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Muito mais do que o apoio material, extremamente necessário, a
mensagem espírita tem a capacidade de fortalecer os ânimos e
indicar novos caminhos, possibilitando e elevação dos seres humanos.

USE fecha 2012 com bons resultados e se
prepara para novo período de trabalho
Avaliando as realizações do ano que se encerra,
nota-se que estamos no caminho certo, mas
ainda há muito por ser realizado.
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Muito mais do que o apoio material, extremamente necessário, a
mensagem espírita tem a capacidade de fortalecer os ânimos e
indicar novos caminhos, possibilitando e elevação dos seres humanos.

Editorial
Hoje e sempre muito
entusiasmo para todos nós!

USE fecha 2012 com bons resultados e se
prepara para novo período de trabalho
Avaliando as realizações do ano que se encerra,
nota-se que estamos no caminho certo, mas
ainda há muito a por ser realizado.

A palavra entusiasmo vem do gre‑
go (em + theos) significando ter um
Deus dentro de si. Segundo os antigos
a pessoa entusiasmada era aquela que,
possuída por um dos deuses (eles
eram politeístas, isto é, acreditavam
em vários deuses), tinha a capacidade
de transformar a natureza e fazer as
coisas acontecerem.
Partindo desse conceito, é fácil
notar que entusiasmo difere (e muito)
de otimismo. Ser otimista é acreditar
que algo dará certo, mas sem necessa‑
riamente trabalhar para tal. Já aquele
que é movido pelo entusiasmo acredita
em sua capacidade de transformar as
coisas ao seu redor, fazendo tudo o que
estiver ao seu alcance para atingir os
objetivos. É alguém que acredita em
si, mas acredita nos outros também,
tendo convicção de que a força das
pessoas (união em torno de um mesmo
propósito) tem o poder de transformar
o mundo e tirar sonhos do papel, con‑
cretizando-os em benefício de muitos.
Normalmente o início de projetos
é acompanhado de muita vontade,
contudo, com o tempo e em função de
muitos fatores, é comum que as forças
diminuam, juntamente com o desejo
de prosseguir. Nesse momento alguns
optam pelo afastamento, outros persis‑

Martha Rios Guimarães – use@usesp.org.br

tem no caminho originalmente traçado,
mas com menor (ou nenhum) ânimo.
Esse tipo de comportamento ocorre
em todos os setores de nossa vida,
inclusive no trabalho espírita, geran‑
do muitos obstáculos, mas ao mesmo
tempo (se conseguirmos superá-los)
ficamos mais ricos em paciência,
força e persistência. Assim, teremos
condições de vencer os desafios, ele‑
vando nossa frequência vibratória e
captando as energias restauradoras e
amorosas que sempre vêm ao auxílio
dos que, mesmo conscientes de sua
imperfeição, doam o melhor de si em
prol daquilo que acreditam. Como
bem disse o filósofo e pensador chinês
Confúcio “entusiasmo é uma força
acionadora e permite à energia elevar‑
-se a alturas incomensuráveis que faz
as trevas cederem!”.
No final de mais um ano de traba‑
lho e diante de um novo período que
aguarda novas realizações de nossa
parte, do fundo do meu coração, de‑
sejo muito entusiasmo para todos nós.
Deixemos “Deus agir dentro de nós”
porque se assim o fizermos, de forma
plena e sincera, seremos capazes de
grandes realizações. Especialmente
se elas forem fruto de trabalho em
equipe.
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Mensagem da Presidência

A competência do Conselho de
Administração da USE
Julia Nezu – use@usesp.org.br

A federativa União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo, que
tem a sigla USE, constituída em 5 de
junho de 1947 pelo 1º Congresso Espírita
do Estado de São Paulo, é uma pessoa
jurídica de direito privado sob a forma de
organização religiosa, apolítica, cultural,
doutrinária, segundo os fundamentos
científicos, filosóficos e religiosos da
Doutrina Espírita, sem fins econômicos,
resultante da união de sociedades espíritas
sediadas no território estadual, de duração
indeterminada, com sede e foro na cidade
de São Paulo e jurisdição em todo o Esta‑
do de São Paulo.
O jornal Dirigente Espírita é o veí‑
culo de Comunicação da USE. Desde o
número 130, do bimestre julho e agosto,
do corrente ano, ao iniciar a nova gestão
para o mandato 2012/2015, da Diretoria
Executiva, das comissões executivas
de seus órgãos e departamentos, temos
tratado da organização e funcionamento
da USE com a finalidade de haver um
entrosamento maior e interação entre o
trabalho realizado por cerca de 1.300 di‑
rigentes que a compõem e formam a rede
da USE e esta só será um organismo vivo
e atuante, se esses dirigentes conhecerem
o papel que lhes cabem.
Neste número analisaremos as fun‑
ções do Conselho de Administração que
é formado por um representante de cada
órgão regional da USE, preferentemente
o seu Presidente. Para o representante
efetivo será indicado um suplente que o
substituirá nos seus impedimentos. Mui‑
tos representantes dos órgãos Regionais

comparecem muito esporadicamente ou
alguns passam anos sem comparecer a
uma reunião do Conselho de Adminis‑
tração, mas não esquecer que a maioria é
participante e está engajada no trabalho
desse Conselho, que tem uma importância
fundamental na administração da USE.
Ao Conselho de Administração forma‑
do pelos representantes das 24 Regionais
que atuam no Estado compete deliberar
sobre o direcionamento administrativo da
USE, exceto os de competência exclusi‑
va do Conselho Deliberativo Estadual
(falaremos sobre esse órgão administra‑
tivo na próxima edição); delimitação de
território dos órgãos locais, bem como
aprovar a cidade sede e a denominação
dos órgãos locais, ouvidas as partes in‑
teressadas; aprovar o modelo de estatuto
padrão para os órgãos que necessitem de
personalidade jurídica própria, bem como
suas reformas posteriores; aprovar os
regimentos internos, dos órgãos da USE,
departamentais mantidos pela Diretoria
Executiva e pelos órgãos de unificação.
Cabe, ainda, ao Conselho de Admi‑
nistração a competência de fiscalizar as
contas, os relatórios e balanços anuais da
Diretoria Executiva, aprovando-os; auto‑
rizar a solicitação de empréstimos, com
ou sem garantia hipotecária, deliberar
sobre a aceitação de doações com encar‑
gos, aprovar por proposta da Diretoria
Executiva, o valor da contribuição social
das instituições unidas; nomear, na esfera
de sua competência, comissões para fins
específicos, com prazos determinados e
opinar sobre assunto prescrito no Estatuto

da USE ou os que lhe forem submetidos
pela Diretoria Executiva ou atribuídos
pelo Conselho Deliberativo Estadual.
Durante o mandato do Conselho de
Administração que é de três anos (mesmo
período para todos os órgãos da USE)
poderá haver substituição ou indicar no‑
vos representantes no lugar daqueles que
estiverem com dificuldade ou que tenham
algum impedimento para comparecerem
às reuniões. Poderá, também, haver cre‑
denciamento de representante substituto
na hipótese das ausências do efetivo e do
suplente.
Esta participação dos representantes
dos órgãos Regionais na reunião do Con‑
selho de Administração, que se dá a cada
três meses, no segundo final de semana,
conforme calendário previamente monta‑
do e enviado aos órgãos e disponibilizado
no site da USE, nos meses de março,
junho, setembro e dezembro, fortalece o
trabalho administrativo da USE.
No Evangelho de Lucas (16:2),
encontra-se a recomendação de Jesus aos
trabalhadores de sua seara: “Dá conta
de tua administração”, mostrando a im‑
portância da execução responsável das
tarefas assumidas.
Já o Espírito André Luiz, no livro
Nosso Lar esclarece que nessa colônia
os [...] serviços são distribuídos numa
organização que se aperfeiçoa dia a dia,
sob a orientação dos que nos presidem os
destinos. [...] A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se
em seis Ministérios, orientados, cada
qual, por doze ministros. [...]
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Perfil
Sidnei Batista – use@usesp.org.br
Nascido na cidade de Itajobi, interior paulista, em 28 de setembro de 1921, nosso entrevistado
desta edição nasceu em berço católico, mas aos 5 anos se interessou pelo Espiritismo, contagiando
seu pai (Rodolfo O. Ferreira de Toledo) e, posteriormente, a mãe (Sebastiana Sampaio Toledo)
e os oito irmãos.
É casado com Eurides Ribeiro de Souza Toledo, conhecida por Nivone no meio espírita matogrossense, onde ambos moram e atuam desde a década de 70.

