes de
convivência que priorizam as pes‑
soas e o seu relacionamento, tendo
como princípio de aproximação os
ensinos de Jesus.
Desta forma, o congresso cum‑
pre tarefas de mostrar, rever e
atualizar procedimentos; torna
possível o surgimento de conhe‑
cimento e amizade que reforçam
e impulsionam as tarefas da casa
espírita; possibilita o intercâmbio
de experiências bem sucedidas,
principalmente nas conversas in‑
formais tão acolhedoras; amplia
o horizonte espírita facilitando o
processo de comparação e ajus‑
tando concordâncias de acordo
com o bom-senso que deve orien‑
tar o nosso caminhar; motiva, aca‑
lenta e impulsiona os ideais que
visam o bem-estar da sociedade.
Nos encontros percebemos que
não estamos sós, muito próximo
de nós existem mais pessoas que,
vibrando na mesma sintonia, bus‑
cam o bem.
Na Franca do Imperador tere‑
mos boas oportunidades de rever
companheiros e amigos (união,
amizade), trocaremos experiên‑
cias e estreitaremos laços entre as
nossas casas espíritas (unificação),
conviveremos com entidades ami‑

gas sabendo de seus trabalhos nas
oficinas programadas (parceria e
comprometimento), serão claras
as oportunidades de reflexão e
aprendizado nos seminários e
conferências (estudo), ainda nos
momentos de confraternização o
ambiente favorecerá a idealização
de ações que possibilitem for‑
talecimento de nossos trabalhos
(visão de futuro). O que mais
queremos? Como fez o Apóstolo,
vamos repetir o sempre presente
questionamento: E agora, por que
te deténs?
Lembramos de querido compa‑
nheiro já desencarnado que falou
conosco às vésperas de um grande
evento dizendo da saudade que
sentia ao nos ver arrumando as
malas para a viagem e nos prepa‑
rando para os encontros. Era ele,
e ainda é, viga mestre do trabalho
de unificação. Emocionados com
a declaração, pensamos em como
são abençoadas as oportunidades
que temos em nossos congressos
de rever e estar com os amigos dos
dois planos da vida. Vamos então
preparar as malas com disposição
para o aprendizado e a amizade. A
comunidade espírita francana nos
aguarda. O congresso será acima
de tudo um grande encontro de
pessoas, uma praça de entendi‑
mento.
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Perfil

O entrevistado desta edição nasceu em Nova Itapirema, região
de São José do Rio Preto, em 18 de dezembro de 1930, sendo
criado em família católica, religião adotada pelos pais Pedro
Fávaro e Ercilia Consone. Funcionário Público aposentado e radialista, é viúvo de Lélia Cavalcanti Favaro, com quem teve três
filhas – Ellen, Sheila e Mirian – que são Espíritas e apoiam o pai
em suas atividades doutrinárias.
Dirigente Espírita: Conte-nos como
conheceu a Doutrina Espírita.
Eder Fávaro: Foi no ano de 1958, atra‑
vés da Federação Espírita do Estado de São
Paulo. Fui motivado pela curiosidade, uma
vez que, como livre pensador, fui em busca
de um maior conhecimento da verdadeira
finalidade da vida.
DE: E quais foram os primeiros traba‑
lhos que você executou em benefício do
Espiritismo?
EF: Participei dos cursos, fui expositor
e também fui membro do Conselho Dire‑
tor daquela instituição e representante no
Conselho Espírita Estadual. Com o tempo
passei a ser expositor em centenas de
Centros Espíritas da Capital e no Interior,
através de carinhosos convites de confra‑
des espíritas.
DE: Nessa extensa jornada de trabalho,
contou com valiosos companheiros de tra‑
balho na seara espírita, não?
EF: Muitos. Como participante ativo
do movimento espírita tive contato com
um número incontável de companheiros
ativos no trabalho da difusão e divulgação
doutrinária. Líderes, expositores, comunica‑
dores, dirigentes, trabalhadores de Centros
Espíritas por todo estado de São Paulo, em
outros estados brasileiros e de outros paí‑
ses. Citá-los individualmente, de maneira a
homenageá-los como companheiros dessa
caminhada seria impossível, mas posso afir‑
mar que todos estão em minhas lembranças
e deram, cada um a seu modo, contribuição
baseada na boa vontade e no idealismo para
4

a construção do processo de disseminação
da cultura espírita.
DE: Quando conheceu a USE?
EF: Conheci a União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo em 1962,
mas comecei a participar efetivamente do
movimento a partir de 1974 – na gestão de
Nestor João Mazotti –, assumindo o cargo de
Diretor de Orientação Doutrinária do Estado
de São Paulo. Fiquei no posto até 1982 e
fui Vice-Presidente nas gestões 1990-1992
e 1992-1994. Também fui presidente e re‑
presentante do Centro Espírita Obreiros da
Eternidade, situado no Bairro do Tremembé,
na 15ª União Distrital Espírita (hoje chama‑
da USE Distrital Tucuruvi).
DE: Descreva as atividades desempe‑
nhadas, por favor.
EF: Participei das atividades adminis‑
trativas, de encontros, viagens, congressos,
representações, da elaboração e divulgação
de projetos e campanhas doutrinárias.
DE: Algum deles o senhor destacaria de
modo especial?
EF: Sem dúvida nenhuma, para mim, o
grande destaque foi o projeto denominado
“Série Centro Espírita nº 1 – Atividades
Doutrinárias”, aprovado em novembro de
1978 pelo Conselho Deliberativo Estadual
(CDE) e publicado em 1979, após ampla
análise efetuada pelas entidades espíritas,
através dos órgãos de unificação do estado.
Esse trabalho foi precedido de encontros ao
longo de seis anos, na capital e no interior,
com diretores de Departamento de Doutrina
de vários Centros ligados à USE.

DE: E qual o retorno obtido com esse
minucioso trabalho?
EF: Esse material foi usado como refe‑
rência em reuniões específicas em encontros
realizados por todo o estado paulista, onde
componentes de uma equipe viajaram durante
mais de dez anos, duas vezes por ano, apresen‑
tando como sugestão o estudo do conteúdo do
referido material. Os Encontros tinham carga
horária de seis horas e focavam os Dirigentes
das Sociedades Espíritas unificadas.
DE: De que maneira a USE foi impor‑
tante em sua vida e na instituição da qual
faz parte?
EF: Para mim a USE foi uma escola
onde aprendi, vivendo com as diferenças, a
interagir e conviver com pessoas idealistas,
passando a ter outra visão da verdadeira
finalidade da vida. A convivência com
todos esses meus queridos amigos que ca‑
minharam comigo nesta reencarnação foi de
fundamental importância para que na troca
de experiência, eu pudesse adquirir relativo
conhecimento para a continuidade da minha
atividade na área de comunicação e no uso
do veículo rádio.
DE: Suas considerações finais.
EF: Agradeço o espaço que me foi
ofertado nesta publicação, especialmente
por resgatar a história do projeto de Orien‑
tação Doutrinária que, no meu entender,
foi de suma importância para o movimento
espírita. Aproveito para lembrar que o pro‑
grama de rádio anteriormente citado está
no ar desde 1982, pela Rádio Boa Nova
de Guarulhos.
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Um pouco de nossa história – Comece
pelo Começo – 40 Anos: 1972-2012
Merhy Seba – comunicação@usesp.org.br
Em 1971, após a apresentação do mé‑
dium Francisco Cândido Xavier no pro‑
grama Pinga-Fogo, levado ao ar pela ex
tinta TV Tupi, o grande público se sentiu
motivado a ler as obras psicografadas
pelo médium e, de modo mais acentuado,
por romances e contos citados no referido
programa, segundo a opinião de várias li‑
vrarias espíritas da Capital. Ao lado dessa
repercussão, muitas casas espíritas regis‑
traram a presença de novos adeptos, em
busca de maiores esclarecimentos sobre
os assuntos de ordem espiritual. Chico
Xavier, de modo simples e convincente,
na ocasião, desmistificou uma série de
assuntos, antes considerados tabus, colo‑
cando o Espiritismo na “ordem do dia”,
sob o enfoque tríplice de filosofia, ciência
e religião. Em função desse cenário, o
Departamento de Divulgação do Conse‑
lho Metropolitano Espírita - CME (atual
USE São Paulo) tomou a iniciativa de
elaborar uma campanha direcionada ao
grande público (espíritas e não-espíritas)
que se denominou Comece pelo Começo,
com vistas a divulgar as obras básicas do
Espiritismo, como condição básica para
a compreensão dos pontos essenciais do
Espiritismo.
Submetida à aprovação da Diretoria
Executiva do CME, a campanha foi
aprovada e lançada, na Capital, em abril
de 1972. Na época, presidia o CME, o Sr.
Ignácio Giovine, e na vice-presidência es‑
tava o Sr. Attílio Campanini; participavam
do Departamento de Divulgação, o Sr.
Zulmiro dos Santos (diretor) que contou
com a equipe de colaboradores das USEs
distritais, entre eles: Aparecido Belvedere,
Agostinho Andreolleti, José Prado, José
Meciano, Lionel Mota, José Domingos e
Merhy Seba.
Durante três anos, a campanha foi
amplamente divulgada na Capital e contou

