
Setembro/Outubro de 2012 Dirigente Espírita

DIRIGENTE ESPÍRITA 
ANO XXII – Nº 131  – SETEMBRO/OUTUBRO de 2012
Veículo de Comunicação da USE
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

Os resultados do Censo 2010, realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), trazem aspectos interessantes sobre 
o Espiritismo no Brasil, bem como desafios 

para as lideranças espíritas.

Editorial .............................................................................................02
Mensagem da Presidência .................................................................03
Perfil: José Domingos da Silva Junior ..............................................04
USE realiza encontros fraternos de unificação .................................05
Imunidade x Isenção .........................................................................06
USE recebe imóvel em comodato na Capital ...................................06
Crescimento da população espírita – 
 Uma leitura do Censo IBGE 2010 .........................................07
Mocidade Espírita: grupo de jovens estudando o Espiritismo
 Departamento de Mocidade ...................................................09
Representantes da USE participam do Encontro Nacional de 
 Diretores de Departamentos de Infância e Juventude ...........13
Em São Paulo, reunião do CFN ...........................................................13
Encontro de Mediunidade oferece discussão em grupo ......................14
Pesquisadores Espíritas se reúnem em São Paulo ...............................14
Circuito Integrado .................................................................................15
Evangelho no Lar .................................................................................18
Curtas e Oportunas ...............................................................................19
40 Anos Campanha “Comece pelo Começo” .....................................20

Censo 2010:
um perfil atualizado do Espiritismo no Brasil,  

segundo o IBGE



Setembro/Outubro de 2012 Dirigente Espírita

2

Diretoria Executiva
Presidente

Julia Nezu Oliveira
1ª Vice-Presidente
Neyde Schneider
2º Vice-Presidente

Aparecido José Orlando
Secretário Geral

Hélio Alves Correa
1º Secretário

Sidnei Batista
2º Secretário

Newton Carlos Guirau
3º Secretário

Sandro Pinheiro de Assis Cosso
1º Tesoureiro

José Silvio Spínola Gaspar
2º Tesoureiro

Mauro Antonio dos Santos
Diretor de Patrimônio

Osmar Fantinato

Veículo oficial de divulgação da USE ‑  SP
destinado a dirigentes e trabalhadores de

Centros e Instituições Espíritas.

Conselho Editorial
A. J. Orlando

José Antonio Luiz Balieiro
Julia Nezu

Martha Rios Guimarães
Neyde Schneider

Jornalista Responsável
Martha Rios Guimarães

(CONREP: 2546)

As colaborações enviadas e não publicadas não 
serão devolvidas. Reservamo- nos o direito de pu-

blicar somente o que estiver de acordo com a linha 
editorial do veículo.

Assinatura Anual: R$ 30,00 / Número Avulso: R$ 5,00
Impressão: Editora EME ‑  Tel/fax: (19) 3491‑ 7000

e‑ mail: editoraeme@editoraeme.com.br
www.editoraeme.com.br

Expediente:
Rua Dr. Gabriel Piza, 433 ‑  Santana
São Paulo –  SP –  CEP 02036‑ 011

Tel/fax: (11) 2950.6554
home page: www.usesp.org.br 

e‑ mail: use@usesp.org.br

Martha Rios Guimarães – use@usesp.org.br

Editorial
Censo 2010 mostra que 
temos grandes desafios  

pelo caminho

Sempre que é divulgado o resultado do 
Censo brasileiro (pesquisa que visa a coleta de 
dados estatísticos de vários setores e aspectos 
do país), surgem debates no meio espírita em 
relação ao número de pessoas que se afirmam 
adeptos da Doutrina Espírita. Normalmente, 
a conclusão da maioria é que os números 
divulgados são bem menores do que a reali‑
dade observada através dos inúmeros Centros 
Espíritas espalhados pelo Brasil. Por ocasião 
do lançamento dos resultados do Censo 2010 
(aliás, muito bem analisado em artigo nesta 
edição, na página 7), achamos oportuno fazer 
alguns apontamentos.

O primeiro deles é um questionamento 
importante: todas as pessoas que vão à Casa 
Espírita se consideram Espíritas? E mesmo que 
se assim se considerem, são mesmo espíritas? 
Diferentemente de outras religiões e doutrinas 
que possuem um “ritual de adesão” (como o 
batismo, por exemplo), a Doutrina Espírita não 
possui um cerimonial que “ateste” a alguém que 
ela passou a ser Espírita. Ser Espírita, portanto, 
é uma decisão íntima, que vai além de ir regu‑
larmente a uma reunião na Casa Espírita e tomar 
passe (a semelhança com assistir uma missa 
ou culto e receber a comunhão será mera coin‑
cidência? Eis mais uma reflexão importante).

Ser Espírita significa ter conhecimento 
mínimo da Doutrina Espírita, segundo a base 
deixada pelo Codificador Allan Kardec, e 
procurar usá‑la na vida cotidiana buscando me‑
lhoria própria e, como consequência, de todos 
os que estão à sua volta. Ser Espírita é dar sua 
cota de colaboração para que a Doutrina cresça 
e chegue a todos os que buscam sua mensagem, 
trabalhando pela Casa e pela Causa espírita de 
forma consciente e fraterna. Assim sendo, cabe 
a pergunta: o número contabilizado pelo Censo 
(atualmente 3.848.876 em todo território nacio‑
nal) é inferior ao que temos, de fato, dentro do 
movimento espírita? Me parece que não.

Outro ponto importante é refletir porque 

continua crescendo o número de pessoas que 
se declaram “sem religião”. Muitas dessas pes‑
soas, provavelmente, optam por esse caminho 
por não achar nada que lhe preencha o vazio 
interior e por estarem em busca de uma fé ra‑
ciocinada, que leve em conta sua capacidade de 
refletir sobre os variados aspectos da vida. Para 
essas pessoas, não tenho dúvidas, o Espiritismo 
tem total condições de oferecer respostas aos 
seus anseios.

Para isso, contudo, as lideranças devem 
se preparar para acolhê‑las, lembrando que o 
Espiritismo se constitui de três aspectos igual‑
mente importantes: filosofia, ciência, moral (ou 
religião). Abrir mão de um deles ou dar maior 
ênfase a um em detrimento dos demais é dimi‑
nuir a grandiosidade da mensagem espírita e, 
acima de tudo, é limitar o acesso do público às 
informações preciosas que poderão modificar 
sua forma de viver. Muitos justificam esse tipo 
de atitude com a afirmação de que o público só 
quer ouvir determinada parte doutrinária ou, 
ainda, que as pessoas da Casa não têm condi‑
ções de entendimento de temas considerados 
mais difíceis e profundos.

No primeiro caso, creio que o Dirigente tem 
o dever ético perante a Doutrina, que é a sua 
total divulgação e ele deve ser mantido acima 
de tudo. Quanto ao segundo, todo tema pode 
ser compreendido pelas pessoas que vão à Casa 
Espírita, da mais humilde à mais estudada. Para 
isso, no entanto, os dirigentes e trabalhadores 
precisam se preparar adequadamente para que a 
mensagem possa ser captada por todas as pesso‑
as, independente de grau de instrução ou idade.

Como vemos, cada vez mais, a Casa Espí‑
rita e seus trabalhadores precisarão se preparar 
para a execução de sua tarefa de divulgação 
doutrinária. E para isso o estudo (e reflexão) 
das obras básicas é imprescindível, assim 
como a troca de experiências e o apoio mútuo, 
propostas que o movimento de união oferece a 
todos que dele participam.
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Mensagem da Presidência

Os órgãos de unificação da USE e 
seus departamentos

Julia Nezu – use@usesp.org.br 

A Federativa USE – União das Socie‑
dades Espíritas do Estado de São Paulo 
é constituída pelas instituições espíritas 
que pertencem ao seu quadro de asso‑
ciados  e que pautem as suas atividades 
com base na Doutrina codificada por 
Allan Kardec. Para coordenar as ativi‑
dades do movimento espírita do Estado 
e representá‑lo no Conselho Federativo 
Nacional da Federação Espírita Brasileira 
(FEB), o Estado está dividido em 24 regi‑
ões onde atuam os seus órgãos Regionais 
e estes por sua vez estão subdivididos em 
órgãos Intermunicipais, Municipais e na 
Capital do Estado de São Paulo, em Dis‑
tritais, constituídos pelos representantes 
das casas espíritas de suas jurisdições, 
formando assim uma rede com mais de 
1.400 instituições espíritas que partici‑
pam dos seus 114 órgãos locais. 

Desta forma, as instituições espíritas 
(centros espíritas) unidas compõem os 
conselhos dos órgãos locais que elegem 
entre si sua comissão executiva e os de‑
partamentos, portanto, são os dirigentes 
e representantes dos centros espíritas 
associados à USE que dirigem os órgãos 
de unificação locais e regionais. Assim, 
também, todos os diretores da Executiva 
da USE são representantes de instituições 
espíritas nos seus órgãos locais de base. 
O Estatuto da União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo rege 
todos os seus órgãos, tanto os locais como 
regionais. Quando um órgão local exercer 
alguma atividade econômico‑financeira 
que necessite possuir personalidade 
jurídica própria, adota o estatuto apro‑
vado pelo Conselho de Administração, 
bem como as reformas posteriores. O 

Estatuto referido do órgão deverá estar 
consentâneo ao da USE do Estado, sob 
pena de nulidade.

A comissão executiva do Órgão local 
deve reunir‑se mensalmente e em outro 
horário, normalmente após essa, o Con‑
selho Deliberativo formado pelos repre‑
sentantes das casas espíritas sob a direção 
do Presidente da Comissão executiva.  
Nos órgãos Regionais também a sua co‑
missão executiva se reúne mensalmente 
e em outro horário, normalmente logo a 
seguir, com os membros do Conselho De‑
liberativo composto pelos representantes 
dos órgãos locais, de sua jurisdição. As 
comissões executivas, tanto dos órgãos 
locais como dos órgãos regionais devem 
nomear entre os representantes das Casas 
Espíritas unidas, os Diretores departa‑
mentais e seus respectivos Secretários, 
pois os departamentos da USE do Estado 
de São Paulo deverão ter como membros 
os diretores departamentais dos órgãos 
regionais, ou, onde não houver depar‑
tamentos correspondentes na regional, 
compor com os membros existentes no 
departamento do órgão local correspon‑
dente.

