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Editorial
Um cardápio variado de 

informações a seu dispor

Com muito carinho preparamos a 
primeira edição do jornal Dirigente 
Espírita para o ano de 2013. Em 
meio a correria do final de ano (o 
jornal é fechado com antecedência 
porque, após definição de pauta e 
elaboração dos textos vem a dia‑
gramação, impressão, etiquetagem 
e envio ao correio), pensamos quais 
os assuntos que deveríamos levar 
até você, querido leitor.

Optamos por abrir o ano traçando 
o perfil de alguém que colaborou 
com a USE São Paulo em várias 
funções, inclusive a de Presidente. 
Assim, com muita alegria, dividi‑
mos um pouco da história de Anto‑
nio Schiliró. Um pouco mesmo por‑
que nossa conversa com ele gerou 
tantos assuntos interessantes que 
já estamos “queimando os neurô‑
nios” pensando em como dividir as 
informações que não couberam no 
espaço de nosso informativo com as 
pessoas que amam o Espiritismo e 
o movimento espírita.

Achamos conveniente, ainda, 
discutir um assunto que é essencial 
para o bom andamento das insti‑
tuições espíritas: o treinamento e 
a integração das equipes existentes 
em sua estrutura. É muito comum 
os voluntários desenvolverem 
sozinhos as suas tarefas, muitas 
vezes mergulhando em um mar de 
dúvidas e de insegurança sobre a 

rotina que está sendo executada. 
Outro ponto que chama a atenção é 
a falta de integração entre as várias 
equipes. Muitos indivíduos fazem 
parte da mesma Casa Espírita sem, 
contudo, se conhecerem. Ambas 
as situações precisam ser deba‑
tidas e melhoradas. Tomara que 
nossa matéria possa ser útil nesse  
sentido.

A presente edição também abriu 
espaço para relatar a reunião do 
Conselho Federativo Nacional 
(CFN), realizada em Brasília no 
mês de Dezembro último e para tra‑
tar de tema de extrema importância: 
a necessidade de enquadrar as pro‑
pagandas de cerveja nos mesmos 
critérios dos comerciais de outras 
bebidas alcoólicas.

E nosso suplemento inicia re‑
flexões essenciais sobre o Livro 
Espírita. Como selecionar as obras 
que farão parte da Livraria Espírita 
e a ética que envolve a comercia‑
lização dos mesmos dentro das 
Sociedades Espíritas são alguns dos 
pontos abordados.

As demais notícias de sempre 
estão incluídas nas páginas que 
seguem e formam, com o restante 
aqui mencionado, um cardápio 
variado que, desejamos, seja de‑
gustado com satisfação por nossos 
leitores. Boa leitura, bom ano e 
bom trabalho a todos!
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Mensagem da Presidência

A competência do Conselho de 
Administração da USE

Julia Nezu – use@usesp.org.br 

Na edição anterior analisamos as 
funções do Conselho de Administração 
que é formado por um representante 
de cada órgão regional da USE. Já o 
Conselho Deliberativo Estadual (CDE) 
é composto pelos representantes dos 
116 órgãos locais: Intermunicipais, 
Municipais e Distritais no caso da região 
metropolitana da cidade de São Paulo. 
Os representantes dos órgãos locais são 
os indicados pelas instituições espíri‑
tas associadas à USE, que formam o 
Conselho Deliberativo do órgão local e 
dentre esses se elegem a sua comissão 
executiva e os representantes do CDE 
da USE do Estado de São Paulo.

O CDE é formado por um repre‑
sentante de cada órgão intermunicipal, 
municipal, distrital, de cada uma das 
sociedades inicialmente patrocinadoras 
da unificação do movimento espírita 
estadual e um representante de cada 
uma das instituições especializadas, de 
âmbito estadual, tal como reconhecida 
pelo CDE. Para cada representante efe‑
tivo serão indicados dois suplentes que 
substituirão o efetivo nos seus impedi‑
mentos, mas que poderiam comparecer 
juntamente com o efetivo para acompa‑
nhar as deliberações da USE.

Compete ao CDE da USE deliberar 
sobre o direcionamento doutrinário da 
USE de forma compatível com as dispo‑
sições contidas no seu Estatuto; eleger 
a Diretoria Executiva dando‑lhe posse; 
aprovar o seu próprio regimento; delimi‑
tar os territórios dos órgãos regionais, fi‑
xando o seu número, a sua denominação 
e referendar a escolha das suas cidades 
sedes, ouvidas as partes interessadas; 
nomear, na esfera de sua competência, 
comissões para fins específicos, com 
prazos determinados; julgar recursos 

das decisões da Diretoria Executiva, do 
Conselho de Administração ou de qual‑
quer dos órgãos da USE; ratificar, com 
vistas às atividades de âmbito estadual 
e nos casos que considerar conveniente, 
as decisões de congressos, simpósios e 
concentrações espíritas.

Além disso, tem ainda a competência 
de aprovar, pelo voto de, no mínimo, 
dois terços da totalidade de seus mem‑
bros presentes, o encaminhamento à 
Assembleia Geral de proposta para 
reforma do Estatuto; deliberar, com 
voto de, no mínimo, quatro quintos da 
totalidade de seus membros presentes, 
sobre proposta à Assembleia Geral, em 
caso de dissolução da USE; cumprir e 
fazer cumprir o Estatuto, os regimentos 
da USE  e as resoluções emanadas dos 
órgãos competentes; deliberar sobre os 
casos omissos ou duvidosos, de forma 
harmônica com os princípios estabeleci‑
dos pelo Estatuto. Também, no processo 
eleitoral da Diretoria executiva da USE 
tem a incumbência de nomear uma co‑
missão de, no mínimo, três membros e, 
no máximo, cinco, com o fim especial 
de auscultar os órgãos da USE, colher 
sugestões, receber e indicar chapas e 
nomes destinados a compor a Diretoria 
Executiva a ser eleita, a fim de oferecer 
aos membros do CDE todas as informa‑
ções de que necessitam para deliberar 
a respeito.

O CDE se reúne ordinariamente a 
cada seis meses, normalmente no segun‑
do final de semana dos meses de junho 
e dezembro, de cada ano e extraordina‑
riamente quando convocado para fim 
especial ou de urgência. É importante 
ressaltar que a convocação das reuniões 
extraordinárias do CDE é de competên‑
cia do Presidente da Diretoria Executiva, 

por decisão própria, por decisão do CDE, 
por decisão da Diretoria Executiva, 
por solicitação de mais da metade dos 
membros do CDE, ou por decisão e so‑
licitação do CA, o que torna a estrutura 
da USE bem democrática.

As instituições associadas, chamadas 
de unidas, para integrar o quadro das 
“sociedades unidas” deverão pautar suas 
atividades com base na Doutrina Codifi‑
cada por Allan Kardec; ter personalidade 
jurídica, devidamente regularizada; estar 
funcionando regularmente, de acordo 
com os seus estatutos e ter a sua proposta 
de união aprovada pela Diretoria Exe‑
cutiva da USE, depois da manifestação 
dos respectivos órgãos de unificação do 
local ou da região, que deve examinar os 
requisitos acima para ingresso na USE. 

As instituições espíritas que reali‑
zem práticas consideradas não espíritas 
poderão ser aceitas para participarem 
das reuniões do Conselho Deliberati‑
vo dos órgãos locais, como visitantes, 
com direito à palavra, mas sem direito 
a voto. Com a participação constante 
dessas instituições e trocas de experi‑
ências com as demais que compõem o 
referido Conselho, normalmente essas 
acabam pautando suas atividades com 
base na Doutrina Codificada por Allan 
Kardec, passando, dessa forma, a terem 
condições de integrar o quadro de asso‑
ciados da USE. A comissão executiva 
do órgão local deve analisar cada caso 
com respeito, bom‑senso e fraternidade. 
Aproximar os centros espíritas ao órgão 
local, tendo uma abordagem acolhedora 
e fraterna, sem imposições, compar‑
tilhando experiências, principalmente 
visitando os Centros e os orientando 
nas suas atuações doutrinárias, jurídicas 
e administrativas.
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Perfil

Nascido em São Paulo, Antonio Schiliró tem 93 anos, foi economista e Presidente da 
USE Estadual São Paulo. De família católica, casou‑se com Lélia Sant’Agostinho em 
1944 e dessa união  nasceram os filhos Sandra Maria e Antonio Luiz que lhe deram 6 
netos e estes, por sua vez, 7 bisnetos. A companheira amada desencarnou em junho de 
2012, deixando saudades e lindas lembranças. Outras belas lembranças são provenientes 
de sua atuação no meio espírita, conforme podemos observar abaixo.

Dirigente Espírita: Quando e como 
conheceu a Doutrina Espírita?

Antonio Schiliró: A convite de Afonso 
Curti, com quem trabalhava, assisti à minha 
primeira sessão espírita nos anos 40, em 
residência do Sr. Paulino Portela, na cidade 
de São Paulo.

DE: E quais as primeiras tarefas execu‑
tadas em prol do Espiritismo?

AS: No Centro Espírita Batuíra, em 
Perdizes, atuando na Diretoria, ministrando 
cursos, trabalhando em reuniões mediúnicas 
e na área de Assistência Social. 

DE: O senhor considera as atividades 
espíritas importantes no desenvolvimento 
do ser humano?

