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Editorial
USE: 65 anos

Criada em 5 de junho de 1947 com obje-
tivo de unir os espíritas paulistas, preservar 
a base doutrinária (segundo os preceitos dei-
xados pelo Codificador Allan Kardec) e ser 
a entidade federativa responsável pela unifi-
cação no maior estado do país, a União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 
tem o mérito de favorecer a aproximação dos 
espíritas e propiciar a troca de experiências; 
proporcionar maior estabilidade e eficácia 
do  movimento espírita, desestimulando a 
disseminação de práticas exóticas e evitar 
o desvirtuamento do Espiritismo por conta 
de personalismos.

A forma de ação se dá sempre pela troca 
de experiências, sem imposição ou interfe-

rência na forma de trabalho das instituições 
unidas, tal como sugeriu Kardec quando 
afirmou “esses grupos, correspondendo‑se 
entre si, visitando‑se, permutando obser-
vações, podem, desde já, formar o núcleo 
da grande família espírita, que um dia 
consorciará todas as opiniões e unirá os 
homens por um único sentimento: o da 
fraternidade, trazendo o cunho da caridade 
cristã”. Por tudo o que ela representa para 
as Casas Espíritas e para o Espiritismo, 
acredito que seus 65 anos devem ser moti-
vo de verdadeira comemoração e estímulo 
para continuarmos nossa doação em prol 
desse movimento tão importante para o 
Espiritismo. 

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)

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)

Nota da Redação: Esta edição traz para o leitor dois encartes (que não recebem numeração do jornal): o suple-
mento “Como Fazer” e o “15º Congresso da USE”. Pensamos que a providência pode facilitar o desmembramento 
e uso em separado de ambas as matérias.
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Mensagem da Presidência

Tarefas e Responsabilidades

José Antônio Luiz Balieiro – use@usesp.org.br
Registro a alegria de um trabalho em conjunto, 

ao lado de pessoas dedicadas e envolvidas com 
tarefas e responsabilidades junto à causa espírita 
e ao trabalho de unificação, que promove o bem 
comum e a expansão do movimento espírita. 
Dificuldades aconteceram é claro, porém a 
determinação, o denodo e a clareza na busca dos 
objetivos, tornaram possível a realização das 
propostas e da vivência do ideal. Difícil o trajeto 
sem coragem e amor, facilitado o serviço com 
desprendimento e confiança. No planejamento 
foram estabelecidas diretrizes básicas para a 
manutenção, sustentação e adequação de nossa 
sede social; para o enriquecimento das atividades 
doutrinárias, pedagógicas, sociais e culturais 
desenvolvidas pelos departamentos e pela própria 
administração; para a ampliação do projeto 
celeiro facilitador do processo de conhecimento, 
convivência e multiplicação de experiências 
múltiplas que ocorrem nas casas unidas e órgãos 
de unificação; para o fortalecimento do trabalho 
federativo e identificação com o programa de 
trabalho para o movimento espírita brasileiro, 
projetado, aprovado e difundido pelo Conselho 
Federativo Nacional da Federação Espírita 
Brasileira, do qual a USE é parte integrante e 
participativa; para a procura de parcerias que vivem 
em nosso diapasão e são comprometidas com o 
desenvolvimento de seres humanos e a fidelidade 
para com a Codificação Espírita; para a valorização 
do caminhar em novos ares que permitem a 
aproximação e identificação de todos com os 
princípios da educação e do Evangelho de Jesus.

Trabalho prazeroso que exigiu tempo e 
esforço, onde o alcance de metas somente 
aconteceu pela competência e dedicação dos 
envolvidos. Foi possível evitar na maioria das 
vezes o procedimento heroico dos bombeiros para 
apagar incêndios, atendendo‑se ao planejamento 
que sempre favorece o aproveitamento de tempo 
evitando re‑trabalho. Flexibilidade, adequação, 
ajustes, em clima de transparência e credibilidade, 
sempre movimentaram os espaços de convivência. 
É muito interessante trabalhar em ambientes 
assim alimentados. No período a nossa federativa 
realizou dois congressos estaduais nas cidades de 
Serra Negra e Franca, em junho de 2009 e abril/
maio de 2012, respectivamente. As presenças 
muito significativas, em ambos, mais de 1.300 
e 1.100 pessoas, representando mais de cem 
cidades, uma dezena de estados da federação. 
Os seus temas centrais “Vivência no amor, pelos 
caminhos da educação” e “Solidariedade – uma 
nova forma de conhecer”, firmaram propósitos 
da USE (com a Codificação Espírita, Educação 

Moral e Promoção Humana), estabelecidos na 
última década do século passado e que as suas 
administrações têm procurado atender, a que agora 
se finda fez do compromisso luta constante.

Os congressistas que ofereceram brilho e 
prestígio aos dois eventos estaduais, através de 
procedimentos e manifestações firmaram o bem 
estar que eles promoveram no estado. Como eles 
são decorrências do pensar e agir da administração 
da federativa, a postura significa respaldo à equipe, 
e assim foi entendida, chamando à gratidão. 
Congressos em si não são fins (é óbvio que têm 
finalidades!), mas sim são meios para firmar 
princípios, marcar posições, definir períodos, 
projetar e estabelecer caminhos para comunidades 
sequiosas de progresso. Mostra o Espírito Bezerra 
de Menezes interessante linha de estilo e ação para 
guiar a nossa conduta. Diz ele que do ponto de  
vista material há o “querer”, após o “saber querer” 
e como consequência o “lutar para ter”. Recomenda 
ainda completando o raciocínio que para o “querer” 
é bom que a ação seja ambientada em uma “vida 
simples”, para o “saber querer” é interessante que 
seja alcançado com “trabalho ativo”; e finaliza 

lembrando que o “lutar para ter” sempre deve 
visar como objetivo maior a condução ao estado 
de “consciência tranquila”. Penso que os nossos 
passos percorreram essa trilha. Talvez por isso 
conseguimos chegar e temos a sensação da tarefa 
cumprida com responsabilidade, a consciência 
tranquila. 

Enfim é hora de agradecer. Ao Pai Amantíssimo, 
Senhor de nossa Vida. Ao Mestre Querido, Jesus, 
guia e modelo. Aos nossos Benfeitores e Amigos 
Espirituais que facilitam o entendimento e a 
convivência com Allan Kardec, o Codificador, a 
quem dedicamos reconhecimento e admiração. Ao 
Dr. Bezerra de Menezes que nos acalenta, envolve e 
impulsiona para as tarefas de unificação. Agradecer 
e registrar o afeto a todos e todas presentes em 
todas as jornadas, firmes nos propósitos e apoios, 
prontos em todos os momentos: Julia Nezu 
Oliveira, Neli Del Nery Prado, Neyde Schneider, 
Aparecido José Orlando, Hélio Alves Correa, João 
Thiago Garcia, Rosana Amado Gaspar, Adonay 
Fernandes de Andrade, Ortiz Fraga, aos diretores 
de departamentos e assessores, aos companheiros 
e amigos das lides unificacionistas.

2009/2012 – Um mandato com tarefas e 
responsabilidades que chega ao seu final
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Perfil

José da Conceição de Abreu , mais conhecido por Zezinho, é natural da cidade de 
Santos tendo nascido em 8 de dezembro de 1944. Foi criado em berço católico, 
mas como teve poliomelite aos 3 meses de idade, foi levado a benzedeiras e 
curadores, seus primeiros contatos com o Espiritualismo. Cursou Contabilidade 
e casou-se com Irene – que conheceu na Mocidade Espírita –, com quem teve 
os filhos Daniel, Fabiano, Scheila, Gustavo e Leonardo, todos eles levados para 
Casa Espírita desde pequenos e ainda hoje frequentadores da Casa Espírita. 
Conscientes da importância da militância do pai no movimento espírita, o auxiliam 
discretamente no desenvolvimento das atividades. Conheça, nas próximas linhas, 
um pouco mais sobre sua história.

Dirigente Espírita: Desde pequeno 
você teve contato com o Espiritualismo, 
através das benzedeiras, mas como foi seu 
contato inicial com a Doutrina Espírita?

José da Conceição de Abreu (Ze-
zinho): No início da década de 60 fre-
quentávamos, em São Vicente, o Centro 
Espírita Caridade Luz e Amor (que existe 
até hoje). O genro de minha madrinha, 
Nelson de Oliveira, começou a frequentar 
esse centro e foi levando a família. Como 
minha madrinha desencarnada começou a 
se comunicar, minha mãe passou a ir e eu 
também e ali permanecemos por mais de 5 
anos. Nesse tempo, eu ia mais para receber 
o passe e minha madrinha costumava falar 
comigo, me motivando a ir semanalmente. 
Àquela época a instituição trabalhava só 
com atividade mediúnica e eu cheguei a 
colaborar nas reuniões. 

DE: Relate seus primeiros trabalhos na 
seara espírita.

Zezinho: Em 1974 participava da As-
sociação do Moço Espírita (AME) e fui 
convidado a participar da Sociedade As-
sistencial Ninho de Amor (SANA) e logo 
assumi a coluna diária no jornal Cidade 
de Santos, permanecendo nessa tarefa até 
o ano de 1986, quando o jornal deixou de 
circular. Curiosamente, desse período para 
cá sempre estive ligado à comunicação. 
Em 1982 fiz curso de locução e em 1983 
iniciava o programa “Espiritismo Hoje”, 
pela Rádio Clube de Santos, permanecen-
do no ar por 26 anos (até 2010). Em 2007 
iniciava o programa “Muitas Vidas“, pela 
TV Santa Cecília, permanecendo no ar até 
hoje. Dessa forma, toda tarefa no meio es-
pírita sempre foi na área da comunicação, 
e diversas outras tarefas.

DE: Nesta caminhada, obviamente, 
teve a companhia de outros companheiros.

Zezinho: Seria difícil citar companhei-
ros individualmente, porém, aquele que 
marcou bastante minha participação no 
movimento espírita foi sem dúvida o prof. 
Altivo Ferreira, mesmo tendo ido residir 
em Brasília (como membro da Federação 
Espírita Brasileira e com sua atividade 
dentro da Receita Federal) foi, sem dúvida 
alguma, muito importante partilhar de sua 
amizade pelos ensinamentos que passava, 
tendo em vista sua experiência.

DE: Você se recorda como chegou até 
a USE?

Zezinho: Tudo começou em 1974 
quando fui representar a SANA junto 
à União Municipal Espírita de Santos 
(UMES), entretanto, só vim a conhecer a 
USE no final da década de 80, na gestão 
do Schiliró, junto ao CDE.