Estatutariamente, os departamentos 
da Diretoria Executiva da USE do Estado 
de São Paulo são coordenados por um 
Diretor e dois Secretários, nomeados pela 
Diretoria Executiva e serão constituídos 
pelos Diretores departamentais corres‑
pondentes, dos órgãos Regionais ou de 
órgãos locais quando a Regional estiver 
inativa. Os departamentos da Comissão 
Executiva do Órgão Regional, igualmen‑
te,  são coordenados por um Diretor e dois 
Secretários, nomeados pela sua comissão 

executiva e serão constituídos pelos Di‑
retores departamentais correspondentes, 
dos órgãos locais ou de Instituições Espí‑
ritas unidas, quando o órgão local estiver 
inativo. E finalmente, os departamentos 
da Comissão Executiva do órgão local 
(Distrital, Municipal e Intermunicipal) 
são coordenados por um diretor e dois 
secretários, nomeados pela comissão 
executiva e serão constituídos pelos di‑
retores departamentais correspondentes, 
das Casas Espíritas Unidas.

Emmanuel, pela psicografia de Chico 
Xavier, na mensagem intitulada Unifi‑
cação nos ensina que “Trabalhar pela 
Unificação dos órgãos doutrinários do 
Espiritismo no Brasil é prestar relevante 
serviço à causa do Evangelho Redentor 
junto á Humanidade. Reunir elementos 
dispersos, concatená-los e estruturar-
-lhes o plano de ação, na ordem superior 
que nos orienta o idealismo, é serviço 
de indiscutível benemerência porque 
demanda sacrifício pessoal, oração e 
vigilância na fé renovadora e, sobretudo, 
elevada capacidade de renunciação.”

Se a USE formar uma rede bem 
estruturada com os seus departamentos 
trabalhando em conjunto em todos os 
níveis, esse intercâmbio de experiências, 
de informações e de trabalho conjunto 
ajudarão manter a unidade de princí‑
pios doutrinários da Doutrina Espírita, 
evitando‑se as práticas não doutrinárias. 

Como escreveu Allan Kardec, em 
Obras Póstumas, no item X, do capítulo 
sobre Constituição do Espiritismo, (...) 
Dez homens unidos por um pensamento 
comum são mais fortes do que cem que 
não se entendem.
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Perfil

Com grande disposição para o trabalho, saúde excelente e a humildade que sempre o carac‑
terizou José Domingos da Silva Junior, com 82 anos de idade, nasceu na cidade de Pompeia/SP 
no dia 7 de novembro de 1929. Terceiro filho de José Domingos da Silva e Astrelina Lourenço 
de Macedo, de uma família com oito irmãos. Zé Domingos começou a trabalhar com 15 anos de 
idade junto com o pai e em 1948 veio sozinho para a capital, mudando‑se para a cidade de Osasco, 
próxima à capital, no ano de 1958, onde mora até hoje.

Dirigente Espírita: Conte um pouco 
sobre seus primeiros contatos com a Dou‑
trina Espírita.

José Domingos: Meus pais eram ca‑
tólicos não praticantes e eu fui católico 
até os 23 anos de idade quando, em 1952, 
tive problemas de ordem espiritual. Um 
amigo de trabalho indicou a FEESP para 
que buscasse ajuda e esclarecimentos, mas 
passando pela Rua Doze de Outubro na 
Lapa conheci a União da Mocidade Espírita 
LAPPA e ali conheci aqueles que seriam 
grandes companheiros e significantes líderes 
espíritas, dentre eles Atílio Campanini (um 
dos ex‑presidentes da USE/SP) e sua esposa 
Santina, Antônio Artoni, João Rabaneda, 
José Boscolo, Paulo Machado, Orlando de 
Oliveira e Antônio Coscia.

DE: E qual foi seu primeiro trabalho 
dentro do Espiritismo? 

JD: Depois de começar a frequentar a 
mocidade na Lapa, em pouco tempo foi 
convidado por Paulo Machado a assumir 
o departamento de Propaganda. Logo em 
seguida passei a Tesoureiro ‑ cargo que ocu‑
pei até 1957. Em 1958 Alcebíades Bertan 
convidou‑me para assumir a Tesouraria da 
UDE 6ª Zona (equivalente a uma Distrital 
na atual estrutura da USE). Antônio Coscia 
era o 2º Tesoureiro, portanto, somos amigos 
de longa data e sempre militamos juntos no 
Movimento Espírita. Ambos acompanha‑
mos o nascimento da Distrital de Pirituba e 
trabalhamos para a consolidação deste ór‑
gão, participando ativamente da Sociedade 
de Estudos Espíritas Eurípedes Barsanulfo. 
Também estamos presentes em praticamente 
todas as reuniões da USE, tanto em nível 
Regional quanto Distrital. 

DE: Além da Tesouraria, que outro 
trabalho executou junto à USE?

JD: Por volta de 1960 passei a trabalhar 
com Atillio Campanini, na UDE 6ª Zona. 
Nesta época fizemos esforços para a di‑
vulgação do jornal Unificação (que passou 
a ser denominado “Dirigente Espírita”), 
que passou de uma distribuição local de 80 
exemplares para 600 exemplares. Participei, 
ainda, da fundação da Sociedade Assisten‑
cial Espírita Casa da Criança MEIMEI na 
Lapa.

DE: O senhor é um reconhecido tra‑
balhador da área do livro. Como isso 
começou?

JD: Em 1980 fui incumbido de montar 
o Depto. do Livro em Pirituba. Passamos, 
então a promover o livro espírita por meio 
de palestras e eventos tais como feiras e 
mini‑feiras de livros. As primeiras feiras 
de livros de Pirituba ocorreram no Merca‑
do Municipal de Pirituba, atualmente são 
realizadas em um conhecido hipermercado, 
estando em sua 23ª edição.

DE: Há outro trabalho que o senhor 
deseja destacar, entre as variadas tarefas 
que o senhor executa?

JD: Eu tive a felicidade de fundar o 
Jornal do Livro, com o estímulo do com‑
panheiro Milton Felipelli, e que hoje é um 
dos principais canais de comunicação da 
USE Distrital de Pirituba e conta com vários 
patrocinadores, o que possibilita que sejam 
distribuídos gratuitamente mil exemplares 
em edições bimensais.

DE: Para o senhor, qual a importância 
da USE?

JD: É onde podemos ter aprendizado, 
intercâmbio, expandir as amizades, obter 

facilitadores para nosso trabalho nos órgãos, 
nos centros e com pessoas. Todos juntos 
trabalhando e contribuindo para o progresso 
do Espiritismo e da sociedade.

DE: E qual a relevância de um órgão de 
unificação, como a USE, para o trabalhador 
espírita?

JD: A USE sempre me deu suporte e 
meios de conhecimento únicos do Movi‑
mento Espírita. Fora da USE notei que não 
há sustentação nos momentos difíceis. O 
Movimento me fortaleceu para enfrentar 
os obstáculos com naturalidade. 

DE: Quem o acompanha, percebe toda 
sua energia e disposição para o trabalho. 
Fale‑nos um pouco sobre isso.

JD: Aposentei‑me no ano de 2000, após 
55 anos de trabalho, desde então dedico‑me 
quase que exclusivamente ao Movimento 
Espírita. Minha jornada diária vai das pri‑
meiras horas da manhã até tarde da noite, 
trabalhando na divulgação e venda de livros 
nos centros de Pirituba e região (nosso 
entrevistado entrega pessoalmente livros 
para 6 centros e distribui o jornal em 20 
instituições). Nas segundas e quartas‑feiras 
participo do curso Básico de Espiritismo na 
SEE Eurípedes Barsanulfo, aos sábados do 
estudo de O Livro dos Espíritos – na livraria 
da USE das 19 às 20h30min horas –, nas 
quartas‑feiras participo do Evangelho no 
Lar junto com minha amiga de longa data, 
Maria Santiago. 

DE: Agradecemos sua participação e, 
acima de tudo, por servir de exemplo e 
estímulo a todos os que militam no movi‑
mento espírita.

JD: Sou eu quem agradece a oportu‑
nidade e desejo um bom trabalho a todos.

José Domingos da Silva Junior

Jeferson Betarello – use@usesp.org.br 
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USE realiza encontros fraternos de unificação
A.J.Orlando – use@usesp.org.br

Realizar reuniões em diferentes cidades 
do interior do estado com o objetivo de 
aproximação com as bases regionais e dando 
oportunidade a trocas de experiências, vivên‑
cias, convivência salutar com dirigentes e 
compartilhamento de informações e ações em 
andamento constituem a base para os Encon‑
tros Fraternos de Unificação. No último final 
de semana de agosto foram realizadas as 
primeiras reuniões deste novo ciclo de En‑
contros, que acontecem duas vezes ao ano.

Jales
No sábado, dia 25, o Encontro aconte‑

ceu na cidade de Jales, com participação 
de mais de 20 pessoas, representando os 
órgãos regionais de Jales, Ilha Solteira, 
Araçatuba e São José do Rio Preto. Na 
oportunidade, foram analisados e discu‑
tidos assuntos relacionados à estrutura‑
ção dos órgãos de unificação das quatro 
regiões, bem como conhecimento das 
diferentes atividades em andamento nos 
órgãos de unificação.

Planos de trabalho, atividades do mo‑
vimento foram outros assuntos tratados na 
reunião. Os órgãos regionais apresentaram 
suas solicitações quanto a envolvimento 
da USE, através de seus Departamentos, 
em eventos nas cidades da região.

Hélio Correa, Sidnei Batista, José 
Luiz Balieiro e Regiane Aparecida Bas‑
so, da 3ª Assessoria do Departamento de 
Mocidade, estiveram representando a 
Diretoria Executiva da USE.

São José dos Campos
No dia seguinte, 26, das 9 às 12 horas, 

a Obra Social Célio Lemos, em São José 
dos Campos, foi o local de reunião com 
participação de dirigentes de São José 
dos Campos, Neyde Schneider e Mauro 
Santos foram os representantes da DE 
presentes à reunião e responsáveis pela 
sua coordenação.

Americana
A.J.Orlando, Osmar Fantinato, Sandro 

Cosso e Newton Guirau coordenaram reu‑
nião em Americana, com a participação 
de mais de 20 pessoas da USE Regional 
de Piracicaba e de órgãos locais de Ame‑
ricana, Nova Odessa, Piracicaba e Santa 

Bárbara d´Oeste.
Em clima descontraído e de trabalho, 

foram analisadas as situações dos órgãos da 
região, com agendamento para a próxima 
eleição da USE Regional de Piracicaba para 
o dia 22 de setembro.

Santo André
Depois de coordenar a reunião em São 

José dos Campos, Neyde Schneider e Mauro 
Santos se dirigiram a Santo André para a reu‑
nião da USE Regional do Grande ABC. Lá, 
contaram com a participação da presidente da 
USE, Julia Nezu, na condução do encontro 
fraterno, e de Luiz Fabiano Silva de Aguiar, 
do Departamento de Mocidade da USE.