Girofel Orestes de Sampaio Toledo
Dirigente Espírita: Fale-nos sobre sua
formação profissional e educacional.
Girofel Toledo: Aos cinco anos perdi
completamente a visão e não havendo na
época alfabetização para cegos, cresci sem
escolaridade. Mas me dediquei sempre ao
trabalho, ligado ao setor de vendas em que evolui
a ponto de hoje ser Corretor de Imóveis, tendo
passado também nesse percurso por venda de
livros e funcionando no departamento de vendas
da Editora Martins de São Paulo.
DE: E quando conheceu a Doutrina Espírita?
GT: Era o ano de 1926, quando comecei a
frequentar o Centro Espírita Santo Agostinho,
na cidade onde nasci. Um amigo convidou meu
pai para assistir a uma sessão espírita, o que me
despertou a curiosidade e interesse. Naquela
ocasião eu contava cinco anos de idade. Mesmo
criança empolguei-me a ponto de, em todas
as noites de trabalho, pedir-me conduzisse ao
Centro Espírita.
DE: Quais foram os primeiros trabalhos em
prol da Doutrina?
GT: Até os 15 anos , lutei para a criação do
curso de evangelização na casa que frequentei,
daí para frente procurei conhecer mais a Doutrina
e pô-la em prática, o que aumentou minha
responsabilidade e obrigou-me a aprofundar-me
em conhecimento principalmente das obras de
Allan Kardec.
DE: Quando conheceu a USE e qual sua
atuação dentro do movimento de união?
GT: No ano de 1950, através de Roberto
Previdello, da cidade de Bauru. Tive excelente
impressão desde o início e já em 1952 ingressei
no então 12º CRE - Conselho Regional
Espírita (hoje USE Regional) da USE sediado
em Araçatuba. No final da década de 40
participei da fundação da Mocidade Espírita
de Andradina e, pela USE, nos anos 50, ao
lado de outros espíritas dedicados, fundamos
o Lar Espírita Euzébio de Oliveira Brandão,
dedicado ao abrigo e educação para meninas.
Também ajudamos na consecução de palestras,
seminários e congressos, mas uma das
atividades que mais me interessou como useano
ocorreu em 14 de julho de 1954, na cidade de
Guararapes. Lançamos a ideia da realização de
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uma concentração de Mocidades Espíritas do
Noroeste do Estado de São Paulo, abrangendo
a Alta Noroeste, Alta Paulista e parte da
Sorocabana. Naquela data demos início ao
trabalho e após diversas prévias em diferentes
cidades dessas regiões, pudemos finalmente
realizar em janeiro de 1956, na cidade de
Penápolis, a primeira concentração, que logo
de início ficou conhecida por COMENOESP.
DE: Esse foi um evento marcante para o
movimento espírita, não é mesmo?
GT: Muito. A COMENOESP foi tomando
vulto até que um fato novo veio afetar
frontalmente os jovens espíritas. Era o ano de
1964, a cidade de Barretos foi sede da XVII
Concentração de Mocidades Espíritas do Brasil
Central e Estado de São Paulo, cobrindo os
Estados de Mato Grosso (ainda não dividido),
Goiás, Minas Gerais e São Paulo. De repente,
ainda naquele ano, essa concentração sem
quaisquer explicações foi sumariamente
extinta, sendo a de Barretos a derradeira.
Preocupados com a lacuna desse importante
movimento de jovens e, diante da perspectiva
de os jovens das regiões leste, norte e sul do
Estado de São Paulo ficarem excluídos, nós,
juntamente com o Dr. Luiz Francisco Giglio,
então Juiz de Direito da cidade de Pirajuí, que
presidia a 8ª COMENOESP, dirigimo-nos à
USE sugerindo a divisão do território paulista
em três outras grandes regiões similares à
COMENOESP, que se converteu em protótipo.
Assim, gradativamente, foram surgindo a
COMELESP (parte ocidental da região leste),
a COMECELESP (parte da região oriental da
região leste e do centro) e a COMENESP (região
norte) e a COMECELESP (região norte) do
Estado de São Paulo.
DE: Podemos afirmar que sua principal
atuação foi junto às Mocidades Espíritas?
GT: Sem dúvida. Mais tarde, transferindo
‑me para São Paulo, ao lado de confrades
da Zona Leste participei como colaborador
nas áreas doutrinária e cultural. Hoje, 36
anos depois, já residindo em Campo Grande,
fundamos o Instituto de Cultura Espírita de
Mato Grosso do Sul. Contudo, não me desliguei
da USE, permaneço ligado a ela por laços

indestrutíveis, sempre que possível participo
de Congressos ou outras expressivas atividades
dessa extraordinária Federativa Estadual.
Como ser humano, afirmo que dois fatos foram
inigualáveis em minha vida: a minha integração
na USE e o meu casamento.
DE: O que é a USE para você, qual a
importância da instituição para as Casas
Espíritas, para o Espiritismo e para a sociedade?
GT: A USE é a Federativa espírita modelo
em termos de estrutura democrática. Seu
programa de trabalho e sistema de deliberação
parte das bases (sociedades unidas) através das
Assembleias Gerais e do Conselho Deliberativo
Estadual vão influenciar o próprio Conselho
Federativo Nacional da FEB. Sua sistemática
para as casas espíritas é importante demais
pois ela não impõe, mas orienta, nascendo nas
pequenas casas espíritas e se completando na
cúpula. Ela reúne todas as dificuldades e todos os
problemas e procura solucioná-los em consenso.
Essa é a maior importância da USE. Ela orienta
e acata também sugestões, desde as pequenas
Casas até as de grande porte.
DE: Cite uma ou mais situação(ões) na(s)
qual(ais) a USE ou algo que ela fez foi muito
importante na sua vida e/ou da sua instituição:
GT: A unificação do movimento espírita
no estado de São Paulo, a ponto de criar um
clima de uniformidade em que o estado todo
pensava do mesmo modo, agia do mesmo
modo. Foi para mim a coisa mais importante
que a USE pôde fazer.
DE: Suas considerações finais, por favor.
GT: Até o final da década de 1940, antes
de conhecer a USE, minha vida girava em
torno do Centro Espírita de maneira muito
empírica. Depois de conhecê-la, ainda nos
seus primórdios, comecei a compreender
o Espiritismo como se o horizonte se me
ampliasse à visão. Desde então, no movimento
espírita, de um modo geral, todos davam ideias
e permutavam pensamentos para formar uma
ideia quase homogênea. Por essa e outras razões
a USE foi muito importante proporcionando
essa oportunidade de participarmos de um
movimento de união em todo o estado de São
Paulo e até do Brasil.
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Chico Xavier eleito o Maior Brasileiro
de todos os tempos
Julia Nezu – use@usesp.org.br
O médium Chico Xavier foi eleito, no dia
3 de outubro de 2012, o maior brasileiro de
todos os tempos, em pesquisa popular feita
pelo programa do SBT “O Maior Brasileiro
de Todos os Tempos”. Três personalidades
chegaram à grande decisão: Princesa Isabel,
Santos Dumont e Chico Xavier. Chico recebeu
a expressiva votação de 71,4% dos votos entre
os três finalistas. Chico foi representado pelo

jornalista Saulo Gomes.
A USE esteve representada no programa
final pela sua Presidente Julia Nezu e pelos
Diretores José Silvio Spinola Gaspar e Ro‑
sana Amado Gaspar que estiveram presentes
acompanhando a caravana do Grupo Espírita
da Prece, de Uberaba, a convite do cineasta
Oceano Vieira de Melo e sua esposa Sônia
Marchiori de Melo.