com o apoio de inúmeras editoras e dis‑
tribuidoras de livros espíritas. Em 1973, a
campanha foi aprovada pela USE, em âm‑
bito estadual, sob a presidência do Dr. Luis
Monteiro de Barros, e vice-presidência de
Carlos Jordão da Silva. Sua abrangência
se limitou a algumas cidades em torno
da Capital, e pouquíssimas do Interior,
em função de dificuldades econômicas.
Mais tarde, em 1975, sob a presidência
de Nestor João Masotti, a campanha foi
retomada e se espalhou para todas as re‑
giões do estado paulista.
Em 1978, foi colocada à apreciação
do Conselho Federativo Nacional, na
reunião anual, em Brasília e a mesma
recebeu aprovação por unanimidade. Me‑
ses depois, a Federação Espírita de Santa
Catarina, enviava à USE um modelo do
folheto impresso, como demonstração
de sua adesão à campanha. Notícias da
época, davam conta que a campanha teve
ampla repercussão na Inglaterra, no Allan
Kardec Study Group- Londres – pela ação
de Janete Duncan, que fez a versão do
folheto para o inglês: Begin at Begining;
em Portugal e África do Sul, através de
companheiros desses países que manti‑
veram na época, relacionamentos com
espíritas paulistanos. Em 18 de abril de
1980, comemorou-se o 5° aniversário
da campanha, no Ginásio do Pacaembu,
na Capital, contando com a presença de
Divaldo Pereira Franco que, em sua alo‑
cução vibrante, destacou a importância
das Obras da Codificação Espírita, no
contexto da cultura contemporânea e a
oportunidade da campanha. Na manhã
seguinte (19 de abril), pela manhã, houve
a reunião interativa de Divaldo Pereira
Franco com os dirigentes, na sede do Ins‑
tituto Espírita de Educação, da qual surgiu
o livro Diálogo com Dirigentes, editado
pela própria USE.

É oportuno registrar que o surgimen‑
to do ESDE - Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita pela Federação Espí‑
rita do Rio Grande do Sul, em 1983, foi
impulsionado graças à comunicação da
Espiritualidade e à conexão que se esta‑
beleceu com a campanha Comece pelo
Começo, como meio de propagação. Ao
longo desses 40 anos, a campanha segue
seu curso, em todo o território paulista,
através da ação dos centros espíritas no
tocante ao estudo regular do Espiritismo
e presente em vários veículos impressos e
até como referência em teses acadêmicas,
a exemplo da matéria enfeixada no livro
Unir para difundir: o impacto das fede‑
rativas no crescimento do Espiritismo,
de Jeferson Betarello, Editora Unifran,
Franca-SP, tendo por organizadoras, as
docentes Cléria Bittar Bueno e Nádia
Marcondes Luz, da Universidade de
Franca.
Cumpre registrar que a campanha sem‑
pre foi e é prestigiada por todos os com‑
panheiros que presidiram e, atualmente,
presidem a Diretoria Executiva da USE,
que não medem esforços para dar maior
visibilidade aos conceitos expressos na
proposta de valorização das obras da Co‑
dificação Espírita. Prova é que por ocasião
da realização do 14° Congresso Estadual
de Espiritismo, promovido pela USE, em
2009, na cidade de Serra Negra, foi cedido
espaço para o relançamento da campanha,
com novo visual. Diga-se de passagem, é a
única campanha, no Brasil, que, ao lado do
produto (Obras Básicas), dá visibilidade
à biografia de Allan Kardec, com porme‑
nores inéditos sobre a última existência
do Codificador, por isso mesmo, é motivo
de citação em alguns meios impressos de
outras organizações federativas espíritas
brasileiras, quando se referem à pessoa de
Allan Kardec.
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Por meio dessa campanha, a USE, na
condição de federativa representativa e
coordenadora do Movimento Espírita em
São Paulo, marca a sua liderança local e
manifesta o seu posicionamento ao grande
público de seguidora, defensora e divul‑
gadora da Codificação Espírita, tal como
Allan Kardec a recebeu dos Espíritos

Dirigente Espírita

Superiores; consolida a base doutrinária
das instituições espíritas paulistas, perten‑
centes ao seu quadro e, simultaneamente,
reitera e direciona o roteiro de estudos e
práticas, que abrangem a vivência espírita;
dá ampla visibilidade à sociedade, como
um todo, de seu compromisso doutrinário
com base nas Obras Básicas do Espiritis‑

mo, estabelecendo um divisor de águas
entre a Doutrina Espírita e o Sincretismo
Religioso.
Observação: os quarenta anos da
campanha são de seu lançamento na área
metropolitana paulista, em nível estadual
ela foi aprovada em 1975.

Curso de preparação de monitores de ESDE
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – esde@usesp.org.br
O Departamento do ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita realizou nos dias 28 de janeiro, em Ribeirão Preto, e 5 de
fevereiro, em São Paulo, o curso para preparação de monitores do
ESDE. Os objetivos foram alcançados nos dois eventos. Em Ribeirão
Preto participaram 15 companheiros, todos trabalhadores de sociedades
locais. Em São Paulo 86 confrades prestigiaram o evento, provenientes
das cidades de Carapicuíba, Cubatão, Guarulhos, Itapevi, Mauá, Osas‑
co, Ourinhos, Pindamonhagaba, Santos, São Paulo, Sorocaba, Suzano,
Taboão da Serra e Taubaté.
O treinamento passa para o monitor ou candidato a monitor uma
visão clara do que é o ESDE, como ele deve ser trabalhado e como
fazer para implantá-lo. Atenção: dirigente de USE’s Intermunicipais e
Regionais programe este curso para a sua região, ainda neste ano. Basta
entrar em contato conosco pelo e-mail esde@usesp.org.br.
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Programa Momento Espírita completa
40 anos de divulgação da Doutrina
Espírita pelas ondas do rádio
Martha Rios Guimarães – use@usesp.org.br