AS: Considero de suma importância par‑
ticipar da atividade espírita desde que nos 
dediquemos com  paciência e  boa vontade  
ao trabalho a nós atribuído. Imprescindível 
também estarmos sempre atentos às suges‑
tões de companheiros, mesmo os que se 
colocam em posições contrárias às nossas 
– às vezes podem estar certos! 

DE: Quais os companheiros que mais 
marcaram sua longa jornada no movimen‑
to espírita?

AS: Aprendi muito, mas muito mesmo,  
com os queridos Dr. Luiz Monteiro de Bar‑
ros e sua Exma. Esposa, Dr. Carlos Jordão 
da Silva, Dr. Ary Lex, Prof. Emilio Manso 
Vieira, Dr. Paulo Alves Godoy, Attilio Cam‑
panini, Nestor João Masotti, Eurípedes de 
Castro, Appolo Oliva Filho, Merhy Seba e 
tantos e tantos outros, cujos nomes constam 
em minha memória.

DE: O senhor já foi Presidente da USE. 
Como chegou à instituição?

AS: Foi no ano de 1970, levado por 
meu colega Carlos Dias. Senti‑me meio 
acanhado no início, mas aos poucos pas‑
sei a expor meu ponto de vista. Em 1972 
fui eleito Segundo Secretário e dois anos 
depois, Secretário Geral – cargo para o 
qual fui reeleito em 76, 78 e 80.  Passados 
dois anos fui eleito Presidente, tendo sido 
reeleito em 1984 e cumprindo mandato até 
o ano de 1986. 

Durante todos esses anos participei de 
Simpósios, Seminários, Cursos, Confra‑
ternizações, Encontros de Mocidade e de 
Educação Espírita Infantil, Congressos, 
Reuniões Zonais Estaduais, Reuniões do 
Conselho Federativo Nacional (em Bra‑
sília), Feiras do Livro Espírita. Muitos 
desses eventos realizaram‑se em cidades 
do Interior do nosso Estado e em cidades de 
outros estados. Cumpri, dentro das minhas 
possibilidades,  as tarefas atinentes aos 
cargos por mim ocupados.  

DE: O que a USE representa para o 
senhor, qual a importância da instituição 
para as Casas Espíritas, para o Espiritismo 
e para a sociedade?

AS: Para mim a USE pode ser considera‑
da como uma Universidade, cuja Diretoria 
Executiva e Departamentos são seus órgãos 
orientadores e as Casas Espíritas, verdadei‑
ras salas de aula onde irmãos de boa vontade 
e conhecimentos buscam enriquecer seus 
frequentadores, esclarecendo‑os a partir dos 
princípios da Doutrina Espírita.

Seus frequentadores – alunos – devem 
ser respeitados, lembrando‑nos que, pro‑
vavelmente, dentre eles, encontram‑se 
futuros colaboradores  e dirigentes. Não 
obstante a presença indispensável  da har‑
monia doutrinária, achamos que seus De‑
partamentos (Doutrina, Educação Espírita 
Infantil, Social, Financeiro, Administrativo 
e outros), preferencialmente, devem ser 
dirigidos por companheiros conhecedores 
de cada área. 

Quando de nossa candidatura para Pre‑
sidente da USE cada setor reuniu‑se várias 
vezes  para elaborar o seu programa de 
trabalho, facilitando para que, harmônica 
e eficientemente, todos executassem as 
tarefas atribuídas ao seu setor.

DE: Suas considerações finais, por favor.
AS: Entendo que devemos, repito, estar 

atentos aos nossos irmãos que, pelo seu 
saber, interesse em participar dos trabalhos 
e disposição estejam à altura de responder  
como responsáveis futuros pelos encargos 
de direção. Alegrei‑me, por ocasião da 
reunião comemorativa do aniversário da 
USE (*), com a contribuição de vários no‑
vos colaboradores. Continuo achando que 
nós outros, avançando na idade, estaremos 
colaborando muito mais apoiando‑os em 
seus trabalhos e orientando‑os, quando 
chamados, com as experiências que adqui‑
rimos anteriormente.

(*) Evento organizado pela Regional São 
Paulo, em junho de 2011, quando dos 64 
anos de fundação da USE Estadual‑SP.

Antonio Schiliró

Redação – use@usesp.org.br 
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O Centro Espírita e a necessidade  
de treinamento e integração

Martha Rios Guimarães – use@usesp.org.br 

Todos que fazem parte de um Centro 
Espírita sabem que seu funcionamento 
depende da atuação de seus Departa‑
mentos e, mais especificamente, dos 
integrantes de cada equipe de trabalho. 
Equipes atuantes, movidas pelo amor, 
bom‑senso e respeito à base doutrinária 
costumam realizar grandes proezas, 
superando os obstáculos que toda tarefa 
(dentro e fora do movimento espírita) 
oferece e colhendo os frutos positivos 
provenientes da persistência e do prazer 
de ser útil.

Um dos grandes desafios da Casa 
Espírita é exatamente a adminis‑
tração do pessoal, formado por 
pessoas diferentes, todas elas 
com defeitos e qualidades. Em 
virtude dessas diferenças é 
comum surgirem divergências 
de ideias e, muitas vezes, as difi‑
culdades em entender que elas são 
naturais e podem ser positivas, depen‑
dendo da forma que as encaramos. O 
primeiro passo é entender que divergir 
do ponto de vista de alguém não sig‑
nifica que devemos deixar de gostar e 
respeitar aquela pessoa. O segundo é 
entender que os diferentes podem se 
completar e que se soubermos cultivar 
o que cada um tem de melhor, todos 
sairão ganhando.

Os Dirigentes devem ter a capacida‑
de de observação, de modo a identificar 
o trabalho adequado para o trabalhador. 
Também devem acompanhar, orientar 
e oferecer os subsídios necessários 
para que a tarefa seja desempenhada 
da melhor forma possível, até que o 
tarefeiro esteja totalmente preparado 
e seguro para o desempenho de suas 

funções. Passar aos que chegam um 
pouco da história e das características 
da instituição, bem como explicar quais 
os seus objetivos gerais e os específicos 
da área em que irão atuar é essencial 
para que o trabalhador possa se situar 
e entender a importância e metas de seu 
trabalho. Em outras palavras, as Casas 
Espíritas devem criar um treinamento 
para as equipes, visando um melhor 

buscar informações sobre o formato, 
objetivos e pessoas que compõem 
o grupo.

E se o próprio trabalhador pode 
demonstrar esse interesse e efetivar 
essa busca, aos Dirigentes tais atitudes 
são obrigatórias. Em uma organização 
espírita, como as demais, precisam 
compreender a noção do todo, caso 
contrário veremos o isolamento de 
pessoas, competições entre os colabo‑
radores e a falta de fraternidade (um 
dos ponto essenciais da doutrina espí‑

rita). Reuniões periódicas com todos 
os trabalhadores apresentando o 

que cada área vem desenvolven‑
do é uma forma de integração, 
mas muitas outras podem ser 
utilizadas. A Casa Espírita pode 
produzir uma espécie de cartilha 

onde apresente a instituição, seus 
objetivos, departamentos e ativida‑

des, algumas “regras” básicas adota‑
das pela Casa para melhor convivência 
entre todos, etc. 

Os canais de comunicação têm um 
papel essencial na integração e de‑
vem ser utilizados sempre de forma 
planejada e integrada. Através deles é 
possível informar oficialmente tudo o 
que ocorre na Casa Espírita e demons‑
trar resultados.

Que no ano que ora se inicia possa‑
mos incluir em nossa agenda de Diri‑
gentes Espíritas a função de aproximar 
e ouvir mais as pessoas que participam 
das atividades das instituições que 
integramos. Além do aprimoramento 
das tarefas essas simples atitudes, no 
mínimo, fortalecerão os laços que nos 
unem aos companheiros de ideal.

rendimento e qualidade das ativida‑
des desenvolvidas.

Dentro desse processo, algo é extre‑
mamente importante e urgente: a inte‑
gração das equipes. É muito comum 
que os colaboradores só conheçam 
as pessoas do seu grupo de trabalho, 
desconhecendo as demais atividades 
oferecidas pela sociedade da qual faz 
parte. Uma visita às reuniões e tra‑
balhos abertos ao público, ao menos 
uma vez por semestre, é algo que pode 
ser planejado sem muitos problemas. 
Quanto aos trabalhos privativos, 
dependendo da necessidade pode‑se 
agendar uma visita ou, pelo menos, 
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USE apoia proposta que prevê que as 
propagandas de cerveja sejam submetidas às 
mesmas regras das demais bebidas alcoólicas

Administração – use@usesp.org.br 

A União das So‑
ciedades Espíritas do 
Estado de São Pau‑
lo apoia a proposta 
de iniciativa popular 
para alteração da Lei 
Federal nº 9.294, de 
15/7/1996, que prevê 
que as propagandas de 
cerveja sejam subme‑
tidas às mesmas regras 
das demais bebidas 
alcoólicas

Conforme solici‑
tado pelo Presidente 
em exercício da FEB, 
Antonio Cesar Perri de Carvalho, a 
USE representou a Federação Espírita 
Brasileira na audiência pública dia 
13/11/2012, no auditório do Ministé‑
rio Público em São Paulo, promovida 
pelo referido Ministério e capitaneada 
pela Promotoria de Justiça.  