DE: Conte um pouco sobre sua forma 
de participação no movimento de unifi-
cação.

Zezinho: Aos poucos fui me envol-
vendo de tal maneira que, quando do 
surgimento da ABRAJEE (entidade des-
tinada a unir os divulgadores espíritas), 
em 1979, participei de Congresso no Rio 
de Janeiro, em função da coluna no jornal 
Cidade de Santos, e passei a acompanhar 
todos os congressos e encontros que havia 
pelo Brasil. Em 1990 ingressei no CRE – 
Conselho Regional Espírita da Baixada 
Santista e assim, começou uma nova etapa 
junto à Use Estadual, não parando mais. 
A importância dessa atuação foi ver uma 
outra panorâmica do movimento espírita, 
com o estado de São Paulo pulsante e, 
como consequência, houve uma motivação 

maior para permanecer nessa jornada. Há 
ainda o lado humano dessa relação, uma vez 
que representamos uma região, levando e 
trazendo informações e orientações para in-
crementar o movimento espírita da região.

DE: Qual a importância da USE, em 
sua opinião?

Zezinho: Através de suas ações cons-
trutivas, no sentido de agregar pessoas 
e instituições ela proporciona união dos 
espíritas, a consequente unidade no movi-
mento espírita e sua unificação paulatina, 
trazendo mais segurança doutrinária e 
objetividade nas ações das casas espíritas, 
fortalecendo a base dentro dos postulados 
de Kardec e estimulando, acima de tudo, 
o trabalho em equipe através dos vários 
órgãos.  Sem contar que para efeito das 
ações dos espíritas dentro da sociedade 
acaba por ser muito importante tendo 
em vista a forma que as casas espíritas, 
através da Promoção Social atuam junto 
à comunidade de forma sempre destacada 
como exemplar. 

DE: Suas considerações finais, por 
favor.

Zezinho: Torna‑se difícil comentar algo 
sobre a USE e nossa participação junto a 
ela. Porém, ao longo desses mais de 30 anos 
dentro do movimento espírita, sinto‑me 
motivado a continuar pois tempo virá em 
que precisaremos nos afastar dando espaço 
para outros companheiros que virão nos 
substituir. Esperamos que tenham a mesma 
vontade e determinação com que sempre 
cumprimos essa tarefa de representar a 
Regional da Baixada Santista e Vale do Ri-
beira. Aliás, vale a pena frisar que – acredito  
– nunca faltei a uma reunião e apenas em 
uma cheguei atrasado.
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15º Congresso Estadual de Espiritismo 
da USE, em Franca-SP

A.J. Orlando e Julia Nezu – use@usesp.org.br

Foi realizado entre os dias 28 
de abril a 1 de maio de 2012, o 15º 
Congresso Estadual de Espiritismo 
da União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo – USE, no 
Educandário Pestalozzi, na cidade de 
Franca, interior do Estado de São Pau-
lo, com o tema central “Solidariedade 
– uma  outra forma de conhecer, em 
correalização com as USEs Regional 
e Intermunicipal de Franca, com parti-
cipação de 1.119 pessoas provenientes 
de nove estados brasileiros. Além 
de palestras, o evento contou com 
atrações artísticas, livraria, alimenta-
ção e muito mais, em uma estrutura 
totalmente focada no acolhimento 
solidário a todos os presentes.

A abertura se deu na noite do dia 28 
de abril com a participação do Coral 
Tia Nina, do Centro Espírita Tia Nina 
e do Coral Sol Maior, do Grupo Espí-
rita Luz e Amor, que juntos cantaram 
sob a regência da maestrina Hosana 
Janaína de Oliveira, inclusive o Hino 
Nacional Brasileiro. A mesa de aber-
tura do congresso foi formada pelos 
Presidentes da USE José Antonio Luiz 
Balieiro e da Federação Espírita Bra-
sileira, Nestor Masotti que saudaram 
os congressistas. Ainda, na mesa o 
Presidente da Fundação Educandário 
Pestalozzi Cleber Novelino que fez o 
uso da palavra, o Presidente da Comis-
são Executiva da USE Intermunicipal 
de Franca Eurípedes Valentim Ferreira 
que proferiu a prece de abertura do 

conclave e as presenças do Deputado 
Federal e representante das autori-
dades Dr. Marco Aurélio Ubiali e o 
conferencista Divaldo Pereira Franco. 

Na abertura foi lida e apresentada 
no telão a correspondência do Secre-
tário Particular do Governador do 
Estado de São Paulo Geraldo Alkimin, 
Marco Antonio Castello Branco, da-
tada de 17/4/2012, com os agradeci-
mentos do Governador pelo convite 
e enviando os seus cumprimentos 
aos organizadores e participantes do 
evento.

Os Presidentes da Federação Es-
pírita do Paraná Luiz Henrique da 
Silva e da União Espírita Mineira 
Marival Veloso prestigiaram o even-
to. A equipe de gravação de vídeos 
da FEP filmou as conferências e os 
seminários, colocando os respecti-
vos vídeos à disposição do público 

durante o congresso. 
A conferência de abertura do 

congresso foi proferida por Divaldo 
Pereira Franco e na noite da segunda-
‑feira, dia 30, a conferência da He-
loisa Pires. No período da manhã 
do domingo, o médico homeopata e 
terapeuta transpessoal Alberto Ribeiro 
de Almeida, apresentou o seminário 
“Evangelho, facilitador de Apren-
dizagens Solidárias”e na parte da 
tarde, o seminário do Juiz de Direito 
de Contagem, MG, tradutor do Novo 
Testamento, Haroldo Dutra Dias com 
o tema “Sistemas, um modelo de Con-
vivência Solidária”.

Na manhã da segunda‑feira, o mé-
dico, filósofo, psicólogo e presidente 
da Federação Espírita da Bahia André 
Luiz Peixinho trouxe o seminário 
“Mente e Corpo – Relações Solidá-
rias” e foi o responsável pela conclu-
são dos trabalhos, após o seminário do 
último âncora, Antonio Cesar Perri de 
Carvalho que apresentou “Espiritismo 
– Sustentação Solidária de Diferentes 
Realidades”, enfeixando, assim, a 
temática do congresso. Cesar é Vice-
‑Presidente da FEB, Secretário Geral 
do Conselho Federativo Nacional da 
FEB e Diretor do Conselho Espírita 
Internacional(CEI). Todos os vídeos, 
com as conferências e seminários, 
encontram‑se à venda na livraria da 
USE‑SP (e‑mail: use@usesp.org.br).

Antecedendo a conferência de He-
loisa Pires foi realizada a apresentação 

Dilvado Pereira Franco, abriu o Congresso 
tratando do tema central
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musical com a cantora lírica e instru-
mentista de música popular e erudita 
Anastasha MecKenna, que deu um 
show de interpretação, emocionando a 
todos. Foi uma revelação para os pau-
listas que na maioria não a conheciam. 
Veio acompanhando o professor Cesar 
Reis, do Lar Fabiano de Cristo que 
apresentou aos congressistas o cartão 
de crédito “ O BEM”, cuja parceria de 
divulgação está fechando com a USE.

Homenagens aos expoentes do 
Espiritismo na região de Franca

Foram homenageados José Mar-
ques Garcia, Tomás Novelino, Agnelo 
Morato, os três de Franca e Eurípedes 
Barsanulfo, de Sacramento, ilustre espí-
rita que influenciou os três primeiros e 
contribuiu para que a cidade de Franca 
se tornasse a cidade mais espírita do 
Brasil em números percentuais.

O historiador e membro da USE 
Intermunicipal de Franca Adolfo 
Mendonça Júnior, que realizou a sua 
dissertação de mestrado sobre José 
Marques Garcia prestou‑lhe home-
nagem, na abertura dos trabalhos de 
domingo. José Marques Garcia, que é 
nome de uma das ruas em que se lo-
caliza o Educandário Pestalozzi, local 
do Congresso, juntamente com o Cel. 
Martiniano Francisco de Andrade, que 
“talvez tenha sido o primeiro espírita 
da cidade”, fundam o Centro Espírita 
Esperança e Fé, o primeiro centro es-
pírita de Franca, que tinha o objetivo 
de estudar e difundir o Espiritismo na 
cidade e região.Fundou também o jor-
nal A Nova Era, o Hospital Psiquiátri-
co Allan Kardec e a Fundação Espírita 
Allan Kardec. Era médium receitista e 
incentivava o Teatro Espírita Infantil. 
Desencarnou em 1942.

financeiras, as reduções ocorridas ao 
longo do tempo e sua situação atual. 
Usou os fatos da Fundação para apre-
sentar as características e as virtudes 
de Novelino e Aparecida.

A Vice‑Presidente da USE e Pre-
sidente do Centro de Cultura, Docu-
mentação e Pesquisa do Espiritismo 
Eduardo Carvalho Monteiro (CCDPE-
‑ECM), de São Paulo, Julia Nezu 
fez a homenagem ao apóstolo da 
comunicação e da unificação Agnelo 
Morato, de Franca, desencarnado em 
1994, aos 84 anos de idade, deixando 
uma extensa folha de trabalho na seara 
espírita. Colaborou por cinquenta e 
dois anos no Jornal Nova Era e por 
quase trinta anos no Centro Espírita 
Esperança e Fé. Foi jornalista, den-
tista, músico, orador, poeta, radialista, 
redator do Jornal Nova Era, provedor 
do Hospital Allan Kardec e membro 
da USE de Franca por 20 anos, desde 
1948 logo após a fundação daquele 
órgão da USE. Foi autor de músi-
cas, peças teatrais, novela, autor de 
livros, articulista de diversos jornais 
leigos aos quais levava a mensagem 
espírita, programas radiofônicos, além 
de ter fundado diversas instituições 
espíritas.