Participaram do programa os colaborado‑
res da Seara Bendita Instituição Espírita, do
Centro Espírita Perseverança dirigido pela D.
Guiomar Albanezi que também participou,
juntamente com Izabel Masucatti, Eurípedes
Higino filho do coração de Chico Xavier,
Pedro Nakano do Centro de Cultura, Docu‑
mentação e Pesquisa do Espiritismo e outras
personalidades espíritas, amigas do Chico.

Representantes da USE prestigiaram o evento.

Uniformizada, torcida do médium mineiro se fez presente.
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USE Regional São Paulo realiza
II Grande Encontro
Martha Rios Guimarães – use@usesp.org.br

A União das Sociedades Espíritas Regional São Paulo realizou em 20 de
outubro de 2012, na cidade de Osasco,
o II Grande Encontro de Blocos cujo
tema central foi “Unir, Difundir, Inte‑
grar”. O evento contou com a presença
de lideranças espíritas da Grande
São Paulo e uma programação que
incluiu palestras, atrações artísticas,
alimentação e informações variadas.
A maior atração, contudo, foi a apre‑
sentação em detalhes de Cases de
Sucesso nas diversas áreas de uma
Casa Espírita para que os presentes
pudessem conhecer a iniciativa e,
havendo interesse, adaptá-la para a
instituição em que participa.
Participaram do Encontro as
USEs Casa Verde, Cotia, Carapicuí‑
ba, Embu das Artes, Freguesia do Ó,
Guarulhos, Ibirapuera, Jabaquara,
Lapa, Osasco, Penha, Pinheiros, Piri‑
tuba, Santana, Santo Amaro, São Mi‑
guel Paulista, Tatuapé e Vila Maria.
O evento foi aberto com apresentação
da cantora Paula Zamp e do jovem
cantor Gabriel. Em seguida a Presi‑
dência da USE Regional São Paulo
apresentou o trabalho intitulado
“Unir, Difundir, Integrar”, quando foi
frisada a importância do movimento
de união e os benefícios que ele ofere‑
ce, entre eles, a troca de experiências;
o debate de ideias e aprofundamento
de aprendizado; acesso a materiais
de qualidade e pautados na base
kardequiana e o estabelecimento de
parâmetros que levam a instituição e
o trabalhador à correta avaliação de
sua trajetória - e à implementação de
melhorias constantes.
A segunda palestra da tarde tratou
da “Codificação: base segura para o
Espiritismo”, quando foi mostrada a
necessidade de ter as obras fundamen‑
tais da Doutrina Espírita, codificadas
por Allan Kardec, como orientadoras
a todas as atividades das instituições.
Nesse sentido, foram lembradas a
clareza, atualidade e profundidade
6

das quase oito mil páginas deixadas pelo
Codificador aos que desejam conhecer e tra‑
balhar pela Doutrina Espírita. Em seguida a
esse tema, debatido por alguns presentes, o
grupo Semearte cantou canções de própria
autoria para encerramento do encontro.

Jovens colaborando na realização do evento

Público em visita a um dos estandes

Vista parcial do público presente

Mas se a programação contou com
grande qualidade, o mesmo pode-se dizer
da principal atração – e motivo maior – do
II Grande Encontro de Blocos: a feira de
talentos, onde os órgãos apresentaram Ca‑
ses de Sucesso, isto é, ações bem sucedidas
em vigor nas instituições e, por isso
mesmo, dignas de serem divulgadas
junto aos demais companheiros do
movimento espírita. Foram 30 cases,
sendo 9 na área de Assistência e Pro‑
moção Social, 6 em Comunicação, 2
nas áreas de Infância e do Livro, 3
experiências sobre Mocidade e 8 de
Orientação Doutrinária.
Entre eles, destaque para pro
jetos voltados para recuperação de
dependentes químicos e de code‑
pendentes; de apoio a moradores de
rua recém-operados em situação de
risco e que não dispõem de recursos
financeiros ou apoio de famílias para
o período de convalescença; uma
Web Rádio e o Game “O Livro dos
Espíritos”, jogo para computador
com as perguntas de O Livro dos
Espíritos e múltiplas respostas – o
jogador escolhe a que acha correta
e, no final, obtém pontuação.
Para Luiz Fernando Penteado,
Presidente da USE Regional SP, “o
evento teve como base o aprendizado através do compartilhamento
de experiências em um ambiente de
amor, força propulsora para vencer
as diferenças, superar as barreiras
e vencer os obstáculos.” A própria
organização da iniciativa foi fruto de
trabalho coletivo, com trabalhadores
que participam dos diversos órgãos
de unificação da Regional São Paulo,
formada por instituições da capital
paulista, Carapicuíba, Cotia, Embu
das Artes, Guarulhos, Mogi das Cru‑
zes e Osasco.
Mais informações sobre a USE
Regional SP, o II Grande Encontro
e os detalhes de todos os Cases de
Sucesso podem ser obtidos no site
www.useregionalsp.com.br.
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Inaugurada novas instalações da
Rede Mundo Maior de Televisão
Julia Nezu – use@usesp.org.br

Foi inaugurada a nova sede da Rede
Mundo Maior de Televisão, na Vila Gal‑
vão, em Guarulhos, na Rua 13 de Maio
nº 340, no dia 26 de outubro de 2012,
com a presença de representantes de
diversas instituições espíritas, de comu‑
nicadores da Rede Boa Nova de Rádio e
da TV Mundo Maior. Na ocasião, houve
transmissão ao vivo do debate com o
tema “novos rumos da divulgação espíri‑
ta através do audiovisual”, mediado pelo
jornalista Jether Jacomini e participação
dos comunicadores Del Mar Franco,
Severino Celestino e da médium Izabel
Salomão. Fizeram o uso da palavra o
Presidente da Fundação Espírita André
Luiz Sr. Onofre Astinfero Batista e o
Presidente do Centro Espírita Nosso Lar
Casas André Luiz Armando Scarpino. O
programa foi transmitido pelos canais da
Rede Mundo Maior de Televisão (inter‑
net, parabólica e TV a cabo).
A Federação Espírita Brasileira foi
representada pelo comunicador Luis
Hu Rivas, da TV CEI. A USE esteve
representada pela sua presidente Julia
Nezu e da USE Intermunicipal de Gua‑
rulhos, o seu presidente Spério Facione
e Marcos Goulart.

Presidente da USE Julia Nezu, o Diretor da
FEAL Jether Jacomini e a jornalista do Jornal
Correio Fraterno, Izabel Vitusso.

Mediador Jether Jacomini e Izabel Salomão, Severino Celestino e Del Mar Franco

Onofre Astinfero Batista, Presidente da Fundação Espírita André Luiz
ao microfone e Jether Jacomini mediador do programa.
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Desencarna Antonio Menegueti, ativo
trabalhador da unificação em São Paulo
Norberto Tomazzini – use@usesp.org.br
Menegueti, como era mais conhecido
entre os amigos, iniciou na Doutrina Espí‑
rita na Associação Espírita Paulo e Estevão
em 1957, onde continuou trabalhando até o
último dia de sua vida entre os encarnados.
Em 1958 já fazia parte da USE Distrital
Tatuapé (antiga UDE 17ª zona), como re‑
presentante da Associação Espírita Paulo e
Estevão. No ano seguinte já foi eleito Tesou‑
reiro e posteriormente foi Vice-Presidente
e Presidente por algumas gestões. O cargo
que mais se identificou foi Diretor do De‑
partamento do Livro, trabalhando com afin‑
co na divulgação da doutrina. Em 1960 foi
indicado pela USE Distrital Tatuapé como
representante no Conselho Metropolitano
Espírita (CME), atual Conselho Regional
Espírita, sendo que neste órgão assumiu o
cargo de Tesoureiro, Vice Presidente por
duas vezes e Presidente.

