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Dirigente Espírita

Renovamos seu visual, deixando-o mais moderno e
condizente com os objetivos e propostas de seu conteúdo.
A partir desta edição comemorativa dos 60 anos, ele
passa a ter capa e contra capa coloridas, em um trabalho
concebido por Merhy Seba, publicitário e integrante da
área de comunicação da USE e da FEB.

Editorial
60 anos de história do
movimento espírita
Martha Rios Guimarães – use@usesp.org.br

Foi emocionante, para mim, mergulhar nas páginas que registram todas
as edições dos jornais Unificação e
Dirigente Espírita (este último, nome
adotado a partir de setembro/outubro
de 1990, em substituição ao nome anterior). Mais do que momentos nostálgicos, esta pesquisa me proporcionou
muito aprendizado sobre a história do
movimento espírita que tanto amo e
que é parte integrante da minha vida.
Impossível narrar o prazer de ler
artigos fantásticos de Herculano Pires (para citar apenas um nome dos
muitos que escreveram para o jornal)
ou conhecer fatos de que nunca antes
havia escutado falar, como o atentado
ao túmulo de Kardec, no ano de 1989.
Depois de seis décadas, e apesar das
inovações tecnológicas que trouxeram
novas mídias à disposição de todos, o

Dirigente Espírita permanece no posto
de principal veículo de comunicação
entre a USE e as lideranças espíritas
paulistas. Mantém-se, ainda, como o
único jornal totalmente voltado aos
dirigentes – seu grande diferencial,
motivo da mudança de nome e linha
editorial em 1990.
Como presente, traçamos um resumo de suas edições, citamos os nomes
de algumas pessoas que fizeram a história do veículo (e abrimos esse parênteses para, desde já, pedir desculpas
por não podermos citar um a um cada
colaborador) e renovamos seu visual,
deixando-o mais moderno e condizente com os objetivos e propostas de seu
conteúdo. Esperamos que aprovem
e, novamente, convidamos todos os
nossos leitores a participarem conosco
enviando comentários e sugestões.

Espaço do Leitor
Antonio Schiliró – Ex Presidente da USE SP

Emocionei-me ao receber a edição janeiro/fevereiro de 2013, do “Dirigente
Espírita”, e ler a generosa publicação alusiva à minha modesta pessoa. Todavia,
como dizem que “recordar é viver”, agradeço pela grata lembrança.
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Mensagem da Presidência

O Plano de Trabalho para o Movimento Espírita
Brasileiro para o quinquênio 2013-2017
Julia Nezu – use@usesp.org.br

A partir do início desta gestão, edição
de julho/agosto de 2012, na mensagem
da presidência tratamos dos assuntos:
órgãos de unificação e sua constituição;
o funcionamento dos departamentos
da USE e em consonância com os
seus órgãos de unificação; a competência do Conselho de Administração
e finalmente na última edição sobre a
competência do Conselho Deliberativo
Estadual, que por um lapso foi publicado como Conselho de Administração,
repetindo o título anterior.
Nesta edição trataremos do Plano
de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro, para o quinquênio
2013-2017, considerando que é um
plano aprovado no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita
Brasileira, após exaustivo trabalho
conjunto entre todas as federativas no
seu planejamento. A Diretoria da USE
realizará encontros de unificação junto
aos órgãos Regionais e esse plano, dada
a sua relevância, será tratado em todo o
estado, no decorrer de 2013.
O novo plano de trabalho
que começou a vigorar no
início deste ano é uma continuidade do plano do quinquênio anterior 2007-2012,
que no estado de São Paulo
apresentamos, discutimos a
sua operacionalização, tanto
nas reuniões do Conselho
de Administração, Conselho
Deliberativo Estadual como
nos encontros fraternos de
unificação realizados anualmente quando os membros