Antes do último seminário do Con-
gresso, no dia 1º de maio, dia come-
morativo do aniversário de Eurípedes 
Barsanulfo, o Presidente da USE e do 
Congresso José Antonio Luiz Balieiro 
prestou-lhe homenagem narrando a 
vida e obra daquele que foi cognomi-
nado o “apóstolo da caridade”, pela sua 
vida dedicada a educação das crianças 
carentes, aos doentes e sofredores da 
população humilde de Sacramento. 
Eurípedes foi professor, poliglota, 
farmacêutico, homem de vasta cultura, 

Com muita emoção, Cleber Nove-
lino fez a homenagem a seu pai, Tomás 
Novelino, e a sua mãe, Aparecida. O 
casal espírita foi o fundador da Escola 
Pestalozzi, após Tomás ter sido aluno 
de Eurípedes Barsanulfo, na cidade de 
Sacramento, MG, e aluno interno de 
orfanato dirigido por Anália Franco, 
em São Paulo, Capital. As atividades 
educacionais começaram em 1944. 
Cleber Novelino fez a homenagem 
contando a história do hoje, Fundação 
Educandário Pestalozzi, desde 1945. 
Suas ampliações, suas dificuldades 

Alberto Ribeiro Almeida 
falou sobre “Evangelho – Facilitador  

de  Aprendizagens Solidárias”

Heloísa Pires expôs 
“Espiritismo – Estudo e Prática”
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numa sociedade de muitas pessoas 
simples. Eleito vereador da Câmara 
Municipal, em que permaneceu dois 
mandatos trienais, contribuiu de forma 
decisiva para o progresso da cidade. 

O CCDPE‑ECM realizou uma 
exposição com dezesseis banners con-
tendo os relatos da vida, obra e fotos 
históricas dos quatro homenageados, 
expostos no espaço de circulação em 
frente a livraria do Idefran.

Oficinas das Instituições Espíri-
tas Especializadas e dos Departa-
mentos da USE

Na tarde da segunda‑feira, dia 30 
de abril, foi a vez das oficinas planeja-
das para o Congresso. Representantes 
dos diferentes departamentos da Dire-
toria Executiva da USE e de entidades 
especializadas realizaram trabalhos 
de apresentação de diversos assuntos, 
considerando suas especialidades. Na 
oportunidade, o congressista escolhia 
a oficina que desejava participar.

Dos departamentos da USE parti-
ciparam: “Sabemos o que precisamos 
saber para a prática da Assistência 
Social Espírita?”, departamento do 
Serviço de Assistência e Promoção 
Social Espírita; “Objetivos, histórico 
e funcionamento do ESDE”, depar-
tamento do Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita; “Inclusão: uma for-
ma de solidariedade”, departamento 
da Infância; “Como fazer campanhas 
publicitárias espíritas”, departamento 
de Comunicação; “Mediunidade no 
mundo em transição: o papel de cada 
um – acolher, consolar e esclarecer”, 
do departamento de Estudo e Prática 
da Mediunidade; “Solidariedade: é 
conversando que a gente se entende”, 
departamento de Atendimento Espiri-

tual no Centro Espírita; “Campanha 
Permanente do Evangelho no Lar e 
no Coração”, departamento de Aten-
dimento Espiritual no Centro Espírita 
– Setor de Evangelho no Lar; “Técnica 
de avaliação de dados ou textos”, de-
partamento do Livro; “Trabalhemos 
juntos e unamos nossos esforços”, 
departamento de Mocidade; “Apren-
dendo Evangelho”, departamento de 
Educação.

Das entidades especializadas, foram 
realizadas oito oficinas: “Conciliação, 
possibilidades e limites, como ajudar 
o próximo diante do conflito familiar”, 
da Associação Jurídico‑Espírita – São 
Paulo (AJE‑SP), apresentada por Tiago 
Cintra Essado e Rogério Barbosa de 
Castro; “A Importância da Filosofia no 
Espiritismo”, oficina apresentada pela 
Astrid Sayegh e sua equipe do Instituto 
Espírita de Estudos Filosóficos; “Vida e 
obra de Hernani Guimarães Andrade”, 
da Associação Médico‑Espírita de São 
Paulo (AME‑SP), por Mário Peres, 
Ney Prieto Peres, Alcione Novelino 
e  outros membros da AME‑SP; “De 
Kardec a web com conteúdo, tecno-
logia e humanização”, da Associação 

REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 

DO CDE

Ao final da tarde da segunda-
‑feira, dia 30 de abril, represen-
tantes das USEs Intermunicipais, 
Municipais e Distritais, presentes 
ao Congresso, representantes da 
Diretoria Executiva da USE e seus 
departamentos realizaram, confor-
me convocação prévia, uma reunião 
extraordinária do CDE – Conselho 
Deliberativo Estadual. Na pauta da 
reunião, José Luiz Antonio Balieiro, 
presidente da USE, abriu os assun-
tos comentando sobre a alegria com 
a organização e os resultados do 
Congresso e passou a palavra para 
a avaliação do Presidente da USE 
de Franca, anfitriã do Congresso, 
Eurípedes Valentim Ferreira que  
agradeceu aos presentes e falou 
sobre a alegria desta realização para 
os espíritas de Franca.

Em seguida, a cidade de Santos 
apresentou formalmente proposta 
para sediar o próximo Congresso 
em 2015. Foi entregue carta do 
presidente da USE Intermunicipal 
de Santos, Nilton Starnini à Dire-
toria Executiva, comunicando que 
a cidade “sente‑se suficientemente 
estruturada para sediar tão relevante 
evento do movimento espírita do 
Estado de São Paulo”, gesto aplau-
dido pelos presentes.

Balieiro esclareceu que na reu-
nião do CDE de dezembro essa pro-
posta será referendada pela plenária 
e poderá haver ainda a apresentação 
de outras visando a definição da 
cidade escolhida para a realização 
do 16º Congresso Estadual de Es-
piritismo. 

No último dia, na plenária do 
Congresso, no encerramento, foi 
veiculado vídeo mostrando detalhes 
e a infraestrutura da cidade do litoral 
sul do estado de São Paulo, sob os 
aplausos dos congressistas.

Haroldo Dutra foi um dos expositores do evento
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dos Divulgadores de Espiritismo do 
Estado de São Paulo (ADE‑SP), com 
a participação de Eder Fávaro, Ivan 
René Franzolim, Dermeval Carinha-
na e Spério Faccioni Júnior; “Como 
melhorar as reuniões na casa espírita”, 
do Centro de Cultura, Documentação 
e Pesquisa do Espiritismo – Eduardo 
Carvalho Monteiro (CCDPE‑ECM) 
apresentada por Geraldo Ribeiro da 
Silva e Pedro Nakano; “A construção 
da identidade religiosa espírita”, da 

Liga de Pesquisadores do Espiritismo 
(LIHPE) por Adolfo de Mendonça 
Júnior; “Noções de psicologia no 
Atendimento Fraterno: integrando o 
Espiritismo e a Psicologia para servir 
melhor”, da Associação Brasileira de 
Psicólogos Espíritas (ABRAPE) por 
Mauro Celso Lima; e “Conselho Fede-
rativo Nacional da FEB e o Conselho 
Espírita Internacional”, da Federação 
Espírita Brasileira (FEB) e Conselho 
Espírita Internacional (CEI) por José 
Antonio Luiz Balieiro representando 
Antonio Cesar Perri de Carvalho. Quem 
desejar conhecer o conteúdo das ofici-
nas colocaremos uma síntese no site da 
USE (www.usesp.org.br).

Área de convivência privilegiada
A FeirAmor  realizada pelas ins-

tituições espíritas da cidade, na área 
de convivência foi um destaque no 
Congresso, pois havia lá uma feira 
de artigos de artesanatos e barracas 
de diversas comidas, cafés, lanches, 
produtos derivados do milho e outros, 

com as mesas proporcionando a con-
fraternização entre os congressistas. 
Também, o destaque do restaurante 
no local que atendeu muito bem a 
todos com ótima alimentação. Regis-
tro dos voluntários da infraestrutura, 
sob a batuta amorosa de Rosa Maria 
Ferreira e Rosania de Almeida, que 
esmeraram no atendimento fraterno 
e solidário a todos e a decoração be-
líssima de todos os ambientes, desde 

MENSAGENS 
PSICOGRAFADAS

No domingo à tarde, quando 
do seminário de Haroldo Dutra 
Dias, e na terça‑feira, durante a 
apresentação das conclusões dos 
trabalhos do Congresso por André 
Luiz Peixinho, o médium mineiro 
Wagner Gomes da Paixão recebeu 
mensagens dos Espíritos Eurípedes 
Barsanulfo, José Herculano Pires, 
Tomás Novelino e Cairbar Schutel. 
As duas primeiras, Ante a Verdade 
Divina e Compromisso Espírita, são 
apresentadas neste número (pág. 14, 
15 e 16). Todas as quatro mensagens 
podem ser lidas na íntegra em nosso 
site www.usesp.org.br.

André Luiz Peixinho fez a exposição 
“Mente e Corpo - Relações Solidárias” 

e o encerramento do Congresso

César Perri de Carvalho, Vice Presidente da FEB, 
falou sobre sustentação solidária.

(Continuação na página 13) *
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Como implantar o ESDE – Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita

Departamento de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – esde@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

A Campanha do Estudo Sistematizado 
da Doutrina Espírita ‑ ESDE foi lançada, 
em Brasília‑DF, na reunião anual do Con-
selho Federativo Nacional de novembro 
de 1983, em atendimento às expectativas 
do Movimento Espírita. Esta Campanha 
apresenta três apostilas (editadas pela 
FEB) – com níveis graduais e sequenciais 
de estudo doutrinário – e utiliza a técni-
ca do trabalho em grupo como diretriz 
pedagógica. A sistematização do estudo 
espírita buscou apoio na seguinte orien-
tação de Allan Kardec: “um curso regular 
de Espiritismo seria professado com o fim 
de desenvolver os princípios da ciência e 
difundir o gosto pelos estudos sérios [...]. 
Considero esse curso como de natureza a 
exercer capital influência sobre o futuro do 
Espiritismo e sobre suas consequências.” 
(Obras Póstumas, Projeto 1868).

A USE, aderindo à campanha nacional 
para difusão ESDE, adotou este programa 
e recomenda sua implantação a todas às 
Sociedades Espíritas paulistas.

O que é ESDE?
É o Estudo Sistematizado da Doutrina 

Espírita, um programa de estudo metódico, 
contínuo e sério do Espiritismo, a ser rea-
lizado em grupo privativo, fundamentado 
na codificação espírita e em obras comple-
mentares reconhecidamente importantes.

O que é estudar de forma sistema-
tizada?

É debruçar‑se com dedicação sobre 

um tema que se quer conhecer, de maneira 
organizada, começando pelo início e se 
aprofundando na temática, com sequência, 
método e coerência.

Por que estudar em grupo?
Estudar em grupo facilita a apropria-

ção do conhecimento porque estimula os 
participantes a trocarem informações e 
experiências, propiciando‑lhes não apenas 
a construção do seu próprio entendimento 

do Espiritismo, mas também o desenvol-
vimento de suas qualidades morais pelas 
reiteradas oportunidades de interação gru-
pal. Por isso o ESDE é mais que uma lista 
de conteúdos a serem estudados.