Em 5 de março de 1972 ia ao ar pela
primeira vez, através Rede Boa Nova de
Rádio, o Programa Momento Espírita da
União das Sociedades Espíritas do Estado
de São Paulo, um dos mais antigos da Boa
Nova e o mais antigo programa ao vivo da

emissora. Indo ao ar todos os domingos, das
12:30 às 13:30 horas e tendo como objeti‑
vo divulgar a doutrina e o movimento de
unificação espírita paulista, ele conta com
uma equipe de cerca de 20 pessoas que se
dividem nos programas semanais cuja pauta
padrão inclui citação de fatos históricos da
Doutrina Espírita; comentários de temas
atuais à luz da Doutrina Espírita no quadro
intitulado “Espiritismo Hoje”; “Estude e
Viva”, onde a equipe enfoca clássicos do
Espiritismo (em especial Allan Kardec) e
temas solicitados pelos ouvintes, e o “Mo‑
mento de União”, quando são divulgadas
as notícias relacionadas ao movimento de
unificação paulista, permitindo que a União
das Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo utilize a mídia rádio para demonstrar
seu papel estratégico na divulgação do
Espiritismo e da união entre os seus cola‑
boradores e lideranças.
Um dos mais importantes fatores de
sucesso do programa, contudo, é a par‑
ticipação dos ouvintes que respondem à

enquete, participam de sorteios de livros
e enviam seus comentários e perguntas
que vão desde dúvidas doutrinárias a ro‑
tinas de trabalho dentro das instituições
espíritas. Aliás, alguns desses ouvintes,
juntamente com a equipe completa do
Programa e representantes da USE e da
Rádio Boa Nova, se reuniram em 3 de
março de 2012, na sede da instituição,
na capital paulista, para comemorar a
importante data.
Além de breve apresentação da equipe,
espaço para palavras da Diretoria da USE e
da Rádio, bem como dos próprios ouvintes,
os presentes assistiram trechos históricos de
gravação do aniversário de 15, 24 e 25 anos
do programa. Em um deles, Plínio , afirma
que completar 15 anos de um programa
radiofônico espírita não é tarefa fácil. O que
dizer, então, de quatro décadas ininterruptas
de atividade baseada no respeito e amor à
Doutrina dos Espíritos e à unificação? No
mínimo, nossos sinceros e afetuosos para‑
béns, equipe do Momento Espírita!
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Mediunidade tem o papel de acolher,
consolar e esclarecer
Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade - eem@usesp.org.br
O Departamento de Estudo e
Educação da Mediunidade da USE
Estadual, em conjunto com o Depar‑
tamento de Orientação Doutrinária
da Regional São Paulo, formatou o
trabalho intitulado A Mediunidade
em um mundo de transição – O pa
pel de cada um: acolher, consolar e
esclarecer, cujo objetivo é oferecer
informações para a atividade na
área mediúnica e promover a troca
de experiências entre os tarefeiros
desta área e demais interessados no
tema. A próxima oportunidade para
conhecer o conteúdo desse trabalho
será em 18 de março de 2012, das 9
às 13 horas, na sede da USE (R. Dr.
Gabriel Piza, 433 – Santana – São
Paulo – SP).
Desde a Codificação doutri‑
nária, feita por Allan Kardec, a
mediunidade é uma das tarefas
mais usuais dentros das sociedades
espíritas e também um dos temas
que despertam maior interesse
entre os adeptos do Espiritismo.
Se a prática mediúnica é algo
comum, contudo, nota-se que
o estudo aprofundado desse
fenômeno merece maior
empenho.
A comunicação entre pla‑
nos material e espiritual é
algo complexo que envolve
conhecimento doutrinário, edu‑
cação mediúnica, postura adequa‑
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da dos trabalhadores da reunião
(responsabilidade, estudo constante,
trabalho em equipe, entre outros
fatores) e, claro, amor ao próximo.
A primeira etapa consiste em acolher
fraternalmente o Espírito comuni‑
cante que pode estar na condição
de necessitado pelos mais variados
motivos, razão pela qual faz-se ne‑
cessário muito tato no diálogo a ser
estabelecido e que deve ser pautado
no respeito e no amor – ambos sin‑
ceros uma vez que o desencarnado
consegue saber se os sentimentos
que movem o dialogador são ou
não sinceros.
O segundo passo é consolar o
irmão que sofre e pode estar carre‑
gando sua dificuldade há décadas.
Nesse momento, colocar-se no lugar
do outro é essencial para entender
seu ponto de vista e ter mais chan‑
ces de mostrar-lhe novas opções de

caminhada. Por fim, a terceira parte
desse processo é o esclarecimento,
momento em que o esclarecedor
deve utilizar os ensinamentos que
a Doutrina Espírita oferece para
orientar o irmão que se comunica.
Esta é provavelmente a parte mais
difícil por requerer sólidos conheci‑
mentos doutrinários, adequando-os
ao momento e à história do Espírito
que está ali, abrindo seu coração.
Além disso é necessário tato e o
entendimento de que mesmo um
Espírito desencarnado que se ma‑
nifesta em uma reunião de Centro
Espírita tem o direito de não aceitar
a mensagem que lhe está sendo
revelada.
Como podemos notar, a prática
mediúnica exige mais do que boa
vontade e amor pelo trabalho. Lon‑
ge de menosprezarmos o empenho
com que cada tarefeiro dedica ao
seu trabalho de auxílio aos espíritos
menos esclarecidos, acreditamos ser
necessário discutir a formação
de pessoas para trabalharem
no setor e ter como meta o
aperfeiçoamento constante.
Por isso a USE está à dispo‑
sição para mais informações
sobre esse e outros temas
relacionados com a prática
mediúnica, através do telefo‑
ne (11) 2950.6554 ou pelo site
www.usesp.org.br.
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Suplemento de Dirigente Espírita visa levar aos trabalhadores
informações úteis para o cotidiano das Casas Espíritas

Atendimento Espiritual
no Centro Espírita
Departamento de Assistência Espiritual – use@usesp.org.br

“Vinde a mim todos vós que estais
aflitos e sobrecarregados, que eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei comigo que sou brando e
humilde de coração e achareis repou‑
so para vossas almas, pois é suave o
meu jugo e leve o meu fardo.”
Jesus (Mateus, 11:28 a 30;
O Evangelho segundo o Espiritismo,
cap. VI, it. 1)

Grande parte das pessoas que vão
à Casa Espírita pela primeira vez
busca conforto e apoio para algum
tipo de dificuldade. Ter uma equipe

preparada para receber esse público,
orientado-o corretamente quanto
à mensagem espírita e, como
consequência, fortalecendo-o e pre‑
parando-o para superar os obstáculos,
é dever de toda instituição. Nesse
contexto, nosso Suplemento enfocará
este importante tema em suas páginas.

O que devemos entender por
“Atendimento Espiritual”?
É o conjunto de atividades que

tem como meta atender adequada‑
mente as pessoas que buscam e fre‑
quentam o Centro Espírita visando
obter esclarecimento, orientação,
ajuda e assistência espiritual e moral.

E qual a finalidade desta atividade?
Acolher as pessoas, por meio de
ações fraternas e continuadas, de
conformidade com os princípios da
Doutrina Espírita, oferecendo aos
que frequentam o Centro Espírita –
em especial aos que o procuram pela
primeira vez – o apoio, o esclareci‑
mento, a consolação e o amparo de
que necessitam para vencer as suas
dificuldades.

Quem está envolvido na tarefa?
Primeiramente os Atendentes,
9
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que são os trabalhadores do Centro
Espírita, devidamente capacitados
para a tarefa. Do outro lado, obvia‑
mente, estão os Atendidos, pessoas
que buscam o atendimento pela pri‑
meira vez; como frequentador habi‑
tual ou como trabalhador do próprio
núcleo, em estado de necessidade.