Estiveram presentes representantes 
de vários órgãos, além do Ministério 
Público, como Conselho Federal 
de Medicina, Conselhos Federal e 
Regional de Farmácia, Fundação 
Criança de São Bernardo do Campo, 
Instituto Alana, Aliança de Controle 
ao Tabagismo, Pastoral da Sobriedade, 
Movimento de Combate à Corrupção 
Eleitoral, diversas entidades, organi‑
zações e instituições.

Dessa audiência pública decidiu‑se 
pela realização de um abaixo assinado 
para recolher milhões de assinaturas, 
com o seguinte cabeçalho:

“Nós, cidadãos brasileiros abaixo 
assinados, apoiamos a proposta de 
iniciativa popular que pretende a alte‑
ração do parágrafo único do Artigo 1º 
da Lei 9.294, de 15 de julho de 1996, 
para que as restrições à publicidade 
passem a abranger toda e qualquer 
bebida alcoólica com graduação igual 
ou superior a 0,5 grau Gay‑Lussac, 
incluídas as cervejas, produto dos 
mais consumidos no país e objeto 
de ostensiva propaganda comercial. 
Tendo em vista os malefícios decor‑
rentes do consumo abusivo de bebidas 
alcoólicas, como morte no trânsito, 
aumento da violência e da criminali‑
dade, conflitos familiares e diversas 
doenças que ceifam vidas diariamen‑
te, a proposta visa a desestimular o 
consumo do produto por crianças e 
adolescentes. A Lei 9.294/96 restringe 
a publicidade de bebidas com gradu‑

ação alcoólica superior 
a 13 graus Gay‑Lussac. 
Caso aprovada a pro‑
posta, assim como já 
ocorre com bebidas de 
concentração alcoólica 
mais forte, não poderá 
haver propaganda de 
cervejas e vinhos nas 
emissoras de rádio e 
televisão fora do horá‑
rio das 21:00 às 6:00h, 
nem será possível as‑
sociar esses produtos 
ao esporte olímpico 
ou de competição, ao 

desempenho saudável de qualquer 
atividade, à condução de veículos e a 
imagens ou ideias de maior êxito ou 
sexualidade das pessoas.” 

A proposta já conta com o apoio 
do Ministério Público do Estado de 
São Paulo, do Conselho Federal de 
Medicina, do Conselho Federal de 
Farmácia, do Conselho Regional de 
Farmácia, da Fundação Criança de 
São Bernardo do Campo, do Instituto 
Alana, da Aliança de Controle ao Ta‑
bagismo, da Pastoral da Sobriedade e 
do Movimento de Combate à Corrup‑
ção Eleitoral (MCCE), dentre outras 
entidades, organizações e instituições.

A ficha de adesão ao abaixo assina‑
do poderá ser baixada no site da USE: 
www.usesp.org.br  ou solicitada pelo 
e‑mail: use@usesp.org.br. 
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Reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB
Julia Nezu – use@usesp.org.br 

Realizou‑se nos dias 9 a 11 de 
dezembro de 2012, na sede da 
Federação Espírita Brasileira, no 
prédio da Unificação, a reunião 
ordinária do Conselho Federativo 
Nacional da FEB, com a presença 
dos representantes das 27 fede‑
rativas estaduais e os relatores 
das entidades especializadas de 
âmbito Nacional, Ercília Zilli 
da ABRAPE e Hélio Ribeiro, da 
AJE‑BR.

A reunião do CFN foi dirigida 
pelo Presidente Interino da FEB 
Antonio Cesar Perri de Carvalho e 
contou com a presença dos Vices‑
‑Presidentes Martha Antunes, Geraldo 
Campetti Sobrinho e Diretores da FEB. 
Também, o Secretário Geral interino do 
Conselho Espírita Internacional Charles 
Kempf, da França.

A USE do Estado de São Paulo es‑
teve representada pela sua presidente 
Julia Nezu e 1ª Vice‑Presidente Neyde 
Schneider. Participaram, também, o Se‑
cretário Geral Hélio Alves Correa, o 2º 
Secretário Newton Carlos Guirau 
e sua esposa Meg Guirau (Vice‑
‑Presidente da USE Intermuni‑
cipal de Limeira) e o Diretor do 
Departamento de Mocidade João 
Thiago de O. Garcia.

Deliberações 

Aprovadas as Atas da Reunião 
Ordinária do CFN do ano de 2011, 
e, da Reunião Extraordinária do 
CFN, realizada em agosto de 
2012, em São Paulo; 

Oficina de Trabalho “Gestão 
das Entidades Federativas”: 
será desenvolvida nas reuniões 

das Comissões Regionais do ano de 2013. 
“Plano de Trabalho para o Movi-

mento Espírita Brasileiro (2013/2017)”: 
aprovado e distribuído em formato digital 
para todas as federativas. 

4º Congresso Espírita Brasileiro

Será realizado de 11 a 13/4/2014. Fo‑
ram aprovadas as cidades sedes definidas 
nas Reuniões das Comissões Regionais: 

Centro: Belo Horizonte; Nordeste: 
Fortaleza; Norte: Manaus; Sul: 
Campo Grande. Tema central 
do Congresso: “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo: 150 anos 
de esclarecimento e consolação” e 
foram selecionados 16 temas para 
palestras, com base nas sugestões 
coletadas nas reuniões das Comis‑
sões Regionais. 

Foi constituída a Comissão 
Central Organizadora do 4º Con‑
gresso: coordenador ‑ o assessor 
do CFN José Antonio Luiz Ba‑
lieiro; membros: vice presidente 
da FEB Geraldo Campetti Sobri‑

nho; secretário geral substituto do CFN 
Roberto Fuina Versiani; e, os secretários 
das Comissões Regionais do CFN: Aston 
Brian Leão (Centro), Creuza Santos Lage 
(Nordeste), Manuel Felipe Menezes da 
Silva Júnior (Norte), e, Ricardo de An‑
drade T. de Mesquita (Sul). Cada Seção 
Regional do Congresso contará com uma 
Comissão Operacional: coordenada pelo 
respectivo secretário da Comissão Regio‑

nal; e, integrada por dirigentes da 
Entidade Federativa Estadual an‑
fitriã: o presidente e três diretores.

Atividades Federativas: pro‑
posta “Adequações e Reformula‑
ções nas Áreas das Comissões do 
CFN da FEB”: “O CFN aprovou 
a recomendação de urgência 
quanto à necessidade de se ana‑
lisar e concretizar a interface e a 
integração em todas as Áreas das 
Comissões Regionais do CFN. 
Especificamente, recomenda al‑
gumas providências: 

a) operacionalizar nas Áreas o 
espírito de integração que balizou 
a proposta do Seminário Integra‑

Abertura da reunião, com as palavras iniciais do Presidente 
Interino da FEB Antonio Cesar Perri de Carvalho

Solenidade de descerramento da foto do ex-presidente Juvanir 
Borges na galeria dos presidentes da FEB. Na foto Célia M 

Rey de Carvalho, Cesar Perri, a filha do homenageado, Afonso 
Soares e Geraldo Campetti Sobrinho.
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do, efetivado nas Reuniões das Comissões 
Regionais do CFN. 

b) Estimular a reflexão sobre a edu‑
cação à luz do Espiritismo e considerar 
a questão da educação espiritual como 
fio condutor perpassando todas as Áreas; 

c) Realizar na Área do Atendimento 
Espiritual o diálogo e definições de in‑
tegração com as Áreas de: Mediunidade, 
Comunicação Social Espírita, ESDE e 
Infância e Juventude; 

d) Incluir todos os setores de estudo 
do Espiritismo, realizados ou passíveis 
de serem implementados nas Instituições 
Espíritas, em uma área denominada “Área 
de Estudo” que contemplará os estudos ou 
cursos das Áreas de Infância e Juventude; 
Estudo da Obra Básica; estudo de outras 
obras como as de André Luiz, Manoel P. 
de Miranda; ESDE em sinergia com o 

EADE; Estudo da Mediu‑
nidade; reuniões de estudo 
específicas de orientação e 
apoio à família entre outras 
similares; 

e) Preparar a separa‑
ção na Área da Infância e 
Juventude, no tratamento 
e acompanhamento da 
Infância e da Juventude; 
definir com as demais 
Áreas, o tratamento do 
assunto família;

f) Revisar na Área do 
SAPSE, as estratégias para 

que, além das questões governamentais e 
legais, sejam oferecidas orientações para 
as ações assistenciais das 
Instituições Espíritas; 

g) Enfatizar na Área 
da Mediunidade o estudo 
direto nas Obras Básicas 
da Doutrina Espírita; 

h) Evitar a reprodução 
dos processos típicos de 
escolarização (como pré‑
‑requisitos e outras exi‑
gências) nos cursos e nas 
atividades em geral;

 i) Seguir os passos de 
acordo com o seguinte 
cronograma: 1) Definir 
proposta de ação com base 
nestas Recomendações na 
Reunião da Comissão Executiva do CFN 

programada para primei‑
ra quinzena de fevereiro 
de 2013, já incorporando 
subsídios de reuniões das 
Coordenadorias das Áreas; 
2) Analisar a operacio‑
nalização da Proposta de 
Ação, com base nestas 
recomendações e em defi‑
nições da Comissão Exe‑
cutiva do CFN, em todas 
as Áreas das Reuniões 
das Comissões Regionais 
do CFN da FEB do ano 

de 2013; 3) Submeter a proposta final à 
Reunião Ordinária do CFN da FEB, em 
novembro de 2013; 4) Tratar da opera‑
cionalização da proposta (a ser aprovada 
na Reunião Ordinária do CFN de 2013), 
nas Reuniões das Comissões Regionais 
do CFN do ano de 2014.”