Este tipo de estudo é coerente com a 
Doutrina Espírita?

As obras básicas citam, inúmeras 
vezes, a importância do outro para o pro-
gresso espiritual. Destacamos entre tantas, 

Reunião de Monitores de Ribeirão Preto
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a resposta da questão 768 de O Li-
vro dos Espíritos: “O homem deve 
progredir, mas sozinho não o pode 
fazer porque não possui todas as 
faculdades: precisa do contato dos 
outros homens. No isolamento, ele 
se embrutece e se estiola.”

Kardec indicava este tipo de 
estudo? 

No livro Viagem Espírita de 
1862, Kardec relata: “Recente-
mente formaram-se alguns grupos 
especiais, cuja multiplicação 
jamais deixaríamos de encorajar: 
são os denominados grupos de 
ensino. Neles, ocupam‑se pouco 
ou quase nada das manifestações, 
mas, sim, da leitura e da explica-
ção de O Livro dos Espíritos, de O 
Livro dos Médiuns e de artigos da Revista 
Espírita. Algumas pessoas devotadas reú-
nem com esse objetivo  certo número de 
ouvintes, suprindo para eles as dificuldades 
de ler e estudar por si mesmos. Aplaudimos 
de todo o coração essa iniciativa que, es-
peramos, terá imitadores e não poderá, em 

se desenvolvendo, deixar de produzir os 
mais felizes resultados.” (Viagem Espírita 
– 1862 – Instruções Particulares – Item, X).

Quais os objetivos do ESDE?
Estudar a doutrina espírita, nos seus 

aspectos filosófico, científico e religioso e 

promover o relacionamento fraterno entre 
os participantes, possibilitando discutir 
suas vivências à luz da doutrina.

“O que mais gostei no ESDE foi: a forma 
de passar o conhecimento, a abertura 

para o aluno colocar seu ponto de vista e 
o estímulo para buscar a melhora moral”

Depoimento de participante

Que benefícios o ESDE traz para as 
Casas Espíritas?

O ESDE traz amplos benefícios para 
todos os envolvidos na sua realização. 
Para a casa espírita, capacita trabalhadores 

TUDO PRONTO PARA O 
4º ENCONTRO PAULISTA DE 

MONITORES DO ESDE

Nos dias 14 e 15 de julho próximo será 
realizado, em Bauru, o 4º Encontro Paulista 
de Monitores do ESDE, com o objetivo 
de reunir monitores de grupos de ESDE, 
para a troca de experiências, estudos e 
aprendizado sobre os princípios e dinâmica 
deste programa de estudos. A participação 
é aberta também aos educadores, dirigentes 
e coordenadores de estudos na casa espírita 
interessados em conhecer este trabalho, que 
está presente em milhares de sociedades 
espíritas brasileiras, bem como em outros 
países, como Portugal, Espanha, Estados 
Unidos, Canadá, Argentina, Paraguai e 
Colômbia. O tema central será “ESDE: 
O desafio de aprendermos juntos”, sendo 
trabalhado em diversas oficinas que darão 
ênfase ao “como fazer”, possibilitando que 
a troca de experiências ocorra durante todo 
o tempo.

O ESDE utiliza a técnica do trabalho em 
grupo como diretriz pedagógica e o saber 
utilizar esta metodologia contribuirá, não 
só no ensino dos princípios espíritas, como 
também em todas as atividades de nossas 

sociedades. O evento contará com a partici-
pação especial do confrade Nazil Camarim 
Júnior, trabalhador do movimento espírita 
de Bauru, advogado e pós‑graduado na área 
da Educação, que apresentará o tema “As 
Obras que Compõem o ESDE”.

No sábado (14.07), teremos as Oficinas 
“Por que o ESDE?” e “Aula Prática do 
ESDE”, além de atividade artística e da ex-
posição “As Obras que Compõem o ESDE”, 
com Nazil Canarim Júnior. Para o domingo 
(15.07), haverá Oficina sobre “Metodolo-
gia” e as mesas redondas “Ação Didática” 
e “Jesus, Kardec, Bezerra e o ESDE”. A 
inscrição (no valor de R$ 30,00) deverá ser 
efetuada com depósito no Banco do Brasil 
‑ Ag  0037‑x  ‑ CC 7188‑9. O comprovante 
do pagamento deverá ser enviado juntamente 
com a ficha de inscrição para o e‑mail esde@
usesp.org.br, ou via fax (14) 3227‑0770. 
Mais informações: www.usesp.org.br, pelos 
telefones: (14) 3227‑0770, com Magali / 
Erick ou (14) 3214‑1603, com Fátima ou 
pelo e‑mail já citado.

Esta é mais uma realização da USE – 
União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, com o apoio da USE Inter-
municipal de Bauru.

Participe! E, ajude a divulgar este en-
contro!

Curso de Monitores - São Paulo - Fevereiro 2012

Livros do ESDE
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esclarecidos e comprometidos com a dou-
trina. Para os participantes, desenvolve a 
fé raciocinada e ajuda a promover seu pro-
gresso espiritual, conscientizando‑os sobre 
a responsabilidade na construção do bem.

Quais as características do ESDE?
O ESDE é um curso de três anos com 

aulas semanais de noventa minutos. O 
seu conteúdo é organizado em módulos 
na mesma ordem sequencial dos assuntos 
de O Livro dos Espíritos, facilitando que 
os conhecimentos sejam apreendidos. É 
necessário que seja um grupo fechado 
(reunião privativa), pois os módulos são 
complementares e os assuntos são inter-
‑relacionados. A partir da constituição do 
grupo no início do curso, não deve haver 
ingresso de novos participantes.

Qual o número de participantes?
O bom é trabalhar com cerca de vinte 

pessoas, não devendo o grupo ultrapassar 
trinta participantes. Não há um número 
mínimo, mas recomenda‑se adequar as 
técnicas propostas aos pequenos grupos. 

“... o ESDE só me fez crescer e  
começar a enxergar a vida de  

uma forma mais calma....”

Depoimento de participante

Como montar um grupo de ESDE?
O planejamento do ESDE no centro 

espírita envolve a definição de monito-
res e o cronograma de funcionamento 
para os três anos de atividades que vão 
do Fundamental I até o Complementar, 

para cada turma que é iniciada. Sugere-
‑se ainda que se faça o planejamento 
para as turmas que virão na sequência, 
sabendo‑se que, se a cada ano formar 
uma turma, serão três turmas funcionando  
concomitantemente. 

Como montar a equipe? 
A equipe é responsável principalmente 

por elaborar o cronograma e aplicar as 
aulas. Inicialmente pode‑se começar com 
um monitor para cada turma. O ideal é que 
sejam dois monitores e que ao menos um 
deles seja fixo durante todo o curso, pois 
o vínculo com o monitor é um dos fatores 
de permanência do participante.

Quais as características do monitor?
O monitor deve ser capaz de ouvir, 

refletir, discutir e compreender. Deve estar 
sempre preparado para os temas a serem 
estudados (conhecimento doutrinário), 
como também no aspecto administrativo 

(organização do ano letivo, material, 
etc.). Esta postura faz transparecer 

a seriedade e o planejamento do 
trabalho.

Como planejar a aula?
Ensinar implica criar condi-

ções para o aprendizado. Este 
trabalho exige disciplina, or-

ganização e reflexão sobre os 
passos do aprendizado. Os roteiros 

do ESDE fornecem um auxílio aos 
monitores nesse sentido, proporcionan-

do informações e orientações sobre como 
proceder para o bom andamento da aula. 

Participantes do 3º Encontro Paulista de  
Monitores do ESDE – Sorocaba – julho 2011

Um dos grupos de trabalho do Curso para  
monitores realizado em Ribeirão Preto
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Como o roteiro é apresentado nos 
livros do ESDE?

Cada roteiro apresenta: os objetivos 
específicos a serem atingidos em cada 
aula, as ideias principais do conteúdo, as 
sugestões de atividades para a introdução, 
desenvolvimento e conclusão da aula, as 
técnicas metodológicas recomendadas, os 
recursos didáticos apropriados, os subsí-
dios para os assuntos a serem tratados e 
as referências bibliográficas. 

É importante saber o objetivo do 
roteiro?

Muito importante. O objetivo nos 
mostra aonde o estudo se propõe a chegar, 
evitando devaneios ou distrações pelo 
caminho. O monitor precisa ter sempre 
claro o objetivo de cada roteiro, pois se os 
caminhos podem ser muitos, o destino já 
está dado, para que seja possível seguir, de 
forma sistemática, a proposta do estudo.

“... o ESDE mudou a minha  
maneira de pensar e conduzir a  
minha vida material e moral.“

Depoimento de participante

Como aplicar o estudo?
No próprio livro, no item “sugestões 

didáticas”, há orientações sobre como 
conduzir o estudo daquele roteiro, que 
dinâmicas e recursos utilizar.

Pode-se fazer diferente do que o livro 
propõe?

Sim, trata‑se de sugestão, mas a expe-
riência tem mostrado que tais sugestões 
trazem bons resultados. Vale a pena tentar 
segui-las.

É importante usar as diferentes 
técnicas de ensino sugeridas pelo livro?

O uso das diferentes técnicas torna 
o estudo mais dinâmico, interessante e 
produtivo para a maioria dos participantes 
do grupo.

Como saber de onde foram tirados 
os textos apresentados nos subsídios 
do livro?

Basta observar os números que apare-
cem após os textos, e encontrar o nome dos 
livros nas referências bibliográficas, no fi-

nal do roteiro. O uso do livro do ESDE não 
substitui o estudo dos livros sugeridos, mas 
orienta sobre onde encontrar tais assuntos.

É necessário avaliar a reunião de 
estudo?

Sim. A avaliação possibilita saber se os 
objetivos foram alcançados e pode ser feita 
observando a participação dos membros 
do grupo, os resultados das atividades 
propostas, ou formulando perguntas no 
decorrer da reunião.

“... a cada dia chego com mais vontade 
de aprender e de trazer para minha 

consciência as leis de Deus...”

Depoimento de participante

Uma vez que o estudo envolve a par-
ticipação de todos, como trabalhar com 
as características pessoais?

Encontramos pessoas tímidas, outras 
com excesso de confiança. Uns querendo 
transformar o encontro em “terapia”, ex-
pondo seus problemas pessoais. Por outro 
lado há pessoas interessadas, envolvidas 
no estudo e que contribuem bastante com 
sua participação para o desenvolvimento 
do estudo. A análise das diferenças de cada 
indivíduo depende da observação atenta 

do monitor, para que possa desenvolver 
estratégias com as quais todos participem, 
mantendo o foco nos objetivos do roteiro. 

