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Editorial
Nova Diretoria, mas o 
trabalho é o mesmo: 

divulgar corretamente a 
Doutrina Espírita

Esta edição marca o início de 
uma nova Diretoria Executiva 
à frente da USE. Como sempre, 
pessoas competentes e dispostas 
a executar o melhor possível pela 
instituição que, em 5 de junho, com‑
pletou 65 anos de existência. Não é 
preciso ser Dirigente da USE para 
entender os desafios que acompa‑
nham aqueles que têm por objetivo 
trabalhar por ela. Como trabalhado‑
res e Dirigentes de Casas Espíritas 
– núcleos essenciais por serem a 
base do movimento de unificação 
–, sabemos as dificuldades enfren‑
tadas no dia a dia. Dificuldades que 
começam com a manutenção finan‑
ceira (física) da entidade e aqui cabe 
abrir um parêntese para lembrar que 
“os fins não justificam os meios” e 
que precisamos estar quites com a 
legislação humana e, acima de tudo, 
usar recursos lícitos para captar os 
recursos necessários para manter as 
atividades desenvolvidas.

Soma‑se aos desafios financeiros 
e legais a execução das inúmeras 
tarefas executadas e que envolvem, 
obviamente, elementos humanos 
responsáveis pela sua implementa‑
ção; planejamento e adequação ao 
perfil de cada sociedade e de seu 
público; cumprimento de prazos; 
departamentos afinados com os 
propósitos doutrinários e da institui‑

ção; avaliação periódica das ações; 
aperfeiçoamento constante de todo 
leque de atividades, etc.

Como realizar um trabalho que 
envolve grande número de pessoas 
– com suas diferentes experiências, 
forma de pensar e agir – se não 
tivermos muito amor, respeito e 
responsabilidade em cada atitude? 
Como realizar a tarefa de unificação 
(grande proposta e objetivo da USE) 
se não pudermos contar com o maior 
número possível de pessoas? Nesse 
sentido, cabem aos órgãos que inte‑
gram a União das Sociedades Espíri‑
tas paulistas assumirem seus papéis 
de representantes junto a essa insti‑
tuição. Participar das reuniões para 
as quais são convocados, promover 
a troca de informações e experiên‑
cias, atender às solicitações da USE 
(como a entrega de fichas cadastrais 
atualizadas – gesto simples, mas 
atendido por tão poucos órgãos), dar 
sua cota de colaboração, enfim, para 
que a unificação aconteça de fato é 
o mínimo que podemos fazer. E, cá 
entre nós, em um mundo com tantos 
recursos tecnológicos fica muito 
mais fácil gerar a aproximação que 
a união carece.

Pense nisso: contamos com seu 
apoio e participação. “Trabalho, 
solidariedade e tolerância” é a nossa 
meta, hoje e sempre.
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Mensagem da Presidência

Aos órgãos de Unificação da USE
Julia Nezu – use@usesp.org.br 

A Diretoria Executiva da União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo ‑ USE e de todos os seus órgãos 
regionais e locais iniciaram suas novas 
gestões 2012 a 2015. Considerando que 
a USE coordena o movimento espírita 
paulista contando com 114 órgãos 
locais (municipais, intermunicipais e 
distritais) e 24 órgãos regionais são ao 
todo 138 órgãos e são eleitos a cada 
nova gestão cerca de 800 membros 
das comissões executivas e outro tanto 
para os departamentos e assessorias, 
portanto, a USE trabalha no estado com 
mais de 1.500 dirigentes de órgãos de 
unificação, muitos deles eleitos pela 
primeira vez.

No censo de 2010 divulgado re‑
centemente pelo IBGE o Espiritismo 
é a terceira maior Religião em número 
de adeptos no Brasil, tendo à frente a 
Igreja Católica com 64,6% e a Igreja 
Evangélica com 22,2%. Houve um cres‑
cimento de 70% dos que se declararam 
espíritas em 2010 em comparação ao 
censo de 2000, passando de 1,3% para 
2%, de 2.2 milhões para 3,8 milhões 
de brasileiros.O resultado mostra que 
aumentou o número de brasileiros sem 
religião num total de 7,65% que dá cerca 
de 12 milhões.

Nessa fase de transição por que 
passa a Humanidade, a Doutrina Espí‑
rita desempenha um importante papel, 
oferecendo, com lógica e segurança, a 
consolação, o esclarecimento e a orien‑
tação de que necessitam os homens. Os 

resultados do censo mostram que houve 
um aumento significativo do número de 
brasileiros que se tornaram adeptos do 
Espiritismo e a tendência é a de aumen‑
tar a cada ano. 

Torna‑se necessário que os centros 
espíritas, unidades fundamentais do 
Movimento Espírita, desenvolvam suas 
tarefas de maneira mais ampla possível, 
procurando atender plenamente as suas 
finalidades e para isso os órgãos de uni‑
ficação devem estimulá‑los ao estudo, a 
difusão e à prática da Doutrina Espírita. 
Também, reunir e analisar experiências 
já realizadas pelos Centros Espíritas e 
colocar à disposição dos mesmos as su‑
gestões, orientações, programas e apoio 
que necessitam para o pleno desenvol‑
vimento de suas atividades doutrinárias, 
assistenciais e administrativas.

Conforme observa o Conselho 
Federativo Nacional da Federação 
Espírita Brasileira, o trabalho de uni‑
ficação do Movimento Espírita e de 
união das sociedades e dos próprios 
espíritas assenta‑se nos princípios de 
fraternidade, liberdade e responsabi‑
lidade que a Doutrina Espírita preco‑
niza. Caracteriza‑se por oferecer sem 
exigir compensações, ajudar sem criar 
condicionamentos, expor sem impor 
resultados e unir sem tolher iniciativas, 
preservando os valores e características 
individuais tanto dos homens como 
das instituições. Que a integração e 
a participação dos Centros Espíritas 
nas atividades de unificação do Movi‑

mento de unificação devem ser sempre 
voluntárias e conscientes, com pleno 
respeito à autonomia administrativa de 
que desfrutam, devendo os programas 
de colaboração e apoio aos Centros 
Espíritas serem colocados à disposi‑
ção simplesmente como subsídios ao 
trabalho por eles desenvolvidos, sem 
imposição. 

Em todas as atividades de unificação 
deve sempre ser estimulado o estudo 
metódico, constante e aprofundado das 
obras de Allan Kardec, que constituem 
a Codificação Espírita, enfatizando‑se 
as bases em que a Doutrina Espírita se 
assenta. Quem estuda e compreende a 
Doutrina Espírita saberá discernir o que 
é o Espiritismo e o que não é.

Todas as atividades de unificação 
têm por objetivo maior colocar, com 
simplicidade e clareza, a mensagem 
consoladora e orientadora da Doutrina 
Espírita ao alcance e a serviço de todos 
por meio do estudo, da oração e do tra‑
balho. Como recomendou Bezerra de 
Menezes, na mensagem psicografada 
por Chico Xavier, publicada na Re‑
vista Reformador, em dezembro/1975, 
“em cada templo, o mais forte deve ser 
escudo para o mais fraco, o mais escla‑
recido a luz para o menos esclarecido, e 
sempre seja o sofredor o mais protegido 
e o mais auxiliado, como entre os que 
menos sofram seja o maior aquele que 
se fizer o servidor de todos, conforme a 
observação do Mentor divino.”

O serviço da unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. Uma afirmação parece destruir a outra. Mas não é assim. É 
urgente porque define o objetivo a que devemos todos bisar; mas não apressado, porquanto não nos compete violentar consciência alguma.

(Bezerra de Menezes, psicografia de Chico Xavier, Reformador, dez/1975)



Julho/Agosto de 2012 Dirigente Espírita

4

Perfil

Durval Teodoro de Moraes nasceu na cidade de Palestiona, interior 
paulista, em 28 de fevereiro de 1938. Aposentado, trabalhou como agri-
cultor e casou-se com Mercedes Semensati de Moraes, com que teve os 
filhos Ozair S. de Moraes, Enedelsio S. de Moraes,Valter S. de Moraes e 
Valdir Semensati de Moraes. Ele é o entrevistado desta edição nesta seção 
que tem por objetivo registrar a história de colaboradores do movimento 
de unificação paulista.