A reuniao, realizada na sede da USE Mu‑
nicipal de Santo André, contou com a pre‑
sença de representantes dos órgãos locais 
de Santo André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul e Mauá. A principal 
decisão do encontro foi a programação 
para 29 de setembro da reorganização do 
órgão regional.

Registro
A cidade de Registro sediou o Encon‑

tro Fraterno referente à USE Regional 
da Baixada Santista e Vale do Ribeira 
no domingo, dia 2 de setembro, no 
Centro Espírita Caminho da Verdade. 
Na oportunidade, a Diretoria Executiva 
estava representada por Julia Nezu, Neyde 
Schneider, Mauro Santos, João Thiago e 
Katia Penteado.

Um público significativo de mais de 
65 pessoas esteve presente representando 
os órgãos locais de Registro, de Santos, 
Praia Grande, Peruíbe, Itanhaém, Guarujá, 
São Vicente e vinte e dois dirigentes de 
centros espíritas da cidade de Registro.

Para que envolvesse um maior co‑
nhecimento das responsabilidades e dos 
trabalhos da USE foi feita apresentação 
do institucional, além de detalhamento 
de cursos e formação de monitores do 
ESDE e das atividades do Departamento 
de Mocidade. Os órgãos locais e regional 
apresentaram a situação atual e seus tra‑
balhos em andamento.

Próximos encontros
Ainda estão previstos Encontros Fra‑

ternos nas cidades de São Paulo (USE 
Regional São Paulo), dia 15 de setembro; 
Bauru (USEs Regionais de Bauru, Marí‑
lia, Assis, Presidente Prudente e Jaú), e 
Rio Claro (USE Regional de Rio Claro) 
para o dia 22 de setembro, sábado. O En‑
contro Fraterno para Ribeirão Preto está 
previsto para novembro.

Representantes dos órgãos locais, ao microfone o Pres. 
da Intermunicipal de Registro Laureano Santos.

Reunião em Americana, no Centro Espírita  
Pátria do Evangelho, no dia 26 de agosto.

Reunião em Jales, com representantes das  
USEs Regionais de Jales, Ilha Solteira,  

Araçatuba e São José do Rio Preto, dia 25 de agosto.

Em Santo André, lideranças do Grande ABC  
discutem ações para a região.
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A Diretoria Executiva da União das So‑
ciedades Espíritas do Estado de São Paulo, 
pela sua Presidente Julia Nezu Oliveira e 
1º Tesoureiro José Silvio Gaspar, assinou 
no dia 11 de julho de 2012, um contrato 
de comodato por 50 anos para a utilização 
gratuita de um imóvel sito à Rua Brig. 
Machado, 269, no bairro do Brás, em São 
Paulo‑SP, contrato firmado com a União Es‑
pírita Cristã Beneficente “Laudelino Novaes 
de Brito”, representada pelo seu Presidente 
Paulo Degering Rosa e pela Vice‑Presidente 

Imunidade x Isenção
Rosana Amado Gaspar – Assessoria Financeira da USE SP ‑ use@usesp.org.br

Muitos dirigentes desconhecem, mas as 
casas espíritas são “imunes” de impostos 
em qualquer âmbito: União, Estados, Dis‑
trito Federal e Municípios. O artigo 150 
da Constituição Federal de 1988 elenca 
todas as entidades e situações as quais são 
beneficiadas pelo instituto da imunidade, 
“... Sem prejuízo de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios...”, aqui referimo‑nos 
ao inciso “VI – instituir impostos sobre: 
a)...; b) templos de qualquer culto ...”. Não 
incidem, portanto IMPOSTOS sobre a casa 

espírita, apesar de possuir uma conotação 
diferente de templo, bem como as reuni‑
ões e eventos, que em outras religiões são 
chamadas de culto.  

O Centro Espírita deve requerer junto 
aos órgãos governamentais o “reconheci‑
mento da imunidade”, por ter‑se constituído 
como Organização Religiosa, juntando o 
Estatuto Associativo, a Ata da Diretoria 
Eleita, ambos registrados em Cartório aos 
demais documentos solicitados.  

Existe, porém uma distinção entre 
“imunidade” – que decorre de uma 
determinação constitucional, de caráter 

superior, e “isenção” – decorrente de 
uma norma infraconstitucional.  A isen‑
ção é um “privilégio fiscal” que o poder 
público, pode conceder e retirar quando 
bem lhe aprouver, é claro que quando 
concede através de Lei Específica, só 
poderá retirá‑lo, com a aquiescência 
do poder legislativo, através de outra  
Lei Específica.

Desta forma taxas e contribuições são 
devidas, a não ser como já dissemos, que 
mediante uma Lei as especifique, deline‑
ando todas as condições para a concessão 
da isenção das mesmas.

USE recebe imóvel em comodato na Capital
Redação – use@usesp.org.br

Meire Rocha do Prado Coelho. O contato 
inicial que resultou na assinatura do con‑
trato acima foi realizado pelo presidente da 
gestão anterior José Antonio Luiz Balieiro. 
A União Laudelino, como é conhecida, re‑
servou para si a utilização de espaços para 
a realização de atividade mediúnica que se 
dá semanalmente e a entrega de cesta básica 
para famílias carentes, uma vez por mês no 
andar térreo. 

A Diretoria da USE realizou a sua reu‑
nião ordinária nesse local no dia 4 de agosto 

para que seus membros e departamentos co‑
nhecessem o imóvel com vistas a reformas. 
Contém no imóvel um teatro para cerca de 
400 pessoas e um auditório para 300, além 
de diversas salas e um espaço coberto no 
piso superior para atividades múltiplas. É 
intenção da atual Diretoria que esse imóvel, 
constituído pelo térreo e mais dois andares, 
possa, futuramente, ser utilizado também, 
para os eventos da Regional São Paulo, seus 
órgãos locais e das instituições espíritas que 
necessitarem de espaço.

Diretorias da União Laudelino e da USE por ocasião da assinatura do Contrato de comodato, dia 11/7/2012
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Crescimento da população espírita –  
Uma leitura do Censo IBGE 2010

Jeferson Betarello – use@usesp.org.br 

O objetivo deste artigo é analisar 
comparativamente os dados dos Cen‑
sos Demográficos do IBGE (2000‑
2010) visando rastrear o crescimento e 
distribuição da população espírita bem 
como listar oportunidades e desafios 
para as lideranças espíritas em termos 
de ações para a difusão da Doutrina 
Espírita no Brasil e em especial no 
Estado de São Paulo.

O espaço físico analisado compre‑
ende inicialmente o território brasileiro 
e em especial o Estado de São Paulo. 
O espaço temporal compreende os 10 
anos decorridos entre os 
Censos do IBGE, 2000 a 
2010.

Esperamos com isto 
contribuir com subsídios 
para que as lideranças espí‑
ritas reflitam sobre as suas 
ações e o impacto destas no 
crescimento da quantidade 
de adeptos do Espiritismo.

Várias leituras dos da‑
dos censitários estão em 
produção após a divulgação 
oficial dos dados do IBGE 
sobre religião, leituras pro‑
duzidas por instituições 
não espíritas e algumas não 
conhecedoras das especifi‑
cidades do campo religioso 
brasileiro. Pretendemos 
com este artigo cobrir essa 
lacuna, ou seja, produzi‑
remos uma leitura a partir 
do ponto de vista de quem 
pesquisa o campo religioso 
brasileiro e participa ativa‑

mente do Movimento Espírita, portan‑
to, uma forma diferente de olhar para 
os números e dar‑lhes significado que 
possa melhor contribuir para uma re‑
flexão interna ao Movimento Espírita.

As leituras produzidas fora do Mo‑
vimento Espírita e/ou por desconhe‑
cedores do campo religioso brasileiro 
acabam por induzir distorções na leitu‑
ra dos dados censitários. Por exemplo, 
tem‑se veiculado que o Espiritismo é 
elitista porque possui os maiores índi‑
ces de renda e educação no perfil de 
seu contingente! Uma conclusão mais 

adequada seria dizer que a proposta 
doutrinária espírita atrai mais gente 
com perfil de renda e educação ele‑
vados do que as outras opções doutri‑
nárias disponíveis no campo religioso 
brasileiro. E, para esse comportamento 
existem várias explicações fornecidas 
por teorias e estudos no âmbito da 
sociologia e da psicologia, o que não 
é o foco desse artigo. Não obstante as 
lideranças espíritas devem dar conta 
desse tipo de leitura distorcida, com 
respostas e postura adequadas para 
demonstrar que o Espiritismo é uma 

proposta aberta e passível 
de atender às expectativas 
de todos os seres humanos 
que estejam dispostos a 
abraçar suas fundamenta‑
ções doutrinárias.

Nossa análise será feita 
do geral para o detalhe. Ini‑
ciaremos pelos dados que 
abrangem o Brasil inteiro. 
A tabela abaixo mostra a 
evolução da quantidade de 
pessoas que se declaram es‑
píritas no Brasil e em cada 
estado, comparando‑se os 
Censos IBGE 2000 e 2010.

Os dados da Tabela 1 
mostram que a população 
de espíritas cresceu em 
todos os estados. O cres‑
cimento geral de espíritas 
no Brasil foi de 70%, sendo 
que das 28 UF em 15 delas 
a quantidade de espíritas 
superou esse percentual de 
crescimento geral. Em 6 

UF 
população  
em 2000 

população  
em 2010 

% 
crescimento. 

Brasil 2.262.401 3.848.876 70% 
São Paulo 779.325 1.356.193 74% 
Rio de Janeiro 347.970 647.572 86% 
Minas Gerais 284.336 419.094 47% 
Rio Grande do Sul 186.680 343.784 84% 
Goiás 109.490 147.740 35% 
Bahia 105.208 157.777 50% 
Pernambuco 79.155 123.798 56% 
Paraná 61.448 108.805 77% 
Distrito Federal 55.132 89.836 63% 
Santa Catarina 44.059 98.973 125% 
Mato Grosso do Sul 30.714 46.610 52% 
Pará 25.473 33.924 33% 
Ceará 24.108 46.756 94% 
Mato Grosso 23.886 38.044 59% 
Espírito Santo 22.457 36.593 63% 
Rio Grande do Norte 13.358 24.826 86% 
Sergipe 12.607 22.266 77% 
Paraíba 12.499 23.175 85% 
Alagoas 9.991 17.066 71% 
Amazonas 9.336 14.800 59% 
Maranhão 5.933 12.505 111% 
Tocantins 5.364 8.940 67% 
Rondônia 5.265 8.905 69% 
Piauí 4.713 9.840 109% 
Acre 1.547 4.190 171% 
Roraima 1.359 4.084 201% 
Amapá 986 2.781 182% 

Tabela 1 - Evolução percentual da quantidade de espíritas 
no Brasil (ordenado por população em 2010, decrescente)
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estados a quantidade mais que dobrou 
em 10 anos. 