da diretoria executiva deslocam-se até
as regiões para reuniões de trabalho. Os
resultados têm sido notados nos estados,
mas temos ainda um longo caminho a
percorrer e precisamos contar com o interesse das casas espíritas que é unidade
fundamental do movimento espírita.
Neste “Plano de Trabalho” estão
definidos as diretrizes, os objetivos
e as sugestões de projetos para a sua
execução. O Plano de Trabalho para o
Movimento Espírita Brasileiro - 2013
a 2017, utiliza o referencial doutrinário contido nas obras da Codificação
Espírita. O Movimento Espírita tem
por finalidade promover e realizar o
estudo, a divulgação e a prática da Doutrina Espírita, colocando-a ao alcance
e a serviço de todos os seres humanos,
cumprindo, assim, a sua missão, que é a
de [...] instruir e esclarecer os homens,
abrindo uma Nova Era para a regeneração da Humanidade. (KARDEC,
Allan. O Livro dos Espíritos. 88.e. FEB,
2006. Prolegômenos)

Com base na análise do Movimento
Espírita Brasileiro, em seu momento
atual, propõe-se este Plano de Trabalho
para o Movimento Espírita Brasileiro
para o quinquênio 2013 a 2017, com
posto dos seguintes elementos:
1. DIRETRIZES DE AÇÃO: Definem as prioridades institucionais de
caráter geral e abrangente.
2. OBJETIVOS: Estabelecem o que
o Movimento Espírita deve 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 – especialmente as Entidades
Federativas Estaduais, os Órgãos de
Unificação e as Áreas das Comissões
Regionais do CFN –, de conformi
dade com as suas finalidades e no
seu âmbito de ação, com o apoio da
Federação Espírita Brasileira, e ter o
seu desenvolvimento acompanhado
nas Reuniões do Conselho
Federativo Nacional e de
suas Comissões Regionais.
4. AVALIAÇÃO: Presta-se à operacionalização
de ações de acompanhamento e avaliação do Plano
de Trabalho.
Na próxima edição continuaremos desdobrando as
diretrizes de ação, os objetivos, as ações e projetos
que poderão ser realizados
pelas casas espíritas e órgãos
de unificação.
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Perfil
Redação – use@usesp.org.br

José Antônio Luiz Balieiro, filho de Geraldo Balieiro e Malvina Martins Balieiro (ambos
desencarnados), nascido em Franca – SP, aos dez de janeiro de 1942, casado com Adalgiza Campos Balieiro há 48 anos, constituiu família com cinco filhos: Adriana, Mauro,
Geraldo, José Antônio e Luciana, que lhes deram cinco netos: Gabriela, Nátrita, Isabela,
Betina e Théo. Nascido e formado em lar espírita, residindo desde a primeira infância em
Ribeirão Preto participou ativamente da evangelização e mocidade, frequenta e trabalha
nas casas espíritas: Sanatório Espírita Vicente de Paulo, Centro Espírita Amor e Caridade
e Unificação Kardecista, sempre presente em órgãos de unificação e, a partir dos anos
noventa, por cinco mandatos teve atuação administrativa na USE São Paulo, ocupando
a sua presidência no período 2006/2012. É membro do Conselho Superior da FEB e trabalhador da área de unificação do movimento espírita. Normalista, com capacitação para
atuar no ensino secundário, trabalhou profissionalmente nas áreas de educação e comercial.
José Antonio Luiz Balieiro