Trabalhou com afinco nos movimentos
de mocidade (COMECAP, COMELESP), e
na USE Estadual ocupou o cargo de Diretor
do Patrimônio, na gestão do Presidente
Antonio Schiliró, companheiro esse, entre
muitos, que ele tinha uma forte identifi‑
cação. Alguns eventos em que participou
ficaram em sua memória e comentava
com alegria, como, por exemplo, o da 3ª
Semana Espírita da Capital e a inauguração
do Programa Momento Espírita, na Rádio
Boa Nova.
Após deixar seu trabalho profissional
continuou ainda com mais afinco nos
trabalhos da Doutrina, se dedicando às ati‑
vidades do Livro Espírita, trabalhando na
USE Distrital, cuidando do Clube do Livro
e consórcio da Revista Espírita. Menegueti
que foi seguidor fiel das Obras de Kardec
desencarnou em 16 de outubro de 2012 após

vários problemas de saúde e foi exemplo de
trabalho, dedicação, respeito para esposa,
filhos, netos e bisneta. Podemos dizer, sem
medo de errar, que Antonio Menegueti foi
um dos Trabalhadores da Última Hora.

Cecília Rocha, grande trabalhadora da
área da Infância, desencarna em Brasília
Redação – use@usesp.org.br
Nascida em Porto Alegre, em 21 de maio
de 1919, Cecília Rocha exerceu o magistério
de escolas de ensino fundamental, públicas e
particulares, no interior e na capital do Rio
Grande Sul, até a sua aposentadoria, após
mais de trinta anos dedicados à profissão.
Desde 1957 atuou como trabalhadora da
área de Educação Espírita da Infância, tendo
realizado muitas tarefas importantes neste
setor, incluindo um trabalho de orientação
pedagógica à Mansão do Caminho, na
Bahia, atendendo pedido de Divaldo Pereira
Franco.
Em julho de 1980, já aposentada,
Cecília fixa residência em Brasília (DF),
por solicitação do então presidente da
Federação Espírita Brasileira, Francisco
Thiesen, passando a integrar a diretoria da
FEB onde exerceu os cargos de diretora
8

(1980-1982) e de vice presidente, de 1983
até março de 2012. Por 31 anos, se dedicou
à organização e desenvolvimento da Área
de Estudo, no campo experimental da
FEB e do Movimento Espírita Federativo.
Promoveu inúmeros cursos e seminários de
treinamento em todo o país e no exterior,
foi coordenadora da Área do ESDE das
Comissões Regionais do CFN da FEB,
coordenou atividade educacional da FEB
em Santo Antonio do Descoberto (GO)
e escreveu e organizou livros infantis
editados pela FEB, incluindo a obra “Pelos
Caminhos da Evangelização”. A FEB
prestou homenagens a Cecília Rocha
durante o ano de 2012, em Seminário
realizado em junho, e nas comemorações
dos 35 anos da Campanha Permanente da
Evangelização Espírita Infantojuvenil, em

julho. Nas duas oportunidades, Cecília não
pôde comparecer em virtude de imprevistos
de sua saúde.
Seu desencarne ocorreu em 5 de
novembro no Distrito Federal.
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Suplemento de Dirigente Espírita visa levar aos trabalhadores
informações úteis para o cotidiano das Casas Espíritas

A Assistência Social Espírita
Departamento de Assistência e Promoção Social – sapse@usesp.org.br

Então, responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te
demos de comer, ou com sede e te demos de beber? – Quando foi que te vimos sem teto
e te hospedamos. Ou despido e te vestimos? – E quando foi que te soubemos doente ou
preso e fomos visitar-te? – O Rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes
que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes!
Jesus (Mateus, 25:37 a 40)

“Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus?
– Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão
das ofensas.”
(Questão nº 886 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec – Ed. FEB)

A assistência social tem o seu
fundamento na Doutrina Espírita
em O Livro dos Espíritos, na sua
quarta parte: Das Leis Morais e,
basicamente, no capítulo da Lei da
Justiça, do Amor e da Caridade.
Encontramos na questão nº 888
do já mencionado livro: “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 humilhação. Deve

assegurar a existência dos que não
podem trabalhar sem lhes deixar
a vida à mercê do acaso e da boa
vontade de alguns”.
Essas reflexões se desdobram,
ainda, na obra O Evangelho Segundo
o Espiritismo, no qual Allan Kardec
assinala: “Não podendo amar a Deus
sem praticar a caridade para com o
próximo, todos os deveres do homem
se resumem nesta máxima: “Fora
da Caridade não há salvação”.
(O Evangelho Segundo o Espiritismo,
Allan Kardec, cap. XV, item 5).

O movimento espírita sempre
se preocupou com a prática da
caridade?
Desde os seus primórdios a
prática espírita esteve associada
ao exercício da caridade no senti‑
do da sua aplicação ampla: desde
o auxílio material, na assistência
social; no auxílio material com o
apoio e a melhoria do ser humano,
na assistência e promoção social,
completando-se na ação social con‑
jugada das práticas anteriores mais
os atos concretos para a transforma‑
9
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ção da situação social, econômica e
espiritual, com o desenvolvimento
integral do ser.
Então temos a conceituação para
a Assistência Social: “É a prática da
caridade, na abrangência definida
pelo Espiritismo, às pessoas em situação de carência sócio-econômico-moral-espiritual” (Orientação ao
Centro Espírita, Cap. VIII – Serviço
de Assistência e Promoção Social
Espírita, - Ed. Feb).
Como fazer para organizar o
Departamento de Assistência So
cial Espírita no Centro Espírita?
Convém procurar as informações
necessárias.
Quanto ao aspecto doutrinário
espírita e sua aplicação nas ativida‑
des da assistência social é impor‑
tante consultar o texto: Orientação

10
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ao Centro Espírita aprovado pelo
Conselho Federativo Nacional da
Federação Espírita Brasileira, no
seu capítulo VIII – Serviço de Assis‑
tência e Promoção Social Espírita,
que traz: 1. Fundamentação; 2. Con‑
ceito; 3.Finalidades; 4.Organização
e Funcionamento e 5. Recomenda‑
ções e Observações.
Por outro lado, atualmente, a
assistência social é, basicamente,
disciplinada pela Constituição Fede‑
rativa do Brasil, em seu artigo 203:
“A Assistência social será prestada
a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social...”e a Lei Orgânica da
Assistência Social – LOAS – Lei nº
8.742/1993, no artigo 1º - “A assistência social, direito do cidadão e
dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que

provê os mínimos sociais, realizadas
através de um conjunto integrado
de ações de iniciativa pública e da
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.”
Como observamos ao se falar
sobre assistência social não estamos
mais apenas no campo da filantro‑
pia, pois o Estado assumiu-a como
um direito do cidadão e dever
do Estado, configurando-a como
“política de seguridade social não
contributiva”
Para praticar a assistência
social, na atualidade, é preciso
seguir Leis?
Sim, como já observamos, ela,
hoje, está disciplinada por leis.
Um Centro ou Entidade espírita
que pretenda atuar no campo da
assistência social precisará, por
exemplo, acatar Lei º 8.742/1993
– LOAS, em seu artigo 7° - “As
ações de assistência social, no âmbito das entidades e organizações
de assistência social, observarão
as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS), de que trata o artigo 17
desta lei”.
É preciso ressaltar, ainda, que
antes de começar as suas atividades
a entidade que pretenda exercitar a
assistência social deverá, conforme
a já citada lei, em seu artigo 9º - “
O funcionamento das entidades e
organizações de assistência social
depende de prévia inscrição no
respectivo Conselho de Assistência
Social”.
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Como entende a Lei o
que seja a prestação da
assistência social?
Também a LOAS – Lei
nº8.742/1993 esclarece, em
seu artigo 23: “ Entende-se
por serviços assistenciais as
atividades continuadas que
visem à melhoria da população e cujas ações, voltadas
para as necessidades básicas, observem os objetivos,
princípios e diretrizes estabelecidas nesta lei.”
Somente essas Leis que preci
sarão ser atendidas?
Não. Há muitas outras leis, de‑
cretos e resoluções que deverão ser
cumpridas, tanto por órgãos públi‑
cos como por entidades ou organi‑
zações da sociedade civil.
Por exemplo: na assistência
social à criança e ao adolescente
– a lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 – o Estatuto da Criança e do
Adolescente; lei nº 8.842, de 4 de
janeiro de 1994 – que dispõe sobre
a Política Nacional do Idoso e cria
o Conselho Nacional do Idoso e
algumas outras leis.
Uma lei muito importante e que
todos os dirigentes de obras assis‑
tenciais espíritas precisam conhecer
e aplicá-la é a lei nº 9.608, de 18 de
fevereiro de 1998, que dispõe sobre
o serviço do voluntário.
É tão importante a Lei nº
9.608/98 – Lei do Voluntariado?
Sim. Essa lei é muito importante

No entanto, alerta con‑
forme o artigo 2º: “ 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”.

porque ela define, em seu artigo 1º,
considera-se serviço voluntário,
para os fins desta lei, a atividade
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, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.
Esclarece, ainda, que o serviço
voluntário não gera vínculo empre‑
gatício, nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim.