São Paulo continua o estado que 
concentra a maior quantidade de espí‑
ritas (35,24%), RJ em segundo lugar 
(16,82%) e Minas Gerais o terceiro 
estado com maior quantidade de espí‑
ritas (10,89%). O que demonstra que 
o contingente ainda está fortemente 
concentrado na Região Sudeste. 

Dos 19 municípios paulistas sele‑
cionados na Tabela 2, nove cresceram 
acima da média de crescimento dos 
espíritas em SP (74%) e todos os 
outros cresceram acima da média de 
crescimento da população paulista 
(11%). Atenção deve ser dada à cida‑
de de Franca, onde o crescimento foi 
1% acima da média do Estado o que 
permitiu manter em 7% a participação 
dos espíritas naquela cidade. Franca 
tem um Movimento Espírita forte e 
nessa situação entende‑se que crescer 
é algo mais difícil do que em lugares 
onde há poucos espíritas. Há que se 
pensar em estratégias que mantenham 
um crescimento consistente. Na mesma 
região de Franca, Ribeirão 
Preto cresceu 62%. Fica 
a pergunta: o que ocorreu 
em Franca no período? 
Outro destaque é a cidade 
de Santos que passou de 
4% para 8% de espíritas 
na população enquanto a 
população naquela cidade 
praticamente não cresceu.

Os sem religião são um 
contingente que vem cres‑
cendo ao longo dos anos. 
Esse é um público que de‑
veria ser alvo dos esforços 
das lideranças espíritas de 
acordo com as premissas 
estabelecidas pelo Espiri‑
tismo desde Kardec.

O Espiritismo cresceu muito nos 
últimos 10 anos, superando inclusive 
as Igrejas Evangélicas em percentu‑
al de crescimento, isto traz para as 
lideranças espíritas uma grande res‑
ponsabilidade no sentido de continuar 
seus esforços para a correta difusão da 
Doutrina Espírita. Esforços de pesquisa 
devem ser feitos para explicar os mo‑
tivos que levaram a este crescimento. 
Há oportunidades de crescimento 
dentro da proposta espírita em especial 
difundindo‑a para aqueles que se de‑
claram sem religião. Neste sentido as 
federativas devem elaborar ações que 
atinjam este público. Um desafio para 
o Movimento Espírita, tanto quanto 
para outras propostas doutrinárias é 
conseguir dialogar e ser uma opção 
para os jovens.

A quantidade de espíritas constitui 
um grande contingente religioso no 
Brasil. Não se deve deixar enganar 
pelos números que somam os vários 
segmentos evangélicos e dão a im‑
pressão que os evangélicos são um 
contingente maior que os espíritas. 

Tirando‑se a Igreja Católica, apenas 
a Igreja Assembleia de Deus, isolada‑
mente, supera o contingente espírita na 
atualidade. Os espíritas, portanto, são o 
terceiro maior grupo religioso no Bra‑
sil. O contingente Católico continua 
caindo, para onde estão indo os cató‑
licos? Os Sem Religião estão aumen‑
tando, por que eles não escolheram o  
Espiritismo? Pode‑se supor que ações 
planejadas no sentido de difundir o Es‑
piritismo nos espaços pouco ocupados 
por ele e entender as questões acima, 
venham a contribuir para aumentar sig‑
nificativamente a população espírita. O 
grande crescimento atual pode reverter 
em perdas futuras ou grandes ganhos, 
dependendo das ações federativas que 
irão refletir na postura e conduta dentro 
dos grupos espíritas e no diálogo com 
a sociedade.

É nossa intenção aprofundar esse 
tema em encontros no âmbito da USE‑
‑SP visando responder às questões 
aqui deixadas em aberto por conta do 
espaço disponível. 

Esperamos ter contribuído para 
uma reflexão sobre o tema e 
sugerimos para aprofundar 
a temática aqui discutida a 
leitura do livro Unir para 
difundir – o impacto das 
federativas no crescimento 
do Espiritismo disponível 
na livraria do CCDPE‑
‑ECM ou via site: www.
ccdpe.org.br/loja/?p=567.

Jeferson Betarello – 
Membro da USE  

Regional SP, Diretor de 
Pesquisas do CCDPE-

-ECM, Mestre em Ciências 
da Religião pela PUC/SP e 

licenciado em Filosofia. 

Cidade qtd. 2000 qtd. 2010 
% 

crescimento 
Praia Grande 5.152 13.415 160% 
São Vicente 5.462 13.844 153% 
Osasco 8.159 18.493 127% 
Guarulhos 16.882 36.929 119% 
Sorocaba 9.172 19.833 116% 
São Caetano do Sul 5.052 10.428 106% 
Jundiaí 7.100 14.519 104% 
São Paulo 286.600 531.822 86% 
Santos 17.621 31.876 81% 
Mogi das Cruzes 8.654 14.148 63% 
Santo André 16.503 26.938 63% 
Ribeirão Preto 24.945 40.481 62% 
São Bernardo do Campo 20.774 33.578 62% 
Araraquara 9.271 14.928 61% 
Campinas 22.359 35.625 59% 
São José dos Campos 9.243 14.094 52% 
São José do Rio Preto 18.659 27.786 49% 
Bauru 9.856 13.540 37% 
Franca 20.268 22.781 12% 

Tabela 2 – Situação dos municípios com  
mais que 10.000 espíritas em SP
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Mocidade Espírita: grupo de jovens 
estudando o Espiritismo

Departamento de Mocidade
mocidade@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

Quais os objetivos do O Departamento 
de Mocidade da União das Sociedades Es-
píritas do Estado de São Paulo (DM/USE)? 

‑ Coordenar e orientar os trabalhos de 
Mocidade Espírita no Estado de São Paulo, 
visando seu aprimoramento Administrativo 
e Doutrinário, com base nas obras codi‑
ficadas por Allan Kardec, para atender as 
finalidades que lhe competem;

‑ Buscar o fortalecimento do Movimento 
de Unificação, com base no ideal de unifi‑
cação patrocinado pela USE;

‑ Orientar a organização e o funciona‑
mento dos departamentos de Mocidade dos 
órgãos da USE, e quando solicitado, os das 
sociedades espíritas.

Como constitui-se o Departamento?
O Departamento de Mocidade da USE 

do Estado de São Paulo é constituído por 
um representante de cada órgão regional e 
sociedade unida componente do CDE (es‑
sas são as inicialmente patrocinadoras e as 
especializadas). As mocidades de Centros 
Espíritas devem compor o departamento do 
órgão local que por sua vez deve compor o 
órgão regional.

O DM/USE tem um Diretor que, por 
sua vez, é auxiliado por Secretários (Ad‑
ministrativo, Doutrina, Artes etc). Mas 
devido ao tamanho do estado, ainda é 
necessário dividi‑lo em 4 grandes regiões 
que abrangem as Regionais da USE, cha‑
madas de Assessorias Seccionais, sendo 

estas coordenadas por seus Assessores e 
Adjuntos. Toda essa equipe é indicada pelas 
Mocidades e referendada pela Diretoria 
Executiva da USE.

Como se organiza o setor, no sentido 
de reunir os jovens paulistas?

Para fortalecer os laços de amizade e 
confraternização dos membros das Mocida‑
des Espíritas, estudo da Doutrina Espírita, 
estímulo à vivência dos princípios espíritas 
e incentivo à participação e integração dos 
jovens nos trabalhos de Mocidade Espírita 
e Movimento Juvenil de Unificação, o 
DM/USE organiza Encontros Seccionais, 
anualmente na chamada “Semana Santa” 
(COMELESP – Confraternização das Mo‑
cidades Espíritas do Leste do Estado de São 
Paulo. COMECELESP – Confraternização 
das Mocidades Espíritas do Centro‑Leste 
do Estado de São Paulo; COMENESP – 
Confraternização das Mocidades Espíritas 
do Norte do Estado de São Paulo; COME-
NOESP – Confraternização das Mocidades 
Espíritas do Noroeste do Estado de São 
Paulo), e a cada cinco anos reúne todas as 
regiões na COMJESP – Confraternização 
das Mocidades e Juventudes Espíritas do 
Estado de São Paulo.

O DM/USE foi criado para servir e 
auxiliar as Mocidades Espíritas,  

sem Mocidade não há DM.

REGiõES ADMiNiSTRATivAS  
DO DM/USE

Diretor:
João Thiago de Oliveira Garcia (Atibaia)
E‑mail: jtogarcia@yahoo.com.br
Telefone: 11 9 6502‑6082

Secretário Administrativo:
Jader Almeida (Promissão)
E‑mail: jaderyukio@yahoo.com.br
Telefone: 14 9671‑4863

Secretário de Doutrina:
Luiz Fabiano Aguiar (São Paulo / Franca)
E‑mail: luizfabiano_aguiar@yahoo.com.br
Telefone: 11 9 8727‑5931

Secretário de Artes (Música):
Felipe de Oliveira (São Paulo)
E‑mail: oliveira0702@gmail.com
Telefone: 11 9 8039‑6510

1ª Assessoria Seccional (Leste)
Regionais: BAIXADA SANTISTA E VALE 
DO RIBEIRA, CACHOEIRA PAULISTA, 
GRANDE ABC, SÃO PAULO, TAUBATÉ

Assessores:
Viviane Martins (São Paulo)
vividepaula@uol.com.br
Eduardo de Carvalho (São Paulo)
ercarvalho@gmail.com
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2ª Assessoria Seccional (Centro-Leste)
Regionais: CAMPINAS, JUNDIAÍ, MO‑
GI‑MIRIM, PIRACICABA, RIO CLARO, 
SOROCABA, SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Assessora:
Mariane Gimenes da Costa (Americana) 
marianegimenescosta@gmail.com

3ª Assessoria Seccional (Norte)
Regionais: FRANCA, JALES, RIBEIRÃO 
PRETO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Assessoras:
Arine Paleari (Barretos)
arinepaleari@gmail.com
Regiane Basso (São José do Rio Preto)
regiane.basso@yahoo.com.br
Monica Ferreira Menassi (Orlândia)
monica_menassi@hotmail.com

4ª Assessoria Seccional (Oeste)
Regionais: ARAÇATUBA, ASSIS, BAU‑
RU, ILHA SOLTEIRA, JAÚ, NOVA ALTA 
PAULISTA, MARÍLIA, PRESIDENTE 
PRUDENTE

Assessores:
Gustavo Ferreira (Bauru)
gufbrp@gmail.com
Alan Nagatomo (Bauru)
alannagatomo@gmail.com

“A Mocidade Espírita é um grupo de 
jovens que se reúnem com o objetivo de 
estudar a Doutrina Espírita codificada 
por Allan Kardec, e temas atuais à luz do 
Espiritismo, contribuindo, assim, para a 
informação e formação moral do jovem. 
Este Grupo denominado MOCIDADE, 
é um departamento do Centro Espírita, 
no qual realiza suas reuniões de estudo e 
desenvolve tarefas. Praticando os precei‑
tos de Jesus a Mocidade interage no meio 
social e estrutura atividades que atendam 
aos interesses e necessidades do jovem que 
dela participa. Por meio do Movimento de 
Unificação busca seu aperfeiçoamento”.