Dirigente Espírita: Como e quando 
foi o seu primeiro contato com o Espi‑
ritismo?

Durval: Eu tinha dez anos de idade 
(1948) quando minha irmã mais velha, 
Aparecida de Moraes, foi acometida de 
uma obsessão, sendo atendida em uma 
casa espírita em Vila Parisi – onde mo‑
rávamos na ocasião. Eu estava junto com 
ela e seu marido no momento do atendi‑
mento, a partir daí comecei a simpatizar 
com a Doutrina Espírita.

DE: Como conheceu o Movimento 
Espírita da região de Jales?

Durval: Em 1964 foi criada a USE 
de Jales, com o nome de UNIMEJA, e a 
casa Espírita de Palmeira D’Oeste, que 
frequento até hoje, me nomeou como 
Representante no Órgão de Unificação, 
onde fui tendo contato com o Movimento 
Espírita da Região.

DE: Relate suas experiências iniciais 
pela USE Jales.

 Durval: Eu ingressei na USE como 
Dirigente em 1975 e a experiência foi 
muito boa, possibilitando‑me aprender 
com a Doutrina uma forma de vida dife‑
rente. Fiz boas amizades com os demais 
companheiros das outras Casas Espíritas 
e foram crescendo os laços fraternos 
entre as outras dezesseis Casas Espíritas 
que compõem a nossa USE, sempre com 
resultado positivo.

DE: Quais atividades o senhor sente 
mais prazer em realizar?

Durval: Além dos estudos, seminá‑
rios sobre Passes, Mediunidade, Aten‑
dimento Fraterno nas Casas Espíritas 
e outras iniciativas necessárias para 
dinamizar as instituições que traba‑
lham de forma séria e responsável. Os 
estudos e atividades nos enchem de 
alegria e satisfação e nos incentivam 
a trabalhar cada vez mais em prol do 
Movimento Espírita dando‑nos prazer 
imenso em viver.

DE: Percebemos que o senhor con‑
seguiu, ao longo dos anos, manter agre‑
gados ao movimento espírita “corações 
valiosos”, sem se perder no personalis‑
mo. A que o senhor atribui tal realização?

 Durval: A generosidade dos meus 
companheiros tem sido enorme, pois 
me compreendem e souberam tolerar e 
aceitar a minhas faltas, sempre me dando 
muito apoio.

DE: Como o senhor vê o Movimento 
de Unificação?

Durval: De grande importância, pois 
sem a unificação não haveria união en‑
tre as Casas Espíritas que, por sua vez, 
precisam de um órgão de apoio para 
que possamos seguir com a Doutrina 
de Allan Kardec. Sendo Jesus a nossa 
inspiração e Allan Kardec a luz dos nos‑
sos raciocínios, necessitamos de órgãos 
comprometidos com a verdade.

DE: Em sua opinião como a USE 
pode beneficiar ainda mais as casas 
unidas?

Durval: O trabalho da USE é amplo 
e desenvolvido em parceria com seus 
integrantes, buscando alcançar os seus 
objetivos. Eu acho que, dentro de nossas 
limitações, a unificação paulista está 
caminhando e levando o seu trabalho, 
procurando atender as necessidades das 
casas unidas sempre que solicitada.

DE: O senhor dedicou sua vida pela 
causa espírita. Houve momentos em que 
pensou em desistir?

Durval: Na própria Doutrina encon‑
tramos os meios necessários para superar 
os obstáculos. Além disso, tomamos 
como exemplos nossos irmãos, luz que 
nos ilumina, e que também tiveram di‑
ficuldades e venceram no bem. Quando 
nos encontrarmos nesses momentos, 
busquemos Jesus, que foi o maior ven‑
cedor e será sempre um exemplo a ser 
seguido.

DE: Suas considerações finais.
Durval: Queridos irmãos desta 

maravilhosa Doutrina de Luz, sinto‑me 
muito feliz e honrado por estar fazendo 
essas reflexões sobre esse trabalho que 
considero muito importante. Agradeço 
aos meus companheiros de trabalho nos 
departamentos da USE Jales, que tanto 
se empenham para desenvolver a missão 
que lhes foi confiada e as desempenham 
com muito amor, envolvendo‑nos com 
muita alegria, desejando que Jesus nos 
abençoe e derrame sobre todos nós sua 
imensa Luz. Muita paz 

Por Jane Maiolo
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USE elege Diretoria para mandato 2012 a 2015
Julia Nezu, que participa da Diretoria Executiva da entidade 

há mais de uma década, será a primeira mulher a comandar a 
federativa paulista

Redação – use@usesp.org.br 

 Realizou‑se no dia 3 de junho de 
2012, na sede da União das Socieda‑
des Espíritas do Estado de São Paulo 
(USE), em São Paulo, a Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) das institui‑
ções espíritas associadas e reunião 
do Conselho Deliberativo Estadual 
(CDE) para a eleição da Diretoria 
Executiva da USE, para o mandato 
de 2012 a 2015.

 A mesa diretora da AGO foi 
composta por Neli Del Nery Prado 
(Bauru), presidente da mesa; Allan 
Kardec Pitta (Itanhaem), primeiro 
vice‑presidente; João Lúcio Cruz de 
Campos (São José do Rio Preto), se‑
gundo vice‑presidente; André Luiz 
Galembeck (Guarulhos), primeiro 
secretário; José Roberto Bium do 
(Vila Jaguará) segundo secretário 

e Maurício Ferreira Agudo Romão 
(Instituto Espírita de Educação, São 
Paulo), terceiro secretário.

A AGO empossou os novos mem‑
bros do Conselho Deliberativo Esta‑
dual e do Conselho de Administração; 
apreciou e aprovou a prestação de 
contas da diretoria executiva em final 
de gestão, cujos principais destaques 
foram: realização de cursos, seminá‑
rios e outras ações, através dos depar‑
tamentos, visando aproximação com 
os trabalhadores das casas espíritas 
unidas; realização de congressos espí‑
ritas no estado de São Paulo, reunindo 
lideranças paulistas e até de outros 
estados; aproximação com entidades 
parceiras (como Associação Jurídico 
Espírita – AJE, Grupo Boa Nova, 
etc); realização de reuniões periódicas 

com Conselho Deliberativo Estadual 
(CDE) e Conselho Administrativo 
(CA); participação das reuniões  
anuais do CFN em Brasília; promoção 
de Encontros Fraternos semestrais, 
quando a Diretoria da USE visita os 
órgãos para troca de informações e 
materiais diversos; lançamento de 
livros; atividades de fomento às Cam‑
panhas Nacionais como “Comece 
pelo Começo” e “O melhor é viver 
em família”, entre outros. Após a 
apresentação do relatório, feita pelo 
presidente da gestão 2009‑2012, José 
Antonio Luiz Balieiro, a Assembleia 
Geral Ordinária acompanhou a elei‑
ção da nova diretoria, eleita pelos 
membros do CDE.

A comissão de eleições formada 
na reunião do CDE de dezembro 

Balieiro, Presidente dos últimos dois triênios transmite o 
cargo para Julia Nezu, primeira mulher a comandar a USE.

Cesar Perri e Nestor Masotti, respectivamente Vice- 
-Presidente e Presidente da FEB, prestigiaram a eleição na 

federativa paulista.
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Nova Diretoria Executiva que comandará a USE 
pelos próximos 3 anos.

Mesa Diretora que coordenou o processo de eleição.