Então o voluntário que
quer exercitar a caridade
precisa assinar o termo?
Não importa que a ação
seja qualificada de caridosa,
filantrópica, amorosa, voluntária,
se a pessoa não assinar o termo de
prestação de trabalho voluntário à
entidade pública ou privada haverá
a caracterização do vínculo empre‑
gatício com todas as suas conse
quências.
Como deve agir o pequeno
Centro Espírita que desenvolve a
assistência a pessoas carentes face
à legislação vigente?
Desde que o Centro ou Entidade
Espírita não tenha ligação com o
poder público: Município, Estado
e União e não receba qualquer tipo
de ajuda ou não tenha convênio de
prestação de serviços, o centro ou
entidade espírita poderá desenvol‑
ver suas ações no âmbito religioso,
em atendimento ao comando do
Mestre Jesus: “Amai-vos uns aos
outros”. “Faça a outrem o que
gostaria que se lhe fizesse”.
O Ministério do Desenvolvimen‑
to Social e Combate à Fome, através
11
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do Conselho Nacional de
Assistência Social, esta‑
beleceu pela Resolução nº
191, de 19-10-2005: “Artigo 1º - Considerando as
características essenciais
das entidades e organizações de assistência social
para os devidos fins:
I a IV - ... (omissis)
Parágrafo único – Não
se caracterizam como entidade e organizações de
assistência social as entidades
religiosas, templos, clubes esportivos, partidos políticos, grêmios
estudantis, sindicatos e associações
que visem somente ao benefício de
seus associados que dirigem suas
atividades a público restrito, categorias ou classe. (g.n)
Portanto, se a finalidade do
Centro Espírita é prestar assistên‑
cia integral: material e espiritual
aos seus participantes, sejam
eles ricos ou pobres, trata-se de
ação religiosa e, nesse caso, a
Constituição da República Fe‑
derativa do Brasil, em seu artigo
19, veda a ingerência em suas
ações, desde que elas estejam em
conformidade com as leis e aos
bons costumes.
A assistência social modificou
a sua forma de atuação?
Sim, deixando de ser apenas
uma ação filantrópica exercida
principalmente por organizações
religiosas para ser uma ação de
governo para atender o direito
12

Dirigente Espírita

do cidadão, ela passa a exigir,
também, a atuação social ou mais
precisamente a ação política,
ainda que não seja a político‑
-partidária.
Isso confere às instituições espíri‑
tas e aos espíritas a oportunidade e o
compromisso de atuarem em órgãos
que planejam, executam e fiscalizam
essas ações sociais em organizações

não governamentais, conse‑
lhos municipais, estaduais
ou de âmbito nacional.
Isso prevê o Plano de
Trabalho para o Movimento
Espírita Brasileiro, apro‑
vado pelo CFN/FEB, em
12/04/2007, em sua “Di‑
retriz 7 – A Participação
na sociedade: Participar
de forma mais acentuada
junto à sociedade organizada e aos órgãos do Poder
Público, contribuindo no encaminhamento de assuntos de interesse
social, sempre de forma compatível
com os princípios espíritas.”
Ante à complexidade que en
volve a prática da assistência so
cial, existe orientação a respeito?
No movimento espírita temos
orientação desde o Manual Orientação ao Centro Espírita, já referido
e, também, o Manual de Apoio
ao Serviço de Assistência Social,
elaborado pela Área do Serviço de
Assistência Social das Comissões
Regionais do Conselho Federativo
Nacional da FEB.
Onde encontrar esses ma
nuais?
Além de, oportunamente, po‑
derem ser adquiridos nas livrarias
da FEB e das Federações Espíritas
Estaduais, poderão ser feitas có‑
pias deles acessando-se o portal
de FEB: www.febnet.org.br e no
site da USE São Paulo: www.
usesp.org.br
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Balanço de 2012 revela resultados
positivos para a USE
Redação – use@usesp.org.br

Sempre que chegamos ao final de mais
um ano é comum fazermos um balanço
das atividades desenvolvidas no período
que se encerra, usando o aprendizado
das experiências realizadas para aprimo‑
rarmos nossa forma de atuação e para
alçarmos novos voos.
Em 2012 a União das Sociedades Es‑
píritas do Estado de São Paulo esteve jun‑
to dos seus órgãos de unificação através de
reuniões do Conselho Administrativo e do
Conselho Deliberativo Estadual, quando
foram discutidas e aprovadas metas de
trabalho e, ainda, eleita a nova Diretoria
Executiva para o triênio 2012-2015; de
reuniões diversas com setores e órgãos e
com a realização dos Encontros Fraternos
que permitem que a diretoria da Estadual
vá até variadas cidades do estado para
ouvir seus representantes e conhecer de
perto a realidade da região que, em um
estado tão grande, é muito variável.
Não menos importante foi a partici‑
pação da USE nas reuniões do Conselho
Federativo Nacional (CFN), promovidas
pela Federação Espírita Brasileira (FEB),
quando o maior estado de São Paulo le‑

vou sua experiência em setores variados,
trocando informações com tarefeiros de
outras localidades e firmando sua impor‑
tante posição no cenário federal espírita.
O 15º Congresso Estadual de Espiri‑
tismo, realizado em Franca no primeiro
semestre do ano, teve como tema “Soli‑
dariedade, uma outra forma de conhecer”,
reunindo oradores de vários pontos do
país e a realização de oficinas sob o co‑
mando de instituições parceiras da USE
(como a Associação Médica Espírita,
por exemplo) e dos seus departamentos.
O público compareceu, ouviu e debateu
temas importantes, aprovando o evento e
manifestando seu interesse em participar
da próxima edição do evento.
Os departamentos da União das So‑
ciedades Espíritas demonstraram porque
são fundamentais ao bom desempenho
da instituição e na disseminação da ideia
espírita. Juntos, promoveram encontros,
cursos, palestras, campanhas, seminários
e proporcionaram aos trabalhadores do
movimento de união momentos de refle‑
xão, troca de experiências e emoção.
Os órgãos, por sua vez, mantiveram

a tradição de organizar as mais variadas
iniciativas como feiras do livro espírita,
eventos de confraternização e de estudo
da Doutrina Espírita, atividades para troca
de informações, capacitação dos trabalha‑
dores da Casa Espírita, preparo de novas
lideranças e muito mais, revelando um
movimento realmente ativo e pulsante,
como a Doutrina Espírita merece.
No ano que se encerra vimos, ainda, a
sociedade em geral se voltar mais e mais
para a mensagem espírita e a mídia leiga
recorrer à USE como fonte de informa‑
ções para matérias na mídia impressa e
eletrônica, fator extremamente positivo
pela segurança das declarações prestadas.
Em suma, foi um ano de muito traba‑
lho onde foi possível constatar uma vez
mais que somente com a união de esforços
vindos de várias áreas e pessoas é possível
termos um todo de qualidade. Não fize‑
mos tudo o que gostaríamos, contudo, isso
porque sempre haverá muito a ser feito.
Que venha 2013 com seus desafios e
oportunidade de trabalho e engrandeci‑
mento da Doutrina Espírita, da união dos
espíritas e de nós próprios!