***

1. Mocidade Espírita: Um grupo com 
um objetivo

A Mocidade Espírita é formada por um 
grupo de jovens que se reúnem periodica‑
mente para estudar Espiritismo e debater 

assuntos e problemas atuais à luz da dou‑
trina dos espíritos.

2. Quem, Onde, Quando
Os jovens que participam da Mocidade 

Espírita estão na faixa dos 15 aos 30 anos 
de idade e, em geral sua reunião se dá uma 
vez por semana, na sede do Centro Espírita 
da qual faz parte, no dia e horário conve‑
niente para os participantes e para os demais 
membros do Centro.

Os horários em que as mocidades se 
reúnem são variados e dependem das neces‑
sidades que cada uma tem dentro dos tra‑
balhos que desenvolvem na Casa Espírita. 
Muitas mocidades reúnem‑se no domingo 
de manhã ou à tarde, mas há também as que 
se reúnem no sábado à tarde ou de manhã e 
chegam até mesmo a se reunir no sábado à 
noite. Ainda existem aquelas que optaram 
por um horário fora do fim de semana. O dia 
não deve interferir no desenvolvimento da 
mocidade, desde que suas atividades sejam 
executadas com objetividade e seriedade.

O tempo de duração de cada reunião 
deve ser o suficiente para permitir um estudo 
proveitoso, sem ser demasiadamente longo 
ou curto, o que tornaria a reunião cansativa 
ou não aproveitada. Evidentemente que este 
tempo deverá coadjuvar a própria postura da 
mocidade, que poderá, sem maiores perdas, 
impulsionar o desenvolvimento dos jovens. 
Nas mocidades existentes, esse tempo, em 
linhas gerais, é de uma hora e meia a duas 
horas. Todavia, há aquelas que estendem 
sua reunião para até duas horas e meia. 
Isso é possível, desde que os coordenadores 
dinamizem, com acuidade, as atividades da 
juventude.

3. Organização
Dentro das Mocidades Espíritas, as 

reuniões são planejadas e dirigidas pelos 
próprios jovens. Os jovens podem e devem 
buscar auxílio de pessoas mais experientes 
sempre que sentirem necessidade de alguma 
orientação ou esclarecimentos específicos, 
sabendo da importância e responsabilidade 
que existe nesse trabalho; podem inclusive, 
convidar os mais “experientes” para faze‑
rem exposições nas reuniões. Todavia, isso 
não deve ser feito com muita frequência 
para que os jovens da mocidade possam se 
desenvolver. 

Para maior eficiência da reunião é 
interessante atribuir funções, distribuindo 
tarefas entre os jovens: um elemento ou 
uma equipe pode ser formada para realizar 
a programação de estudos, outra para cuidar 
do andamento da reunião, outra para repre‑
sentar a mocidade nas reuniões do Centro 
Espírita e também fora dele.

O importante é que todos tenham a 
possibilidade e o estímulo de assumir tare‑
fas que estejam aptos a realizar, ensejando 
assim senso de responsabilidade de cada 
envolvido, num clima de real fraternidade. 
De tempos em tempos (por exemplo: de ano 
em ano) as funções podem ser redistribuídas 
para que todos possam aprender e se desen‑
volver nos diferentes setores.

4. Mocidades “Grandes” e “Pequenas”
A quantidade de participantes de uma 

Mocidade Espírita varia muito: existem mo‑
cidades com 03, 10, 20, até 100 elementos. 
O número de jovens irá influir na organi‑
zação interna da mocidade e na estrutura 
da sua reunião.
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A mocidade pequena funciona, em ge‑
ral, como uma organização mais simples e 
procura atrair mais participantes para enri‑
quecer sua reunião. Já uma mocidade com 
muitos elementos precisa de “ATENÇÃO 
ESPECIAL” quanto à sua estruturação e 
algumas delas chegam mesmo a se subdi‑
vidir em grupos menores para atender os 
interesses e necessidades de participação 
de todos.

5. A Mocidade Espírita e o Centro 
Espírita

A Mocidade Espírita é um departamen‑
to do Centro Espírita, da mesma forma 
que a Evangelização Infantil, o Serviço 
Assistencial, a Orientação Doutrinária etc. 
Em muitas casas espíritas, a mocidade está 
ligada diretamente ao seu Departamento de 
Evangelização Infantojuvenil.

Dessa forma, deve se fazer presente nas 
reuniões que envolvam assuntos de natureza 
organizacional da Casa, no campo adminis‑
trativo e principalmente no doutrinário. Esse 
representante geralmente é o coordenador 
da mocidade, que é previamente escolhido 
pela diretoria do Centro. Pode ocorrer 
também que essa diretoria não indique 
ninguém e um jovem se proponha cooperar 
na estruturação da mocidade da Casa. O 
que ocorre é que essa pessoa vá tomando a 
frente do trabalho e se torne naturalmente 
o coordenador.

Nas reuniões, juntamente com os ou‑
tros departamentos do Centro, a Mocidade 
Espírita poderá apresentar e receber suges‑
tões, informar sobre o andamento de suas 
reuniões e ficar a par dos demais trabalhos 
desenvolvidos pelo Centro Espírita.

Quando a casa oferece Cursos de Es‑
piritismo (ESDE, Estudo e Prática da Me‑
diunidade etc) é interessante e bom que os 
jovens participem desse tipo de atividade da 
casa, paralelamente à reunião da mocidade. 
Isso auxiliará o jovem a compreender o 
estudo dos temas abordados nas reuniões 
da mocidade.

A Mocidade faz parte do centro! Deve 
participar dos eventos e das atividades 
sociais que são promovidas pela casa! 
Deve estar integrada no desenvolvimento 
da qualidade doutrinária da casa e jamais 
estabelecer trabalhos paralelos, cooperando 
assim para a harmonia das tarefas na qual 
está inserida, dentro da ética cristã da qual 
a Doutrina Espírita nos informa.

A Mocidade Espírita é uma das engre‑
nagens da Casa e deve angariar respeito 
através de seus exemplos e de sua postura 
perante os outros companheiros de tarefas, 

Afastando‑se de comportamentos ima‑
turos e infantis, dando demonstrações de 
alegria e seriedade, honrando compromissos 
assumidos.

6. informações preliminares acerca 
da Mocidade Espírita

6.1. A Mocidade Espírita além de um 
grupo de estudo é um grupo de amigos. Os 
jovens têm muito a conversar, muitos são 
os assuntos de interesse comum.

6.2. Faz‑se necessária a recepção com 
muito carinho e fraternidade dos novos ele‑
mentos na mocidade e também de visitantes, 
colocando‑os à vontade, fornecendo infor‑
mações sobre a mocidade, apresentando‑os 
individualmente a seus membros, com o 
intuito de acolhê‑los no grupo e fazê‑los 
sentir‑se parte dele.

6.3. É preciso incentivar a formação de 
equipes de trabalho que se reúnam fora do 
horário da mocidade para desenvolverem 
atividades como, por exemplo, grupo de 
estudos, apresentações artísticas, visita a 
instituições.

6.4. É bom promover na Mocidade a 

comemoração de alguns eventos signifi‑
cativos para o grupo como, por exemplo, 
o Aniversário da Mocidade (sem exageros 
e convencionalismo – uma prece elevada 
seria ótimo), o Natal, Encerramento do Ano, 
entre outras atividades que sejam sadias e 
sérias, sem perder a alegria, e que propor‑
cionem a confraternização, despertando 
o sentimento de amizade, fraternidade e 
comprometimento do grupo.

6.5. O jovem da mocidade deve ter a 
oportunidade de participar de outros even‑
tos promovidos pelo Centro Espírita e pelo 
Movimento Espírita. 

6.6. Alguns minutos da reunião, no 
início ou término, devem ser dedicados a 
divulgar outras reuniões da casa, palestras, 
Confraternizações e Encontros de Mocida‑
des, visitas a outras Mocidades e entidades, 
etc., Assim, o jovem estará integrando as 
atividades do Movimento Espírita.

6.7. O objetivo da reunião da mocidade 
é o estudo da Doutrina Espírita dentro de 
um clima que estimule a vivência dos con‑
ceitos doutrinários e o desenvolvimento dos 
jovens participantes.

6.8. A Mocidade Espírita é um espaço do 
jovem, um local onde ele se expande, parti‑
cipa, coordena, aprende – um local onde ele 
exercita sua capacidade de compreensão, de 
análise, de comunicação.

6.9. A reunião da mocidade para atender 
a esses objetivos deve estar centralizada no 
estudo das obras básicas da Codificação 
de Allan Kardec, possuindo atividades 
complementares que visem criar um clima 
adequado e complementar, consubstancian‑
do um ambiente apropriado para o estudo, 
formando um grupo bem integrado e dando 
estímulo para a participação de todos.

6.10. Quando as reuniões da mocidade 
têm por atividade central outras que não o 
estudo, ela perde a sua característica funda‑
mental. Por exemplo: uma mocidade cuja 
principal atividade seja assistência social, 
atividade artística ou promoção de ativida‑
des para arrecadar fundos, deixa de ser uma 
Mocidade Espírita para ser um dos grupos 
citados acima. É importante informar que 
essas atividades em si são perfeitamente vá‑
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lidas e que a mocidade deve estar envolvida 
com elas, todavia não podem ser o objetivo 
central de uma mocidade.

A Mocidade Espírita é caracterizada 
pela atividade de estudo da mesma forma 
que as demais reuniões do Centro Espírita 
e com isso mantém sua identidade.

7. importância do estudo e o que es-
tudar na Mocidade Espírita

O Estudo da Doutrina Espírita, funda‑
mentado na obra de Allan Kardec, deve 
ser o principal objetivo de toda Mocidade 
Espírita.