Aprovada a criação de Comissão 
Jurídica de Assessoria e Apoio ao CFN, 
coordenada por Francisco Ferraz Batista 
(PR), e como membros: Hélio Ribeiro 
Loureiro (RJ) e Gabriel Nogueira Salum 
(RS). 

Edição Especial de O Evangelho Se-
gundo o Espiritismo: Editora FEB em 
parceria com as Entidades Federativas 
Estaduais; 

Memória da Missão Espiritual 
do “Brasil como Coração Pátria do 
Evangelho”: o projeto foi aprovado, 
recebendo‑se emendas até 15/12/2012. A 
implementação será analisada nas Comis‑
sões Regionais de 2013, e, a efetivação 
em 2014. 

Proposta de alterações do documen-
to aprovado pelo CFN sobre Arte Es-
pírita: aprovada, com alteração do título 
para “Espiritismo e Arte”. As adequações 
finais da redação serão feitas pela Comis‑
são Executiva do CFN. 

Próxima Reunião Ordinária do 
CFN: dias 8 a 10 de novembro de 2013.Aspecto do plenário

Julia Nezu e Neyde Schneider

Hélio Correa, Meg Guirau, Newton Guirau, Merhy Seba, 
Neyde Schneider, J A L Balieiro, João Thiago Garcia e 

Julia Nezu, todos da USE
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O Livro Espírita
Departamento do Livro – use@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

Atualmente é quase impossível 
saber quantos livros espíritas existem 
no mercado editorial brasileiro. Isso 
porque há vários autores (encarnados 
e desencarnados) produzindo as obras, 
muitos temas a serem explorados e, 
infelizmente, porque muitos perce‑
beram o “filão mercadológico” que 
este gênero representa e o retorno 
financeiro que ele oferece.

Tal afirmativa pode ser observada 
em uma visita a livrarias tradicionais 
que criaram um local exclusivo para 
este tipo de literatura. Na verdade, 
neste tipo de estabelecimento, é co‑

mum notar uma verdadeira mistura de 
gêneros, onde os espíritas convivem 
lado a lado com os de autoajuda, es‑
piritualistas, etc.

Não há muito a se fazer quando 
os livros são vendidos em estabe‑
lecimentos comerciais (podemos, 
claro, manifestar nossa opinião com 
o vendedor, gerente da loja ou deixar 
uma sugestão, mas nada muito além 
disso). Porém, quando o assunto é a 
Casa Espírita (ou o órgão que repre‑
senta o movimento espírita) há que 
se tomar certos cuidados para evitar 
o desvirtuamento doutrinário.

Em virtude da importância de dis‑
cutirmos esse assunto, daremos início 
ao enfoque sobre o livro espírita em 
nosso primeiro suplemento de 2013, 
continuando na próxima edição deste 
jornal. Como sempre, aguardaremos 
comentários e sugestões de nossos 
queridos leitores.

Como podemos identificar o li-
vro espírita?

Essa pergunta pode parecer óbvia, 
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mas não é bem assim. Nem todo livro 
que é psicografado ou que se propõe 
tratar de um tema doutrinário, neces‑
sariamente é uma obra espírita. Para 
que o livro seja considerado espírita de 
fato, ele precisa estar em consonância 
com a base deixada pelo Codificador 
Allan Kardec. Isto é, se houver algo 
na obra que conflite com os ensina‑
mentos da Codificação, devemos ficar 
sempre com Kardec, independente de 
quem escreveu a obra que apresenta 
informações diferentes das contidas 
na Codificação.

Isso significa que nenhum autor 
ou obra dispensa avaliação segundo 
a base doutrinária?

Exatamente. Vale lembrar que as 
obras de Allan Kardec são fruto de 
trabalho em equipe entre um Plano 
Espiritual Superior e encarnados pre‑
parados para a missão de trazer à luz a 
Doutrina Espírita – entre eles destaque 
para Allan Kardec.

Os autores espíritas confiáveis, 
aliás, sempre se baseiam nos ensina‑
mentos do Codificador para embasar 
seus apontamentos e reconhecem esse 
parâmetro como sendo necessário, 
submetendo‑se a ele sem constrangi‑
mento algum.

E por que as obras da Codificação 
são aceitas como referência para 
o Espiritismo?

Porque elas foram fruto de traba‑
lho em equipe, como colocamos na 
questão anterior, mas também porque 

Kardec seguiu critérios rígidos para 
obtê‑las. Ele planejava criteriosa‑
mente as reuniões e as perguntas que 
faria aos Espíritos Superiores, utili‑
zava médiuns variados (de grupos 
distintos) comparando as respostas 
de cada um e aceitando aquelas que 
eram iguais em seu conteúdo e cujas 
respostas passavam pelo “crivo da ra‑
zão”. Se havia dúvidas, aprofundava 
a pesquisa até estar convencido (pelo 
bom‑senso) de que aquele ensina‑
mento era correto.

Além disso, ao lermos suas páginas 
e avaliarmos racionalmente, perce‑
bemos que elas compõem o melhor 
e mais completo acervo de informa‑
ções doutrinárias que, mesmo tendo 
sido escritas no século 19, mantêm‑
‑se atuais.

Além das obras kardequianas há 
outras que devem ser estudadas para 
formar uma boa base doutrinária?

Existem muitos autores e obras que 

são considerados clássicos e, portanto, 
de leitura obrigatória para formar nos‑
so conhecimento sobre o Espiritismo. 
Entre eles destacamos Léon Denis, 
Yvonne Pereira, Herculano Pires, Her‑
mínio Miranda e várias psicografadas 
por Chico Xavier. 

O Espiritismo proíbe a leitura de 
algum livro ou autor?

Jamais, isso seria uma interferência 
no livre‑arbítrio, o que é inadmissível. 
As pessoas devem ser livres para ler 
o que acharem mais adequado. Co‑
nhecendo a base doutrinária, porém, 
ela terá condições de avaliar se o 
conteúdo da obra é mesmo espírita e, 
em caso negativo, poderá “separar o 
joio do trigo”.

Convém lembrar que, para saber‑
mos se a obra é boa ou não, preci‑
samos ter acesso ao seu conteúdo e 
usar nosso conhecimento para fazer 
a avaliação.

As Casas Espíritas devem usar o 
livro para obter renda e garantir a 
realização de suas atividades?

Lamentavelmente, muitas institui‑
ções têm seguido esse caminho e, na 
ânsia de obter verbas, acabam come‑
tendo alguns equívocos.

A Casa Espírita (ou órgão) deve 
entender que o objetivo de uma Li‑
vraria dentro da Casa Espírita deve 
ser a correta divulgação da mensagem 
espírita. Abrir mão desse princípio 
pode causar sérios problemas à Dou‑
trina Espírita.



Janeiro/Fevereiro de 2013 Dirigente Espírita

11

Quais seriam esses problemas?
Para uma pessoa que está chegan‑

do à Casa Espírita e não tem conhe‑
cimento doutrinário (ou tem muito 
pouco), todo livro vendido dentro 
da instituição é espírita. Ela não está 
preparada para discernir entre o que 
é Espiritismo e o que não é, podendo 
assimilar um conceito errôneo e, até 
mesmo, divulgá‑lo. E para ela, estará 
agindo corretamente, afinal, a Casa 
Espírita da qual faz parte disponibi‑
lizou a obra.

Mas se a pessoa estiver mesmo 
interessada conseguirá o livro de 
qualquer forma e a instituição dei-
xará de ganhar com a venda.

Mas ganhará com o fato de estar 
agindo de forma ética e responsável 
– deveres de todos os que atuam pela 
Casa e Causa Espíritas.

Como fazer para ter uma Livra-
ria que atenda bem o público e não 
comprometa a Doutrina?

O ideal é formar uma equipe para 
avaliar as obras e selecionar aquelas 
que não possuam erros doutrinários, 
podendo ser comercializadas. Diante 
do grande número de editoras e títu‑
los disponíveis, é possível atingir um 
resultado bastante satisfatório, com 
variedade de títulos e gêneros, agra‑
dando o público e até mesmo gerando 
receitas. 

Para garantir a qualidade da ini‑

ciativa, porém, faz‑se necessário 
investir parte da verba na renovação 
constante do estoque, garantindo o 
interesse do frequentador nos servi‑
ços da Livraria. 

Cada livro deve ser avaliado por 
apenas uma pessoa?

O ideal é que pelo menos três 
pessoas leiam e troquem impressões 
sobre o seu conteúdo, evitando que a 
opinião pessoal decida se determinada 
obra é adequada ou não ao estoque da 
Casa. Esse trabalho é importante para 
a instiutição e extremamente útil como 
fonte de estudo para os que participam 
desse processo.

Havendo interesse e possibilidade, 
a troca de informações pode (deve) 
ser estendida para equipes de outras 
sociedades espíritas, em um trabalho 
conjunto que promoverá conhe‑
cimento e estreitamento de laços 
de amizade.

Onde deve  ser loca l izada 
a Livraria?