Que outras atividades podem com-
plementar o ESDE? 

Podem ser programadas de acordo 
com as necessidades ou demandas de cada 
grupo. Para além dos grupos há possibili-
dades de reunião de monitores, cursos de 
aperfeiçoamento de monitores, encontros 
para marcar a abertura e fechamento de ano 
letivo, etc. Tais atividades podem colaborar 
para um maior entrosamento do grupo e 
entre diversas turmas, bem como propiciar 
a permanência das pessoas nos grupos, e 
melhorar o nível das aulas.

Há cursos de preparação de monito-
res para o ESDE?  

A USE oferece regularmente cursos 
e oficinas voltados para a preparação de 
pessoas interessadas no trabalho como mo-
nitores do ESDE. Visite o site www.usesp.
org.br, para ver o calendário de atividades 
propostas para esse fim.

Como obter mais informações sobre 
o ESDE?

O departamento de ESDE está à dispo-
sição para outras informações pelo e‑mail: 
esde@usesp.org.br. 

Participantes do 2º Encontro Paulista de Monitores do ESDE – São Paulo – julho 2010
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a porta de entrada.Como escreveram 
muitos congressistas nas redes sociais 
do facebook, Orkut, twitter e na rede 
Amigo Espírita: “nem a chuva e o 
frio empanaram o calor e a beleza do 
congresso”. Foram cente-
nas de manifestações nas 
redes sociais, na internet, 
expressando a alegria tra-
zida pelas vibrações espi-
rituais e alguns disseram 
até o próximo congresso 
da USE, em Santos.

André Luiz Peixinho 
apresentou a Conclusão 
dos Trabalhos 

Juntar opiniões e comen-

tários de todos os expositores e confe-
rencistas, dar encadeamento das ideias 
desenvolvidas inclusive em atividades 
distintas das exposições em plenárias, 
aproveitar momentos de conhecimento 

e de alegria vivenciados durante os 
quatro dias do Congresso foi o desafio 
apresentado ao baiano André Luiz Pei-
xinho. E ele conseguiu, como poucos, 
fazer o fechamento das conclusões do 

Congresso.
A exposição de Peixi-

nho foi como uma viagem 
passando pela abertura do 
Congresso, os corais, a 
exposição de Divaldo, seus 
conceitos e exemplos de 
solidariedade, uma outra 
forma de conhecer, as ho-
menagens aos espíritas José 
Marques Garcia, Agnelo 
Morato, Tomás Novelino 
e Eurípedes Barsanulfo, 

* (Continuação da página 8)

O público acompanhou atentamente cada exposição Coral abrilhanta a abertura do evento

Praça de Alimentação e FeirAmor tornaram o evento ainda mais aconchegante Sala para a apresentação musical da cantora Anastasha MecKenna e conferência de Heloisa Pires  
(no centro), ainda no cenário Neyde Schneider, Rosa Maria Ferreira, Neli Del Nery Prado

Mesa de abertura do Congresso e na tribuna o Presidente da 
Fundação Educandário Pestalozzi, Cleber Novelino
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as aprendizagens solidárias na fala 
de Alberto Almeida, a ciência e os 
sistemas, os átomos, a matéria e suas 
relações na física quântica nas palavras 
simples e profundas de Haroldo Dutra 
Dias, a expressão da arte na noite do 
segundo dia, as relações solidárias de 
mente e corpo que o mesmo Peixinho 
desenvolveu, a emoção no ouvir o 
canto e no tocar de 14 instrumentos 
de Anatasha, o estudo e a prática do 
Espiritismo trazido por Heloísa Pires, 
filha de Herculano Pires, e, no último 
dia, a palavra do paulista Cesar Per-
ri, falando sobre o mundo atual e a 
divulgação do Espiritismo em terras 
brasileiras e no mundo, constitui a teia 
de informações, emoções e conheci-
mentos interligados no todo do 15º 
Congresso Estadual de Espiritismo.

Para quem quiser conhecer mais 
sobre a exposição de André Luiz Pei-
xinho no fechamento das conclusões 
do Congresso, recomenda‑se o vídeo 
que a Federação Espírita do Paraná 
produziu no evento.

Autógrafos no Congresso
Autografaram os seus livros os ân-

coras do Congresso, Alberto Almeida, 
André Luiz Peixinho, Haroldo Dutra 
Dias e os conferencistas Divaldo 
Pereira Franco e Heloisa Pires. Tam-
bém, autografaram os autores Astrid 
Sayegh, Ivan René Franzolim, Martha 
Rios Guimarães e Adalgiza Campos 
Balieiro.

Haroldo Dutra Dias autografou 
também o DVD com o seminário “A 
Caminho da Luz”, lançado pela Ver-
sátil Home Video, representado por 
Oceano Vieira de Melo, presente ao 
congresso. Foi apresentado o trailer 
do filme “A Vida Continua”, que tem 

a direção e roteiro de Paulo Figueiredo 
e produção de Oceano Vieira de Melo 
e Sonia de Melo, que tem a estreia 
programada para agosto de 2012, nos 
cinemas.

Os autógrafos foram promovidos 
na livraria da USE que com uma 
equipe de colaboradores coordenada 

pelo Diretor do Depto. do Livro José 
Silvio Gaspar, Rosana Amado Gaspar 
e assessoria de Elza Saorin e Maristela 
da USE de Jundiaí. Os congressistas 
trocaram o bônus recolhido no valor 
de 80,00 reais por livros, CDs e DVDs 
de sua preferência, exceto os DVDs 
produzidos no Congresso, que pode-

ANTE A VERDADE DIVINA

Toda a trajetória existencial dos 
seres inteligentes em mundos como 
a Terra, desde as  eras mais primárias 
quanto brutas, até os esplendores do 
conhecimento e técnica, organização 
e sentimentos que hodiernamente 
ornam a história humana, no rumo 
de substanciosas conquistas, diz 
respeito à consciência do Infinito, 
quando a imersão das potências da 
alma se conjugam, em movimentos 
de força e luz, ao Excelso Criador 
de tudo e de todos nós!

A verdade é o templo do Espírito 
e por isso mesmo, somente a verdade 
a se insinuar em todos os tempos e 
a fazer surgir ciências e filosofias, 
religiões e tratados, sistemas e 
condições de trabalho promotor, é o 

alimento dos seres em quaisquer etapas 
de sua marcha ascensional.

A educação, por isso, é a proposta 
magna e o campo dadivoso de supera-
ção para todas as criaturas ...

As imantações embrionárias dos rei-
nos mineral e vegetal já noticiam o labor 
sacrossanto da verdade em expansão 
educativa ou evolucional.

Das gravitações simples aos apogeus 
das simetrias cristaloides, das singelas 
expressões das algas nos mares tépidos 
de antanho até o complexo labor da 
fotossíntese promotora do reino verde, 
expressões e formas se casam, laboran-
do a vida e irradiando potências.

As conjugações psíquicas, em espé-
cies de famílias e grupos são notas do 
amor que é o elã eterno, força divinal, 
a tudo embebendo e a tudo enaltecendo 
até o infinito.

Instituições especializadas também ofereceram troca de informações nas Oficinas
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rão ser adquiridos na livraria da USE, 
pelo fone 11 – 2950.6554 e use@
usesp.org.br. 

Imprensa Espírita e as Coletivas
Cobriram as atividades do Con-

gresso representantes dos seguintes 
órgãos espíritas: Boletim Informativo 

do Idefran; Correio Fraterno do ABC, 
de São Bernardo do Campo‑SP; Diri-
gente Espírita (da USE), São Paulo, 
TV Mundo Maior (Fundação Espírita 
André Luiz), Guarulhos‑SP, Jornal 
O Clarim e Revista Internacional de 
Espiritismo, de Matão‑SP, Web Rádio 
Fraternidade, de Uberlândia‑MG; Rede 

Amigo Espírita, de Auriflama‑SP. Os 
dois últimos órgãos fizeram transmis-
são ao vivo pela Internet. Nos quatro 
dias do Congresso a média de acessos 
foi superior a 10.000 pessoas.

A Federação Espírita do Paraná, 
FEP, produziu as filmagens de todas as 
palestras. Quase simultaneamente, com 
diferença apenas de poucas horas, có-
pias dos DVDs já estavam disponíveis 
para venda na livraria da USE.

A Assessoria de Imprensa, sob a 
coordenação de A.J.Orlando, promo-
veu várias entrevistas coletivas, auxi-
liando os representantes da imprensa 
espírita que estiveram presentes. Di-
valdo Pereira Franco, Haroldo Dutra 
Dias, Wagner Gomes da Paixão, César 
Soares dos Reis (cartão OBem) e He-
loísa Pires participaram das coletivas 
respondendo às perguntas dos jorna-
listas, com transmissão via Internet.

Durante o Congresso, quatro 
mensagens foram psicografadas pelo 
médium Wagner Gomes da Paixão, 
de Belo Horizonte, que participou da 
oficina do departamento de Educação 
da USE, juntamente com a Adalgiza 
Campos Balieiro. Duas foram rece-
bidas na noite de domingo quando 
aconteceram as apresentações artís-
ticas promovidas pelo Departamento 
de Artes da USE de Franca. Uma 
mensagem intitulada “Compromisso 
Espírita” foi de autoria de Herculano 
Pires e a outra “Ante a Verdade Divi-
na”, de Eurípedes Barsanulfo.

Ao final do Congresso, durante as 
conclusões  apresentadas pelo âncora 
André Luiz Peixinho, Wagner rece-
beu mais duas mensagens, “Divul-
gação Espírita” de Cairbar Schutel 
e “Gratidão e Esperança” de Tomás 
Novelino.

A mente humana é a síntese de todas 
as condições e de todas as formas que 
nesse orbe singelo tiveram e ainda têm 
vez, de modo que o Espírito consciente 
de si próprio é a mais alta conquista a 
que se pode projetar os habitantes dessa 
Humanidade sofredora e ainda negadora 
de Deus!

Irmãos:
O Espiritismo, como Ciência do In-

finito, em ação didática a favor da liber-
tação humana para Cristo é o Caminho !

Em seus dons sublimes, encarnados 
e desencarnados rompem, se o desejam, 
o casulo dos preconceitos e da igno-
rância, dos jogos personalistas e das 
vaidades sem razão.