Com o estudo na mocidade os jovens 
poderão abrir seus horizontes de enten‑
dimento dos assuntos espirituais, morais 
e intelectuais. A Doutrina Espírita bem 
compreendida estará facilitando 
a reforma íntima da criatura, 
ensejando maior compreensão 
da vida atual.

Em vista disso, o estudo na 
mocidade passa a ser de suma 
importância para a formação de 
Espíritas conscientes da Dou‑
trina, visto que ele também 
ensejará a preparação do jovem 
para os mais diferentes campos 
de trabalho dentro do Centro 
Espírita.

Salientamos também que to‑
das as atividades de coordenação 
ou não da Mocidade devem ser 
desenvolvidas pelos próprios 
jovens, para que eles se preparem 
para compromissos em outras 
áreas da Casa no futuro. 

O Estudo na Mocidade, por‑
tanto, é o pilar que sustentará 
todas as atividades exercidas 
pela mocidade e os grupos que 
surgirão e substituirão os de 
agora estarão bem orientados 
para darem continuidade aos 
trabalhos desse departamento da 
Casa Espírita.

Sabemos a importância do 
estudo na mocidade! E questio‑
namos: O que os jovens poderão 
estudar na mocidade? Quais os 
assuntos que poderão ser abor‑
dados?

Trazemos como sugestão 
o perfil do estudo na mocida‑

de, como ele poderá ser estruturado por 
qualquer mocidade de qualquer sociedade 
espírita, a fim de contribuir de forma sin‑
gela com a formação e a estruturação da 
mocidade espírita.

Como já foi dito anteriormente, a Mo‑
cidade Espírita deve estudar as obras codi‑
ficadas por Allan Kardec, utilizando‑se das 
obras subsidiárias que foram trazidas por 
médiuns confiáveis e estudiosos do Espi‑
ritismo, tais como: Léon Denis, Camille 
Flammarion, Francisco Cândido Xavier, 
Divaldo Pereira Franco, Yvonne do Amaral 
Pereira, dentre outros.

Mas como estudar? Abrindo‑se as obras 
ao acaso e comentando o conteúdo? Não, o 
estudo sem planejamento, sem regularidade, 
continuidade e acima de tudo seriedade, ter‑
mina por levar ao desinteresse de frequen‑

tar as reuniões e o falso entendimento da 
doutrina. É preciso seguir um Cronograma 
de Estudos, elaborado de forma metódica, 
para que possa ter o seu início, seguir com 
as ideias concatenadas e concluí‑las de 
forma que os jovens absorvam de maneira 
satisfatória o conteúdo do estudo.

O DM/USE tem um roteiro de estu‑
dos, que poderá nos ser solicitado por e‑
‑mail. Vale ressaltar que essa sugestão de 
programa de Estudos para as Mocidades 
Iniciantes, é básico e mínimo, que poderá 
auxiliar as mocidades recém‑implantadas e, 
com o tempo e experiência no trabalho, a 
Mocidade terá plenas condições de preparar 
o seu programa de Estudos.

***

EECDME – Um 
encontro para Dirigentes, 

Coordenadores e 
trabalhadores de Mocidade 

Espírita

Nos dias 2, 3 e 4 de novembro 
na cidade de Americana aconte‑
cerá a 9ª edição do EECDME – 
Encontro Estadual de Comissão 
Diretora de Mocidade Espírita, 
que servirá como oficina de 
formação das lideranças juvenis 
do Movimento Espírita para o 
trabalho junto às Mocidades.

O tema do evento é “SIM 
JESUS, EU ACEITO – traba‑
lhemos juntos e unamos nossos 
esforços”, e será desenvolvido 
em grupos de estudo e oficinas 
de capacitação. 

Inscrição e mais informa‑
ções pelo site www.usesp.org.
br/eecdme

***

As informações desse suple-
mento foram compiladas pela 
equipe do DM/USE tendo por 
base o Documento “Apostila de 
Apoio às Mocidades Espíritas do 
DM/USE Intermunicipal Campi-
nas – Ano 2006 e o Regimento 
Interno do Departamento de 
Mocidade”.
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Representantes da USE participam 
do Encontro Nacional de Diretores de 

Departamentos de Infância e Juventude
Redação – use@usesp.org.br

“Prossigo para o alvo” (Paulo, Filipen‑
ses, 3:14) foi o tema do 6º Encontro Na‑
cional de Diretores de DIJ, realizado de 20 
a 22 de julho com promoção da Federação 
Espírita Brasileira, em Brasília. Na ocasião 
estiveram presentes dirigentes da Área de 
Infância e Juventude das Entidades Fede‑
rativas Estaduais que integram o Conselho 

Federativo Nacional. 
Os principais objetivos do Encontro 

foram proporcionar a troca das experiências 
vivenciadas pela Área de Infância e Juven‑
tude das Entidades Federativas Estaduais 
na implantação dos projetos dinamizado‑
res e qualificadores da Educação Espírita, 
bem como elaborar o Plano de Trabalho 

para a Área de Infância e Juventude, em 
articulação com o Plano de Trabalho para o 
Movimento Espírita Brasileiro (CFN/FEB). 
A USE esteve representada por Martha Rios 
Guimarães (Diretora de Infância Espírita), 
João Thiago Garcia, Gustavo Ferreira e 
Viviane Martins, os três últimos do Depar‑
tamento de Mocidade.

Foi realizada no dia 9 de agosto de 
2012, na cidade de São Paulo, a Reunião 
Extraordinária do Conselho Federativo 
Nacional da Federação Espírita Brasilei‑
ra, para assinalar dois eventos históricos 
relacionados com o livro “E a Vida Con‑
tinua...”, do Espírito André Luiz e psico‑
grafado pelo médium Francisco Cândido 
Xavier. Pela manhã houve exibição espe‑
cial do filme “E a Vida Continua...”, no 
Shopping Center Norte, para os membros 
do Conselho Federativo Nacional da FEB 
e, como convidados, as Entidades Espe‑
cializadas de Âmbito Nacional, Rede Boa 
Nova, Editora CEU, e várias Entidades 
Espíritas da capital paulista, Eurípedes 
Hygino dos Reis, filho adotivo de Chico 
Xavier, e com participação especial da 
equipe do filme (foto abaixo): diretor Pau‑
lo Figueiredo, produtor Oceano 
Vieira de Melo, cinco atores e, 
os diretores da FEB Célia Maria 
Rey de Carvalho e Roberto Fuina 
Versiani. 

A reunião foi aberta pelo pre‑
sidente interino Antonio Cesar 
Perri de Carvalho e a prece pro‑
ferida por Cristina Brito. Compa‑
receram representantes da Fede‑

ração Espírita Roraimense Francisca Vera 
Moreira Israel; da Federação Espírita do 
Estado do Amapá, Manuel Felipe Mene‑
zes da Silva Júnior e também Secretário 
da Comissão Regional Norte; da União 
Espírita Paraense Mônica Soares; da Fe‑
deração Espírita Pernambucana Ednar 
José dos Santos; da Federação Espírita do 
Estado da Bahia Izaura B. Dias; da União 
Espírita Mineira Marival Veloso de Matos 
e Roberta Maria E. Carvali; da Federação 
Espírita do Estado do Espírito Santo Eli‑
sabeth de Sousa; do Conselho Espírita do 
Estado do Rio de Janeiro Cristina Brito; 
da Federação Espírita do Estado de Mato 
Grosso Luiza Leontina Andrade Ribeiro; 
da Federação Espírita de Mato Grosso do 
Sul Maria Túlia Bertoni e Darlene Maria 
G. Batista Cavalcante; da Federação Espí‑

rita do Estado do Paraná Luiz Henrique da 
Silva; da Federação Espírita Catarinense 
Ricardo de Andrade T. de Mesquita; da Fe‑
deração Espírita do Rio Grande do Sul Ma‑
ria Elisabeth da Silva Barbieri e da União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo Julia Nezu Oliveira. 

A União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo ‑ USE esteve presente 
com todos os diretores e alguns diretores 
de Órgãos Regionais, dentre eles: Mauro 
Antonio dos Santos, Wladisney Lopes da 
Costa, Luiz F. H. Penteado, Sidnei Batista, 
Camila de Andrade e o ex‑presidente José 
Antonio Luiz Balieiro. À saída da sala de 
projeção ocorreu sessão de fotos, entrevis‑
tas e diálogo com o público. Às 15 horas, 
como parte do evento do CFN, foi aberto 
o stand da FEB na 22ª Bienal do Livro de 

São Paulo, no recinto de Exposi‑
ções do Anhembi, com a presença 
de todos os convidados já citados, 
quando foi lançada a edição es‑
pecial do livro “E a Vida Conti‑
nua...” e foram entregues cartazes 
de divulgação do filme já citado.
Em ambos os eventos, prestou‑se 
homenagem ao médium Francis‑
co Cândido Xavier.

Redação – use@usesp.org.br

Em São Paulo, reunião do CFN
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Realizado em 19 de agosto último, na 
sede da USE em São Paulo, o Encontro 
de Mediunidade teve como tema central 
o papel do Dialogador na reunião des‑
tinada a orientar os desencarnados. Sob 
coordenação do Departamento de Estudo 
e Educação da Mediunidade, a atividade 
contou com sessenta pessoas de vinte e 
uma Casas Espíritas e enfatizou a necessi‑
dade de acolher com carinho e respeito o 
comunicante, consolando‑o e oferecendo o 
esclarecimento conforme a necessidade de 
cada Espírito. Para tanto, o Dialogador deve 

ter bons conhecimentos da Doutrina Espí‑
rita, autoridade moral, fé, amor, paciência, 
humildade e, ainda, precisa exercitar a arte 
de saber ouvir e falar no momento (e na for‑
ma) certo, sabendo sempre que pode contar 
com o apoio da Espiritualidade Maior.

O destaque do Encontro ficou por conta 
das atividades desenvolvidas em grupo, 
onde cada um recebeu a descrição de um 
espírito comunicante (com suas necessi‑
dades, dificuldades, etc) para determinar 
a linha de conversação a ser estabelecida. 
Após discussão, houve apresentação e co‑

mentários dos resultados propostos pelas 
equipes. O público elogiou a iniciativa não 
só pelo conteúdo e forma de abordagem, 
mas pela bela mensagem de Bezerra de 
Menezes – enfatizando que os médiuns 
são ponte entre as dores e as consolações 
– e pelo material enviado por e‑mail (vale 
ressaltar que durante o desenvolvimento 
da tarefa, a equipe providenciou o envio, 
sendo que ao chegar em casa os participan‑
tes já encontraram a apostila, o que rendeu 
vários e‑mails de agradecimento e elogio 
à agilidade da equipe).