Dirigente Espírita: Quando conheceu a Doutrina Espírita?
José Antonio Luiz Balieiro: Papai
era coordenador de casa espírita e
reuniões mediúnicas na área rural, circunvizinhanças de Franca. Nos meus
sete meses mudamos para Ribeirão
Preto e nunca deixamos de buscar os
centros e as suas tarefas. Posso dizer
que cresci no ambiente espírita, tendo
nele boa parte de minhas motivações
e encaminhamentos.
DE: Quais foram os primeiros trabalhos em prol da Doutrina?
Balieiro: Posso dizer que tive um
bom começo: evangelizador da infância
e coordenador de mocidade espírita –
aliás, conheci a USE aos 19 anos, representando a UME (União Mocidades
Espíritas). O passo para as atividades
na casa espírita foi natural. Interessante dizer que a minha formação e vida
profissional sempre foram entrelaçadas
com as atividades espíritas. Uma facilitou a outra, como decorrência natural,
uma ação constante de transferências
contínuas e facilitadoras.
DE: Qual a forma de participação e
os principais trabalhos desenvolvidos?
Balieiro: Gosto de citar como trabalhos: na área de mocidade, a criação
das Confraternizações do Nordeste
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(a Comenesp); a realização da primeira Confraternização do Estado (a
Comjesp); os cursos para dirigentes e a
participação na formatação no sistema
que funciona até hoje – nas Assessorias
Regionais, fui assessor do Nordeste
por bom tempo. A edição de livros e
revistas nas USE´s de Ribeirão Preto
e São Paulo, onde vários trabalhos na
área de unificação foram significativos.
DE: E na USE de São Paulo o que
marcou o seu período administrativo?
Balieiro: Tanto no período de presidência, como nos períodos onde ocupei
as vice-presidências, sempre zelamos
pelos compromissos doutrinários e
unificacionistas. Durante a presidência,
lembraremos sempre da recuperação
da USE na área financeira; da remodelação da sede administrativa; da
preparação e viabilização do comodato
para a sede social no bairro do Brás.
Na área doutrinária, o entendimento da
prática que denominamos “Celeiro” e a
revivência do Evangelho nas atividades
da casa espírita. Na parte de unificação,
os encontros regionais fraternos foram
marcantes, visitamos todas as áreas do
estado; e os dois congressos estaduais
(Serra Negra e Franca). No geral,
fixamos junto à comunidade espírita
a USE como a federativa estadual, já

que no contexto ela é representativa
do movimento junto ao CFN da FEB.
DE: O que é a USE para você?
Balieiro: É a entidade Federativa
Coordenadora e Representativa do
movimento espírita do estado junto ao
Conselho Federativo Nacional (CFN)
da Federação Espírita Brasileira (FEB).
Tem por objetivo unir as instituições
espíritas; manter a pureza doutrinária;
difundir o Espiritismo nos aspectos filosófico, científico e religioso e realizar
trabalhos que, por sua natureza, não
possam ser realizados individualmente
pelas instituições espíritas.
DE: As suas considerações finais.
Balieiro: O Espiritismo tem caráter basicamente humanista, pois
visa estimular o crescimento, a força
e a liberdade dos seus adeptos, ou
seja, ajuda-nos a buscar a felicidade.
Assim, tem a Doutrina Espírita uma
meta prioritária que é a de ajudar o
homem a atingir a felicidade, para a
qual foi criado por Deus. O preparo
dos espíritas e das casas espíritas é
fundamental para que este ideal se
transforme em realidade, o que nos
compromete com o trabalho incessante e profícuo. É tarefa para preparo da
nova era e da regeneração do homem.
É bom pensar nisso.
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Acessibilidade na Casa Espírita
José da Conceição de Abreu (*) – use@usesp.org.br

Em dezembro de 2006, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou um tratado
internacional referente às questões
de acessibilidade às pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida. Em julho de 2007, o Brasil e
mais de 100 países assinaram esse
tratado, sendo ratificado pelo Congresso Nacional em 2008. Segundo
dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o
País tem cerca de 45,6 milhões de
pessoas com algum tipo de
deficiência, sendo 24% da
população brasileira.
Esses dados podem representar uma interpretação equivocada da realidade, pois,
segundo especialistas é apenas
o reflexo da mudança comportamental dessas pessoas
que são impulsionadas pelos
avanços sociais, segundo a Secretária Estadual dos Direitos
das Pessoas com Deficiência,
Linamara Rizzo Battistella. A
Secretária afirma que “...no
momento em que o cidadão
vê que seus direitos começam
a ser respeitados, pode assumir com
mais dignidade a sua condição.
Assim, talvez muitas pessoas que
no censo anterior tenham deixado
de declarar a deficiência, passaram
agora a fazê-lo, afirmou”.
Consequência disso, é que a cada
dia mais a sociedade se vê obrigada
a promover e se adaptar à política
de inclusão social para recebê-los
adequadamente. Haja vista que a
Constituição Federal de 1988 veio
contemplar a pessoa portadora de