Quais as atividades envolvidas
no Atendimento Espiritual no
Centro Espírita?
No geral são as seguintes: recep‑
ção; atendimento fraterno pelo diálo‑
go; estímulo à prática do Evangelho
no Lar e no Coração; explanação à luz
da Doutrina Espírita e Passe. Vejamos
com mais detalhes cada uma delas.
Recepção: Consiste em receber
os que chegam ao Centro Espírita,
de forma fraterna e solidária, con‑
forme orienta a Doutrina Espírita.
Tem como finalidade acolher fra‑
ternalmente, principalmente os que
chegam pela primeira vez, esclare‑
cendo, orientando e informando so‑
bre as atividades, reuniões e cursos
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realizados na Casa Espírita.
Recomenda-se selecionar e capa‑
citar, continuadamente, os colabo
radores que tenham um perfil ade‑
quado para a tarefa: conhecimento
doutrinário, maturidade emocional,
bom-senso, responsabilidade, simpa
tia, alegria, afetividade, naturalidade
e segurança.
Diálogo: Trata-se de receber
fraternalmente aquele que busca o
Centro Espírita, dando-lhe a opor‑
tunidade de expor, livremente e em
caráter privativo e sigiloso, suas difi‑
culdades e necessidades. Essa pessoa

deve ser acolhida de forma fraterna
e solidária, dentro dos princípios da
Doutrina Espírita, ouvindo e orien‑
tando com respeito, atenção e hu‑
mildade aquele que deseja fazer uma
visita e/ou integrar-se às atividades
do Centro Espírita; receber ajuda
material e/ou espiritual; informação
ou estudo; necessita de assistência,
orientação doutrinária ou amparo;
tem interesse em conhecer a Dou‑
trina Espírita e o trabalho espírita.
O trabalhador, nesta etapa, deve
receber o visitante, ouvindo-o e
identificando-lhe os problemas,
reerguendo sua autoestima e espe‑
rança, esclarecendo-o de que, com
apoio espiritual, somente ele poderá
mudar o quadro de sua preocupação,
através da própria posição mental e
renovação íntima.
Evangelho no Lar e no Coração
Orientar, sempre, para a importân‑
cia da realização do Evangelho no Lar
e no Coração, estimulando-o para o
desenvolvimento do hábito da leitura
saudável e para o estudo, sugerindo
os livros adequados da Codificação
Espírita e obras complementares.
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O ideal é que a Casa Espírita se‑
lecione e capacite, continuadamente,
os colaboradores que tenham um
perfil adequado para a tarefa (con‑
forme acima descrito).
Explanação à luz da Doutrina
Espírita
Deve haver uma reunião pública
para a explanação dos temas da
Doutrina Espírita, de maneira pro‑
gramada e com uma sequência de
trabalho previamente estabelecida,
com o objetivo de expor a mensagem
espírita de forma simples e objetiva
para consolar e esclarecer os que se
encontram em dificuldades.
Para tanto, faz-se necessário
formar uma equipe com dirigente
para iniciar, coordenar e encerrar a
reunião; um colaborador para fazer
a prece; um (ou mais) expositor para
a palestra.
Recomenda-se a seguinte sequên
cia para as atividades:
a) Prece inicial: concisa, simples,
inteligível, objetiva, clara e audível,
buscando na sintonia com o Plano
Maior a própria harmonização ín‑
tima.
b) Explanação Espírita, conforme
planejamento prévio de temas, com
duração de 30 a 35 minutos.
c) Vibrações em benefício da
fraternidade universal, pelo enten‑
dimento entre as religiões e pela paz
entre os homens.
d) Prece final concisa, simples,
inteligível, objetiva, clara e audí‑
vel, agradecendo a oportunidade do
aprendizado, da convivência fraterna
e do amparo espiritual.

Passe
O Passe, à luz da Doutrina Espí‑
rita, é uma transmissão de energias
fluídicas de uma pessoa – conhecida
como médium de passe – para a
outra pessoa que as recebe, em cli‑
ma de prece, com a assistência dos
Espíritos Superiores.
Visa oferecer aos que necessitam
e desejam receber os fluidos de
reequilíbrio e de paz oferecidos
pelos Benfeitores espirituais por in‑
termédio dos colaboradores encarna‑
dos, de maneira simples, organizada
e com um planejamento previamente
estabelecido.

Obviamente, faz-se necessário
formar e preparar a equipe para a
tarefa e recomenda-se que, após
o passe, cada atendido receba um
copo (individual e descartável) com
água magnetizada com as vibrações
da prece (também conhecida como
água fluidificada).
Convém destacar que o passe deve
ser aplicado com simplicidade, sem
gesticulação exagerada ou respiração
ofegante, sem bocejo ou articulação
de palavras. Evitar ainda: o toque
direto no atendido, por desneces‑
sário e inconveniente; a passivida‑
de para comunicação mediúnica.

11

Março/Abril de 2012

O ambiente com música suave auxi‑
lia na harmonização da tarefa.

Fale mais sobre a Campanha
de estímulo do Evangelho no Lar
e no Coração.
O objetivo dela é incentivar e
colaborar na implantação do Evan‑
gelho no lar e no Coração junto aos
frequentadores e trabalhadores do
Centro Espírita. Precisa ter uma equi‑
pe, devidamente preparada, formada
por um coordenador e visitadores
para prestar atendimento e colabo‑
ração na fase inicial.
Para o desenvolvimento pode
seguir a seguinte sequência:
a) Reunião preparatória no Cen‑
tro Espírita com a prece em conjunto
e leitura evangélica;
b) Visita aos lares que solicitaram
atendimento, realizando o Evange‑
lho no lar e no Coração conforme o
roteiro usual para essa prática.

E qual é o roteiro recomendado?
Escolha um dia da semana e o
horário para a realização da prática
e lembre-se que ele precisa atender
as necessidades de todas as pessoas
que forem participar.
Faça uma prece de abertura,
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pedindo a proteção Divina e dos
Espíritos amigos.
Faça a leitura de um pequeno
trecho de O Evangelho Segundo o
Espiritismo (ou outra obra similar).
Recomenda-se começar pela Intro‑
dução e seguir página por página até
o final do livro.
Após leitura, todos os participan‑
tes comentam o texto, conforme o
entendimento.
Quando findarem os comentários,
é hora de efetuar as vibrações que
podem ser pela família, pelos doen‑
tes e por quem mais desejar.
Encerrar como uma prece de
agradecimento.

Alguma dica extra?
Procurem usar textos que atraiam
os mais jovens (no caso de haver
crianças e jovens participando) e fa‑
çam um revezamento nas tarefas para
que todos compartilhem verdadei‑
ramente este momento. Lembramos
que neste informativo há uma seção
específica com dicas para realização
de O Evangelho no Lar e no Coração.

Há recomendações adicionais
para a visita nos lares?
a) Realizar a visitação semanal‑

mente ou quinzenalmente, porém
sempre em dia e hora fixos.
b) Demorar-se nos lares visitados
apenas o tempo necessário.
c) Evitar lanches que caracteri‑
zem uma obrigação para o visitado.
d) Evitar, durante a visita, mani‑
festações mediúnicas.
e) Levar livros adequados à ta‑
refa.
f) Convidar a família visitada
a participar das atividades que o
Centro Espírita realiza: Explanação
do Evangelho à luz da Doutrina Es‑
pírita; Educação Espírita da Infância
e da Juventude; Grupos de Estudo
e outras.
g) Manter a visitação até que a
família se sinta segura para realizar
a reunião.
h) Não permitir a distribuição de
doações materiais nesta tarefa.
i) Incentivar e divulgar a realiza‑
ção do Evangelho no Lar e no Co‑
ração por meio de folhetos, espaços
radiofônicos, revistas, jornais, inter‑
net e outros meios de comunicação,
evidenciando os benefícios dessa
reunião familiar.
j) Esclarecer o caráter espírita
do trabalho aos que solicitarem as
visitas.
Fonte: Manual “Orientação ao
Centro Espírita” - FEB
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O caráter da liderança
Adolfo de Mendonça Junior
“O Espiritismo será aquilo que dele fizerem os homens”.
Léon Denis.