Representantes participam de todo o 
processo de eleição.

de 2011, representada por Paulo 
Ribeiro, apresentou os nomes dos 
candidatos e o plano de trabalho 
da gestão, informando que os dois 
documentos foram previamente en‑
caminhados para todos os órgãos da 
USE para apreciação. Como apenas 
uma chapa foi indicada (pelas USEs 
Intermunicipal de Ribeirão Preto, 
Distrital Freguesia do Ó e Distrital 
Jabaquara) para compor a nova 
Diretoria Executiva, a mesma foi 
eleita por unanimidade, através de 
aclamação. 

Denominada “Trabalho, Solidarie‑

dade e Tolerância”, 
a chapa liderada por 
Julia Nezu Oliveira, 
1ª Vice‑Presidente 
na gestão anterior, 
ficou composta con‑
forme segue.

Presidente: Ju‑
lia Nezu Oliveira 
(USE Distrital Ja‑
baquara)

1ª  Vice -Pre-
s idente :  Neyde  

Schneider (USE Dis‑
trital Lapa)

2º Vice-Presiden-
te: Aparecido José Orlando (USE 
Intermunicipal de São José dos 
Campos)

Secretário Geral: Hélio Alves 
Correa (USE Intermunicipal de So‑
rocaba)

1º Secretário: Sidnei Batista (USE 
Distrital Pinheiros)

2º Secretário: Newton Carlos 
Guirau (USE Intermunicipal de Li‑
meira)

3º Secretário: Sandro Pinheiro de 
Assis Cosso (USE Intermunicipal de 
Campinas)

1º Tesoureiro: José Silvio Spinola 

Gaspar (USE Distrital Freguesia do Ó)
2º Tesoureiro: Mauro Antonio dos 

Santos (USE Distrital Pinheiros)
Patrimônio: Osmar Fantinato 

(USE Distrital Lapa)
No discurso de posse a Presidente 

eleita explicou que a denominação 
da chapa “Trabalho, Solidariedade 
e Tolerância” representa o tripé que 
sustenta o trabalho de unificação com 
bases na Codificação de Allan Kardec 
e no Evangelho de Jesus, plataforma 
de sua gestão (mais detalhes na página 
XX).

Estiveram presentes ao even‑
to os senhores Nestor Masotti e 
Antonio César Perri de Carvalho, 
respectivamente Presidente e Vice‑
‑Presidente da Federação Espírita 
Brasileira, que além de prestigiar 
as eleições – parabenizando a Di‑
retoria que encerrava o mandato e 
a que foi empossada na ocasião –, 
acompanharam a celebração dos 65 
anos de fundação da USE (vide Box 
na página XX).

Todos os presentes manifestaram 
seu apoio e satisfação com a nova Di‑
retoria eleita, desejando sabedoria na 
condução da instituição no decorrer 
do próximo triênio.
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A nova Diretoria Executiva da 
União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo, eleita 
em 3 de junho último, escolheu 
como lema os três pilares que 
sustentam o trabalho de unifi‑
cação com base na Codificação 
de Allan Kardec. Desta forma 
“Trabalho, Solidariedade e To‑
lerância” serão a plataforma da 
gestão, cuja linha de trabalho é 
apresentada a seguir.

Tendo como um dos princi‑
pais objetivos coordenar as ativi‑
dades do movimento espírita do 
Estado por meio de seus Órgãos 
locais e regionais, a Diretoria da 
USE buscará orientar e preparar 
os membros diretivos e departa‑
mentais dos órgãos locais e re‑
gionais (Manual Orientação aos 
Órgãos de Unificação), oferecen‑
do informações que possibilitem 
estruturar os departamentos dos 
órgãos locais e regionais em 
consonância com os da USE, 
qualificando‑os para que deem 
efetivo apoio aos centros es‑
píritas e, fazendo‑os conhecer 
o funcionamento da USE, seu 
Estatuto e regimentos internos, 
para melhor atendimento às fi‑
nalidades da USE, promovendo 
encontros regionalizados. 

Faz parte da linha de trabalho 
incentivar, orientar e organizar a 
realização de cursos para o en‑
sino metódico da Doutrina, com 
base nas obras da Codificação de 
Allan Kardec; disponibilizar por 

meio dos órgãos da USE, a título 
de sugestão e de subsídios para as 
atividades dos Centros e demais 
Instituições Espíritas, orienta‑
ções, programas e materiais de 
apoio, elaborados pelo CFN da 
FEB e os que a USE possua; 
dar continuidade e promover as 
Campanhas Permanentes: Come‑
ce pelo Começo, Família, Paz, 
Em defesa da Vida, Evangelho no 
Lar e no Coração e outros.

A Comunicação, como não po‑
deria deixar de ser, continuará a 
serviço da divulgação da Doutri‑
na Espírita pelo Jornal Dirigente 
Espírita, programa Momento Es‑
pírita da USE, site, redes sociais 
como facebook, twitter e outros 

meios possíveis, de maneira con‑
dizente com os princípios espíri‑
tas. Já no campo administrativo, 
serão executadas todas as ações 
necessárias ao desenvolvimento 
das atividades da USE e à manu‑
tenção do equilíbrio financeiro da 
USE, bem como a manutenção 
do intercâmbio fraterno com as 
instituições federativas, espe‑
cializadas, outras instituições 
espíritas.

Também faz parte do plano de 
trabalho a realização do 16º Con‑
gresso Estadual de Espiritismo da 
USE; atualização dos cadastros 
das instituições espíritas e dos 
órgãos de unificação, catalogan‑
do os seus e‑mails para agilizar 

Conheça o Plano de Trabalho da Diretoria 
Executiva da USE para a gestão 2012-2015, 

cujo lema é Trabalho, Solidariedade e Tolerância
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Durante a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) foi come‑
morada a passagem dos 65 
anos de fundação da USE, 
com a presença do Presidente 
da Federação Espírita Brasi‑
leira, Nestor João Masotti, e 
sua esposa e Diretora da FEB, 
Maria Euny Masotti. A FEB 
ainda esteve representada na 

COMEMORAçãO 65 ANOS DA USE

Cesar Perri, Nestor Masotti e José Antonio Luiz Balieiro, 
Ex-Presidentes da USE, homenageados

ocasião pelo Vice‑Presidente, 
Antonio Cesar Perri de Carva‑
lho. Nestor e Cesar Perri foram 
homenageados na qualidade de 
ex‑presidentes da USE junta‑
mente com José Antonio Luiz 
Balieiro, naquele momento já 
nessa mesma condição. 

Além dos três homenageados 
o ex‑presidente da USE Antonio 

Schiliró, não podendo com‑
parecer à Assembleia porque 
a sua família lhe prestava ho‑
menagem por seus 95 anos de 
idade, enviou à USE uma to‑
cante mensagem agradecendo 
o convite, lida aos presentes. 

A homenagem também 
lembrou os ex‑presidentes 
da USE Attílio Campanini e 
Nedyr Mendes da Rocha, já 
desencarnados, amigos de uma 
boa parte dos presentes. Com‑
pletaram o tributo a projeção 
de slides em telão com ima‑
gens relacionadas à fundação 
da USE e de galeria dos dez 
Presidentes que antecederam 
a recém‑eleita diretoria e a 
entrega de um belo kit com 
DVDs das palestras efetuadas 
no 15º Congresso Estadual 
de Espiritismo (realizado na 
cidade de Franca, em abril e 
maio de 2012).

os meios de comunicação com o 
estado – trabalho já iniciado, mas 
que depende dos órgãos para o en‑
vio das informações corretas; dar 
continuidade na implementação do 
plano de trabalho para o movimen‑
to espírita brasileiro elaborado pelo 
CFN da FEB para o quinquênio 
2007‑2012; promover no Estado as 
comemorações dos 150 anos de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo 
e outras efemérides.