deficiência de forma ampla. Porém,
um dos maiores desafios ainda hoje
se encontra “na acessibilidade”, tanto em edifícios públicos como particulares destinados a uso coletivo,
pois desde a aprovação da Lei pelo
Congresso, todas as construções
devem ser planejadas e construídas
de modo a tornar acessíveis tanto
as pessoas com deficiência como
também aquelas com mobilidade reduzida.
Para cumprimento da lei, o mer-

cado de trabalho está se adequando
com vagas em seus quadros de funcionários; as escolas e universidades
estão se reestruturando para que
alunos sejam incluídos nas classes de
aula; pessoas com deficiência estão
cada vez mais frequentando ambientes de cultura, lazer e ocupando os
espaços urbanos com a derrubada
das barreiras arquitetônicas.
Observamos que a situação é
irreversível, porque não buscarmos
essa adequação nas casas espíritas

pois, muitas ainda não apresentam
as condições de acessibilidade
como também as adequações internas que propiciem essa locomoção
de pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida. Vale lembrar que a Constituição Federal é
soberana e prescreve esse direito
ao cidadão que, tendo interesse
em frequentar um templo religioso ou um Centro Espírita, todos
também devem estar preparados
para recebê-lo de acordo com os
requisitos previstos na lei.
Sendo assim, entendemos
ser de total responsabilidade
dos dirigentes espíritas manter
os acessos, os ambientes internos como salas, bibliotecas e
demais instalações de acordo
com a legislação e propiciar
a todos, indistintamente, quer
tenham algum tipo de deficiência, mobilidade reduzida e até
aos idosos, o pleno acesso em
busca do alimento da alma que
a Doutrina Espírita oferece.
Trata-se de um alerta para
que se evite o descumprimento
da lei e a possibilidade de uma
autuação, trazendo aborrecimentos
bem como trazer à tona a questão
do “exemplo”. As casas espíritas
devem buscar sempre aplicar, além
do conhecimento, uma atitude cristã
pois, “um exemplo vale mais do
que mil palavras”. Frequentador ou
dirigente: pense em acessibilidade
e pratique!
José da Conceição de Abreu é
Vice‑Presidente da USE Regional
BaixadaSantista e Vale do Ribeira
(*)
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Diálogos nas reuniões mediúnicas
Neyde Schneider – use@usesp.org.br

Notamos a dificuldade de diálogo,
de alguns esclarecedores, dialogadores (há quem denomine de doutrinadores) em sessões mediúnicas
específicas, como as assim chamadas de desobsessão, esclarecimento,
doutrinação e outras semelhantes,
para quem apresentamos algumas
observações e algumas sugestões:
Em primeiro lugar, na maioria
dos casos, os necessitados trazidos
para o diálogo, precisam apenas
de um ligeiro entendimento com o
dialogador encarnado para começar
o caminho de renovação, de modo
que de cinco a dez minutos que se
fale com ele é o suficiente para o seu
encaminhamento.
O importante, nesse momento, é
dar-lhe amor, compadecer-se da situação em que se encontra e ajudá-lo
a querer sair dela e melhorar. Não
são tanto as palavras que chegam a
esse desiderato, mas o sentimento

irradiado para o nosso irmão em
sofrimento, revolta ou aflição.
Nas casas espíritas, as sessões
são realizadas em nome de Deus e
Jesus, iniciadas com prece e leitura
evangélica/ texto doutrinário. Tem-se conhecimento de que existe um
preparo grande, no plano espiritual,
antecedendo os trabalhos, com
equipes cuidando do ambiente, da