O ideal é que fique fora do salão 
onde se realizam as palestras, evitando 
burburinhos em horários inadequa‑
dos, mas se não houver outro espaço, 
há que se estabelecer um horário de 
funcionamento para que os serviços 
sejam suspensos enquanto durar a 
atividade doutrinária.

A montagem requer estan-
tes especiais?

Se o orçamento da sociedade 
espírita permitir a aquisição de mó‑
veis específicos para exibição dos 
produtos será um grande passo para 
a divulgação. Neste caso, deve‑se 
pesquisar todos os modelos existentes 
no mercado levando em conta preço, 
tamanho, durabilidade e, claro, o perfil 
da instituição. 

Uma visita a livrarias renomadas 
para ver a forma de exposição e tipo 
de móveis que utilizam também é 
uma boa opção antes de decidir pela 
compra. E, dependendo do orçamento, 
vale a pena uma busca por móveis 
usados (mas em bom estado).

E se não houver verba para com-
pra de móveis específicos?

Use a criatividade e crie um can‑
tinho aconchegante onde as obras 
possam ser bem visualizadas e, ao 
mesmo tempo, preservadas ao máximo 
de possíveis estragos. Móveis usados, 
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com uma boa reforma, podem se trans‑
formar em belos exibidores de livros.

Havendo possibilidade, pode ha‑
ver música ambiente ou, até mesmo, 
uma televisão exibindo imagens in‑
teressantes. Trabalhando em equipe, 
certamente, muitas ideias surgirão 
para criar um espaço agradável e que 
atraia o público.

Só isso é suficiente para atrair 
o público?

Não. A prova disso é que há Casas 
Espíritas com espaços lindos e exten‑
sos destinados à Livraria e, nem por 
isso, são sucesso de venda. O público 
precisa saber que existe uma Livraria, 
qual o horário de funcionamento e ao 
visitá‑la precisa ser bem atendido. Um 
sorriso, pessoas devidamente prepara‑
das para dar as informações corretas, 
preços convidativos e variedade de 
obras são alguns pontos essenciais 
e que resultarão no retorno (ou não) 
dos clientes.

Existem serviços que podem ser 
oferecidos ao público?

Vários. Um deles é o serviço de 
encomenda, onde o cliente pode pedir 
a obra que não encontrou na Livraria 

(desde que de acordo com a base dou‑
trinária) e retirar em dia previamente 
estabelecido. Sugestão de livros se‑
parados por gêneros literários podem 
ser úteis no momento de escolher o 
título. Pacotes bonitos para valorizar 
o presente também é algo interessante 
e, praticamente, sem custo algum.

Promoções são válidas?
Bastante comum no comércio 

em geral, as promoções devem ser 
incluídas nas ações destinadas a 
movimentar a Livraria. Elas podem 
ser feitas em datas especiais (Dia das 
Mães, dos Pais, das Crianças, Natal), 
com obras que estejam com pouca 
saída ou estejam com o visual pouco 
atrativo ou, ainda, com livros que 
foram reeditados e cujas capas foram 
modificadas. O ideal é que haja um 
planejamento que permita uma divul‑

gação ampla que atinja todo o público 
da Casa Espírita.

Deve haver espaço para li-
vros infantojuvenis?

Certamente, afinal, crianças e jo‑
vens devem ser estimulados a lerem. 
O ideal é que haja um espaço exclu‑
sivo para obras dedicadas a essas 
faixas etárias. As que são destinadas 
às crianças devem estar em um local 
mais baixo, facilitando a visualiza‑
ção e manuseio dos títulos – criança 
escolhe livro com as mãos e não com 
os olhos.

Em ambos os casos, porém, é im‑
prescindível que haja avaliação dos 
livros, evitando disponibilizar os que 
não possuem qualidade doutrinária e/
ou literária – infelizmente, há muitos 
livros infantojuvenis espíritas que 
deixam a desejar.
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Conselho Administrativo e Conselho 
Deliberativo Estadual se reúnem para troca de 

informações e novas propostas de trabalho
Secretaria – use@usesp.org.br 

A União das Sociedades Espíritas do Es‑
tado de São Paulo (USE SP) reuniu em 9 de 
dezembro de 2012, na sede cultural da insti‑
tuição no bairro do Brás, capital paulista, seu 
Conselho Administrativo (CA) e seu Conselho 
Deliberativo Estadual (CDE). Estiveram pre‑
sentes pelo CA as seguintes USEs Regionais: 
Baixada Santista, Bauru, Cachoeira Paulista, 
Campinas, Grande ABC, Jaú, Jundiaí, Marília, 
Presidente Prudente, São Paulo e Sorocaba. 
Já no CDE marcaram presença o Instituto 
Espírita de Educação (Sociedade especia‑
lizada) e os órgãos: Distritais Brás/Moóca, 
Casa Verde, Ibirapuera, Jabaquara, Pinheiros, 
Pirituba, São Miguel Paulista, Santana e Ta‑
tuapé; Intermunicipais ou Municipais Embu 
das Artes, Guarulhos, Americana, Araras, 
Brotas, Campinas, Franca, Itanhaém, Itapeva, 
Itu, Jaú, Lins, Mauá, Mogi Mirim, Piracicaba, 
Praia Grande, Rio Claro, Santos, São Caetano 
do Sul, Santo André e São Joaquim da Barra.

Visando discussões sobre o trabalho 
executado no ano de 2012 e aprovação de 
planos de trabalho para o próximo período, 
a pauta do encontro englobou ações execu‑
tadas pela instituição e ofereceu informações 
colhidas no Conselho Federativo Nacional 
(CFN – FEB), nos Encontros Fraternos onde 
a Diretoria da USE SP se locomove até as 
variadas regiões paulistas, aproximando‑se 
ainda mais das lideranças e conhecendo de 
perto os trabalhos executados em cada uma 
delas, bem como a realidade e necessidade 
do movimento em cada ponto de um esta‑

do grande geográfica 
e culturalmente.

A Presidente Jú‑
lia Nezu informou, 
entre outros, que a 
Federação Espírita 
Brasileira realizará 
o 4º Congresso Espí‑
rita Brasileiro, entre 
11 e 13 de abril de 
2014, que acontece‑
rá simultaneamente 
em 4 regiões: Belo 
Horizonte (região 
Centro); Fortaleza 
(região Nordeste); 
Manaus (Região Nor‑
te) e Campo Grande 
(Região Sul, onde está incluído São Paulo) e 
terá como tema central “O Evangelho segun‑
do o Espiritismo: 150 anos de esclarecimento 
e consolação”. A importante data também 
será lembrada com uma edição especial de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan 
Kardec, (a ser lançada ainda em 2013), fruto 
de uma parceria entre a FEB e as 27 Federa‑
tivas estaduais.

Foi formada uma comissão central do 
Congresso que terá a coordenação do As‑
sessor do CFN José Antonio Luiz Balieiro 
(Presidente da USE de Ribeirão Preto e ex‑
‑Presidente da USE) e como membros o Vice‑
‑Presidente da FEB Geraldo Campetti Sobri‑
nho, o Secretário geral interino do CFN da 

FEB Roberto Versiani 
e os secretários das 
Comissões Regio‑
nais correspondentes.

Foi informado, 
ainda, que a USE será 
a anfitriã da reunião 
da Comissão Regio‑
nal Sul do CFN da 
FEB, planejada para 
28 de abril de 2013, 
onde estarão presentes 
representantes dos es‑
tados do Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Rio de 
Janeiro, Santa Catari‑

na e São Paulo, para trocar experiências e re‑
latar as ações e particularidades de cada local 
representado. Na ocasião, além da Diretoria 
Executiva, estarão presentes os Diretores de 
Departamento da USE, que apresentarão os 
trabalhos executados em cada setor.

A ocasião serviu também para a prestação 
de contas da área financeira e a apresentação 
da previsão orçamentária para 2013, bem 
como o estabelecimento da Contribuição 
Social para o ano de 2013, valor essencial 
para a realização de todas as atividades da 
federativa paulista. O valor da anuidade foi 
fixado pela CA em R$ 190,00 a ser pago em 
janeiro de 2013, ou em duas parcelas semes‑
trais no valor de R$ 100,00 cada ou, ainda, 
em 4 parcelas de R$ 55,00 cada uma.

A Diretoria Executiva apresentou um ba‑
lanço das atividades realizadas em 2012, en‑
tre elas cursos, oficinas, encontros fraternos, 
melhorias no patrimônio, trabalho ativo para 
atualização de dados de todas as instituições 
espíritas paulistas e alterações no mapa de 
divisão territorial visando maior facilidade 
de trabalho às cidades envolvidas.

16º Congresso Estadual de Espiritismo, 
em Santos, foi divulgado pela Comitiva 
de Santos com apresentação de vídeo 

sobre a bela cidade sede do evento

Cerca de 80 pessoas, provenientes da 
capital e do interior, representando os mais 

A Presidente da USE, Júlia Nezu, abre encontro de lideranças

Vista parcial do público presente
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de 100 órgãos que compõem a USE, dis‑
cutiram rumos para os próximos anos de 
trabalho. Nesse contexto, de forma demo‑
crática, foi definida a equipe organizadora 
do 16º Congresso Estadual de Espiritismo a 
ser realizado em abril de 2015, em Santos, 
tendo a Diretoria Executiva da USE SP e 
dois representantes do CDE, dois do CA, um 
de entidade especializada, representantes da 
USE Regional baixada Santista e da USE 
Intermunicipal de Santos (essas duas últimas, 
responsáveis pela infraestrutura do evento).