Como pode‑se notar, há um 
trabalho grandioso a ser realiza‑
do. Grandioso como o próprio es‑
tado que a USE representa e que 
vem desempenhando, ao longo 
dos anos, um papel importante na 
divulgação da Doutrina Espírita 

em São Paulo e no Brasil. Con‑
tudo, ele só poderá ser executado 
se cada um de nós, Dirigentes e 
trabalhadores espíritas paulistas 
dermos nossa cota de colabo‑
ração, colocando em prática a 

frase que tão bem representa a 
USE: “juntos, podemos fazer 
mais” e, com toda certeza, muito 
melhor. O convite está feito e a 
USE aguarda sua valorosa parti‑
cipação!
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Como estruturar uma Reunião Mediúnica
Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade – 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

“O primeiro inimigo do médium 
reside dentro dele mesmo. Fre‑

quentemente é o personalismo, é a 
ambição, a ignorância ou a rebel‑

dia no voluntário desconhecimento 
dos seus deveres à luz do Evange‑
lho, fatores de inferioridade moral 
que, não raro, o conduzem à invi‑
gilância, à leviandade e à confusão 

dos campos improdutivos.”
Francisco Cândido Xavier‑ Emma‑
nuel (O Consolador, questão 410)

Para os médiuns o Centro Espírita 
é a escola educativa e a oficina de 
trabalho.

A tarefa mediúnica bem orien‑
tada é instrumento de autoencontro 
moral e espiritual, uma ponte por 
onde transitam os espíritos ainda 
vinculados àqueles que permanecem 
reencarnados nas paisagens terrenas.

A prática mediúnica requer dire‑
trizes sólidas, embasadas em estudos 
sérios, seguidas de prática saudável 

segundo o que estabelece O Livro 
dos Médiuns e aqueles que lhes são 
subsidiários.

Allan Kardec, na introdução de O 
Livro dos Médiuns afirma: ”A expe‑
riência confirma todos os dias que as 
dificuldades e as decepções que se 
encontram em sua prática decorrem 
da ignorância dos seus princípios”.

Propor e promover estudos re‑
gulares, orientar, zelar pela prática 
mediúnica séria, conduzir com habi‑

lidade e responsabilidade são tarefas 
de dirigentes e responsáveis pela 
casa espírita. Lembrando que é uma 
atividade privativa, na qual se realiza 
o serviço de assistência aos espíritos 
necessitados, integrada por trabalha‑
dores que possuam conhecimento e 
formação espírita compatível com a 
seriedade da tarefa.

Finalidades:
Exercitar a faculdade mediúnica de 

forma saudável e segura, em perfeita 

Público acompanhou atentamente todos os pontos expostos durante uma das 
Oficinas do Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade, da USE.
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harmonia com os princípios da Dou‑
trina Espírita e do Evangelho de Jesus.

Manter intercâmbio mediúnico 
com espíritos desencarnados, par‑
ticipando do trabalho de auxílio 
aos que necessitam de amparo e de 
assistência espiritual, assim como 
refletir a respeito das orientações e 
esclarecimentos transmitidos pelos 
benfeitores da Vida Maior.

Auxiliar encarnados e desencar‑
nados envolvidos em processo de 
reajuste espiritual.

Cooperar com os Benfeitores 
espirituais no trabalho de fortale‑
cimento do Centro Espírita e na 
assistência espiritual aos seus tra‑
balhadores.

Exercitar a humildade, a fraterni‑
dade e a solidariedade no trato com 
encarnados e desencarnados em so‑
frimento empenhando‑se no esforço 
de transformação moral.

Qual a importância das reu-
niões mediúnicas no Centro Es-
pírita?

 Promovendo o intercâmbio entre 
encarnados e desencarnados todas 
devem ter uma finalidade séria, 
seja para fins de estudo, pesquisa, 
assistência espiritual, desobsessão, 
orientações e outras.

Há diferença entre as citadas 
acima e aquelas chamadas de de-
sobsessão?

Sim, a tarefa de desobsessão 
requer maior atenção e preparo por 
parte daqueles que dela participam. 
Nelas são atendidos espíritos obsti‑
nados, revoltados, vingativos, cons‑
cientes do que e porque fazem o que 
requer tratativas diferentes segundo 
cada caso.

Quais são essas diferenças?
Nas reuniões de assistência 

espiritual comparecem os espíri‑
tos ditos sofredores. Muitos são 
recém‑desencarnados que ignoram 
sua real situação, principalmente 
os que tiveram morte súbita em 
variadas situações, inconformados, 
saudosos, revoltados, etc. A esses 
bastam o acolhimento, o consolo 
e o encaminhamento a outras eta‑
pas para o esclarecimento. Já na 
desobsessão comparecem espíritos 
vingativos, perseguidores sistemá‑
ticos e renitentes que buscam fazer 
justiça com as próprias mãos, os 
que acreditam terem sido preteri‑
dos, perseguidos, prejudicados, que 
buscam ressarcimento junto àqueles 
a que se vincularam no passado 
recente ou remoto.

Como devemos entender esses 
espíritos?

O chamado obsessor só está vin‑
culado a alguém com quem manteve 
ligações no passado; são ex‑maridos, 
ex‑esposas, ex‑parentes, ex‑sócios, 
ex‑amigos, ex‑adversários com os 
quais não houve reconciliação. Hoje 
buscam seus “ex” exigindo repara‑
ção e muitas vezes com razão.

Como devemos atendê-los?
Por certo não será através do 

confronto, da censura ou repreen‑
são. Coloquemo‑nos no lugar dele 
e busquemos entender suas razões 
e suas atitudes. Se hoje estamos em 
condições de ajudá‑lo acompanhe‑
mos seu raciocínio conquistando sua 
confiança e a seguir façamos as nos‑
sas ponderações, levando‑o a refletir 
sobre as suas ações, encorajando‑o 
a rever sua posição de perseguidor, 

sobretudo lembrando‑o que a única 
justiça procede de Deus.

Qual encaminhamento oferecer 
a esses espíritos?

 Depende muito do resultado 
obtido através do diálogo. Nem sem‑
pre é possível demovê‑los de suas 
intenções. Processos obsessivos se 
instalam através do tempo e muitos 
remontam a reencarnações passa‑
das. Não devemos ter a pretensão 
de solucioná‑los em curto espaço 
de tempo. Acreditar em mudanças 
repentinas é ignorar o processo lento 
de renovação comum a todos nós.

Mas ainda assim há encaminha-
mento possível conforme o caso?

Consideremos que esses espíritos 
não chegaram à casa espírita e à 
reunião por acaso. São trazidos por 
benfeitores espirituais muitas vezes 
contra a vontade. Ao esclarecedor 
cabe à tarefa de ouvi‑lo, esclarecê‑
‑lo quanto possível e devolvê‑lo aos 
cuidados dos mesmos. De posse dos 
esclarecimentos recebidos e envol‑
vidos por vibrações fraternas dará 
início às reflexões que o levarão à 
mudança de conduta.
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Então o processo da desobses-
são não começa e nem termina na 
reunião?

Não poderia ser diferente. Nós es‑
píritos encarnados, mesmo contando 
com as lições da Doutrina Espírita 
consoladora e esclarecedora, de‑
mandamos longo tempo para aceitar 
propostas de mudança em nosso 
comportamento. Como esperar, dos 
outros, respostas imediatas?

Considerando a seriedade da 
tarefa estarão os centros espíritas 
preparados para realizá-la?

Não diremos que sim. Há muito 
que melhorar, mas é perfeitamente 
possível preparar‑se para realizá‑la 
a contento. Certo não se exigirá da 
equipe atestado de angelitude, porém 
é necessário que os componentes 
estejam sinceramente motivados e 
dispostos a aceitar a disciplina ne‑
cessária em todos os sentidos.

Como formar uma equipe para 
a tarefa de desobsessão?

Pessoas interessadas neste tra‑
balho devem reunir‑se formando 
um grupo que buscará inicialmente 
definir os objetivos, dar início ao es‑

tudo da Doutrina e sobretudo os per‑
tinentes à tarefa. Definir dia e horário 
para as reuniões preparatórias, aonde 
irão se conhecer melhor, formando 
vínculos que os mantenham unidos 
em seus propósitos.