Atendei aos encargos que vos con-
vidam à própria melhoria, mas consi-
derai que a obra educativa do Espírito, 
proposta pelo insigne Allan Kardec, 

devidamente orientado por Jesus, 
passa pelo esforço do saber real, em 
que todo o empenho por uma Terra 
melhor, com devoção à felicidade 
dos semelhantes, torna‑se condição 
sine qua non!

Estamos convosco, como alguém 
que busca orquestrar ideais e ações 
cadenciadas, com foco na verdade 
revelada e em louvor da redenção 
de todos!

Aplicai as equações da luz cristã 
redivivas no Consolador, e conhe-
cereis o infinito de Deus: a verdade 
divina.

Eurípedes Barsanulfo
Mensagem psicografada pelo 

médium Wagner Gomes da Paixão, 
dia 29 de abril de 2012, durante o 15º 
Congresso Estadual de Espiritismo, 
da USE, em Franca.

Oficinas da USE levaram informaçãoes sobre departamentos da instituição
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COMPROMISSO ESPÍRITA

Irmãos Espíritas!
Deus, a Força e a Luz do Universo, nos 

promova a paz nas realizações do Bem!
O túmulo é o portal revelador de nos-

sos potenciais e no conjunto de valores 
que formam nossa cultura intelecto-
‑moral, vemo‑nos em nossas lutas em 
substanciosa revisão de nossas prerro-
gativas...

O Espiritismo – podemos reafirmar em 
lucidez e já indene das impressões huma-
nas – é a mais sublime síntese dos funda-
mentos cósmicos que fizeram nascer, na 
Terra, os exemplos irretocáveis de Jesus, 
com seu Evangelho de Sabedoria e Amor!

Erramos na marcha do Movimento 
Espírita; equivocamo‑nos ao expressar 
emoções e indignações a respeito de 
pessoas e instituições; sabotamos a ver-
dade de Deus quando nos concedemos 
poderes que tão só existem, reais, nos 

seres redimidos do materialismo e dos 
sentimentos convenientes.

Por isso e por dever de consciência es-
piritual, guardamos no coração a certeza 
de que a Codificação Espírita é o centro 
das mais lúcidas e potentes realizações 
cognitivas – obviamente refinado instru-
mento filosófico‑científico para aprecia-
ção ideal e efetiva do Evangelho Cristão.

A filosofia prossegue pelo Infinito, 
porque se no globo terráqueo a inércia 
mental e os vícios do comportamento 
conspurcam, geralmente os quadros da 
cultura, na Vida Espiritual mais equili-
brada, o que se contém no nascedouro 
espírita, por méritos e trabalho de Allan 
Kardec, se nos patenteia e a nós descor-
tina facetas e campos de aprendizado, 
de realizações no eterno dom do Amor.

O que a Revelação dos Espíritos 
oferece à Humanidade será capaz de 
inspirar os novos modelos de regeneração 
humana, desde as escolas elementares às 

universidades, desde o lar aos templos...
O Espírito da Verdade legou à Família 

Humana os códigos de sua definitiva 
emancipação para os mundos do Infinito 
e nenhuma Entidade Espiritual, por mais 
evolvida seja, poderá fazer por cada um 
de nós o dever de esforçar por conhecer 
e de se disciplinar por aplicar.

Fé e razão, amor e abnegação, espe-
rança e serviço são princípios invioláveis.

Desejando sinceramente que todos 
nos irmanemos na Luz revelada para as 
transformações morais do Planeta, regis-
tramos o nosso respeito a todos e o êxito 
de nossas esperanças por uma Terra mais 
elevada e solidária no Bem!

José Herculano Pires
Mensagem psicografada pelo médium 

Wagner Gomes da Paixão, dia 29 de 
abril de 2012, durante o 15º Congresso 

Estadual de Espiritismo, da USE, em 
Franca.

Congresso teve parte cultural, como exposição e música O Presidente da USE, JAL Balieiro, em discurso de abertura

Nestor Masotti, Presidente da FEB, prestigiou o evento Mesa de abertura do Congresso
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Comissão Regional Sul da FEB 
se reúne em Florianópolis

Julia Nezu – use@usesp.org.br 

Reuniram-se em Florianópolis os represen-
tantes das áreas das Federativas dos Estados MS, 
RJ, SP, PR, SC, RS e dirigentes da Federação 
Espírita Brasileira (FEB) nas dependências da 
Assefaz – Fundação Assistencial dos Servidores 
do Ministério da Fazenda, com o apoio da Fe-
deração Espírita Catarinense, nos dias 20 a 22 
de abril de 2012.

Compareceram mais de 140 representantes das 
áreas das Federativas dos Estados: Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e São Paulo, dirigentes da 
FEB, inclusive o presidente Nestor João Ma-
sotti, e, como convidados, os representantes da 
ABRARTE, da Cruzada dos Militares Espíritas 
e do ICEB, os Secretários das Comissões Regio-
nais do Centro, Norte e Nordeste, o presidente da 
Federação Espírita do Estado da Flórida (EUA), 
a presidente e uma equipe completa da Federação 
Espírita Uruguaia. O evento foi coordenado pelo 
secretário geral do CFN Antonio Cesar Perri de 
Carvalho.  O Presidente da FEB Nestor Masotti 
fez palestra sobre o tema “Missão do Brasil” e ao 
final foi realizado um Seminário Integrado com o 
tema “Ações de Acolhimento, Consolo e Esclare-
cimento no Centro Espírita”, com a participação de 
Antonio Cesar Perri de Carvalho, Roberto Fuina 
Versiani e Maria Euny Herrera Masotti, sob a 
coordenação do Cesar Perri.

A USE esteve representada pelos diretores: 
área de Dirigentes por José Antonio Luiz Baliei-
ro e Adalgiza Campos Balieiro; ESDE, Mário 
Gonçalves e Marlene Gonçalves; Atendimento 
Espiritual, Rosana Gaspar e Luiz Cláudio da Silva; 
Comunicação Social, Julia Nezu; Sapse, Aylton 
Guido Paiva e Maria Eny R Paiva, Infância e 
Juventude, João Thiago Oliveira Garcia e a área 
de Mediunidade por José Silvio Gaspar e Neyde 
Schneider.  Balieiro relata que na reunião de Di-
rigentes, pela primeira vez teve a participação da 
Federação do Mato Grosso do Sul que passou a 
integrar a comissão regional sul da FEB. O tema 
principal da pauta foi o Plano de Trabalho para o 
Movimento Espírita Brasileiro – 2012/2017 – com 
possibilidades de envio de sugestões até final de 
junho. Informações sobre o congresso interna-
cional (março/2013 – Cuba) foram passadas. 
Definiu‑se a cidade de Campo Grande como sede 
do 4º. Congresso Espírita Brasileiro, Região Sul, 
nos dias 11 a 13 de abril de 2014.  Antecipando ao 
congresso a reunião da comissão regional sul será 
no dia 10/04. A próxima reunião ficou marcada 
para São Paulo – SP, sob os auspícios da USE, nos 
dias 26 a 28 de abril de 2013, tendo como tema 
central “Plano de Trabalho para o Movimento 
Espírita Brasileiro”, objetivando tratar das ações 
para o próximo quinquênio.

A área de Atendimento Espiritual na Casa 
Espírita relatou que foi analisada a atividade de 

Atendimento Fraterno, porta de entrada da Casa e a 
necessidade de qualificação de trabalhadores. Ou-
tro assunto tratado foi a atividade de “irradiação” 
e sugeriu‑se que o tema para o próximo encontro 
será “Irradiação, passo a passo”. A reunião da Área 
do Serviço de Assistência e Promoção Social Espí-
rita tratou do Plano de Trabalho para o Movimento 
Espírita, aprovado pelo CFN‑FEB,  relativamente 
à sua aplicação e experiências vividas e, em espe-
cial,  a participação na Sociedade. Foi analisado 
o diagnóstico obtido pelas informações do Censo 
realizado a respeito do Manual de Apoio ao Sapse 
e sua aplicação nos centros e entidades espíritas e 
diversas outras informações da coordenação e das 
federativas. Para 2013 foram escolhidos os temas: 
1) Aprofundar a capacitação de trabalhadores e 
a Capacitação do Trabalhador Espírita. Ampliar 
a participação na sociedade em atendimento a 
diretriz 7 do Plano de Trabalho para o Movimento 
Espírita aprovado pelo CFN‑FEB. 

A área do DIJ teve duas apresentações: a 
primeira realizada pela coordenadora do CEERJ 
sobre o ensino e aprendizado de adultos, e a se-
gunda, a cargo da coordenadora da área do ESDE 
no CFN, focou a responsabilidade e compromisso 
que a tarefa de ensino da Doutrina Espírita requer 
por parte daqueles que se candidatam a esta ta-
refa. A campanha permanente de Evangelização 

comemora 35 anos e será realizado em Brasília, 
na FEB, o 6º Encontro Nacional de Diretores do 
DIJ, nos dias 20 a 22 de julho, do corrente ano. 
Em 2013 será rea lizado o 4º Encontro Nacional 
de Coordenadores do ESDE. Na área de Estudo 
e Prática Mediúnica, após a apresentação da 
pesquisa realizada pelas federativas, concluiu‑se 
que os grupos mediúnicos deverão enfatizar mais 
o estudo de O Livro dos Médiuns, montar uma 
estratégia, inclusive em SP para implantar o curso 
de Mediunidade da FEB e foi sugerido à FEB 
que as apostilas do curso de Mediunidade sejam 
transformadas  em livros para diminuir o seu custo.