A comitiva da cidade sede, aliás, brindou o 
público com um animado vídeo mostrando os 
pontos turísticos da cidade praiana, iniciando 
o convite para que os espíritas paulistas parti‑
cipem do importante evento. Caberá à equipe, 
sob o comando da Diretoria Executiva da 
Estadual, definir tema, formato, expositores, 
logomarca e outros itens do evento.

Os presentes souberam, ainda que está em 
andamento um projeto de reforma do Centro 
Cultural USE, prédio situado no tradicional 
bairro do Brás, que tem por objetivo o en‑
quadramento em lei de incentivo fiscal es‑
tadual e posterior arrecadação de verba com 
empresas privadas que, em troca, poderiam 
descontar as doações no ICMS. Faz parte do 
projeto melhorias no térreo e primeiro andar 
do prédio com vistas a preparar o espaço 
para servir de cinema e teatro, onde ações 
culturais espíritas serão desenvolvidas pelo 
movimento estadual.

USE apresenta seu Plano de  
Trabalho para 2013

Uma das partes mais aguardadas pelo 
público presente foi a apresentação do Plano 
Geral de Trabalho (PGT) 2013 da USE Esta‑
dual São Paulo, com as reuniões, encontros 

e atividades de cada 
departamento para o 
ano que virá. Presen‑
tes, os departamentos 
tiveram espaço para 
relato sobre as ativi‑
dades do setor, reali‑
zadas no decorrer do 
ano que ora se finda, 
bem como expor seu 
planejamento futuro.

Pela Assistência 
e Promoção Social, 
Aylton Paiva, refor‑
çou que os cursos 
da área podem ser 
levados a todos os ór‑
gãos da USE, sempre 
privilegiando debates 
sobre o tema e promovendo reflexões que 
promovam o aperfeiçoamento dos servi‑
ços que as Casas Espíritas oferecem aos 
menos favorecidos que buscam na Casa 
Espírita auxílio (material e espiritual) para 
suas necessidades.

Já o Departamento de Infância, relatou o 
trabalho que vem desenvolvendo desde 2006, 
oferecendo cursos, oficinas, apoio e cursos 
à distância e outras ações que têm por meta 
preparar os tarefeiros para atuarem neste 
setor nas instituições espíritas, bem como 
conscientizar os dirigentes em relação a ur‑
gência de ter um trabalho de qualidade e que 
leve a mensagem espírita aos mais jovens. 
Nesse sentido, os resultados obtidos vêm 
se consolidando, sendo que as informações 
elaboradas pelo departamento atingem o 
público espírita em São Paulo e, até mesmo, 
em outros estados e países (através do uso 
da Internet).

O Atendimento Espiritual na Casa Es-
pírita é um trabalho de suma importância, 

uma vez que envolve 
a correta recepção 
dos que chegam ao 
Centro Espírita, o for‑
mato de atendimento 
que deve ser prestado 
aos que desejam so‑
luções para os mais 
variados problemas 
enfrentados (família, 
vícios, trabalhos ma‑
teriais, etc) e, ainda, 
o estímulo à prática 
de “O Evangelho no 
Lar”.

Pela Mocidade 
foram apresentadas 
as ações desenvol‑

vidas e que se constituem em eventos que 
reúnem os jovens para confraternização e 
estudo doutrinários. Kátia Penteado frisou 
ao público presente que o setor está dispo‑
nível para realização de cursos que formem 
monitores para o Estudo Sistematizado 
da Doutrina Espírita e que esta iniciativa 
já vem sendo realizada com sucesso. Por 
Estudo e Educação da Mediunidade foi 
informado que a equipe já está elaborando 
os próximos cursos e oficinas que serão 
oferecidos a todo o Estado. As novidades 
do site, bem como dados relacionados ao 
jornal Dirigente Espírita foram citados pelos 
responsáveis por Comunicação, equipe que 
reúne trabalhadores com experiências varia‑
das na área. Já os departamentos de Artes, 
Educação e Família, Eventos, Orientação 
Jurídica e Relações Públicas estiveram na 
pauta com a demonstração da forma de ação 
e importância de cada um deles para a USE 
e os seus órgãos.

Todos os órgãos da USE presentes recebe‑
ram um CD contendo o Plano de Trabalho da 
USE para 2013, o Plano de Trabalho para o 
Movimento Espírita Brasileiro para o quin‑
quênio 2013‑2017, aprovado na última reu‑
nião ordinária do CFN da FEB, relatório de 
atividades da USE entregue no CFN, relatório 
de atividades de outras federativas estaduais, 
relatório das áreas das Comissões Regionais 
do CFN e outras informações.

O sucesso do encontro – finalizado com 
almoço e distribuição de kit com informa‑
ções diversas – foi medido pela aprovação 
dos presentes. “Como sempre, as reuniões 
injetaram ânimo para continuarmos firmes 
na divulgação do Espiritismo, com base em 
orientações seguras oferecidas pela fede‑
rativa de nosso estado”, afirmou Rogério 
Pinheiro, da USE Itapeva, parabenizando a 
equipe que organizou o evento.

Público em um dos momentos de aprovação dos temas 
apresentados pela Diretoria Executiva da USE

Comitiva de Santos apresenta vídeo sobre a cidade que  
sediará o próximo Congresso Espírita Estadual
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ASSISTêNCIA ESPIRITUAL
Wladisney Lopes

atendimentoespiritual@usesp.org.br

Dentro das responsabilidades do Aten‑
dimento Espiritual está a explanação do 
Evangelho à Luz da Doutrina Espírita, 
que deve ser feita em uma reunião pública 
de maneira programada. Sua finalidade 
é analisar e expor ao público presente, 
de forma clara e objetiva, o conteúdo 
de O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
destacando os ensinamentos morais do 
Evangelho. O palestrante deve ter muito 
claro que a mensagem que transmitimos 
tem a visão da Doutrina Espírita, não 
sendo portando uma pregação evangélica 
ou religiosa.

Deve ter como objetivo Consolar e 
Esclarecer, mostrando que todo erro 
pode e será reparado. Os participantes 
desse processo são: um dirigente para 
iniciar, coordenar e encerrar a reunião; 
um colaborador para fazer a leitura de 
harmonização e/ou preces; um expositor 
já determinado e o público que busca 
o esclarecimento e o consolo à Luz da 
Doutrina Espírita.

Recomenda‑se que a explanação não 
ultrapasse 30 minutos e que seja elabo‑
rado um programa mensal, trimestral 
ou anual para as palestras realizadas, 
realizando ampla divulgação do tema e 
do expositor. O expositor escalado deverá 
receber o tema com antecedência para 
possibilitar seu estudo e preparação, com 

linguagem adequada ao público a que 
se destina.

Os Dirigentes da Casa Espírita devem 
selecionar e capacitar, continuamente os 
colaboradores que tenham perfil adequado 
para a tarefa: conhecimento doutrinário, 
facilidade para falar em público, maturi‑
dade emocional, alegria e segurança. Caso 
o palestrante seja convidado, deve‑se con‑
vidar apenas pessoas reconhecidamente 
espíritas e conhecidas dos dirigentes da 
Casa, para não proporcionar, inadver‑
tidamente, apresentações de princípios 
contrários aos postulados espíritas.

EDUCAçãO E FAMíLIA
Adalgiza Balieiro

educacao@usesp.org.br

No encontro de diretores de Depar‑
tamentos da USE, realizado no dia l 
de dezembro em sua sede em Santana, 
foram iniciadas as conversações sobre 
as orientações para os planos de trabalho 
dos departamentos, agora ajustados às 
diretrizes propostas pelo CFN da FEB 
para o período de 2013‑2017. 

Na primeira etapa desse encontro foi 
acordado que os departamentos trariam, 
para o próximo encontro em 5 de janeiro 
de 2013, seus planos de trabalho, consi‑
derados pilares insubstituíveis das ações 
de acolhimento, consolo e esclarecimento 
que a Casa Espírita busca desenvolver. 

A grande diversidade com que as 
ações espíritas se expandem em nosso 
estado, e não somente nele, atendendo à 
grande demanda da população, suscitou 
a necessidade do fortalecimento da Casa 
Espírita, através do fortalecimento dos 
seus departamentos. 
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O CFN da FEB acompanhando os 
fatos, propõe que os departamentos se 
fortaleçam, mantendo a unidade de suas 
ações, orientada pela trilogia “acolher”, 
“consolar” e “esclarecer”. Comungando 
os mesmos ideais, materializados na 
diversidade de suas tarefas, os departa‑
mentos formarão o “feixe” inquebrantá‑
vel na sustentação da nova ordem social 
proposta pelo trabalho Espírita. 

Compreende‑se que as ações desen‑
volvidas pelos departamentos, nem por 
autonomia ou especificidade, lhes permi‑
tem destoar da identidade Espírita da Casa 
que as abrigam, razão pela qual torna‑se 
necessário orientar suas ações unindo‑as 
em torno de ideais comuns. 

Esse o grande desafio que nos é pro‑
posto; em contrapartida, a certeza do 
aprendizado nos é garantida.

Se você é Diretor de Departamento de 
sua Casa Espírita e, mesmo não sendo, 
deseja participar dos trabalhos de sua 
Casa Espírita ou se informar como pode 
ajudar nas tarefas, participe de nossas 
reuniões. 