Já se inicia com atividade me-
diúnica?

Não, o exercício da mediunidade 
virá com o tempo. Mesmo havendo 
médiuns ostensivos entre o grupo, 
a tarefa deverá aguardar o “sinal 
verde” da espiritualidade para co‑
meçar. Não deverá haver pressa, 
pois a Doutrina ensina que quando 
o trabalhador está pronto o serviço 
aparece.

Quantas pessoas deverão com-
por o grupo mediúnico de desob-
sessão?

Os benfeitores espirituais suge‑
rem entre 6 a 15 componentes.

Há razões que justifiquem esse 
número?

Sim, e a experiência comprova 
ser este o número ideal, levando‑
‑se em conta o espaço e o tempo 
da reunião, que ainda segundo eles 
não deve exceder a 90 minutos entre 
abertura, atendimento espiritual e 
encerramento.

Como distribuir este tempo da 
reunião?

O livro Orientação ao Centro Es‑
pírita da FEB, através do Conselho 
Federativo Nacional, em perfeita 
concordância entre os orientadores 
espirituais e autores encarnados na 
atualidade sugere:

Leitura de mensagem e prece 
inicial 15 minutos

Fase de manifestação e atendi‑
mento espiritual 60 minutos

Irradiações e prece final  15 mi‑
nutos

 Informam‑nos ainda os mesmos 
benfeitores que em Doutrina Espírita 
o cumprimento do horário é solene.

Qual a razão dessa exigência?
Não podemos esquecer o com‑

promisso assumido junto aos nossos 
benfeitores espirituais e eles conos‑
co. Nenhuma razão justifica atrasos 
no início, já que o encerramento 
pode variar em minutos.

Como fazer a seleção dos can-
didatos à tarefa de desobsessão?

Os candidatos devem iniciar 
com o estudo, definindo as metas, 
ao longo do tempo de preparação 
para a tarefa. Neste período vão se 
definindo os realmente interessados 
enquanto alguns vão ficando pelo 
caminho. É preciso ter cuidado na 
hora de incluir o candidato para não 
ter de excluí‑lo depois, algo bastante 
constrangedor para todos, principal‑
mente para o excluído.

Como se define a tarefa entre os 
componentes já compromissados?

André Luiz no livro Desobsessão 
orienta que numa equipe de 14/15 
pessoas devemos ter: 

2 a 4 esclarecedores, 2 a 4 pas-
sistas, 4 a 6 médiuns psicofônicos, 
1 dirigente e 1 assessor, que o 
substituirá em caso de necessi-
dade.

Lembramos ainda que no caso de 
equipe com menor número a divisão 
será ajustada em proporção ideal. 
Podemos iniciar a tarefa com apenas 
6 componentes na equipe.
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Como agir no caso de haver 
maior número de componentes 
conforme exposto?

Outra equipe deverá ser forma‑
da, com alguns mais experientes e 
outros em fase de início. Há casas 
espíritas que possuem 2, 3 ou mais 
equipes trabalhando simultaneamen‑
te em dias ou horários diferentes.

Qual a importância para o Cen-
tro Espírita da reunião destinada 
à desobsessão?

André Luiz no livro Desobses‑
são, ditado a Francisco Cândido 
Xavier e Waldo Vieira, afirma: 
“Nenhuma instituição espírita 
pode, a rigor, desinteressar‑se 
desse trabalho imprescindível à 

higiene, harmonia, amparo ou 
restauração da mente humana, 
traçando esclarecimento justo, 
seja aos desencarnados sofredores, 
seja aos encarnados desprovidos de 
educação íntima que lhes sofram a 
atuação deprimente, conquanto, às 
vezes, involuntária. E acrescenta: 
Cada templo espírita deve e precisa 
possuir a sua equipe de servidores 
da desobsessão, quando não seja 
destinada a socorrer as vítimas da 
desorientação espiritual que lhe 
rondam as portas, para defesa e 
conservação de si mesma.”

Qual a indicação de livros para 
o estudo do assunto?

Em primeiro lugar O Livro dos 

Médiuns seguido de outros como:
Desobsessão – André Luiz
Diálogo com as sombras – Her‑

mínio C. Miranda
Obsessão/desobsessão – Suely 

Caldas
Qualidade na prática mediúni-

ca – Projeto Manoel Philomeno de 
Miranda

Conversando com os espíritos 
na reunião mediúnica – Therezinha 
Oliveira e outros.

É muito farta a literatura sobre o 
assunto, bastando que os interessa‑
dos a procure.

Finalizando: 
Não há mais lugar para o empi‑

rismo e a prática mediúnica à moda 
da casa.

Facilitadores da Oficina tiram dúvidas e promovem discussões para maior 
aprofundamento do assunto.
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Até quando?
Wellington Balbo (*) – Bauru SP

O governador do Estado de 
São Paulo Geraldo Alckmin 
aumentou a fiscalização a bares 
com o objetivo de diminuir o 
consumo de álcool entre os me‑
nores de 18 anos. Esta medida 
ocorrerá ainda este ano e tam‑
bém focará o adulto consumidor 
de bebida alcoólica. O intuito 
com relação ao público adulto 
não é proibir o consumo, mas 
evitá‑lo de maneira exagerada, 
principalmente no tocante ao 
trânsito, pois muitas mortes 
foram causadas por motoristas 
embriagados.

Pesquisa realizada pelo Cen‑
tro de Referência de Álcool, 
Tabaco e outras drogas (Cratod) 
mostra que 40% dos adolescen‑
tes iniciaram sua aventura com 
as bebidas alcoólicas antes dos 
11 anos, bebericando nos copos 
de seus familiares.

Tivéssemos curiosidade em 
pesquisar sobre os malefícios 
sociais causados pelo álcool e 
ficaríamos espantados com o 
número de vidas que são ceifa‑
das pela sua ingestão desmedi‑
da. Mais de 65% dos laudos de 
mortes violentas, por exemplo, 
constatam que o indivíduo inge‑
riu bebida alcoólica.

O governador está certo em 
fiscalizar.

Mas o simples fato de fiscali‑
zar o que faz o outro mostra que 
ainda não estamos educados o 
suficiente para gozarmos de um 
pouco mais de liberdade.

Planeta de provas e expia‑
ções, conforme nos ensina a 
Doutrina Espírita, ainda nos 
comprazemos com substâncias 
que intoxicam o corpo e entor‑
pecem a alma.

Por isso ficamos atados a um 
mundo de fiscalização:

O governo fiscaliza a popu‑
lação.

O poder legislativo fiscaliza 
o executivo.

Pais fiscalizam filhos.
Cônjuges fiscalizam‑se.
Quando atingiremos o pata‑

mar de vivermos em um mundo 
educado, longe dos fiscais?

Quando chegaremos ao ponto 
exato de sabermos os limites e 
agirmos com bom‑senso para 
não causarmos infelicidade a 
nós e danos aos outros?

A resposta às indagações pro‑
postas estão na recomendação 
de Allan Kardec:

“Reconhece-se o verdadeiro 
espírita pelos esforços que ele 

faz para domar suas más incli-
nações”.

Há, ainda, em O Livro dos 
Espíritos, a questão 909, em 
que Kardec assim pergunta aos 
sábios espirituais:

P- 909 - O homem poderia 
sempre vencer suas más tendên-
cias pelos seus esforços?

R - Sim, e algumas vezes com 
pouco esforço; é a vontade que 
lhe falta. Como são poucos 
dentre vós os que se esforçam!

Analisando com sinceridade 
as colocações expostas fica 
fácil saber a razão pela qual 
sofremos fiscalização de todos 
os tipos. É que se as rédeas 
forem soltas não saberemos 
lidar com um pouco mais de 
liberdade. Falta‑nos o elemen‑
tar: esforço para coibir as más 
inclinações.