segurança e apoio aos dirigentes,
médiuns e membros do grupo de
sustentação.
Normalmente, cada reunião destina-se a um grupo com problemas
comuns, de modo que a elucidação
de um comunicante servirá para todos os presentes na mesma situação.
Sugerimos, portanto, se o irmão do
plano espiritual mostrar-se impermeável ao socorro que se queira
lhe prestar, agradecer sua presença
e convidá-lo a voltar futuramente,
quando for permitido. Os Seareiros
de Jesus cuidarão de permitir sua
nova manifestação quando puder
ser produtiva.
Sugiro não deixar que o comunicante permaneça tergiversando ou
alongando a conversa inutilmente.
Há mais necessitados a serem atendidos no pouco tempo disponível
para a sessão espírita. O que todos
necessitam é amor fraterno.

Aos órgãos de unificação e às Casas Espíritas
Os órgãos locais, que são as
Distritais, Municipais e as Intermunicipais, bem como os órgãos
Regionais receberam um CD na
reunião de dezembro, contendo o
relatório geral da USE, inclusive dos
departamentos, relatórios das reu
niões das áreas do CFN da FEB e o
6

plano de trabalho acima referido. Para
quem ainda não tem poderá acessar no
site da USE (www.usesp.org.br ) ou no
site da FEB, na página do movimento
espírita (www.febnet.org.br).
Para o aperfeiçoamento das atividades das instituições espíritas a
USE disponibiliza para baixar no

site, os manuais “Orientação ao
Centro Espírita”, “Manual do
SAPSE - Assistência e promoção
Social”, “Manual de Comunicação
Social Espírita”, o “Manual de
Orientação aos órgãos de unificação”, livreto sobre o Evangelho
no Lar e no Coração, entre outros.
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Programa Momento Espírita,
da USE, completa 41 anos
Adonay Fernandes – use@usesp.org.br

Normalmente utilizamos a palavra
“momento” como significado de algo
breve ou de pequeno espaço de tempo. Mas para o Programa Momento
Espírita é muito mais do que isto.
Lançado em 1972, quando a Rádio
Boa Nova ainda se chamava Rádio
Difusora de Guarulhos, veio para
trazer uma reflexão muito mais
profunda sobre o que a Doutrina Espírita representa para nós.
Focado sempre nos temas
atuais, tem cumprido o seu papel de esclarecer, com autoridade embasada na codificação
kardequiana, oferecendo explicações sobre acontecimentos
que muitas vezes (talvez por
pouco estudo e reflexão) só
ficariam nos “achismos”.
Em 41 anos de história,
completados em 5 de março de
2013, conseguiu reunir muitos
convidados que colaboram
com seus conhecimentos e
experiências, enriquecendo
as informações prestadas aos
ouvintes. Nunca faltaram as

notícias sobre o que está acontecendo
em destaque no movimento espírita
e, não raro, oferece transmissões ao
vivo e direto do local onde estão se
desenvolvendo algumas ações do
meio espírita.
As grandes notícias, como cataclismos ou descobertas das ciências,

sempre têm sido analisadas sob a ótica
espírita, lembrando que o acaso não
existe e que o Espiritismo sempre terá
uma explicação, mas que, às vezes,
na correria da vida moderna, nem
sempre percebemos.
Os ouvintes nunca são esquecidos. Participam dando sua opinião e
também tirando dúvidas sobre
aspectos da doutrina e sua relação com nossa vida cotidiana
e, como incentivo, sempre há o
sorteio de uma boa obra literária espírita.
A programação transmitida
ao vivo não tem um locutor exclusivo. É uma equipe composta
por diversos integrantes da USE
– União das Sociedades Espíritas
que se revezam a cada programa.
Isto acaba sendo interessante, pois
cada um, com suas características,
torna o programa mais diversificado e com um jeito todo seu.
(*)

Adonay Fernandes é Vice-Presi-

dente da USE Tatuapé e ouvinte assíduo do Programa Momento Espírita.