EDUCAçãO ESPíRITA DA 
INFâNCIA

Martha Rios Guimarães
infancia@usesp.org.br

Pais e responsáveis são os principais 
Educadores dos Espíritos que foram 
colocados sob seus cuidados na atual 
existência. Como dizem os Espíritos 
amigos, trata‑se de uma missão impor‑
tantíssima e que todos têm condições 
de desempenhar à altura, desde que se 
esforcem para tal. Não é tarefa fácil, 
porém. Ao nascer o Espírito não traz 
consigo um manual de instruções que 
oriente seus pais quanto a melhor for‑
ma de agir, mas com acertos e erros, é 
possível encontrar o caminho.

Neste ano que começa sugerimos que 
os Dirigentes incluam, entre os temas 
a serem debatidos nas Casas Espíritas, 
palestras (ou iniciativas similares) que 
demonstrem os benefícios de colocar 
a mensagem espírita na vida dos mais 
novos. E, obviamente, que se preparem 

adequadamente para receber o público 
infantil, possibilitando‑lhes o conheci‑
mento doutrinário que, certamente, fará 
todo diferença em sua caminhada.

Para ajudar, levantamos aqui alguns 
argumentos que podem convencer os 
pais a cumprirem seu papel de educar 
à luz da Doutrina Espírita, levando os 
filhos às reuniões espíritas para infância; 
o conhecimento doutrinário possibilita a 
formação de seres mais conscientes e ca‑
pacitados a dirigir sua vida rumo ao bem; 
dentro da Casa Espírita a criança encontra 
um ambiente seguro e faz amizade com 
quem tem contato com a mensagem espí‑
rita; a convivência com Educadores bem 
preparados possibilita aos menores terem 
alguém em quem confiar nos momentos 
de dificuldade. Em outras palavras, a ativi‑
dade de Educação Espírita Infantojuvenil 
pode transformar‑se em importante ajuda 
aos pais que têm a sublime (e complexa) 
missão de educar seu rebentos.

ESTUDO SISTEMATIZADO 
DE DOUTRINA ESPíRITA 

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

O ESDE é um programa de estudo que 
pode ser implantado em todas as Socieda‑
des Espíritas, independentemente de seu 
tamanho. É necessário apenas um espaço 
para que o grupo de estudos se reúna e de 
companheiros que se disponham a coor‑
denar o trabalho. É muito simples mesmo, 
e os resultados são surpreendentes.

Já preparamos a agenda 2013,  que 
você confere a seguir. Os cursos para 
preparação de monitores de ESDE acon‑
tecerão em São Paulo, em 3 de fevereiro; 
em Taubaté, no dia 24 de fevereiro e na 
cidade de São Vicente em 5 de maio de 
2013. Já o 5º Encontro Paulista de Mo‑
nitores de ESDE será em São Paulo, nos 
dias 12 e 13 de outubro de 2013.

As USE’s intermunicipais e regionais 
trabalham ativamente para implantarem 
este programa de estudos nas sociedades 
das suas áreas de atuação. Com isso, os 
grupos de ESDE surgem em todo o estado 

de São Paulo e, em consonância com este 
cenário, o 5º Encontro Paulista de Monito‑
res de ESDE terá o objetivo de propiciar a 
troca de experiências entre estes núcleos 
de estudos.

Prepare‑se para poder participar. A 
programação do evento será divulgada 
no próximo número deste jornal.

Mais informações sobre os eventos 
acima podem ser obtidas por intermédio 
do e‑mail e telefone abaixo informados.

Como implantar o ESDE? Para escla‑
recer suas dúvidas sobre o ESDE e como 
implantá‑lo, procure este departamento 
por intermédio do e‑mail use@usesp.
org.br ou pelo telefone (11) 2950.6554, 
ou ainda visite os sites: www.febnet.org.
br e www.usesp.org.br.

RELAçõES PúBLICAS E 
INSTITUCIONAIS

Merhy Seba
rpi@use.com.br

Ao reiniciar as nossas atividades de rela‑
cionamento com os diversos públicos que 
fazem parte do universo de um centro espí‑
rita, a primeira coisa que nos vem à mente 
é o que realizamos no ano que passou.

Esse balanço é necessário fazer para 
que retomemos as atividades a partir da 
última ação desenvolvida. Na verdade, 
não há interrupção no processo de co‑
municação, por que estamos mudando o 
calendário. A vida da instituição continua.

Todavia, uma providência é importan‑
te: elaborar um plano de ação que oriente 
a atividade comunicacional durante 2013, 
respondendo às perguntas: O que, Como, 
Quando, Onde fazer, Por quanto tempo 
fazer? Obviamente, cada casa espírita 
tem o seu “modus operandi” próprio, mas 
esses itens servem para nos lembrar das 
etapas de um planejamento ideal.

Nunca é demais dizer sobre a impor‑
tância das casas espíritas estabelecerem 
comunicação contínua com os diversos 
públicos que lhe dizem respeito: o interno 
e o externo, tendo em vista que a infor‑
mação gera reunião, união, engajamento 
e integração de esforços e interação entre 
os colaboradores e frequentadores.
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Lançamento
da Editora EME

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

Quando pessoas são anjos
jamiro dos santos Filho

autoajuda 
• 15x15 cm • 72 páginas • R$ 19,50

Com um projeto cuidadosamente prepa-
rado, esta obra expressa sentimentos por 
meio de palavras e encantadoras ima-
gens. É um livro-presente espírita que 
serve para qualquer ocasião.

Contrata-se
reVIsor De teXtos

A Editora EME está contratando freelancer para 
revisão de livros espíritas, com pagamento por lau-
da de revisão.

Tratar com Matheus ou Letícia, enviando currí-
culo para o e-mail editoraeme@editoraeme.com.br 
ou pelo fone (19) 3491-7000.

Um quadro mural, um boletim interno 
ou mesmo ou m programa radiofônico ou 
televisivo, bem como um site na Internet, 
todos esses meios são indispensáveis para 
transmitir informações, orientações e 
divulgações pertinentes aos objetivos do 
Espiritismo e da Casa Espírita, seja no 
campo doutrinário ou promocional.

Nesse aspecto, o Departamento de Re‑
lações Públicas e Institucionais se coloca 
à disposição para colaborar. Escreva‑nos, 
compartilhe seus sonhos e experiências.

SERVIçO DE ASSISTêNCIA 
E PROMOçãO SOCIAL 

ESPíRITA
Aylton Paiva

sapse@usesp.org.br 

O Conselho Federativo Nacional da 
FEB aprovou em sua reunião ordinária, 
em Brasília, dia 10 de novembro de 2012, 
o Plano de Trabalho para o Movimento 
Espírita Brasileiro  para o próximo quin‑
quênio: 2013 a 2017.

O Plano surgiu das contribuições das 
Comissões Regionais: Norte, Nordeste, 
Centro e Sul, que, por sua vez, trouxe‑
ram as contribuições, apresentadas, em 
suas reuniões, pelas Federações que as 
compõem. Portanto, um plano que reflete 
as preocupações, metas e meios do movi‑
mento espírita brasileiro.

Esse Plano apresenta  os seguin‑
tes elementos:

“1. DIRETRIZES DE AçãO: Definem 
as prioridades institucionais de caráter 
geral e abrangentes.

2. OBJETIVOS: Estabelecem o que o 
Movimento Espírita deverá alcançar ao 
longo do período proposto.

3. AçõES E PROJETOS:  Propõem as 
atividades operacionais para a execução 
do Plano de trabalho.  As ações e projetos 
poderão ser realizados pelas instituições 
espíritas do Brasil – especificamente 
as Entidades Federativas Estaduais, os 
Órgãos de Unificação e as Áreas das Co‑
missões Regionais do CFN –, de confor‑
midade com as suas finalidades e no seu 
âmbito de ação, com o apoio da Federação 
Espírita Brasileira, e ter o seu desenvol‑
vimento acompanhado nas Reuniões do 
Conselho Federativo Nacional e de suas 
Comissões Regionais.

Recomenda‑se estimular a apresenta‑
ção e o estudo deste Plano de Trabalho 
em todas as reuniões dos Órgãos  de 
Unificação e nas Instituições Espíritas.

4. Presta‑se à operacionalização de 
ações de acompanhamento e avaliação 
do Plano de Trabalho. “ (1)

Com fundamentação nesse Plano, a 
Área do Serviço de Assistência e Pro‑
moção Social Espírita nas Comissões 
Regionais apresentou o seu Plano de 
Trabalho, que tem a sua fundamentação 
doutrinária própria  e estabeleceu as se‑
guintes Diretrizes:

“1 – A difusão da Doutrina Espírita 
como instrumento de Promoção Social;

2. A adequação do Centro Espírita 
para atendimento das suas ativida‑
des assistenciais;

3.  A ampliação das possibilidades  de 
atendimento assistencial dentro do Movi‑
mento Espírita;

4. A capacitação para o serviço de 
assistência e promoção social espírita;

5. A participação na sociedade;
6. A união dos espíritas e a unifi‑

cação do Movimento Espírita na área 
do SAPSE.

Para cada Diretriz há: a) os objetivos 
específicos; b) justificativa e c) ações. “ (2)

Por consequência, o Departamento de 
Assistência Social da USE S. Paulo en‑
campa o Plano de Trabalho para o Serviço 
de Assistência e Promoção Social Espí‑
rita – SAPSE – Nacional para aplicá‑lo, 
dentro das possibilidades e características 
especiais, no âmbito do Movimento Espí‑
rita do Estado de São Paulo.