A área de Comunicação Social Espírita realizou 
um seminário com o tema “Captação de recursos 
e talentos para manutenção e expansão da Área 
de Comunicação Social Espírita nas Federativas”, 
pelo representante da Fergs. Ficou definido que 
será realizado um encontro regional em Porto 
Alegre, nos dias 14 a 16 de setembro de 2012, 
com o apoio da FERGS, com o tema central 
“Comunicação, você também faz parte” e serão 
abordadas a comunicação publicitária, a liderança 
na área do CSE e a implantação e manutenção da 
área do CSE e haverá uma conferência “De Jesus 
a Kardec – modelos para a atualidade”. Nesse 
mesmo evento será realizada uma exposição sobre 
a imprensa espírita no Brasil.
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ATENDIMENTO ESPIRITUAL NA CASA ESPÍRITA
Fernando Porto
use@usesp.org.br

Prezados companheiros e companheiras do Mo-
vimento Espírita Paulista, nessa época de conclusão 
dos trabalhos de uma diretoria, fecham‑se as corti-
nas, mas o espetáculo precisa continuar. Nada mais 
natural que os responsáveis pelas áreas de trabalho 
transmitam o seu sincero agradecimento a todos que 
colaboraram direta ou indiretamente para o sucesso 
das atividades, assim como aos Bons Espíritos que 
pacientemente nos assistem. Tivemos a grata satisfa-
ção de conhecer novos amigos e trocar experiências, 
tanto no interior como na Capital. Botucatu, Ribeirão 
Preto, Presidente Prudente foram alguns dos lugares 
que comparecemos e guardaremos na memória, fi-
cando aquela vontade de retornar e dar continuidade 
ao diálogo fraterno. Sem dúvida, ficou a sensação 
de que muito mais poderia ter sido feito, seja por 
insuficiência nossa ou ausência de oportunidade. A 
área de Atendimento Espiritual no Centro Espírita 
ainda precisará conquistar o seu espaço como uma 
atividade específica e especializada dentro das Casas 
Espíritas e dos Órgãos de nossa USE, como já está 
sendo feito em âmbito nacional nas diversas Fede-
rativas. Uma das iniciativas que a próxima gestão e 
o futuro diretor precisarão dar prioridade é a neces-
sidade do levantamento da situação da atuação do 
Atendimento na Casa Espírita nos Centros Espíritas, 
para um mapeamento realista da “saúde” deste setor 
de trabalho. Somente com estes dados, ainda que por 
estimativa estatística, será possível um programa 
que vá ao encontro das necessidades das diferentes 
regiões de nosso Estado. Enfim, ficam os nossos 
votos para que esta área crie, efetivamente, raízes 
e possa dar os seus frutos muito em breve, tudo em 
benefício daqueles que realmente necessitam. Que 
Deus abençoe a todos!

EDUCAÇÃO E FAMÍLIA
Adalgiza Balieiro

educacao@usesp.org.br

“A solidariedade é um princípio de conhecimento 
que se constrói com o outro.”

Em nosso trabalho na área de educação e família, 
desejamos tornar claras e inequívocas as contribui-
ções oferecidas pela Doutrina dos Espíritos às refle-
xões sobre o momento que vivemos, entendendo‑as 
como elementos definidores e indispensáveis à cons-
trução de uma nova mentalidade na compreensão e 
trato da sociedade.

Para tanto compartilhamos em nossos encontros, 

em São Paulo e Ribeirão Preto, de conteúdos que nos 
envolveram e abriram portas para tarefas, favorecen-
do a formulação da proposta de uma ação educativa 
para trabalhadores do centro espírita (apresentada ao 
CFN da FEB) e a própria proposta de conteúdo para 
o congresso estadual quando desenvolvemos o tema 
sobre a solidariedade.

Cremos ter vivenciado experiência valiosa que 
merece atenção e desdobramentos. Esperamos que 
isto aconteça breve nos próximos períodos, em todas 
as oportunidades possíveis.

ESTUDO SISTEMATIZADO DE  
DOUTRINA ESPÍRITA (ESDE)

Mario Gonçalves
esde@usesp.org.br

Este departamento executa suas atividades 
com base em um plano de trabalho que consiste 
em divulgar e orientar a implantação do ESDE no 
estado de São Paulo, realizando encontros e cursos 
de preparação de monitores. O estado foi dividido 
em três grandes regiões, as quais são denominadas 
“Polo”. Cada uma destas áreas é composta por oito 
USE’s Regionais, como segue:

Polo São Paulo – coordenado por Júlia Nezu é 
composto pelas USE’s Regionais: São Paulo, Grande 
ABC, Baixada Santista, Taubaté, Cachoeira, Campi-
nas, Jundiaí e Sorocaba.

Polo Bauru – coordenado por Neli Del Nery 
Prado é composto pelas USE’s Regionais: Bauru, 
Ilha Solteira, Araçatuba, Nova Alta Paulista, Pres. 
Prudente, Marília, Assis, e Jaú.

Polo Ribeirão Preto – coordenado por Marlene 
Gonçalves é composto pelas USE’s Regionais: Rib. 
Preto, Jales, S. J. do Rio Preto, Franca, Piracicaba, 
Rio Claro, Mogi Mirim e S. J. da Boa Vista.

Estamos vivendo um momento de expansão 
do trabalho. Vários grupos estão sendo formados, 
resultado do trabalho e divulgação já realizados, e 
também por iniciativa das Casas Espíritas motivadas 
pela repercussão do ESDE em sociedades que já o 
implantaram. Estimamos que atualmente mais 300 
grupos estejam em funcionamento em todo o Estado.

Os principais eventos realizados no período 
(2009 – 2012) foram:

29 cursos de preparação de novos monitores, 
sendo 13 no Polo São Paulo (S. Paulo (7), Serra Ne-
gra, São Caetano do Sul, Cotia, Carapicuíba, Itapeva 
e Sorocaba); 10 no Polo Ribeirão Preto (R. Preto (7), 
Bebedouro, Araraquara e Limeira) e 6 no Polo Bauru 
(Bauru (2), Assis, Rancharia, Marília e Araçatuba).

3 Encontros Estaduais, sendo o 1º realizado 
em São Paulo, no dia 15/11/2009, com a participa-

ção de 41 pessoas, representando  13 cidades; o 2º 
novamente em S. Paulo, nos dias 16 e 17/07/2010, 
com 45 confrades, representando 16 cidades; e o 3º 
em Sorocaba, nos dias 09 e 10/07/2010, com 102 
participantes, representando  21 cidades.

O 4º Encontro Paulista de Monitores do ESDE 
está programado para os dias 14 e 15 de julho próxi-
mo, em Bauru. Veja detalhes na matéria da página 12.

EDUCAÇÃO ESPÍRITA DA INFÂNCIA
Martha Rios Guimarães

infancia@usesp.org.br

Às vésperas de novas eleições na USE Estadual 
São Paulo, é natural efetuarmos um balanço das 
tarefas desenvolvidas pela nossa equipe. Além dos 
cursos voltados a capacitar trabalhadores para o 
setor (onde, entre 2006 e 2012, passaram mais de 
três mil educadores espíritas) desenvolvemos e 
aplicamos oficinas com temas como “A Literatura 
como ferramenta da Educação Espírita”, “Criação de 
Jogos Espíritas”, entre outros. Também realizamos 
palestras de conscientização junto a Dirigentes e 
Pais, criamos materiais que vêm abastecendo a área 
em São Paulo e até em outros estados brasileiros e 
lançamos cursos à distância (usando a ferramenta 
internet) que chegaram a pessoas de diversas loca-
lidades brasileiras e até outros países. Além disso, 
Educadores nos visitaram para conferir de perto 
material e forma de trabalho, promovendo a troca 
de ideias e a confraternização entre pessoas que 
comungam o mesmo objetivo: levar a Doutrina 
Espírita aos pequenos que reiniciam seu aprendizado 
em um novo corpo físico.

Todas as ações foram desenvolvidas com muito 
carinho e respeito à base doutrinária kardequiana, 
incluindo o lançamento do livro “Comece pelo Co-
mecinho – Educação Espírita Infantojuvenil: uma 
proposta de trabalho”, espécie de manual prático para 
implantação das atividades da área. Diante de tudo, 
acreditamos que há muito a ser feito e aprimorado, 
porém, com alegria percebemos que avançamos 
alguns passos.

ESTUDO E EDUCAÇÃO DA MEDIUNIDADE
Paulo Ribeiro

eem@usesp.org.br

Reunião Mediúnica – Leitura Inicial da Fase 
Preparatória

No Livro: Orientação ao Centro Espírita da FEB 
– Federação Espírita Brasileira, no item V – Reunião 
Mediúnica assim está escrito sobre a Fase Prepara-
tória: ‑ Leitura Inicial de uma página evangélico-
‑doutrinária, sem comentários; ‑ Prece de abertura 
da reunião, clara, simples e concisa; ‑ Leitura e breve 
comentário de trecho de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo ou de O Livro dos Espíritos. A Leitura 
Inicial na Fase Preparatória é muito importante 
para o tranquilo desenrolar da Reunião Mediúnica. 
É durante a Leitura Inicial, que o médium deve 
desvencilhar‑se dos fluidos grosseiros do dia a dia, 
esquecer os problemas externos à reunião, iniciar a 
sintonia com a Equipe Espiritual, serenar a mente 
fazendo uma respiração suave e pausada, e, entregar-
‑se à tarefa como servo de Jesus. Enquanto isto, os 
trabalhadores da Espiritualidade auxiliam o médium 
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em todos esses aspectos e o preparam magneticamen-
te visando às comunicações, e, a troca fluídica para 
com todos os Espíritos que forem trazidos à reunião 
(encarnados e desencarnados). Torna‑se importante 
que a fase da Leitura Inicial, desenvolva‑se em um 
tempo não muito breve, visando assim à preparação 
de cada trabalhador. O tempo sugerido é de apro-
ximadamente 15 minutos. Não menos importante, 
é a presença de todos os trabalhadores em todo o 
tempo da Leitura Inicial, evitando‑se os atropelos 
e agitações decorrentes das chegadas tempestuosas.

Nossas participações: Reunião da Comissão 
Regional Sul da FEB; 15º Congresso Estadual – 
Franca; e, em Rio Claro (Seminário) no próximo 
dia 17 de Junho.

MOCIDADE ESPÍRITA
João Thiago Garcia

mocidade@usesp.org.br

Realizamos no último feriado de Páscoa, as Con-
fraternizações Seccionais do DM/USE.

As COMEs (Confraternizações de Mocidade 
Espírita) vêm cumprindo com seu objetivo não sendo 
somente um espaço para o reencontro de amigos, 
mas também como oportunidade de trabalho para 
os jovens espíritas.

Cubatão, Itapira, Araraquara e Marília foram 
as sedes de uma nova etapa no Departamento de 
Mocidade. Além de estudar os temas “Juventude 
em Conflito” na COMENOESP e “Mediunidade” 
na COMELESP, COMECELESP e COMENESP, os 
jovens puderam indicar suas novas lideranças de suas 
macrorregiões para os próximos três anos.

A partir da posse da nova Diretoria Executiva da 
USE, o Departamento de Mocidade também troca 
seus representantes, e para a gestão 2012‑2015 os As-
sessores Seccionais serão: Viviane de Paula Martins 
(São Paulo) e Eduardo Carvalho (São Paulo) na 1ª 
Assessoria, região Leste do Estado; Mariane Gime-
nez da Costa (Americana) na 2ª Assessoria, região 
Centro‑Leste do Estado; Arine Paleari (Barretos), 
Regiane Basso (S.J. Rio Preto) e Monica Menassi 
(Orlândia) na 3ª Assessoria, região Norte; Alan 
Nagatomo (Bauru) e Gustavo Ferreira (Bauru) na 4ª 
Assessoria, região Noroeste do Estado.