Num tempo onde o tema “liderança”
está mais evidente do que nunca, numa
tentativa de conscientização de dirigen‑
tes e trabalhadores, para uma gestão
mais humanizada do centro espírita e
órgãos de unificação, vislumbrando
sempre a eficácia do trabalho, apresen‑
tamos algumas reflexões sobre o tema.
O poder é uma das molas propul‑
soras da humanidade. O homem busca
o poder incessantemente. Poder da
influência, da sedução, do dinheiro, do
amor, da cura, o poder pessoal, etc. Não
faltam exemplos de líderes que soube‑
ram utilizar o poder a eles confiado e
fizeram verdadeiras revoluções nas ins‑
tituições espíritas, e nas pessoas que es‑
tavam sob seu comando. Líderes como
Allan Kardec, Bezerra de Menezes e
José Marques Garcia, que construíram
juntamente com suas equipes, grandes
obras e deixaram um grande legado ao
espiritismo. Sabiam onde queriam che‑
gar deixando claro a seus colaboradores
qual a missão de cada um e para onde
estavam caminhando.
Ainda existe líder que costuma
comentar que um trabalhador só foi
brilhante porque ele (o líder) permitiu
ou ajudou. Não admite a genialidade
de seus liderados. Infelizmente, ainda
nos deparamos com algumas pessoas
que assumem algum tipo de liderança
e começam a criar regras e controles de
maneira autoritária e personalista. Esque‑
cem a mensagem do Evangelho para se
promoverem, para que se sintam donos
do centro espírita ou órgão de unificação.
Querem mostrar que agora tudo tem

comando! É nesta hora que tudo pode
ir por água abaixo. Muitas pessoas
deixam de frequentar o centro espírita
ou um órgão de unificação, por conta
deste tipo de líder, que quer brilhar
tanto e que acaba tirando o brilho dos
membros de seu grupo.
Ainda existem dificuldades fruto
da desunião, dos descompassos causa‑
dos pelo ciúme, inveja, precipitação,
orgulho, disputas. Sabemos que é ne‑
cessário que o espiritismo esteja cada
vez mais organizado, para uma melhor
produção de eventos, encontros e que
se desenvolva para a adequação dos
novos meios de comunicação que sur‑
gem a todo o momento. No entanto, não
podemos falar de amor e fraternidade
aos espíritas e centros espíritas se o
exemplo não é dado, sobretudo, por nós
mesmos. O tratamento entre trabalha‑
dores espíritas não pode acontecer num
clima de superioridade ou inferioridade
entre as partes envolvidas. Pode haver
divergência de ideias, mas nunca de
ideal fraterno. Os objetivos do espiri‑
VISITE NOSSO PORTAL:

tismo estão acima das meras questões
individuais, locais ou de entendimento.
Renúncia a pontos de vista pode sig‑
nificar valorização em favor da união.
Deus perguntará àquele que possui
alguma autoridade que uso fez dela.
Cada líder responderá pela boa ou má
orientação que der aos membros de sua
equipe. Da mesma maneira, colherá os
frutos de sua solicitude, por conduzi‑
-los ao bem.
Com o tempo vamos conseguir
atingir o grande objetivo da vida, que
é viver a mensagem evangélica da
fraternidade em torno das orientações
do Mestre Jesus “Nisto todos conhe‑
cerão que sois meus discípulos, se vos
amardes uns aos outros”. Busquemos
o propósito de irmanar, aproximar,
confraternizar e compreender uns aos
outros. A verdadeira liderança se faz
espontânea, entre os trabalhadores, para
que todos sejam um. Verdadeiros líde‑
res fazem do limão, uma limonada. Da
casca da laranja, um delicioso bolo, das
sobras de ontem, um belo prato do dia!

www.usesp.org.br
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O ponto de referência
Orson Peter Carrara – use@usesp.org.br
Por que muitos espíritas se fecham
no próprio Centro em que atuam e
não participam de eventos espíritas de
outras casas ou cidades? Medo, insegu‑
rança, acomodação, indiferença?
Não sabemos! E nem nos cabe jul‑
gar, pois um dos pontos marcantes da
Doutrina é a liberdade que se faculta
ao espírita.
Porém, há algo a pensar. Os eventos
sejam encontros ou congressos simples,
palestras ou reuniões, são verdadeiros
referenciais de comparação e análise
do que fazemos e do que fazem nos‑
sos companheiros de outras casas e
cidades.
Não comparação no sentido de
menosprezo pelo que fazem os ou‑
tros, mas comparação no sentido de
encontrarem-se referências para cres‑
cimento próprio e do Movimento. Sim,
pois o intercâmbio, a troca de ideias,
as experiências fortalecem a todos os
envolvidos.
Sendo uma Doutrina de liberdade,
o Espiritismo é interpretado conforme
o amadurecimento e estágio evolutivo

de quem o estuda. E como vivemos
num planeta onde se misturam diversos
estágios de conhecimento, amadureci‑
mento e experiências, todos têm algo a
oferecer. O que sobra em nós, falta em
outro. Do mesmo modo, o que falta em
nós, podemos aprender com os outros.
Só por este motivo temos que valo‑
rizar o intercâmbio entre grupos, pois
sempre há o que aprender e experiên‑
cias a trazer e levar. Mas existem outros
motivos também importantes:
O que dizer sobre a fraternidade que
Jesus busca espalhar sobre o planeta?
E nos negaremos a também sermos
instrumentos desse trabalho?
Nossa experiência, nossos dons
e habilidades ficarão trancados onde
atuamos, sem beneficiar outros que
podem ser beneficiados com aquilo que
fazemos de bom? Não seria egoísmo
que tanto falamos combater?
A Doutrina nos faz tanto bem. Va‑
mos querê-la só para o nosso grupo?
O objetivo não é espalhar a semente
espírita por toda a parte, beneficiando

a humanidade? Pois isso começa da
união entre os próprios espíritas que,
unidos, abrirão novos caminhos.
Quantas habilidades são desco‑
nhecidas pela falta de intercâmbio, de
união?
Procuremos não esquecer que os
Espíritos se manifestam por toda parte,
sem preferências de qualquer espécie,
objetivando despertar as mentes para
a realidade que já é de nosso conhe‑
cimento. E nós vamos querer segurar,
trancar, controlar, como pretensos do‑
nos de uma exclusividade irreal?
Por isso, sempre pensamos na utili‑
dade dos eventos espíritas, de oportu‑
nidades que reúnam os espíritas. Eles
estimulam a fraternidade, abrem cami‑
nhos. E, melhor, se tornam verdadeiros
pontos de referência para muitos que
ali encontram o desabrochar de suas
habilidades e potencialidades.