Visite nosso site: www.usesp.org.br
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Onde é depositada a correspondência
que chega à Casa Espírita?
Martha Rios Guimarães – use@usesp.org.br
No filme “A casa do lago”, cujos pro‑
tagonistas são Sandra Bullock (a médica
solitária Kate Forster) e Keanu Reeves
(Ales Wyler, um arquiteto frustrado e com
problemas de relacionamento com seu
pai) dois outros elementos assumem papel
importante na trama: as cartas trocadas por
ambos e a caixa de correio onde o casal
deposita a correspondência, fio condutor
de uma relação à distância. Ainda que o
filme seja muito agradável e valha a pena
ser visto, não é o motivo deste texto, con‑
tudo ele coloca em evidência um objeto
que quase nunca é alvo de atenção: a caixa
de correios.
Cada vez mais o uso de e-mail vem
substituindo o papel, diminuindo a quan‑
tidade de entregas via correio, porém,
muito material de qualidade ainda serve-se
do formato antigo, tanto na elaboração e
produção, quanto na entrega, para chegar
ao destinatário final. Ou seja, é preciso en‑
contrar uma solução adequada para garantir
que tudo o que precisamos receber chegue
às nossas mãos.
Para muitos o local onde é depositada
a correspondência da instituição espírita é
indiferente. Outros tantos nunca pensaram
no assunto, mas o fato é que esse é um
detalhe importante e que merece ser leva‑
do em consideração, buscando a melhor
solução possível. Isso porque a falta de um
local seguro e de fácil acesso para que os
carteiros depositem materiais variados pode
significar a perda de informações e, em
casos mais graves, até mesmo o extravio
de documentos importantes.
As Casas Espíritas brasileiras, em sua
grande maioria, não ficam abertas durante o
horário comercial e, muito menos, dispõem
de alguém no local para receber encomen‑
das em geral. Dessa forma, os cuidados
com o local onde o carteiro depositará os

materiais tornam-se imprescindíveis. Eis
alguns detalhes que merecem ser analisados,
portanto:
1 - A Casa Espírita possui uma caixa
de correios?
Se a resposta for sim é um bom sinal. Se
for negativa, cabe agilidade na aquisição de
um desses objetos com brevidade.
2 - Quais as condições da caixa de cor
respondências que está na Casa Espírita?
De nada adianta ter uma caixa de cor‑
reio se ela não estiver em bom estado e
pronta para ser utilizada. Independente do
material (madeira, alumínio, aço), deve-se
ter o cuidado de mantê-la em bom estado,
reformando as que estiverem boas, mas com
aspecto ruim, ou substituindo as que não
podem ser recuperadas.
3 - Qual o tamanho ideal da caixa?
Outro erro comum é colocar uma caixa
muito pequena que só comporta corres‑
pondência de tamanho ofício. Ainda que
a maioria da correspondência seja deste
tamanho, devemos ter uma caixa que com‑
porte materiais maiores como revistas,
jornais, impressos variados. Avalie o
que costuma receber antes de definir
o tamanho da caixa, adquirindo um
modelo maior que absorva desde
envelopes ofício até os maiores.

ficuldade, o profissional poderá optar por
não insistir na entrega e, mesmo se ele se
esforçar ao máximo para efetuar a entrega,
cá entre nós, para que dificultar um trabalho
que é tão cansativo (e importante)?
5 - A verificação da correspondência
deve ser feita com que periodicidade?
O ideal é que haja uma checagem diá‑
ria e criteriosa, por pessoas capacitadas a
avaliar o material recebido e distribuindo‑
-o para as pessoas (ou departamentos)
responsáveis para que estes, por sua vez,
tomem as providências necessárias. Não
podendo checar diariamente, deve-se
verificar com o menor intervalo de tempo
possível.
Por fim, lembramos que o mercado ofe‑
rece variados tipos e preços desse produto.
Um, certamente, atenderá às necessidades
e possibilidades financeiras da Casa Espí‑
rita, permitindo que a comunicação vinda
da forma tradicional atinja seu objetivo.

4 - Existe uma localização
ideal?
Obviamente a caixa deve ser
colocada em local visível e
que possibilite ao carteiro
depositar, sem grandes
sacrifícios, o material
destinado à instituição.
Em caso de grande di‑

A matéria desta página foi sugerida por José Conceição Abreu, da USE Baixada Santista.
Você também pode nos ajudar a fazer esse jornal enviando sua sugestão para
use@usesp.org.br – At.: Dirigente Espírita.
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Assistência Espiritual
Wladisney Lopes
atendimentoespiritual@usesp.org.br
Atividade de “Atendimento Fraterno
pelo Diálogo”
O atendimento fraterno pelo diálogo
consiste em receber fraternalmente aquele
que busca o Centro Espírita, dando-lhe a
oportunidade de expor livremente e em
caráter privativo e sigiloso se for o caso,
suas dificuldades e necessidades. Deve-se
ouvi-lo com respeito e atenção. Muitos
vêm fazer uma visita e/ou integrar-se as
atividades do centro, ou:
– Desejam receber ajuda espiritual e/
ou material
– Desejam informação ou estudo
– Necessitam de assistência, orientação
doutrinária ou amparo.

Dirigente Espírita

sua necessidade. Mostrar as instalações
da casa para que se familiarize com o
ambiente.
Deve-se ter à disposição da equipe pan‑
fletos que expliquem o que é o espiritismo,
bem como o material das diversas campa‑
nhas elaboradas pela Federação Espírita
Brasileira (FEB), que poderão ajudar no
esclarecimento de vários assuntos. Para
obtenção deste material procure o repre‑
sentante da USE local. Na recomendação
de livros, lembre-se que devemos sempre
“Começar pelo Começo”.

Estudo Sistematizado
de Doutrina Espírita
(ESDE)
Mario Gonçalves
esde@usesp.org.br
Ano novo
A proximidade de um novo ano é um
ótimo momento para as instituições espíritas

Para estas tarefas devemos ter na casa
pessoas bem preparadas, com um coorde‑
nador para organizar e capacitar a equipe.
Estas pessoas têm que ter conhecimento
doutrinário, maturidade emocional, bom‑
-senso, empatia, alegria, afetividade,
naturalidade e segurança.
É muito importante identificar quem
chega à Casa e acolhê-lo fraternalmente,
identificando-se e oferecendo os recursos
de que o Centro dispõe para atendê-lo em
15
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refletirem sobre os trabalhos desenvolvidos
e também sobre as possibilidades de novos
projetos.
Falando especialmente da área de es‑
tudos é importantíssimo termos um plano
a curto, médio e longo prazo. Precisamos
descartar o improviso!
Normalmente repetimos nos centros
espíritas o modelo educacional aplicado e
recebido por nós ao longo da nossa exis‑
tência. Ou seja: centralizado no conteúdo
e apoiado em poucos expositores que se
desdobram em transmitir aquele assunto.
Há outras formas eficientes de se estu‑
dar. O ESDE é um programa de estudo em
grupo que tem como premissa valorizar o
conhecimento, a vivência e as experiências
de todos os participantes. Esta troca poten‑
cializa o crescimento de cada um e do grupo
como um todo. Emmanuel nos alerta: “Em
todos os lugares e posições, cada qual pode
revelar qualidades divinas para a edificação
de quantos com ele convivem. Aprender e
ensinar constituem tarefas de cada hora,
para que colaboremos no engrandecimento
do tesouro comum de sabedoria e de amor.”
(Fonte Viva, cap. 4).
Quer implantar o ESDE em sua so
ciedade?
É fácil. Procure este departamento pelo
e-mail esde@usesp.org.br ou pelo telefone
(11) 2950.6554.
Outras informações também podem
ser obtidas nos sites: www.febnet.org.
br e www.usesp.org.br
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Objetivos
*desenvolver relações de respeito e
aceitação mútuos entre os elementos da
família exercitadas no estudo compartilhado
do Evangelho .
*estimular e exercitar o diálogo edifi‑
cante nas relações familiares como exten‑
são de experiências vivenciadas na Casa
Espírita.
*possibilitar o contato com os ensina‑
mentos de Jesus tornando-os disponíveis
para momentos em que a vida deles ne‑
cessitar.
Desenvolvimento
*reuniões semanais que façam parte dos
trabalhos da Casa Espírita ou que sejam
criadas com essa finalidade.
*duração de 45 a 50 minutos.
*o estudo será centrado nas parábolas e
passagens da vida de Jesus.
Responsáveis
*Trabalhadores das Casas Espíritas
O Departamento de Educação e Família
realiza uma reunião mensal com trabalha‑
dores das Casas para apoio ao desenvolvi‑
mento do trabalho.