Tendo como tema central “Espi‑
ritismo na atualidade: das práticas 
cotidianas ao meio acadêmico”, o 
8º Encontro Nacional da Liga dos 
Pesquisadores do Espiritismo acon‑
teceu nos dias 18 e 19 de agosto de 
2012, na sede do Centro de Cultura, 
Documentação e Pesquisa do Espiri‑
tismo ‑ Eduardo Carvalho Monteiro, 
entidade participante da União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo ‑ USE‑SP. O encontro representa 
um espaço privilegiado para apresentação 
e discussão de conhecimentos na área e 

fronteira com o Espiritismo, o encon‑
tro debateu, entre outros, os seguin‑
tes temas: relação entre medicina e 
espiritualidade, critérios científicos 
utilizados por Kardec, pesquisadores, 
teses e dissertações sobre a temática 
espírita no Brasil.

Mais informações sobre o  
8º ENLIHPE, assim como sobre a 

LIHPE e CCDPE‑ECM podem ser ob‑
tidos pelos sites www.lihpe.net e www.

ccdpe.org.br.

Encontro de Mediunidade oferece 
discussão em grupo

Departamento de Estudo e Educação da Mediunidade – eem@usesp.org.br

Pesquisadores Espíritas  
se reúnem em São Paulo

Redação – use@usesp.org.br

tem contado com a participação de pes‑
quisadores de todas as regiões do país, 

interessados na divulgação 
e avaliação dos seus estu‑
dos científicos.

Com o objetivo de pro‑
mover o debate de ideias 
sobre a teoria e a prática 
espírita, além de incenti‑
var a publicação e debate 
de trabalhos acadêmicos 
voltados à temática de 

Julia Nezu, Marco Milani e Jáder Sampaio  
na abertura dos trabalhos

público presente Encerramento do 8º ENLIHPE 2012 com a equipe de 
apoio recebendo merecidos aplausos



Setembro/Outubro de 2012 Dirigente Espírita

15

ASSISTêNCIA ESPIRITUAL
Wladisney Lopes

atendimentoespiritual@usesp.org.br

Dentro das atribuições do atendi‑
mento Espiritual no Centro Espírita 
está a atividade de “Recepção”, que 
consiste em receber os que chegam 
ao Centro Espírita.

Esta é uma atividade para a qual 
o Dirigente deve ter grande atenção. 
Acolher fraternalmente os que procu‑
ram o Centro Espírita, principalmente 
aos que chegam pela primeira vez, é 
tarefa de grande importância e atra‑
vés dessa recepção é que geramos 
as primeiras impressões e podemos 
colocá‑los à vontade. Faz parte desta 
atividade:

– Cumprimentar e dar as boas‑
‑vindas.

– Colocar‑se à disposição para 
eventuais informações.

– Orientar sobre as atividades do 
Centro Espírita.

– Responder dúvidas e indagações, 
de maneira clara, objetiva e direta.

– Lembrar que nem sempre os que 
procuram o Centro Espírita estão em 
busca de tratamentos, portanto não 
imponhamos nada.

Como se pode ver a pessoa ou pes‑

soas incumbidas desta tarefa devem 
ter perfeita compreensão da Doutrina 
Espírita e das atividades da Casa.

É interessante disponibilizar um 
panfleto que esclareça o que é a Dou‑
trina Espírita e que tenha as atividades 
da Casa.

A USE disponibiliza encontros 
que tratam deste e de outros assuntos. 
Lembre‑se que todos os membros da 
USE frequentam uma Casa Espírita 
e sabem das dificuldades enfrentadas 
pelos Dirigentes. Nestes encontros 
são partilhadas experiências que estão 
dando resultados.

Procure o representante da USE 
de sua região ou através do e‑mail 
acima e busque informações de como 
participar desses encontros.

ESTUDO SISTEMATIZADO 
DE DOUTRINA ESPÍRITA 

(ESDE)
Mario Gonçalves

esde@usesp.org.br

O 4º Encontro Paulista de Monito‑



Setembro/Outubro de 2012 Dirigente Espírita

16

res do ESDE, realizado em Bauru, nos 
dias 14 e 15 de julho, foi um sucesso. 
O Departamento do ESDE trabalha, 
contando com a colaboração de uma 
grande equipe espalhada por todo o 
estado de São Paulo.  Esta equipe é 
coordenada regionalmente pelos se‑
guintes companheiros:

Kátia Penteado – Região compre‑
endida pelas USEs Regionais de S. 
Paulo, Grande ABC, Baixada Santista, 
Cachoeira Paulista e Taubaté; Neli Del 
Nery Prado‑ Região compreendida 
pelas USEs Regionais de Bauru, Jaú, 
Marília, Assis, Araçatuba, Ilha Soltei‑
ra, Nova Alta Paulista e P. Prudente; 
Cláudio Roberto de Oliveira – Região 
compreendida pelas USEs Regionais 
de Sorocaba, Piracicaba, Campinas, 
Jundiaí, Rio Claro e Mogi Mirim e 
Marlene Gonçalves – Região compre‑
endida pelas USEs Regionais de Rib. 
Preto, Jales, S. J. Rio Preto, e S. J. da 
Boa Vista).

O próximo curso de monitores do 
ESDE será realizado em Ribeirão Pre‑
to, no dia 28 de outubro e os interes‑
sados podem obter mais informações 
pelo e‑mail: esde@userp.org.br. Quem 
tiver interesse em levar este curso para 
sua região deve procurar este departa‑
mento pelo e‑mail esde@usesp.org.br 
 ou pelo telefone (11) 2950.6554. Ou‑
tras informações também podem ser 
obtidas nos sites: www.febnet.org.br 
e www.usesp.org.br.

EDUCAÇÃO ESPÍRITA DA 
INFÂNCIA

Martha Rios Guimarães
infancia@usesp.org.br

Planejar o que precisa ser execu‑
tado é essencial para que possamos 
realizar um bom trabalho em todas as 
áreas. Não é diferente na atividade de 
Educação Espírita da Infância e este é 
o momento de começar a pensar nas 
realizações para o próximo ano que 
se aproxima (pois é, mais um ano co‑
meça a se despedir de forma rápida).

O primeiro passo é reunir toda a 
equipe de Educadores para uma ava‑
liação sincera de tudo o que foi exe‑
cutado, buscando o aprimoramento 
da tarefa. Em seguida, cabe ao grupo 
discutir quais as pretensões para o 
próximo ano (obviamente, que a base 
não muda, pois baseia‑se nos ensi‑
namentos doutrinários kardequianos 
– esse tema enfocaremos na próxima 
edição).

Além das reuniões de estudo, o que 
pretende‑se desenvolver? Passeios 
com a turma, programas de incentivo 
à leitura, criação de uma peça teatral 
para ser apresentada no final de ano 
ou aniversário da Casa? Sugere‑se que 
o planejamento seja feito com base 
na realidade, isto é, quantas pessoas 
compõem a equipe, qual a disponibili‑
dade de cada um no cumprimento das 
metas, quais as condições financeiras 
e espaço físico que dispomos para o 
trabalho?

Tudo isso influenciará o planeja‑
mento, caso contrário ele não será 
cumprido, gerando frustrações. Além 
disso, cada tarefa estipulada deman‑
dará um planejamento específico, com 
distribuição de tarefas, prazos a serem 
cumpridos, etc.

Cada equipe deverá decidir sua 
trajetória, lembrando que um bom 
planejamento é apenas o começo, 
mas que ao traçá‑lo a equipe tem 
um rumo a seguir, ampliando as 
chances de sucessos, principalmente 
se toda a tarefa for fruto de trabalho 
em equipe.

RELAÇõES PÚBLICAS E 
INSTITUCIONAIS

Merhy Seba
rpi@use.com.br

Indiscutivelmente, de uns anos 
para cá, os meios de comunicação 
estão dando maior destaque a assun‑
tos de natureza espiritual e enfoque à 
doutrina espírita.

E isto de modo espontâneo, sem 
qualquer interferência do meio espí‑
rita, seja individual ou institucional.

Reconhecemos que essa é uma 
prática incontrolável, pois, segundo a 
Constituição Brasileira, a imprensa é 
livre, o que significa que a Mídia pode 
inserir em sua pauta o que bem lhe 
aprouver, desde que observe seus limi‑
tes configurados na Lei de Imprensa.

Entretanto, o meio espírita, isto é, 
um órgão da USE, seja ele municipal 
ou regional pode colaborar com a 
imprensa de modo geral, fornecendo 
conteúdos que possam servir de base 
ou complementar as matérias em 
cogitação. É certo que nem sempre é 
possível prever o que se irá noticiar, 
daí a necessidade de aproximação com 
a Mídia. Geralmente, essa aproxima‑
ção tem início com a contribuição ao 
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Lançamentos da Editora EME 2012
As leis de Deus –  
eternas e imutáveis
José Lázaro BoBerg

estudo doutrinário  
• 16x23 cm • 272 páginas • R$ 26,00

Analisa questões intrigantes e muitas vezes 
polêmicas, como a definição de moral e a 
distinção entre bem e mal, além de abordar 
o ensinamento espírita sobre justiça, amor e 
caridade.

site: www.editoraeme.com.br  |  e-mail: vendas@editoraeme.com.br  |  fone: 19 3491-7000

O homem que mudou a 
história
gezieL andrade

Estudo espírita  
• 16x23 cm • 264 páginas • R$ 27,00

O autor expõe o que de mais belo encontrou 
sobre a figura única e inesquecível de Jesus, 
trazendo os ensinamentos e exemplos 
deixados por ele a respeito de importantes 
assuntos.

calendário de comemorações no qual 
constam datas fixas em que se explo‑
ram fatos e se evidenciam nomes de 
personalidades históricas, tais como 
Dia de Finados, Natal e outras datas 
consagradas.

Para que o meio espírita organi‑
zado possa sugerir essa colaboração 
aos meios de comunicação, é óbvio 
que tenha bom relacionamento com 
os mesmos. Não é de uma hora para 
outra que um jornal ou uma emissora 
de televisão abre as portas para uma 
instituição espírita, principalmente se 
desconhece a inclinação filosófica da 
instituição ou se, num passado recen‑
te, esse contato não foi positivo.

Por isso, é necessário trabalhar 
com método e critérios que atendam 
os interesses de ambos os lados: da 
instituição espírita e da Mídia.

O primeiro passo, é claro, é co‑
nhecer como a Mídia funciona e 
penetrar em seu mecanismo de tal 
forma que a partir daí estabeleçamos 
relacionamentos saudáveis, nos quais 
predomine confiança recíproca, com 

base na transparência. 
Vamos conversar sobre isto? Entre 

em contato conosco e vamos compar‑
tilhar ações nesse campo.