Caro Dirigente, lembramos que é essencial que
mantenham seus dados cadastrais (endereço completo,
Diretoria da Casa Espírita) atualizados. Gratos.
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.
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EDUCAÇÃO E FAMÍLIA
Adalgiza Balieiro
educacao@usesp.org.br
Solidariedade
A assunção da Solidariedade como
um princípio de conhecimento que se
constrói via o outro, traz à reboque
uma maneira particular de conduzir
qualquer trabalho, orientado pelas
exigências que essa nova ordem com‑
porta. Dessa compreensão é que se
vale o Evangelho de Jesus ao propor
uma maneira de viver com o outro que
resulta numa cultura pela qual seremos
reconhecidos. Assim concebida, a Soli‑
dariedade cria o espaço da convivência
ética, extensão da proposta apresentado
por Jesus, pois sem o outro a ética não
existe.
O princípio da Solidariedade deve

se fazer presente orientando todas as
ações realizadas pelos Departamentos,
cobrindo todos os espaços onde as
pessoas se reúnem para cantar, acolher,
comunicar, estudar, pregar ou divulgar
o Espiritismo, no exercício que visa o
desenvolvimento de suas habilidades
para a convivência cristã. Não nos
esquecendo de que sem o outro nossa
realidade carece de sentido, podemos
facilmente, abandonar o campo das
explicações e dos rótulos que usamos
para valorar o que fazemos, justifican‑
do nossas limitações em materializar
o que dizemos desejar. Assumindo,
humildemente, quão difícil é construir
uma relação orientada pelo princípio da
Solidariedade, falemos do que fazemos,
atentando ao fato do quanto a presença
do outro orienta o nosso agir, conside‑
rando que nosso fazer tem sentido se,
e somente se, o outro nele se constitui
como pessoa com os mesmos direitos
que nos arrogamos possuir.

ESTUDO SISTEMATIZADO
DE DOUTRINA ESPÍRITA
(ESDE)
Mario Gonçalves
esde@usesp.org.br
Reuniões de Estudos Espíritas
É indiscutível o valor do estudo para
aquele que se propõe a conhecer a Dou‑
trina Espírita e vivenciar os ensinos de
Jesus, nosso Mestre. Considerando que o
Espiritismo nos pede uma postura ativa e
responsável pelo nosso desenvolvimento
e que também coloca como imprescindí‑
vel a relação com o outro, para que haja
evolução, perguntamos: como deve ser
uma reunião de estudos espíritas?
Parafraseando André Luiz no prefá‑
cio do livro Estude e Viva: deve ser uma
reunião onde todos são chamados a par‑
ticipar. Falando e ouvindo. Ensinando
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e aprendendo. Este é um dos princípios
metodológicos do ESDE, que também
tem por premissa o estudo metódico,
começando sempre pelas questões mais
simples, encadeando assunto a assunto
e avançando gradativamente.
O desafio de aprendermos juntos
Este será o tema do 4º Encontro Paulista de Monitores do ESDE, que será
realizado nos dias 14 e 15 de julho próxi‑
mo, em Bauru. O objetivo deste evento é
o fortalecimento do ESDE em todo estado;
divulgação deste método de estudo e troca
de experiências entre trabalhadores das
várias regiões de São Paulo. Participe!
Acompanhe pelo nosso site (www.
usesp.org.br ) as notícias sobre esta e ou‑
tras atividades deste departamento. Para
conhecer mais sobre o ESDE, entre em
contato pelo e-mail: esde@usesp.org.br.

EDUCAÇÃO ESPÍRITA DA
INFÂNCIA
Martha Rios Guimarães
infancia@usesp.org.br
Uma das dificuldades enfrentadas pe‑
los trabalhadores da área de infância diz
respeito ao espaço físico utilizado para
as reuniões com as crianças, haja vista
que, de maneira geral, o público adulto é
o privilegiado nesse sentido.
Claro que seria muito bom se todas as
Casas Espíritas tivessem um local exclu‑
sivo para essas atividades, um local que
pudesse ser decorado e pensado para os
menores. Porém, se a situação ideal não
existe, isso não deve ser impedimento para
um trabalho com resultados positivos.
Uma boa dica é a compra de tapetes de
EVA (por serem de borracha são fáceis de
serem higienizados e não provocam aler‑
gia, isso sem contar que são facilmente ar‑
mazenados), coloridos de preferência, que
podem ser complementados por almofadas
de vários formatos e cores. Pronto: está
16
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criado um cantinho gostoso para o dia da
reunião e, de quebra, superamos mais um
obstáculo no desenvolvimento de nossa
tarefa. Bom trabalho a todos!

ESTUDO E EDUCAÇÃO DA
MEDIUNIDADE
Paulo Ribeiro
eem@usesp.org.br
Após ouvir opinião e necessidade do
público que participa de nossos cursos,
elaboramos o trabalho intitulado A Mediu
nidade em um mundo de transição – O
papel de cada um: acolher, consolar e
esclarecer, cujo principal objetivo é pro‑
mover discussões em torno do formato de
trabalho adotado nas reuniões mediúnicas
e como pomover aprimoramento no de‑
sempenho de tarefa tão importante.
Visando uma maior aproximação da
USE, através do Departamento de Estu‑
do e Educação da Mediunidade, com os
trabalhadores do setor já foram agendados
cursos, com a temática acima menciona‑
da, na capital paulista e no interior. Você
pode acompanahr o calendário acessando
nosso site www.usesp.org.br ou pelo tele‑
fone (11) 2950.6554.

MOCIDADE ESPÍRITA
João Thiago Garcia
mocidade@usesp.org.br
Confraternizações de Páscoa
As Mocidades Espíritas do estado
se preparam para as grandes Confra‑
ternizações de Páscoa. Três das quatro
macro-regiões trabalharão com o tema
“Mediunidade” e uma terá como tema
“Juventude em Conflito”. Os eventos
ocorrem simultaneamente no feriado
da Semana Santa, e terão como sede as

cidades de Cubatão (Comelesp), Itapira
(Comecelesp), Araraquara (Comenesp) e
Marília (Comenoesp). Mais informações
sobre os eventos e inscrição no site da
USE (www.usesp.org.br)
Caravana da Amizade
Em retribuição as visitas que rece‑
bemos na COMJESP 2011 na cidade de
Guarulhos, duas equipes do DM/USE
foram conhecer os trabalhos realizados
no Espírito Santo e Goiânia. As chamadas
Caravanas da Amizade, tiveram como des
tino o 28º Congresso Espírita do Estado
de Goiás, e o 32º EMEES – Encontro das
Mocidades Espíritas do Espírito Santo,
ambos realizados no período do Carnaval.
Além da troca e novas amizades,
trouxemos para São Paulo algumas ideias
que nos ajudaram em nosso trabalho com
a juventude espírita paulista. Nossos
agradecimentos aos caravaneiros André
Sanches (Atibaia), Joyce Zittala (Peruí‑
be), Mariane Gimenes (Americana), Sueli
Lima (Bragança Paulista) e Daniel Cássio
(Bragança Paulista).
EECDME
Já estão abertas as inscrições para o
9º Encontro Estadual de Comissão Dire‑
tora de Mocidade Espírita. Com o tema
“SIM JESUS, EU ACEITO” o EECD‑
ME 2012 servirá para motivar os novos
trabalhadores demonstrando as várias
possibilidades, oferecer “novas energias”
e ferramentas aos que já se dedicam ao
movimento jovem espírita ou aos que
sentem o chamado e aceita, o desafio.
Mais informações sobre o tema e ins‑
crições podem ser obtidas pelo site www.
usesp.org.br/eecdme