Educação Espírita da
Infância
Martha Rios Guimarães
infancia@usesp.org.br

Educação e Família
Adalgiza Balieiro
educacao@usesp.org.br
“Para convidar alguém,
não importa para onde, é preciso
antes pegá-lo onde está”.
Pestalozzi

Proposta
Ajudar a manter na Casa Espírita um
espaço agregador das relações familiares
sustentado pelo trabalho da “Evangelização
da Família” realizado com a participação de
todos que a compõem.
16

A história da Educação Espírita Infan‑
tojuvenil é relativamente recente. Por esse
motivo e pelo fato da grande maioria das
Casas Espíritas focarem mais esforços no
público adulto e no trabalho de assistência
e promoção social (o que entendemos ser
importante) temos um quadro que precisa
ser urgentemente pensado e debatido em
busca de soluções. Eis alguns problemas
levantados pelos próprios tarefeiros do
setor: a falta de preparo – o que leva
a, entre outros fatores, à dificuldade de
elaboração de aulas e na manutenção do
interesse dos Educandos nas reuniões;
falta de trabalhadores e de estrutura física
adequada. Longe de ser um exagero, esse
é o retrato de muitas sociedades espíritas

do nosso país.
Precisamos somar esforços na melhoria
do setor, ajudando-nos mutuamente na
busca de soluções para problemas já exis‑
tentes, bem como na reflexão que aponte
os rumos futuros dessa atividade que é
tão importante quanto as demais tarefas
doutrinárias de uma Casa Espírita, porém
é uma das mais estratégicas de todas, por
envolver diretamente o futuro da Doutri‑
na. E você, leitor amigo, pode colaborar
enviando-nos sua opinião, sugestões, di‑
ficuldades e experiências bem-sucedidas.
Como sempre afirmamos, “juntos podemos
fazer mais”.

Estudo e Educação da
Mediunidade
Paulo Ribeiro
eem@usesp.org.br
Passamos a seguir os trabalhos efe‑
tuados no decorrer de 2012 pela equipe
de Estudo e Educação da Mediunidade,
tendo como tema central “Mediunidade
no mundo em transição – A responsabi‑
lidade de cada um: Acolher-ConsolarEsclarecer”.
Em 18 de março, na sede da USE
realizamos o Encontro Estadual de Mediu‑
nidade em parceria com a USE- Regional
SP, tendo como público alvo: Dirigentes
de Centros e Reuniões Mediúnicas. Em
30 de abril estivemos presentes no 15°
Congresso da USE, na cidade de Franca,
interior paulista, quando apresentamos
a Oficina sobre reuniões de desobsessão
para um público composto de dirigentes
e trabalhadores das reuniões mediúnicas
– oficina que foi repetida, em maio, para
os companheiros da USE Distrital Vila
Maria.
Em 19 de agosto de 2012, em parceria
com a USE Regional São Paulo, na sede
da USE foi a vez do Encontro Estadual de
Mediunidade, enfocando os dialogadores/
esclarecedores nas reuniões mediúnicas. Por
último, foi a vez do Encontro Intermunici‑
pal de Mediunidade, em Mauá/SP, também
voltado a dirigentes e esclarecedores nas
reuniões mediúnicas.
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Relações Públicas e
Institucionais
Merhy Seba
rpi@use.com.br
Nos tempos atuais, toda instituição espíri‑
ta tem necessidade de cuidar de sua Imagem
Pública, considerando que toda instituição,
independente de seu porte ou natureza, é
parte integrante do chamado movimento
espírita, seja de âmbito local ou regional.
Cuidar da imagem pública envolve um
conjunto de itens que incluem:
1.
A parte física do prédio que abriga
a instituição: paredes pintadas e conserva‑
das, salas iluminadas e cadeiras adequadas;
e que a arquitetura da casa atenda também
a pessoas especiais, a gestantes e a idosos.
Isto sem falar do público infantil.
2. O programa de atividades doutri‑
nárias; além do estudo e da vivência espírita
é preciso que os trabalhadores de todas as
áreas ampliem e aprimorem o conhecimento
com cursos, seminários nos quais os jovens
estejam incluídos;
3. As atividades promocionais devem
ir além da simples distribuição de folhetos
aos frequentadores e à exibição de cartazes:
as campanhas permanentes como Evangelho
no Lar e no Coração, Viver em Família,
Comece pelo Começo e outras do CFN,
como Valorização da Vida, devem seguir
um cronograma de divulgação, observando
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o período mais adequado a cada campanha;
4. Assim como os programas radio‑
fônicos, televisivos, o jornal, o site, o teatro,
o coral, os lançamentos de livros e revistas
e demais formas de comunicação social
devem transmitir conteúdos coerentes com
a mensagem espírita;
5.
As atividades promocionais
(livraria, feira do livro, banca do livro em
praça pública, clube do livro e eventos
como feiramor, conferências e palestras
públicas), bem como campanhas sociais
(arrecadação de cobertores, alimentos,
roupas e promoção de pizzas,) para o bom
desempenho, precisam contar com trabalha‑
dores comprometidos com a causa e com o
setor correspondente.
Poderíamos acrescentar outros itens,
pois a todo o momento, estamos estabe‑
lecendo relações com o público interno e
externo.
E a nossa proposta tem um só objetivo:
preservar a imagem da instituição espírita
perante a Opinião Pública, com vistas a
zelar pela Imagem Pública da instituição.
O zelo pela Causa inclui o zelo pela
Casa. Vamos dialogar sobre isso?

Serviço de Assistência
e Promoção Social
Espírita
Aylton Paiva
sapse@usesp.org.br