Curso de Gestão de Centro Espírita – semi-presencial
Curso com 52 horas/aula, dado em
13 aulas, duas vezes por mês, meio
período, apostilado. Informe-se com a
USE de sua região (no estado de São

Paulo). Início do curso em São Paulo,
Capital, na sede da USE, em Santana,
a partir do dia 11/5/2013, das 8h30 às
13h. Informações: use@usesp.org.br

Obs. A FEB disponibiliza no seu site
o mesmo curso via internet pelo site:
http://www.sistemas.febnet.org.
br/gestao/
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Plano de Trabalho para o Movimento Espírita
Brasileiro: ações de acolhimento,
consolação e orientação
José Antonio Luiz Balieiro – use@usesp.org.br

O plano originado no CFN da
FEB (Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira) tem a participação de todas as
federativas estaduais brasileiras,
nele estão definidas as diretrizes,
os objetivos e as sugestões de projetos para o seu desenvolvimento.
O material (que foi inserido como
encarte na revista Reformador, de
fevereiro de 2013) passa por avaliação dos órgãos de unificação que
orientam as suas diversas etapas

e utiliza o referencial doutrinário
contido nas obras da Codificação
Espírita. São suas diretrizes de
ação: 1. A difusão da Doutrina Espírita; 2. A preservação da unidade
dos princípios doutrinários; 3. A
Comunicação Social Espírita; 4.
A adequação dos centros espíritas
para o atendimento de suas finalidades; 5. A multiplicação dos
centros espíritas; 6. A União dos
Espíritas e a Unificação do Movimento Espírita; 7. A capacitação

do trabalhador espírita; 8. A participação na sociedade.
Sugerimos aos órgãos que conheçam, discutam e estabeleçam ações
voltadas a atingir as diretrizes do Plano
de Trabalho 2013/2017, assim como
fez a USE Intermunicipal Ribeirão
Preto que se reuniu em 9 de fevereiro
com esse objetivo, bem como para
promover o encontro de presidentes
e expositores e discutir a campanha
“Assim é o Centro Espírita: acolhe,
consola, esclarece e orienta”.

Cursos da USE
Redação – use@usesp.org.br

Entre as muitas atividades desenvolvidas na USE no primeiro
bimestre, destacamos a realização
do Curso de Formação de
Monitores do ESDE, quando cerca de 90 pessoas
estiveram presentes na sede
da USE, no bairro de Santana, em São Paulo. Foram
abordados assuntos pertinentes aos grupos de estudo
dentro das Casas Espíritas
e lembrado que o Estudo
Sistematizado completa 30
8

anos de existência, haja vista que
foi lançado em 1983.
Já tradicional, no último domin-

go de fevereiro, o curso de formação
de Educadores Espírita da Infância,
reuniu mais de 110 trabalhadores da
capital e cidades vizinhas,
com o intuito de discutir
assuntos relacionados ao
setor e de oferecer subsídios
para o desenvolvimento
da atividade.
Em ambas as iniciativas,
os participantes saíram motivados para o trabalho em
suas respectivas instituições
e órgãos.

Curso de Formação de Educadores Espíritas da Infância
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Matéria Especial
60 Anos de Dirigente Espírita

Dirigente Espírita: seis décadas a serviço da unificação espírita paulista
Martha Rios Guimarães – use@usesp.org.br