Concluímos mais um período de trabalho no 
Departamento de Mocidade com muita alegria por 
poder trabalhar com amigos, e acima de tudo por 
poder trabalhar.

Aos que nos antecederam, nosso muito obrigado, 
pois é em cima do trabalho de vocês que alicerçamos 
o nosso.

“Juntos somos um e podemos bem mais”
***

Leia o relato detalhado das Confraternizações 
e sinta a energia nas fotos e depoimentos no site 
da USE.

Em novembro acontece o 9ª EECDME – Encon-
tro Estadual de Comissão Diretora de Mocidade Es-
pírita. Mais informações www.usesp.org.br/eecdme

RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS
Merhy Seba

rpi@use.com.br

Atualmente, uma instituição espírita para ser 

bem‑sucedida em seus objetivos para os quais foi 
fundada, necessariamente, precisa estar em contato 
constante com o público a quem, diretamente, presta 
serviços e com a sociedade na qual está inserida. Isto 
inclui o público frequentador e o público externo, 
formado de vários segmentos sociais.

Nesse sentido, o setor de Relações Públicas e 
Institucionais pode desempenhar essas ações de 
modo ocasional e/ou regular favorecendo o processo 
de relacionamento com os vários públicos.

À primeira vista, essa providência poderá ser 
interpretada como desnecessária e até mesmo sofis-
ticada para certas instituições, mas basta um olhar 
atento para a história do cristianismo nascente, e 
vamos encontrar um exemplo notável de ação em 
relações públicas, quando Pedro (*), preocupado 
com a preservação da Casa do Caminho convidou 
Gamaliel para visitar a referida instituição, a fim 
de conhecê‑la. Gamaliel atendeu ao pedido e se 
sensibilizou com o que viu e ouviu, mudando a sua 
concepção sobre aquela organização de amparo aos 
necessitados.

Com essa atitude, podemos considerar o Apóstolo 
Pedro, um dos primeiros, senão o primeiro Relações 
Públicas do Cristianismo nascente – aquele que 
utilizou a comunicação interpessoal, como canal 
para o diálogo e assim,  desfazer a imagem   que 
aquela autoridade do judaísmo fazia sobre a Casa do 
Caminho e, no final, conquistar um aliado poderoso 
a favor da causa cristã.

Guardadas as proporções, esse cenário de in-
compreensão do público e autoridades, em relação à 
proposta espírita também ocorre em nossos dias. Não 
temos um Sinédrio instalado em nossa sociedade, 
tramando a destruição das instituições espíritas, mas 
volta e meia, o movimento espírita é alvo de ataques 
de detratores gratuitos que se insurgem contra a 
Doutrina Espírita, através dos mais diversificados 
meios. Nesse particular, temos que ter uma visão 
macro de Brasil e não se limitar a um ou a alguns 
estados da federação. 

Urge, pois, criarmos mecanismos de interação e 
esclarecimento ao público sobre as reais finalidades 
de um centro espírita e desfazer equívocos que pos-
sam impedir a expansão da divulgação doutrinária, 
principalmente, quando os eventos acontecem em 
praça pública.

Obviamente, que preconceitos e detratores 
sempre existirão, mas podemos, pelas  ações comu-
nicacionais, minimizar as situações desfavoráveis 
e inverter o quadro, tal como Pedro o fez, lá nos 
primeiros momentos em que surgia o movimento 
cristão.

Sobre como fazer, já tivemos oportunidade de 
esclarecer, expondo nesse espaço os mais variados 
planos, cujas ações estão ao alcance de toda e qual-
quer instituição espírita, independente do porte e 
do tipo  de serviço que presta à sociedade, seja uma 
creche, um hospital, um instituto de cultura, uma 
editora ou um centro espírita.

Comunicar ainda é a melhor e mais eficaz forma 
de dizer quem somos e a que viemos.

Pense nisso. Pense agora. 

(*) Emmanuel, Paulo e Estêvão, FEB.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E  
PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA

Aylton Paiva
sapse@usesp.org.br

No decorrer do triênio da atual gestão da USE,  
o Departamento de Assistência Social  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 Conselho Federativo 
Nacional, nas USEs Regionais de Assis, Araçatuba, 
Bauru, Jaú,  Marília, Ilha Solteira, Ribeirão Preto, 
Sorocaba e Presidente Prudente.

Também foi analisada a legislação pertinente 
à assistência e promoção social, desde a Cons-
tituição da República Federativa do Brasil, até 
as leis, decretos e normas que, hoje, disciplinam  
o assunto.

Em todos eles houve muito interesse dos par-
ticipantes, sendo que várias pessoas trouxeram 
também suas contribuições com conhecimentos e 
experiências.

Ressaltou‑se a preocupação com o trabalho vo-
luntário nas obras espíritas, pois é necessário atender 
as normas legais para que não se caracterize o vínculo 
empregatício com todas as suas consequências.

Outra questão analisada e discutida foi a prepara-
ção dos espíritas para a participação nos organismos 
sociais: Organizações não Governamentais – ONGs, 
Conselhos Municipais de Assistência Social, de 
Educação, Saúde e outros, sindicatos, etc.

Analisou‑se, ainda, o Plano de Trabalho para o 
Movimento Espírita Brasileiro: 2007‑ 2012, apro-
vado pelo Conselho Federativo Nacional – FEB, 
especificamente  a: Diretriz 7 – A PARTICIPAÇÃO 
NA SOCIEDADE, cujo objetivo é: Participar de 
forma mais acentuada junto à sociedade organizada 
e aos órgãos do Poder Público, 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 esclarecimento aprofundado 
sobre o assunto, aos trabalhadores espíritas em geral.

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

• Participação em ações, campanhas e orga-
nizações das sociedades civis e religiosas, cujos 
objetivos sejam compatíveis com os princípios 
espíritas. (pág. 11)

Utilizando o sistema integrado da USE com os 
seus Órgãos: Municipais, Distritais, Intermunicipais 
e Regionais potencialmente poderemos atingir com 
esse trabalho cerca de 1.000 Centros e Entidades 
Espíritas constantes do cadastro da USE.

Claro que para atingir esse fim, todos esses  
Órgãos precisarão cumprir a   etapa de ação  que 
lhes compete.

“(...) 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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NOVA DIRETORIA DA FEB 

Na reunião do Conselho Superior da 
FEB, realizada no dia 24/3/2012, foi eleita 
a nova direção da FEB, a saber: Presiden-
te: Nestor João Masotti; Vice‑presidentes: 
Antonio César Perri de Carvalho, Geraldo 
Campetti Sobrinho, Maria de Lourdes 
Pereira de Oliveira, Marta Antunes de Oli-
veira de Moura. Diretores: Affonso Borges 
Gallego Soares, Carlos Roberto Campetti, 
Célia Maria Rey de Carvalho, Cirne Ferreira 
de Araújo, Jarbas Arrais de Souza, Niraldo 
Pulcineli, Roberto Fuina Versiani.

Diretores que permanecem, cujos 
mandatos não venciam neste ano: Edna 
Maria Fabro, Hélio Blume, José Valdo de 
Oliveira, Luiz Antonio de Moura, Miriam 
Masotti Dusi, Regina Lúcia B. de Souza, 
Sady Guilherme Schmidt, Tânia de Souza 
Lopes. Cumprimentamos os novos diretores 
e desejamos paz e trabalho nas atividades. 

DIRETORIA DA USE REALIZA  
ENCONTROS FRATERNOS  

EM SETE REGIÕES  
DIFERENTES

Os Encontros Fraternos, realizados em 
24 e 25 de março de 2012, visam aproximar 
ainda mais a USE de seus diversos órgãos, 
diminuindo as distâncias geográficas impos-
tas pela grandiosidade do estado paulista e 
promover a troca de experiência entre os 
participantes. Além de uma pauta prees‑
tabelecida pela Estadual SP, essas reuniões 
contam com uma parte destinada a ouvir 
os participantes provenientes das diver-
sas re giões paulistas. Em Fernandópolis 
reuniram‑se pessoas provenientes da Use 
Regional de Ilha Solteira e Use Regional de 
Jales e as Uses locais de Fernandópolis, Ja-
les, Pereira Barreto e Ilha Solteira e cidades 
da região de Jales. Jaú contou com repre-
sentantes dos órgãos das cidades de Bauru, 

Brotas, Jaú e Mineiros do Tietê e, em Marí‑
lia, estiveram presentes as USEs Regionais 
de Marília e Assis e USEs Intermunicipais 
de Assis, Garça, Marília e Tupã. Os ir-
mãos fizeram do encontro um momento  
de debate.

As USEs Regionais de Assis, Nova 
Alta Paulista, Presidente Prudente e, 
ainda, as Intermunicipais de Assis, Pre-
sidente Prudente e Presidente Wenceslau 
e Rancharia enviaram seus representantes 
para Presidente Prudente; em Ribeirão 
Preto contamos com a  participação da 
USE Regional e USE Intermunicipal de 
Franca, a USE Municipal de Matão e a 
USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. 
Na cidade de São José do Rio Preto foi 
a vez dos companheiros das USEs de 
Nhandeara, Catanduva e São José do 
Rio Preto receberem o Encontro e, por 
fim, na cidade de Sorocaba reuniram-se 
pessoas das USEs Regionais Campinas, 
São Paulo e Sorocaba, bem como as 
Intermunicipais de Campinas, Itu/Salto e  
Sorocaba.

Em todas as ocasiões foram tratados 
os temas: eleição de Diretoria executiva 
da USE Estadual São Paulo e seus órgãos, 
40 anos da campanha “Comece pelo Co-
meço”, apresentação do cartão de crédito 
“O Bem”, bem como foram discutidos 
assuntos importantes para o trabalho de 
unificação.

Lançamentos da Editora EME 2012
A pequena flor do campo
Luiz Gonzaga Pinheiro

Estudo romanceado  
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Um ex-chefe de tribo africana que vendia 
negros como escravos reencarna no Brasil. 
Com apenas 45 dias de nascida, Hortência 
chega ao centro, dando início a um complexo 
caso de desobsessão.
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O jovem quer respostas...
Fátima Moura
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A autora selecionou as perguntas mais 
frequentes, e apresenta no livro as respostas 
da doutrina espírita, complementando-as com 
diversas atividades que auxiliam o educador 
espírita.

Contém, encartado, o jogo “No mundo do conhecimento”