Atividades do departamento
Dando continuidade às atividades o De‑
partamento realizou seminário sobre Assis
tência Social Espírita: Manual de Apoio ao
Serviço de Assistência Social Espírita e Le‑
gislação pertinente, na cidade de Piracicaba.
O seminário foi realizado pela USE
Regional Piracicaba, apoio da USE Inter‑
municipal de Piracicaba e contou com a pre‑
sença de vinte e duas pessoas representando
Centros e Entidades Espíritas que atuam
na área da assistência social espírita, bem
como diretores da USE Regional Piracicaba
e USEs Intermunicipais de Piracicaba, Nova
Odessa e Americana.
Prosseguindo na realização dos semi‑
nários sobre a Assistência Social Espírita
foram realizados, também, seminários nas
Regionais de São José do Rio Preto, dia
9-11-12, Santos, dia 17-11-12 e Peruíbe,
dia 18-11-12.
Conceitos
“ O Serviço Assistencial Espírita das
entidades deverá ser realizado integra‑
damente, com orientação doutrinária e
assistência espiritual, sem imposição,
de modo que possa constituir-se em um
dos meios para a libertação espiritual do
homem, finalidade primordial da Doutrina
Espírita” (O Centro Espírita, cap. IX, “a”,
CFN/FEB)
“ (...) as entidades espíritas mantenedo‑
ras de obras assistenciais devem procurar
ligar-se a programa mais amplos de assis‑
tência de modo a integrar-se a um sistema de
ação comum, capaz de, a seu nível, melhor
responder aos problemas sociais” ( O Centro
Espírita, cap. IX, “d”, CFN/FEB)
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EVANGELHO NO LAR
Pergunta: Como podemos avaliar
os resultados da reunião de estudo do
Evangelho no lar e no Coração?
Resposta: Entre os vários métodos
de avaliação de um aprendizado, a ob‑
servação é, neste caso, o mais indicado
para se detectar se estamos sendo bene‑
ficiados por esses encontros semanais,
em nossos lares. As lições aprendidas
não são esquecidas e é no lar que
encontramos a primeira oportunidade
para demonstrar o que aprendemos. As
reuniões de estudo do Evangelho em
casa, têm, entre outras, a finalidade
de despertar o gosto pelo estudo evan‑
gélico e pelas obras espíritas de modo
geral e, ao mesmo tempo, aproximar
os membros da família para o diálogo
fraterno, orientado pelos ensinamentos
cristãos. Isto por si só já é um signi‑
ficativo benefício para toda a família.
Entretanto, não podemos superes‑
timar a capacidade de transformação
do caráter de uma pessoa, somente
através do ensinamento que o Evan‑
gelho no Lar possa oferecer; a reunião
do Evangelho no Lar reforça o estudo
realizado no centro espírita e se soma
à vivência da criatura em sociedade,
com o desejo sincero de se transformar
moralmente.
Paralelamente, neste espaço, já
fizemos menção de alguns livros espí‑
ritas e artigos publicados na imprensa
espírita, nos quais são relatados casos
de Espíritos que se beneficiaram com a
reunião do Evangelho no Lar. Inclusi‑
ve na condição de anencéfalos, graças
à harmonia reinante no ambiente e
ação de Espíritos benfeitores.
Pergunta: Ao lado do Evangelho
Segundo o Espiritismo e dos livros
subsidiários, podemos adotar livros
infantis para melhor compreensão das
crianças?
Resposta: Sim. A literatura espírita
dirigida ao público infantil está regis‑
trando grande crescimento. E, de certa
18
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forma, a adoção de livros destinados
a esta faixa etária nas reuniões do
Evangelho no Lar e no Coração, pode
até estimular a criança a se aproximar
e participar com mais espontaneidade
da reunião. Todavia, é necessário que
o conteúdo da literatura infantil faça
um paralelo com a lição que esteja

sendo estudada, a fim de que a reunião
não perca a sua unidade. Um estudo
prévio dos livros infantis e um pouco
de bom-senso podem auxiliar o pro‑
cesso de harmonização entre adultos
e crianças, convivendo e usufruindo
dessa saudável reunião, em torno do
Evangelho de Jesus.

Novembro/Dezembro de 2012

Dirigente Espírita

com.br e fone: 11 - 2068-6076 ou Josy
Almeida, e-mail: josy.ss.almeida@gmail.
com, fone: 11 - 4043.3150.

Crianças e adolescentes precisam
de autorização para participar de ati
vidades das Casas Espíritas
A Lei 8069/90, art. 2º considera crian‑
ça a pessoa até 12 anos incompletos e
adolescente a pessoa entre 12 e dezoito
anos. A participação regular de crianças
e jovens até 17 anos nas atividades da
Casa Espírita deve ocorrer somente com
a autorização escrita dos pais ou respon‑
sáveis, recomendando-se que a assinatura
desta permissão seja realizada na própria
instituição, com a identificação pessoal
do adulto e apresentação dos documentos
da criança e do adolescente para certificar
as respectivas informações.
Mais, cuidados a serem observa‑
dos pelos trabalhadores espíritas nas
atividades com crianças e jovens, em
algumas situações: (i) no trato direto dos
educadores com as crianças e jovens; (ii)
na atenção constante que os voluntários
da infância e juventude devem dedicar
à relação dos educadores entre si e nas
dependências da Instituição para pre‑
venir qualquer atitude inconveniente
entre eles; e (iii) no acompanhamento
que precisa ser dispensado às crianças
e jovens quanto às respectivas famílias
para que as atividades sejam bem aceitas,
de modo a evitar adoção de providências
administrativas ou jurídicas.
Fonte: Revista “Reformador”,
outubro 2012.

Programa Momento Espírita: 4º
anos nas ondas do rádio
Um dos mais antigos programas es‑
píritas do Brasil, o Momento Espírita, há
40 anos divulga a Doutrina Espírita com
seriedade e respeito e, ainda, trabalha
pela difusão do movimento de unificação
espírita de São Paulo.
Com uma equipe de cerca de vinte
pessoas, todas elas integrantes da USE

Estadual SP, esse importante canal de
comunicação vai ao ar todos os do‑
mingos, das 12 às 13 horas, pela Rádio
Boa Nova de Guarulhos, podendo ser
sintonizado por: 1450 AM - Grande São
Paulo, 1080 AM - Sorocaba e região,
1160 AM - Mococa, 870 AM - Rádio
Cidade (algumas cidades da Bahia e Per‑
nambuco), 720 AM - Rádio Cruzeiro RC
Vale (algumas cidades do Rio de Janeiro
e Minas Gerais).
Os ouvintes podem acompanhar o
programa ao vivo (conforme horário
acima especificado), gravado (pelo
site www.radioboanova.com.br), po‑
dendo enviar seus comentários via
e-mail (pelo site) ou entrando no face‑
book em “Programa Momento Espírita
– USE”. Contamos com sua audiência
e comentários!

Seminário de Comunicação pela
USE Distrital Jabaquara
Com o tema “Comunicação 2012 –
Ações estratégicas e novas tecnologias
a serviço da divulgação do Espiritis‑
mo”, a USE Jabaquara promoveu em 2
de dezembro de 2012, das 9 às 12:30
horas, um seminário onde enfocará o
poder da comunicação, os estilos de
escrita, como fazer um informativo
para a Casa Espírita, a importância das
mídias sociais, etc.
A iniciativa foi conduzida por Izabel
Vitusso e Camila Andrade, profissionais
de comunicação. Informações com Sueli
Moretti, e-mail: sm.suelimoretti@yahoo.

Assistência Social na Grande São
Paulo
O COMAS (Conselho Municipal de
Assistência Social), com a participação
da SMADS (Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social)
e FAS (Fórum da Assistência Social)
promoveu em setembro uma audiência
pública de monitoramento e controle das
deliberações da IX Conferência Muni‑
cipal, que evidenciou algum progresso
no atendimento à população usuária dos
serviços socioassistenciais.
É de notar a diminuição da extrema
pobreza no município, o encaminhamen‑
to ao Gabinete do Prefeito de proposta
para criação de Conselho Gestor da
intersetorialidade nas Secretarias, ao
SEMPLA minuta de criação da Escola
Municipal de Assistência Social; o fo‑
mento pelo COGEAS do desenvolvi‑
mento da estruturação das organizações
para convênio; normas existentes e em
andamento para destinação de recursos
para melhoria e adequação dos espaços
físicos das entidades conveniadas. Em
2013 deve ser construído o próximo
Plano de Assistência Social para apre‑
sentação em audiência pública convocada
pelo COMAS.
Encontro de Comunicação Social
Espírita ocorre em Porto Alegre
O Departamento de Comunicação
Social Espírita da Federação Espírita
Brasileira realizou, entre os dias 14 e
16 de setembro de 2012, o Encontro de
Comunicação da Comissão Sul do CFN
(Conselho Deliberativo Nacional), no
Rio Grande do Sul. A atividade contou
com apresentação artística da Orquestra
Jovem do Rio Grande do Sul, palestra
sobre “Cairbar Schutel: vida e obra na
divulgação espírita”, oficinas com os
temas “De Jesus a Kardec: modelos para
a atualidade”, “Comunicação Publicitá‑
ria”, “Liderança na área de Comunicação
Social Espírita” e “Implantação e Manu‑
tenção da Área de Comunicação Social
Espírita no Centro Espírita”.
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NATAL.

Tempo de
reunir sentimentos

Colorir a vida com as cores Tempo de repensar e acoda esperança, em nossos lher as sublimes lições que
corações, lares e em nossas o Aniversariante ensinou.
instituições espíritas.
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