Referência:
Plano de Trabalho para o Movimento 

Espírita  Brasileiro ( 2013 a 2017). Fe‑
deração Espírita Brasileira – Conselho 
Federativo Nacional – CFN.

Plano de Trabalho para o Serviço de 
Assistência  e Promoção Social Espírita 
– SAPSE. FEB‑CFN – Comissões Regio‑
nais – Área do Serviço de Assistência e 
Promoção Social – SAPSE.

O plano de trabalho para o movimen‑
to espírita do quinquênio 2013‑2017 
encontra‑se completo no site da USE 
www.usesp.org.br e no site da FEB www.
febnet.org.br
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EVANGELHO NO LAR
Pergunta: O que fazer quando um dos 

participantes da reunião do Evangelho no 
Lar percebe a aproximação de um Espírito 
querendo se comunicar? 

Resposta: Não se recomenda qualquer ma‑
nifestação espiritual na reunião do Evangelho 
no Lar; é importante que se evite que a reunião 
se transforme em mediúnica. É certo que os 
Espíritos ligados à família estejam presentes 
e até queiram se comunicar, mas devemos 
evitar essa situação e ficar somente no campo 
das intuições e inspirações que podem ser 
relatadas no final da reunião, antes da prece 
final. Se relembrarmos a finalidade da reunião 
do Evangelho no Lar e no Coração iremos 
verificar que, na sua origem, com Jesus e os 
discípulos na Galileia (veja “Jesus no Lar”, de 
Neio Lúcio), essa prática era consagrada ao es‑
tudo dos ensinos de Jesus ao colegiado cristão  
e à prática desses ensinos na vida de relação. 
Não há registro de comunicações espirituais.

Pergunta: Diante de tanta violência em 
nossa sociedade, como o Evangelho no lar 
pode contribuir para serenar os ânimos em 
nossos familiares?

Resposta: A reunião de estudo e reflexões 
sobre do Evangelho de Jesus em família, é 
uma certeza da comunhão com os Bons Es‑
píritos que auxiliam e protegem os lares, na 
medida da necessidade e, sobretudo, do me‑
recimento de cada um. É certo que esse surto 
de violência que atinge a sociedade pode nos 
impressionar e gerar grandes preocupações e 
nos desviar momentaneamente dos assuntos 
espirituais. Independentemente da proteção 
espiritual, devemos fazer a parte que nos 
compete, como recomenda Jesus: Vigiai e 
Orai.  Esses dois imperativos ensinados por 
Jesus nos dá a postura ideal que devemos 
adotar e manter na vida de relação, em socie‑
dade e, na intimidade de nossos lares. Esses 
acontecimentos não ocorrem por casualidade. 
Ninguém é atingido por uma bala perdida por 
acaso. Assaltos e sequestros e outras formas de 
violência a que estamos assistindo e, eventual‑
mente, participando, são efeitos de uma causa 
que, se não está no presente, está no passado 
das criaturas, entre as quais nos encontramos.  

Pela condição moral da Terra, caracterizada 
pela predominância de dor e sofrimento – 
portanto um Planeta de expiação em fase de 
transição para regeneração – temos sim, que 
orar muito pelos que sofrem e, principalmente, 
por aqueles que causam sofrimentos, tanto 
encarnados, como desencarnados. Todavia, 

não basta orar para que nos livremos de 
tentações e dos erros do passado. Os Bons 
espíritos nos inspiram e tentam ajudar, mas, 
a ação de cada um no sentido de fazer o bem 
à Humanidade, a começar por sua família e 
procurar a autotransformação moral, são fato‑
res fundamentais para abrandar a lei de Causa 
e Efeito. A Doutrina Espírita nos ensina que a 
prece não altera o curso de nossas provas, mas 

aumenta a nossa fé, nos dá força, coragem, 
ânimo e incentivo para enfrentar com digni‑
dade os desafios – por vezes, fruto de nossa 
própria escolha no processo de nosso resgate 
de erros  do passado. 

Importante é confiar no Pai, agir e orar, 
pois Ele nos ama e tudo nos concede para 
que alcancemos a nossa felicidade relativa, 
aqui, na Terra.

O

Merhy Seba – rpi@usesp.org.br



Janeiro/Fevereiro de 2013 Dirigente Espírita

19

Edição comemorativa de O Evange-
lho Segundo o Espiritismo

Como parte das comemorações dos 
150 anos de publicação de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, a Federação Es‑
pírita Brasileira em parceria com todas 
as federativas estaduais está publicando 
uma edição especial, em formato grande 
16 x 23 cm, 424 páginas, capa colorida, 
tradução de Guillon Ribeiro e terá o pre‑
ço de capa de R$7,50 cada exemplar. O 
livro impresso deverá chegar na USE no 
final de fevereiro ou março de 2013. As 
federativas farão a distribuição do livro 
em seus estados e no Estado de São Paulo 
os pedidos deverão ser encaminhados à 
federativa USE‑SP. Consulte as condições 
de venda pelo e‑mail: livraria@usesp.org.
br ou pelo fone: 11 ‑ 2950.6554.

Mediunidade é foco de pesquisa e 
ganha páginas em uma das principais 
revistas semanais do país

Com o sugestivo título “Os avanços 
da ciência da alma”, a Revista Época 
publicou interessante pesquisa realizada 
na Filadélfia (EUA), quando aparelhos 
de última geração foram utilizados 

para investigar o cérebro de médiuns 
psicógrafos brasileiros durante tran‑
se mediúnico.

A pesquisa concluiu que no momento 
de intercâmbio, de fato, o funciona‑
mento é diferenciado. De acordo com a 
matéria “surpreendentemente, durante a 
psicografia os cérebros ativaram menos 
as áreas relacionadas ao planejamento 
e à criatividade, embora tenham sido 
produzidos textos mais complexos do 
que aqueles escritos sem “interferência 
espiritual”. Para os cientistas, isso seria 
compatível com o fato de que a autoria 
das psicografias não é dos médiuns, mas 
dos espíritos comunicantes.

Vale a pena ler na íntegra a matéria, no 
site da revista.

Paciente em estado vegetativo se 
comunica através de exame de resso-
nância magnética

O canadense Scott Routley, 39 anos, 
que encontra‑se em estado vegetativo há 
doze anos, conseguiu se comunicar com 
cientistas através do monitoramento de 
sua atividade cerebral, a partir de um 
exame de ressonância magnética.

A experiência possibilitou que o 
paciente, com graves danos cerebrais, 
conseguisse dar respostas relevantes ao 
ser questionado. Desta forma foi possível 
que ele informasse à equipe médica que 
não sente mais dor.

Os médicos canadenses afirmam que 
esta constatação dá novo rumo aos manu‑
ais de medicina, uma vez que coloca por 
terra a ideia de que o estado de coma im‑
pede os pacientes de terem percepção do 
que se passa a sua volta, impedindo‑os de 
apresentar qualquer resposta a estímulos.

Esta experiência vem confirmar o que 
os Espíritas já sabem: que existe o Espí‑

rito e mesmo não podendo se manifestar, 
como no caso aqui relatado, continua 
ligado ao corpo físico, podendo, inclusive 
estar consciente de tudo o que se passa a 
sua volta.

Programa Momento Espírita trata 
de temas atuais

As duas notícias anteriores estiveram na 
pauta do Programa Momento Espírita, da 
USE Estadual São Paulo (domingos, 12 às 
13 horas, Rede Boa Nova ou gravado, pelo 
site da rádio). Na ocasião, a equipe men‑
cionou, através de sua página no facebook, 
um seriado cujo personagem principal 
sofre de esquizofrenia paranoica e, por 
ser especialista em neurociência, ajuda 
o FBI a solucionar casos difíceis.  Ele 
“vê pessoas que ninguém mais enxerga”, 
conversa com elas e soluciona os crimes. 

Só o fato dele conversar com Espíritos 
já confere interesse ao seriado (Percep‑
tion), porém, em um dos episódios re‑
centes, o pesquisador usou a ressonância 
magnética para interrogar uma vítima em 
coma. Combinou com o paciente que a 
cada pergunta ele deveria pensar que es‑
tava jogando beisebol se a resposta fosse 
sim ou que estava cantando parabéns a 
você, em caso negativo. Isso porque cada 
uma dessas ações estimula uma parte do 
cérebro, possibilitando a identificação da 
resposta. Quem assistiu a esse episódio 
pôde ver, na prática, como funcionou a 
experiência canadense. E quem gosta de 
assuntos atuais debatidos à luz do Espi‑
ritismo, fica o convite para ouvir o pro‑
grama e participar pelo Face: Programa 
Momento Espírita ‑ USE.

A Lei e o CEBAS - Certificado de En-
tidade Beneficente de Assistência Social

A Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) ajuizou junto ao STF ‑ Supremo 
Tribunal Federal Ação Direta de Incons‑
titucionalidade ‑ ADIN 4891, sustentando 
que a lei 12.101/09, sobre a certificação 
das entidades, apresenta inconstitucio‑
nalidade formal, i. e., é inconstitucional, 
além de questionar outros de seus itens.  
O Presidente da OAB, Ophir Cavalcante, 
assinou a ADIN, que terá como relator no 
STF o ministro Gilmar Mendes.