Porém, eis que não cala a 
reflexão:

Até quando? Até quando 
teremos que ser fiscalizados, já 
que as leis de Deus estão escri‑
tas em nossa consciência. Até 
quando?

(*) Wellington Balbo de Faria é 
escritor e orador espírita, integran‑

te da USE Regional Bauru.
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Espiritismo e Pobreza
Wladisney Lopes da Costa (*) – use@usesp.org.br 

A revista Veja, de 8 de maio de 2005, 
em sua reportagem “Os vivos e as outras 
vidas”, traz duas afirmações que rela‑
cionam a expansão da Doutrina Espírita 
no Brasil que merecem nossa reflexão. 
A primeira é de José Luiz dos Santos, 
chefe do Departamento de Antropologia 
da Universidade Estadual de Campinas: 
“Para divulgar a doutrina, a elite tratou 
de atrair pobres como clientes. Já no 
fim do século XIX eles procuravam 
os centros espíritas para resolver seus 
problemas de saúde”. A segunda é de 
Charles Kempf, coordenador do Centro 
de Estudos Espíritas Léon Denis da ci‑
dade francesa de Thann: “A prática da 
caridade e do assistencialismo chance‑
lou o Espiritismo no Brasil, na França 
isto não ocorreu, pois o Estado francês 
funciona com razoável perfeição, não 
deixando espaço para os espíritas uti‑
lizarem esse recurso para angariar um 
rebanho maior”. 

Esclareçamos que a afirmação do 
Sr.José Luiz dos Santos carece de fun‑
damento pois a Doutrina Espírita não 
faz proselitismo, atende aos que batem 
à sua porta, sempre informando que 
a assistência espiritual não dispensa 
o tratamento médico. Com relação a 
Charles Kempf, devemos esclarecer 
que o Espiritismo não prosperou na 
França (grifo nosso), pela falta de 
continuidade dos trabalhos de Allan 
Kardec, mais do que qualquer outro 
fato. O Sr.Pierre G. Leymarie, que pre‑
sidiu a Sociedade Parisiense de Estu‑
dos Espíritas após a desencarnação de 
Allan Kardec, abriu espaço para várias 
correntes espiritualistas, muitas delas 
envoltas em acentuado misticismo 
culminando com um processo em que 
se viu envolvido no ano de 1875, o que 
lhe custou pena de um ano de prisão 
e multa de 500 francos, devido à pu‑

blicação de algumas fotos, produzidas 
de maneira fraudulenta pelo médium 
Sr.Buquet sem o conhecimento do Sr. 
Leymarie. Os jornais da época que se 
apresentavam, em geral, como adver‑
sários dos fatos espíritas não deixaram 
de aproveitar a oportunidade de ridi‑
cularizar a doutrina e seus seguidores, 
tanto que com esse triste episódio, na 
França, o vocábulo espírita passou a ser 
sinônimo de “escroque” (trapaceiro, 
vigarista, caloteiro). Sobre o episódio, 
Gabriel Dellane, em sua obra de 1883 
“O Espiritismo perante a Ciência”, 
conclui “Se tivemos que experimen‑
tar uma condenação contra nós, foi 
porque nos desviamos da rota traçada 
por Allan Kardec, que era contrário a 
retribuição do médium e tinha por isso 
boas razões’. 

Devemos refletir sobre o que estamos 
fazendo com a Doutrina Espírita em nos‑
so país, pois que pessoas tão diferentes 
imaginam que é necessário que haja 
pobreza para que a Doutrina Espírita se 
propague. Temos hoje em muitas Casas 
Espíritas um assistencialismo material 
que, procurando suprir as deficiências 
sociais de nosso país, beiram a um sim‑
ples programa de redução da fome do 
corpo, esquecendo‑se que a finalidade 
essencial do Espiritismo é abastecer as 
necessidades do Espírito. Não que esta 
assistência material não seja importante, 
mas deve‑se estar atento à forma de fazê‑
‑la. Muitas Casas Espíritas fazem esse 
trabalho em determinados dias do mês, 
porém os chamados “assistidos”, muitas 
vezes aguardam em filas que começam 
a ser formadas às primeiras horas da 
manhã do lado de fora da instituição. 
Na resposta à pergunta 888 de O Livro 
dos Espíritos temos uma lição que não 
deveríamos esquecer: “Condenando‑se 
a pedir esmola, o homem se degrada 

física e moralmente: embrutece‑se. 
Uma sociedade que se baseie na lei de 
Deus e na justiça deve prover à vida do 
fraco sem que haja para ele humilha-
ção” (grifo nosso). Ainda confundimos 
a palavra caridade com necessidades 
materiais. Quando Kardec ensina que 
“Fora da caridade não há salvação” está 
se referindo à caridade como entendida 
e exemplificada por Jesus, como deixa 
claro O Livro dos Espíritos na resposta 
à questão 886: “Benevolência para com 
todos, indulgência para as imperfeições 
dos outros, perdão das ofensas”. Cum‑
prir esses ensinamentos se nos apresenta 
difícil, pois obriga‑nos a uma mudança 
de pensamento e atitudes. Optamos 
pelo mais fácil, a caridade material, 
dando não do que somos, mas do que 
temos. Procuro com este artigo chamar 
a atenção de alguns companheiros que 
absorvidos com a prática assistencialista 
esquecem‑se ou ignoram a assistência 
espírita. O projeto da Doutrina Espírita 
não faz opção pelo pobre ou pelo rico, 
por ensinar serem ambos espíritos imor‑
tais e eternos caminhando pela senda das 
experiências evolutivas. O Espiritismo 
faz sim, opção pelas chamadas “ovelhas 
desgarradas”, estejam onde estiverem, 
para que ouvindo os ensinamentos co‑
nheçam a Verdade e se libertem. 

Fica aqui o apelo: se estivermos 
realmente interessados na verdadeira 
caridade, divulguemos a Doutrina Es‑
pírita, sem nos afastarmos de Kardec, 
pois desse modo combateremos em nós 
o egoísmo e a vaidade, os fomentadores 
da ignorância e como tais, as fontes de 
todas as injustiças. Onde houver o evan‑
gelho em prática, não haverá pobreza.

 (*) Wladisney Lopes Costa é 
orador espírita e Diretor da 

USE Estadual São Paulo.
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ESTUDO SiSTEMATizADO 
DE DOUTRiNA ESPíRiTA 

(ESDE)
Mario Gonçalves
esde@usesp.org.br

No livro “Para Uma Vida 
Melhor na Terra”, no segundo 
capítulo, o companheiro Raul 
Teixeira conceitua que “o cen-
tro espírita deverá propor-se a 
ensejar aos seus frequentadores 
o estudo da Doutrina Espírita, 
na condição de almas, ou, como 
bem posicionou Bezerra de 
Menezes, através da mediuni-
dade de Chico Xavier, ‘o centro 
espírita é a universidade do 
Espírito’”.

E, no capítulo quatro, do 
mesmo livro, fala sobre a im‑
portância do ESDE: “desde que 
bem aplicado, bem explorado e 
complementado, de acordo com 
as necessidades que conhece-
mos da nossa população-alvo, 
esse programa será de grande 
valia, de imensa importância na 
formação inicial ou na formação 
continuada de todos nós”.

Destaca ainda que “os mais 
importantes fatores para o bom 
desempenho de um grupo dessa 
natureza costumam ser a serie-
dade de propósitos com que são 
formados, visando os seus parti-

cipantes a adquirir ou aprimorar 
seus conhecimentos acerca da 
Mensagem Espírita, o interesse 
verdadeiro dos frequentadores 
que o têm como abençoado e 
oportuno ensejo de discutir e 
aclarar as dúvidas que, invaria-
velmente, ocorrem com relação 
a Doutrina Espírita e com a vida 
em geral.”

Quer saber mais sobre o 
ESDE?

Procure este departamento  
pelo e‑mail esde@usesp.org.br  
ou pelo telefone (11) 2950.6554, 
ou ainda visite os sites: www.fe-
bnet.org.br e www.usesp.org.br. 