RELAÇÕES PÚBLICAS E
INSTITUCIONAIS
Merhy Seba rpi@use.com.br
Retomando as nossas considerações so‑
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bre a atuação do setor de Relações Públicas
e Institucionais nas instituições espíritas,
é oportuno lembrar que, mais do que em
outros momentos do movimento espírita,
é preciso se preocupar com a construção
de relacionamentos com os vários públicos
que são pertinentes às casas espíritas.
Tipos de públicos a considerar
Em primeiro plano, visualizamos o
público interno, isto é, os dirigentes, tra‑
balhadores comprometidos com a casa
e causa e os frequentadores assíduos e/
ou esporádicos. São segmentos que têm
importante papel na manutenção, esta‑
bilidade e expansão da casa espírita e,
portanto, precisam estar informados do
que ocorre internamente na instituição e,
também precisam ser e estimulados ao
trabalho voluntário e doutrinário.
Para tanto, o encarregado da área de
Relações Públicas e Institucionais deve
iniciar a elaboração de um Plano de Traba‑
lho que englobe os “sonhos e aspirações”
da instituição, definindo objetivos, dimen‑
sionando ações e responsáveis, gerando,
assim, estratégias para alcançar metas
e objetivos. Cuidemos para que esses
passos jamais sejam tomados por uma só
pessoa, isoladamente, mas por uma equi‑
pe, em conjunto com os integrantes da
Diretoria e colaboradores afinizados com
os objetivos da causa e da casa, incluindo,
obviamente, os vários departamentos,
em especial, o de Comunicação Social,
para que os efeitos sinérgicos se somem,
fortaleçam e formem um todo harmônico.
Público Interno
Tratando-se do público interno, os
meios de comunicação que o atingem,
são vários, porém, acessíveis a quaisquer
instituições: mural, boletim, folder, cartaz
e a palavra expressa por meio da comuni‑
cação interpessoal.
Cabe ao setor de Relações Públicas e
Institucionais administrar as ações apro‑
vadas no Plano de Trabalho e avaliar os
resultados e, na medida da conveniência e
necessidade, redirecionar os esforços, sem
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perder o foco principal e predeterminado.
Ao responder as interrogações: o que
comunicar, a quem, para quê, como, onde,
quando e por quanto, o setor já pode se
considerar detentor de uma ferramenta
indispensável para gerar resultados favo‑
ráveis à instituição.
Na próxima edição, focalizaremos o
público externo – o grande público e
seus segmentos.
Entre em contato conosco. Você já
desenvolveu esses tipos de ações? Como
fez? Que resultados colheu?
Conte-nos a sua experiência. Com‑
partilhe.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍ‑
RITA
Aylton Paiva
sapse@usesp.org.br
Na reunião do Conselho Federativo
Nacional, do qual a USEESP é membro
integrante e participante, foi aprovado, em
12/04/2007 o Plano de Trabalho para o
Movimento Espírita Brasileiro, relativo
ao período de 2007 a 2012.
Como, ainda, estamos no decorrer
de 2012 vamos continuar focados nas
propostas. Foram propostas sete diretrizes. Na área da Assistência e Promoção
Social Espírita a Diretriz 7 propõe:
A Participação na Sociedade.
Objetivo: Participar de forma mais
acentuada junto à sociedade organizada e
aos órgãos do Poder Público, contribuindo
no encaminhamento de assuntos de inte‑
resse social, sempre de forma compatível
com os princípios espíritas.
Justificativa: Cabe ao Movimento
Espírita, através de seus representantes,
colaborar, tanto quanto possível, na aná‑
lise e no encaminhamento de assuntos de
interesse social, levando a contribuição e
o posicionamento da Doutrina Espírita.

Ações e Projetos (Sugestões para
as atividades das Instituições Espíritas)
- Promoção e realização de cursos,
encontros e seminários, visando o escla‑
recimento aprofundado sobre o assunto,
aos trabalhadores 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.
“(...) Quando, bem compreendido, se
houver identificado com os costumes e
as crenças, o Espiritismo transformará
os hábitos , os usos, as relações sociais
(...) - Fénelon. ( O Livro dos Espíritos, 88.
ed. FEB, 200. Questão 917.)
( O encarte do Plano foi distribuído na
revista Reformador e encaminhado para
todos os Órgãos do Movimento de Uni‑
ficação, Centros e Entidades Espíritas)
A USEESP participou intensamente
desse Plano e está desenvolvendo esfor‑
ços para a sua execução em nosso Estado,
sobretudo com a divulgação, estudos e
aplicações do Manual de Apoio do Servi‑
ço de Assistência e Promoção Social Espí‑
rita, que traz o embasamento Doutrinário
Espírita, legal e prático para a atuação
nessa área. Ressalte-se que, atualmente,
há um elenco de leis, decretos e normas
disciplinando a ação social, especialmente
quando há vínculo com órgãos públicos.
Essa proposta de ação social está
fundamentada no Manual de Apoio do
Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita que contou com importante
participação da USEESP, destacando-se
o fornecimento do texto básico, o livro
Serviço Assistencial Espírita, que, devida‑
mente aprimorado por ela e demais fede‑
rações é divulgado pela Área do Serviço
de Assistência e Promoção Social Espírita
do Conselho Federativo Nacional da FEB.
O Manual de Apoio do Serviço de
Assistência e Promoção Social Espírita
pode ser adquirido na livraria da USEESP
ou na livraria da FEB.
17

Março/Abril de 2012

Dirigente Espírita

EVANGELHO NO LAR E NO CORAÇÃO
É natural que nos preocupemos com
a sustentação da campanha do Evangelho
no Lar e no Coração e também com a sua
expansão para que alcance maior número
de famílias no centro espírita. Cuidar da
harmonia do lar é uma das condições es‑
senciais para a construção de um mundo
melhor. Afinal, a família é a menor célula
da sociedade e com a sua transformação, a
Humanidade se renovará em seus padrões
morais.
Pergunta: Como dar maior impulso
à campanha do Evangelho no Lar e no
Coração?
Resposta: A campanha apresenta
dois apelos distintos, embora integrados.
Relembremos o mote da campanha:
Evangelho no Lar e no Coração: Faça e
ensine a fazer.
O primeiro apelo: Faça o evangelho
no lar
É dirigido àqueles que ainda não fazem,
isto é, às pessoas que apesar de frequenta‑
rem o centro espírita não pratiquem ou às
pessoas que, pela primeira vez adentrem o
centro espírita e desconhecem esse tipo de
reunião no lar e os benefícios que ela pro‑
porciona. Nesse caso, a ação dos dirigentes
espíritas é decisiva, pois a programação de
atividades semanais proporciona várias
oportunidades para dar visibilidade e es‑
clarecimento sobre a campanha. É preciso
persistir nesse processo, pois embora o
centro espírita tenha uma frequência de
pessoas assíduas, sempre existe um per‑
centual de novatos, visitantes.
O segundo apelo: Ensine a fazer o
Evangelho no lar
É destinado àqueles que fazem e que
podem ensinar as famílias que ainda
não fazem. Nesse caso, o centro espírita
prepara palestras próprias com finalidade
de orientação e simultaneamente formar
equipes específicas para atender às famílias
solicitantes.
A expansão da campanha do Evan‑
gelho no Lar e no Coração repousa não
só no trabalho dos dirigentes dos centros
espíritas que, por força das circunstâncias,
promovem a campanha, interagindo com
18
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Merhy Seba
rpi@use-sp.org.br
os vários departamentos existentes no
centro espírita, mas também nas mãos das
famílias espíritas que praticam o Evan‑
gelho no Lar e no Coração e que podem
ensinar a fazer.
Essas iniciativas são de fundamental
importância para a manutenção da campa‑
nha e a sua expansão para que alcancem o
maior número de famílias – são ações que
independem de investimentos materiais,
bastando conhecimento, tempo e boa