SERViçO DE  
ASSISTêNCIA E  

PROMOÇÃO SOCIAL  
ESPÍRITA

Aylton Paiva
sapse@usesp.org.br

Ressaltamos a necessidade de os 
Centros e Entidades Espíritas que 
desenvolvem atividades de assistência 
social (como definida na Lei 8.742/93 
‑ LOAS) caracterizar legalmente a 
participação de pessoas voluntárias 
nessas ações, assinando o Termo de 
Adesão do Voluntário, a fim de não 
se estabelecer o vínculo empregatício, 
acarretando o cumprimento de normas 
trabalhistas. Caso isso não aconteça, 
o Centro ou Entidade Espírita corre 
o risco de sofrer, por quem se sentir 

prejudicado, ação trabalhista.
Lembramos, ainda, que, no caso 

de execução de sentença para o devi‑
do pagamento os bens da instituição 
poderão ser alcançados e, em alguns 
casos, os bens dos próprios direto‑
res.  Para melhor entendimento, 
citamos, abaixo, alguns dispositivos 
da Lei nº 9.608, de 18‑02‑1998:

“Serviço voluntário: ... ativida-
de não-remunerada, prestada por 
pessoa física a entidade pública de 
qualquer natureza ou a instituição 
privada de fins não‑lucrativos, que 
tenha objetivos cívicos, culturais, 
educacionais e científicos, recreativos 
ou de assistência social, inclusive 
mutualidade”

“ O Serviço voluntário não gera 
vínculo empregatício, nem obrigação 
de natureza trabalhista, previdenciária 
ou afim, e será exercido mediante a 
celebração de termo de adesão entre 
a entidade, pública ou privada, e 
o prestador do serviço voluntário, 
dele devendo constar o objeto e as 
condições de seu exercício”.
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EVANGELHO NO LAR
Sempre é oportuno lembrar que o livro 

indicado para a reunião semanal do Evan‑
gelho no Lar e no Coração é o Evangelho 
Segundo o Espiritismo, a terceira obra da 
Codificação Espírita elaborada por Allan 
Kardec, sob a orientação dos Espíritos 
superiores.

Ao lado desse livro, outros são reco‑
mendados para a leitura e reflexão. Apro‑
veitamos o espaço dessa edição para sugerir 
aos leitores vários livros subsidiários, isto é 
livros que ajudam a ampliar o conhecimento 
sobre as lições morais propostas por Jesus, 
contidas no Evangelho.

Para facilitar, estamos relacionando os 
títulos dos livros, com os respectivos auto‑
res e a indicação das páginas para facilitar 
a localização do assunto. 

Agenda Cristã (André Luiz, toda a 
obra), Caminho verdade e vida (Emma‑
nuel, p.39), Celeiro de Bênçãos (Joanna 
de Ângelis, p.15), Deus Aguarda (Meimei, 
toda a obra), Espírito e vida (Joanna de 
Ângelis, p.90), Evangelho em Casa (Mei‑
mei, toda a obra), Florações Evangélicas 
(Joanna de Ângelis, p.20/80), Fonte viva 
(Emmanuel, toda a obra), Jesus no Lar 
(Neio Lúcio, toda a obra), Luz no Lar 
(Autores diversos, toda a obra), Maria 
Dolores (Maria Dolores, 59), Mensagens 
de Saúde Espiritual (Autores Diversos, 
toda a obra) Messe de Amor (Joanna de 
Ângelis, toda a obra), Minutos de Sa-
bedoria (Carlos Torres Pastorino, toda 
a obra), Na Seara do Mestre (Pedro de 
Camargo‑Vinícius, p.164), Nosso Lar 
(André Luiz, p. 243/264), O Espírito da 
verdade (Autores diversos, toda a obra), 
Obreiros da vida Eterna (Emmanuel, 
p.223/243), Opinião Espírita (André Luiz, 
toda a obra), Os Mensageiros (André Luiz, 
28/37/149/184/194), Pai Nosso (Meimei, 
toda a obra), Pão Nosso (Emmanuel, toda 
a obra), Renúncia (Emmanuel, p.324), Re-
positório de Sabedoria (Joanna de Ângelis, 
p. 130), Seara dos Médiuns (Emmanuel, 
p.125), Sinal verde (André Luiz, toda a 

obra), vida Feliz (Joanna de Ângelis, toda 
a obra) e vinha de Luz (Emmanuel, toda 
a obra). 

Fonte consultada: “vade Mecum Espí-
rita” (Pesquisador: Luiz P.Guimarães, 5ª. 
Edição ampliada, Editora NOSSO LAR), 
com acréscimo de sugestões de leitores e 
anotações particulares. 

Certamente existirão outras obras, 
inclusive para a faixa infantil, que pode‑
riam constar dessa lista. É nosso propósito 
ampliá‑la. Se, em sua reunião, você utiliza 
outros livros, envie‑nos a sua sugestão, 
mencionando as indicações necessárias para 
a localização do texto.  

Agradecemos a colaboração.

O

Merhy Seba – rpi@usesp.org.br
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Raul Teixeira faz sua primeira apari-
ção pública após AvC 

Em comemoração aos 32 anos de fun‑
dação da Sociedade Espírita Fraternidade, 
instituição por ele presidida, Raul Teixeira 
fez sua primeira aparição após AVC sofrido 
em novembro de 2011, demonstrando dis‑
posição e excelente recuperação.

Na ocasião, cerca de mil pessoas es‑
tavam presentes para ouvir palestra de 
Divaldo Pereira Franco, amigo do médium 
e orador fluminense.

Festa da União espera receber mais 
de mil pessoas

Será realizada em 16 de setembro de 
2012, pela USE Distrital Lapa, a 12ª Festa 
da União, evento que reúne a Família 
Espírita da Região e conta com a parti‑
cipação de 15 casas espíritas da distrital, 
sendo esperado um público de mais de 
mil pessoas. 

A festa contará com almoço R$ 10,00 
(dez reais), shows musicais com cantores 
da Jovem Guarda (e outros artistas), livra‑
ria (com diversos autores autografando), 
espaço infantil, grande bazar e outros. O 
evento acontecerá à Rua Aurélia, 996, Vila 
Romana, das 10 às 17 horas.

Lançamento do filme E a vida Con-
tinua...

Baseado no livro homônimo, ditado pelo 
espírito André Luiz através da psicografia de 
Chico Xavier, o filme E a vida continua... 

tem estreia prevista para 14 de setembro, em 
todo território nacional. Dirigido pelo ator 
Paulo Figueiredo e produzido pela Versátil 
Digital, a fita é mais uma oportunidade de 
divulgar e estudar a Doutrina Espírita. Infor‑
mações: oceano.vieira@dvdversatil.com.br

Espiritismo presente na Bienal do 
Livro de São Paulo

Realizada entre 9 e 19 de agosto de 
2012, a Bienal do Livro de São Paulo che‑
ga à sua 22ª edição reunindo cerca de 400 
expositores, no Pavilhão de Exposições do 
Anhembi. Cerca de 800 mil pessoas passa‑
ram pelo evento que contou com Editoras 
Espíritas, entre elas a Federação Espírita 
Brasileira.

Por ser a Federativa paulista, a USE es‑
teve presente disponibilizando suas obras no 
estande da FEB, onde foi possível, também, 
ter acesso aos principais livros doutrinários, 
autógrafos, contação de histórias, etc.

Na abertura houve lançamento da edição 
especial do livro “E a vida continua...”, com 
ampla participação do público.

USE vila Maria realizará décima 
edição da FEiCULTE – Feira Cultural 
Espírita

Em 14 de outubro próximo, das 11 às 
18 horas, a USE Vila Maria realizará a 10ª 
FEICULTE – Feira Cultural Espírita, reu‑
nindo atividades artísticas, palestras, livra‑
ria, alimentação e atividades para o público 
infantojuvenil. Tendo como tema central 
“Espiritismo para os vivos”, o evento terá a 
participação de Onivaldo Silva (USE Gua‑
rulhos) e Wellington Balbo (USE Bauru) e 
Oficina de Histórias em Quadrinhos para os 
mais jovens. Será realizada no CE Gabriel 
Ferreira (R. Kaneda, 474 – Vila Maria) e 
mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (11) 99765.1881.

USE Regional São Paulo realizará 2º 

Grande Encontro de Blocos em Osasco
Visando a troca de experiências atra‑

vés da apresentação de experiências de 
sucesso em todas as áreas de trabalho da 
Casa Espírita, a USE Regional São Paulo 
realizará o 2º Grande Encontro de Blocos 
em 20 de outubro, das 9 às 17 horas, com a 
participação dos órgãos da capital e cidades 
vizinhas.

O evento será realizado na Escola 
Estadual Prof. Antônio Raposo Tavares 
(CENEART), na Praça 21 de Dezembro, s/n 
(próximo ao Mercado Municipal de Osasco) 
e terá seminários e apresentações artísticas.

Informações: (11) 2950.6554 ou pelo 
site www.useregionalsp.com.br. 

Semana Espírita de Santo André 
oferecerá ciclos de palestras

A USE Municipal de Santo André reali‑
zará a 61ª Semana Espírita de Santo André, 
entre os dias 21 a 28 de outubro 2012, no 
Parque Regional Prefeito Celso Daniel (Av. 
D. Pedro II, 940 – Santo André/SP), tendo 
como tema central “Na era da transição: 
trabalho, solidariedade, tolerância”. O 
evento contará com palestras de Alberto 
Almeida, André Luiz Peixinho, Richard 
Simonetti, Suely Caldas Schubert, entre 
outras atrações. Mais informações pelos 
telefones (11) 4451.2773 e (11) 4971.6392.

REBRATES e a LEi 12.101/09
No Conselho Gestor da Rede Brasileira 

do Terceiro Setor, na reunião de 16 de agos‑
to, em que a USE participou, resolveu‑se 
integrar Ação Direta de Inconstituciona‑
lidade (ADI)  movida pela CONFENEN, 
uma vez que estão sendo indeferidos os 
pedidos de certificação das entidades em 
consequência.  A REBRATES necessita da 
ação conjunta das organizações para que, 
em âmbito nacional, o terceiro setor seja 
ouvido e atendido.

Ainda, presente a USE, no dia 20 de 
agosto, a REBRATES promoveu o fórum 
Capacitação que transforma vidas, em que 
se apresentaram políticos e representantes 
das organizações assistenciais, quando o 
problema da certificação foi amplamente 
demonstrado, assim  como as frequentes 
mudanças nas exigências dos órgãos públi‑
cos (através de leis, portarias, instruções) 
para as entidades poderem dar cumprimento 
a suas obras sociais. 
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