 
EDUCAçãO  

ESPíRiTA 
DA iNFâNCiA

Martha Rios Guimarães
infancia@usesp.org.br

Estamos dando início a mais 
uma etapa de trabalho no depar‑
tamento de Educação Espírita da 
Infância. Ao longo dos últimos 
anos muitas ações foram exe‑
cutadas: cursos, oficinas, apoio 
ao trabalhador da área, visitas 
aos órgãos da USE, etc. Muito 
mais do que levar informações, 
nossa equipe sempre foi com a 
intenção de trocar experiências 
e, além disso, tivemos o pri‑

vilégio de fazer amigos – que, 
aliás, nos acompanham sempre 
(seja pessoalmente ou usando 
os benefícios que a rede mundial 
de computadores nos oferece) e 
auxiliam na multiplicação das 
ações do setor.

Entre junho de 2006 e junho 
de 2012 conseguimos visitar 
62,5% dos órgãos da USE e 
atender pessoalmente (através 
das ações citadas anteriormente) 
3.160 Educadores. Recebemos a 
visita de 300 visitantes na Casa 
Espírita que nos serve de labora‑
tório para as atividades (na zona 
norte de São Paulo, o CE Gabriel 
Ferreira) e mantemos um cadas‑
tro com mais de dois mil nomes 
de Educadores Espíritas em São 
Paulo e até fora do estado. Aten‑
demos, via e‑mail, cerca de 480 
casos anuais onde os trabalhado‑
res buscam soluções e materiais 
para suas atividades. Por fim, 
nossos cursos à distância (para 
pessoas que moram em cidades 
muito distantes) levaram nossas 
informações para 217 tarefeiros 
e lançamos um livro que foi bem 
recebido no meio espírita, sendo 
considerado um manual prático 
para a atividade.

Apesar, contudo, do aqui 
relatado temos consciência que 
ainda há muito a ser feito e é por 
isso que daremos continuidade 
ao trabalho. Para isso, claro, 
contamos com o apoio de todos 
e convidamos os trabalhadores da 
área a nos contatarem e atuarem 
ao nosso lado. Como sabemos, 
afinal, “juntos podemos fazer 
mais”.
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MOCiDADE ESPíRiTA
João Thiago Garcia

mocidade@usesp.org.br

No último dia 16 e 17 de ju‑
nho, os diretores e representantes 
dos Departamentos de Mocidade 
de 18 das 24 Regionais estive‑
ram reunidos em Ribeirão Preto 
para a Reunião Geral do DM/
USE. Entre os assuntos abor‑
dados destacamos a indicação 
da Comissão Estadual do DM/
USE, sendo: Diretor: João Thia-
go Garcia (Mocidade Espírita 
Luz Divina – Atibaia/SP), Se‑
cretário Administrativo: Jader 
Almeida (Mocidade Espírita 
Meimei – Promissão/SP); Secre‑
tário de Doutrina: Luiz Fabia-
no Aguiar (Mocidade Espírita 
Manoel Bento ‑ São Paulo/SP); 
Secretário de Artes (Música): Fe-
lipe de Oliveira (Mocidade 
Espírita Sementes do Amanhã 
‑ São Paulo/SP). Também esti‑
veram em pauta a propositura 
da realização do CONBRAJE 
Sul ‑ Confraternização Brasileira 
de Juventudes Espíritas Regional 
Sul, a ser realizado pelo DIJ‑FEB 
em 2015 aos moldes do que se 
realizará na região Centro em 
2013 em Goiânia. A deliberação 
sobre esse assunto será pauta 
da Reunião Geral de dezembro 
deste ano.

Houve ainda esclarecimentos 
quanto ao trabalho de Unifica‑
ção e nosso papel enquanto um 
Departamento de instituição 
que tem por objetivo o trabalho 
coletivo e o fortalecimento do 

Movimento Espírita; reforço ao 
convite aos Dirigentes, Coorde‑
nadores e Trabalhadores de Mo‑
cidade Espírita para o EECDME, 
a fim de colaborarem conosco no 
evento que tem por objetivo a 
formação e troca de experiências 
nos trabalhos com a juventude 
em nosso estado. 

Por fim, foram comunicadas: 
as Confraternizações Seccionais 
(a realizar‑se na Semana Santa 
de 2013 nas cidades de Tremem‑
bé, Bragança Paulista, Franca e 
Tupã) e o Encontro Nacional de 
Diretores de DIJ na FEB em Bra‑
sília, quando a comitiva paulista 
será composta pela Diretoria do 
Depto. de Infância e pelo Diretor 
do DM, João Thiago Garcia, e 
dos Assessores do DM Viviane 
de Paula Martins e Gustavo 
Ferreira.

RELAçõES PúBLiCAS 
E iNSTiTUCiONAiS

Merhy Seba
rpi@use.com.br

Desde os primórdios do mo‑
vimento espírita, no Brasil, a 
comunicação com a sociedade 
tem sido uma das maiores metas 
dos líderes e dirigentes espíritas. 
Nesse sentido, destacamos a 
ação comunicacional de Adolfo 
Bezerra de Menezes Cavalcanti, 
no período de 1877 a 1884, quan‑
do se responsabilizou por uma 
coluna espírita no jornal O Paiz, 
dirigido por Quintino Bocayuva, 
no Rio de Janeiro, então capital 

da República.
Sob o pseudônimo de Max, ele 

expunha de maneira clara e ob‑
jetiva, os princípios da Doutrina 
Espírita que recentemente abra‑
çara e, através desse espaço no 
jornal de alta tiragem e circulação 
nacional, esclarecia fatos e tirava 
dúvidas sobre os principais temas 
espíritas que mais chamavam a 
atenção da opinião pública.

Este gesto pioneiro de Bezerra 
de Menezes não só constituiu 
um marco no jornalismo espí‑
rita brasileiro, pois estimulou 
o aparecimento de ações seme‑
lhantes em outros estados, onde 
o Espiritismo estava em franco 
desenvolvimento. Oportuno 
ressaltar que nessa época, já cir‑
culavam os jornais espíritas O 
Eco d’Além Túmulo (Salvador, 
Bahia – 1869), O Espírita (Na‑
tal, R. G. Norte – 1884), Revista 
Espírita do Grupo Confúcio (Rio 
de Janeiro – 1875) e, entre outros, 
o Reformador, no Rio de Janeiro, 
em 1883, fruto do idealismo de 
Elias Augusto da Silva, depois re‑
vista e órgão oficial da Federação 
Espírita Brasileira.

Desde cedo os dirigentes es‑
píritas perceberam a necessidade 
de se relacionarem não só com 
os espíritas, mas também com 
a sociedade como um todo, vi‑
sando difundir os fundamentos 
da causa espírita, promover a 
união entre as sociedades e os 
espíritas, como também defender 
as instituições espíritas das ações 
dos detratores. 

Atualmente, o processo con‑
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tinua, não obstante as circuns‑
tâncias sejam outras, pois o mo‑
vimento espírita se consolidou 
em nossa Pátria; as necessidades 
são outras, mas exigem ações 
de comunicação direcionadas a 
segmentos da sociedade. Nes‑
se contexto, o centro espírita 
incorporou novas funções: não 
só acolher pessoas, consolá‑las, 
esclarecê‑las como também di‑
fundir as ideias espíritas pelos 
canais de comunicação adequa‑
dos para atingir o grande públi‑
co sedento de respostas a suas 
aflições e dar orientação quanto 
ao novo padrão moral que a Dou‑
trina sugere.

Atualmente, o leque de opções 
no campo da comunicação com 
o público vai desde o mural e o 
boletim que a casa espírita pode 
e deve ter à comunicação diver‑
sificada na Internet. Por onde 
começar? Como ampliar esse 
leque? Vamos pensar juntos?