vontade. Em várias oportunidades nos
centros espíritas, pode-se comentar sobre
a campanha e, assim, gerar condições
favoráveis que despertam o interesse e
facilitam a implantação dessa atividade
nos lares.
Na próxima edição, abordaremos o
papel da Mídia espírita (interna e externa)
na divulgação dessa campanha.
Contribua, fale conosco a respeito de
suas experiências nesse campo.
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Curso de Educação Espírita da Infância reúne mais de uma centena de
trabalhadores
Foi realizado em 26 de fevereiro de
2012, no CE Gabriel Ferreira (casa unida
à USE Regional SP), o já tradicional curso
de Formação de Educadores Espíritas da
Infância, cujo objetivo é capacitar tarefei‑
ros para as reuniões de estudo espírita para
crianças. Com um programa totalmente
pautado na base kardequiana o curso fala
sobre planejamento, elaboração de aulas e
recursos didáticos, entre outros assuntos
inerentes ao setor.
Estiveram presentes mais de cem
pessoas vindas de Boqueirão, Campo
Limpo, Cotia, Guarulhos, Holambra, Ma‑
rília, Praia Grande, Ribeirão Pires, Santo
André, Santos, São Paulo, São Vicente,
Serra Negra e Taboão da Serra. “Eu e
minha esposa ficamos verdadeiramente
felizes por participar do curso porque
aprendemos muito e achamos tudo muito
interessante”, comenta Eduardo Cicconi,
da capital paulista.
USE Regional São Paulo elabora
calendário de Oficinas
A USE Regional São Paulo realizará
em 2012, sempre aos terceiros sábados
do mês, na parte da manhã, oficinas que
visam oferecer informações para o bom
desempenho de atividades. Já estão agen‑
dados os seguintes temas: Como estudar o
Livro dos Espíritos, Atendimento Frater‑
no na Casa Espírita, Comunicação Interna
na Casa Espírita, Kardec e Unificação,
Literatura Espírita, entre outros temas.
As atividades são destinadas a dirigen‑
tes, trabalhadores e interessados em geral
e mais informações podem ser obtidas no
site www.useregionalsp.com.br.
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15º. Congresso Estadual de Espiritismo
“Solidariedade – uma outra forma de conhecer”
Tudo pronto para o Congresso da USE
em Franca, de 28 de abril a 1º de Maio
de 2012. As inscrições estão encerradas
e há a projeção de evento para 800 con‑
gressistas acompanhando os seminários,
que desenvolverão os temas do conteúdo
central “Solidariedade uma outra forma
de conhecer”. Somando-se aos que par‑
ticiparão das oficinas programadas e da
programação pública, conferências e noite
artístico-cultural, a previsão é de que 2000
pessoas transitem pelo evento. A comuni‑
dade espírita francana se prepara com cari‑
nho e zelo para a recepção dos visitantes,
assegurando clima de confraternização e
aprimoramento para os dias do congresso.
O conteúdo
Nosso Congresso está sendo pensado
como uma oportunidade para estudo e
reflexão que nos permitam conceber os
conteúdos espíritas e orientem alternati‑
vas de ação para o momento que vivemos.
Desejamos tornar claras e inequívocas as
contribuições oferecidas pela Doutrina
dos Espíritos, entendendo-as como ele‑
mentos definidores e indispensáveis à
construção de uma nova mentalidade na
compreensão e trato da realidade. Para
tanto, pensamos que a racionalidade com
que medimos e pesamos todas as coisas
deva ser desvelada em sua historicidade
e identificada nas variadas formas em que
se apresenta, disponibilizando a todos seu
suporte teórico e desdobramentos sem o
que, pensamos, não podemos pretender
o surgimento de relações responsáveis e
comprometidas entre os humanos e suas
ações.
Inúmeros são os caminhos; todos con‑
tribuem para a inteligibilidade do mundo
em que vivemos; temos que escolher.
Optamos pela via de acesso à compre‑
ensão da construção compartilhada do
mundo ser subsidiária de uma concepção
de conhecimento e de sua racionalidade
que orientam as ações daqueles que o
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constroem. Por essa razão, a compreensão
da gênese desse conceito e a extensão de
suas práticas nos parecerem valorosas e
frutíferas. Optamos por ela, considerando
que estamos tão acostumados a conceber
conhecimento como um princípio de
ordem sobre as coisas e sobre os outros,
que é difícil imaginarmos uma forma de
conhecimento que funcione como princí‑
pio de solidariedade.
A partir do exposto teremos no con‑
gresso abordagens para os conteúdos do
tema, certos de que a competência de
âncoras e congressistas poderá clarear e
ordenar as ideias contribuindo para uma
melhor compreensão dos fatores determi‑
nantes da conduta humana.
Assim, para desenvolver o tema cen‑
tral teremos os seguintes conteúdos:
“Evangelho - Facilitador de Aprendi‑
zagens Solidárias”, por Alberto Ribeiro
Almeida, de Belém -PA; “Sistemas – Um
Modelo de Convivência Solidária”, por
Haroldo Dutra Dias, de Belo Horizon‑
te – MG; “Mente e Corpo - Relações
Solidárias”, por André Luiz Peixinho, de
Salvador – BA; “Espiritismo - Sustenta‑
ção Solidária de Diferentes Realidades”,
por Antonio César Perri Carvalho, de
Brasília - DF; e a conclusão dos trabalhos
– “E agora, por que te deténs?”, questão
que será encaminhada por André Luiz
Peixinho.
As oficinas
O Congresso oferecerá oficinas de áre‑
as 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 ofi‑
cinas nas áreas do Estudo Sistematizado
da Doutrina Espírita - ESDE, Comunica‑
ção Social Espírita, Infância, Mocidade,
Serviço de Assistência e Promoção
Social Espírita (SAPSE), Mediunidade,

Divulgação do Livro Espírita, Educação
Espírita da Infância e Educação e Famí‑
lia, Gestão na Casa Espírita, Unificação,
Evangelho no Lar, Assistência Espiritual
e Atendimento Fraterno. As instituições
espíritas especializadas que participarão:
Associação Jurídico-Espírita do Estado de
São Paulo (AJE-SP), Associação Médico‑
-Espírita de São Paulo (AME-SP), Asso‑
ciação dos Psicólogos Espíritas (Abrape),
Liga dos Pesquisadores de Espiritismo
(LIHPE), Centro de Cultura, Documenta‑
ção e Pesquisa do Espiritismo - Eduardo
Carvalho Monteiro (CCDPE-ECM), Rede
Boa Nova de Rádio, Conselho Espírita
Internacional (CEI), Federação Espírita
Brasileira (CFN da FEB), Instituto Espí‑
rita de Estudos Filosóficos (IEEF).
Alterações de programa
O programa do congresso está sofren‑
do duas alterações ocasionadas por moti‑
vos relevantes que impedem a presença de
companheiros não obstante os esforços das
partes envolvidas. Desta maneira, temos a
inserção de Haroldo Dias Dutra como um
dos âncoras para desenvolvimento dos se‑
minários e a participação de Heloísa Pires
para proferir a conferência sobre o tema
“Espiritismo – estudo e prática”.
Informações
Haverá refeições e lanches no local;
opção de restaurantes próximos, a preços
populares. As indicações de hotéis encon‑
tram-se no site, sugerimos o Imperador
Palace Hotel ou o Tower Franca Hotel,
com preços accessíveis e bem próximos
ao local do evento. Informações pelo te‑
lefone (11) 2950.6554, secretaria da USE,
em SP; (16) 3724-3178 (USE de Franca),
no site: www.usesp.org.br (onde estão fa‑
tos e curiosidades de Franca e o programa
geral do congresso) e e-mail: congresso@
usesp.org.br . Assessoria de Imprensa do
15° Congresso, com o Jornalista A. J.
Orlando - e-mail: ajorlando@uol.com.br