SERViçO DE 
ASSiSTêNCiA E 

PROMOçãO SOCiAL 
ESPíRiTA

Aylton Paiva
sapse@usesp.org.br

Os espíritas sempre se preocu‑
param com a assistência social.

Desde os primórdios do mo‑
vimento espírita brasileiro, o 
estudo da Doutrina sempre esteve 
associado ao exercício da frater‑
nidade e da solidariedade.

Naturalmente encontramos o 
fundamento para a manifestação 
desse sentimento em O Livro dos 
Espíritos, de Allan Kardec, em 
sua Terceira Parte – Das Leis Mo‑
rais, na Lei da Justiça, do Amor 
e da Caridade e em O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, também 
organizado por Allan Kardec, no 
capítulo XV ‑ Fora da Caridade 
não há Salvação.

A sociedade evoluiu e isso se 
reflete nas instituições e nas leis 
que a regem.

A assistência social, que era 
exercida por pessoas dedicadas 
e amorosas e por instituições fi‑
lantrópicas, religiosas ou laicas, 
também evoluiu.

Destarte, a assistência social, 
que era exercida como filan‑
tropia ou caridade, hoje é um 
direito do cidadão e um dever 
do Estado.

Esse direito está estabelecido 
na Constituição Federal de 1988, 
no seu artigo 203:

“A assistência social será 
prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribui‑
ção à seguridade social.”

Em seguida é promulgada a lei 
nº 8742/93 – a Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS, que 
rege a prestação desse direito.

Os Centros Espíritas e Insti‑
tuições que atuam na área da as‑
sistência social precisam balizar, 
sob o aspecto legal, suas ações 
na Carta Magna e na legislação 
pertinente para não agirem de 
forma irregular ou ilegal.
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EVANGELHO NO LAR
A partir do último número de nosso 

jornal, o nosso foco está voltado para 
o Dirigente Espírita – o nosso com‑
panheiro responsável pela direção e o 
desempenho das instituições espíritas.

Desta vez, o assunto é intensificar 
a campanha do Evangelho no Lar e 
no Coração, estendendo a todos os 
departamentos do centro espírita, com 
o objetivo de informar e esclarecer os 
objetivos da campanha, de tal forma 
que os vários setores da casa espírita 
abracem essa proposta de disseminação 
da prática de reuniões em torno do evan‑
gelho nos lares. Lares dos trabalhadores 
e frequentadores.

Embora, em várias instituições, essa 
campanha esteja afeta ao setor de As‑
sistência Espiritual no centro espírita, 
ela permeia todos os compartimentos 
da instituição. 

Lançada inicialmente, em Ribeirão 
Preto‑SP, em maio de 2005 e, depois 
no estado de São Paulo, em dezembro 
do mesmo ano, a campanha alcançou o 
Brasil, em 2008, com a aprovação do 
Conselho Federativo Nacional da FEB, 
passando a fazer parte do conjunto de 
campanhas permanentes mantidas pelo 
CFN.

Não obstante essa campanha tenha 
repercussão nacional, ultrapassando os 
limites geográficos dos estados, é indis‑
pensável alimentá‑la intramuros, o que 
irá exigir a colaboração dos dirigentes 
espíritas nos seguintes pontos:

Conscientizar os vários setores da 
casa espírita para a finalidade e o valor 
da campanha;

Formar equipes qualificadas que 
ensinem a fazer a reunião do Evange‑
lho, a fim de atender às solicitações das 
famílias;

Manter no centro espírita material de 
apoio à campanha, expostos no salão de 
palestras, na livraria, enfim, em todos os 
espaços de convivência que a instituição 
possa ofecerer.

Estimular a divulgação da campanha 

nos meios de comunicação sob a direção 
de espíritas e não espíritas simpáticos 
à causa.

Manter em caráter permanente a 
campanha, não só na casa espírita, mas 
também dar visibilidade extramuros, em 
feiras e bancas do livro, bem como em 
realizações de eventos que venham a ser 

realizados pelas instituições espíritas, 
em ambientes públicos.

“Quando o ensinamento do Mestre 
vibra entre quatro paredes de um templo 
doméstico, os pequeninos sacrifícios 
tecem a felicidade comum”. In Luz 
no Lar.

Paz sempre.

O

Merhy Seba – rpi@usesp.org.br
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Câmara homenageia movimen-
to “Brasil sem aborto”

 
Em sessão solene realizada na 

manhã do dia 25 de junho, a Câmara 
dos Deputados homenageou o Mo‑
vimento Nacional da Cidadania pela 
Vida ‑ Brasil sem Aborto. De início 
houve apresentação do Coral do 
Senado Federal. A Sessão foi aber‑
ta e presidida pelo 
deputado Mauro 
Benevides (CE) 
que depois passou 
a direção ao autor 
do requerimento, 
deputado Salvador 
Zimbaldi (SP). Vá‑
rios deputados se 
manifestaram no 
plenário onde es‑
tavam dirigentes de 
várias instituições 

espíritas do Distrito Federal.
A mesa foi integrada pelo deputa‑

do que a presidiu, Jaime Ferreira Lo‑
pes e Lenise Garcia, respectivamente 
ex e atual presidente do Movimento 
citado, representantes da CNBB, 
do Conselho de Pastores, da RE‑
BRATES, da DIRA e da Federação 
Espírita Brasileira, esta na pessoa 
do vice‑presidente Antonio Cesar 

Perri de Carvalho. Os integrantes 
da mesa também fizeram uso da 
palavra. Por ter se tratado de sessão 
solene houve transmissão pela TV 
Câmara e a súmula é registrada nos 
Anais da Câmara dos Deputados. 
Informações: diretoria@febnet.org.
br ou www.brasilsemaborto.com.br. 

Medalha Anchieta

A USE Regional São Paulo re‑
cebeu, em 16 de junho passado, a 
Medalha Anchieta, maior conde‑
coração do município, concedida a 
personalidades ou instituições que 
conquistaram admiração e respeito do 
povo paulistano. Na ocasião, o senhor 
Rubens Calvo, responsável pela indi‑
cação da Regional paulistana junto à 

Câmara Municipal, 
veio pessoalmente 
efetuar a entrega e 
pronunciou emo‑
cionado discurso 
demonstrando seu 
entusiasmo e consi‑
deração pelas ativi‑
dades desenvolvidas 
pelo órgão. Estavam 
presentes ao evento 
representantes dos 
órgãos da Regional.

Após vários dias internada em 
virtude de uma pneumonia de‑
sencarnou, aos 94 anos, a senhora 
Leila, esposa de Antonio Schiliró, 
ex‑presidente da USE Estadual.

Com essas palavras ele anun‑
ciou o passamento da companheira: 
“Minha dedicada e sempre amo-
rosa esposa Lelinha, no dia 26 de 

junho de 2012, retornou ao Plano 
Espiritual onde, por certo, recebe-
rá os cuidados amorosos de tantos 
e tantos familiares e amigos que lá 
se encontram. Sempre dedicada a 
todos nós poderá sentir o quanto 
sentimos sua falta. Agradeçamos 
as bênçãos que, naturalmente, o 
Senhor dedicou-lhe tanto quando 

junto a nós como agora. Grato a 
todos os que muito me reconforta-
ram nesse período de sua enfermi-
dade e, alimentado pela minha fé, 
com saudade, busco dedicar-lhe 
o meu amor como o fiz nestes 67 
anos de união feliz.” Deixamos 
aqui nossos sentimentos e votos de 
fortalecimento a toda família. 

Desencarna Leila, eterna namorada de Antonio Schiliró

Homenagem concedida pela Câmara Municipal de SP à USE Regional SP, no dia 16 de junho 
de 2012, na sede da USE, em SP, por indicação de projeto legislativo nº 27/2007, apresentado 

pelo então vereador Rubens Calvo, datado de 15/2/2007, que entregou o Diploma e a 
Medalha Anchieta ao Presidente da USE Regional São Paulo Luiz Fernando Penteado.
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