“Satisfazendo um ideal das sociedades espíritas reunidas num grande
movimento de unificação de métodos
e de esforços, representado pela União
das Sociedades Espíritas do Estado de
São Paulo – U.S.E. -; obedecendo a
um plano aprovado pelo Terceiro Congresso Espírita de Piratininga – que é o
lançamento de um mensário de doutrina
espírita, preparador das condições psicológicas e econômicas que possibilitem aos espíritas bandeirantes a posse
de um diário profano de feição espírita
– UNIFICAÇÃO surge na arena do periodismo doutrinário, carregando mais
esperanças do que páginas, mais ideal
de servir cristãmente do que de títulos e
palavras se encontram em suas colunas.
UNIFICAÇÃO é o órgão oficial da
U.S.E. Tanto vale dizer que é o órgão
oficial de todas as sociedades espíritas
reunidas em torno da U.S.E.”.
O texto acima é a parte inicial da
apresentação da primeira edição do
jornal Unificação aos leitores. Era
março de1953 e a equipe do periódico
tinha como diretor Julio Abreu Filho
e contava com uma equipe de redação
composta por Heitor Cardoso e José
Herculano Pires. Em suas 8 páginas era
possível ler artigos de temas espíritas
variados (entre eles Matéria e Espírito
e Casamento e Espiritismo); notícias sobre o movimento de unificação paulista;
notícias “sociais (quando registravam

e parabenizavam aniversariantes variados); notícias do movimento espírita
brasileiro e do mundo.

Compõe ainda o primeiro jornal a
indicação de livros espíritas; história
de Jesus para as crianças; cruzadinhas
de temática espírita e uma interessante
citação de atividades de Centros Espíritas unidos. No caso do jornal nº 1 foram
citados: Centro Espírita Evangélico
José Barroso (Brás), Centro Espírita
Gabriel Ferreira (Vila Maria); Centro
Espírita Antonio Oliveira (Água Fria);
Centro Espírita Evangélico André Luiz
(Belém), Sociedade Espírita Evangélica
(Santana) e Centro Espírita João Evangelista (Aclimação).
Há 60 anos a USE criava um canal

de comunicação com seu público, com
o intuito de “dar voz” ao movimento
espírita do maior estado brasileiro.
Passado todo esse tempo, ele continua
a ser o principal veículo de comunicação entre a instituição e os dirigentes
e trabalhadores da unificação paulista
– mesmo com o crescimento e fortalecimento da mídia internet que, há cerca
de 15 anos, vem se consolidando no
Brasil e no mundo criando, inclusive,
rotinas textuais e gráficas adaptadas ao
ambiente multimídia.
Ao longo das seis décadas ininterruptas como porta voz da União das Sociedades Espíritas, as páginas do periódico
registram grande parte da história da
USE, do movimento espírita nacional
e, até mesmo, parte dos acontecimentos
espíritas no meio internacional.
Em sua primeira fase, o jornal
manteve artigos espíritas, notícias do
Espiritismo no Brasil e no mundo, coluna específica para crianças e jovens,
matérias variadas enfocando a doutrina
e as Casas Espíritas. Sua importância e
seriedade pode ser notada por publicações como a de maio de 1953, contendo
na íntegra a carta enviada pelo Clube
dos Jornalistas Espíritas (do qual, Herculano Pires era uma das maiores lideranças) ao jornal O Estado de S. Paulo.
O conhecido jornal paulista publicou
uma carta onde um leitor perguntava
como a ciência encara o Espiritismo e
9
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o que se lê é uma resposta pouco respeitosa à Doutrina Espírita, cujo início
foi “a ciência, na verdade, não encara o
Espiritismo de forma alguma. A ciência
só considera dados e fatos positivos e
o espiritismo, na acepção comum dessa
palavra, não passa de uma hipótese no
plano da pesquisa psíquica.” A carta resposta, endereçada a Julio de Mesquita
Filho, elabora uma fascinante defesa
da Doutrina dos Espíritos e sua ligação com a ciência, cujo encerramento
afirma que ao jornal faltou coerência,
exatidão, imparcialidade e, sobretudo,
verdade. Pede, ainda, uma retificação
“em benefício da Justiça e da Verdade”.
Os leitores espíritas não demoraram
a reconhecer a importância do veículo,
tanto que na edição terceira, vemos
publicada uma carta de Chico Xavier
parabenizando a iniciativa, elogiando o
conteúdo e afirmando estar disposto a
colaborar com o periódico useano: “O
novo semeador de luz está excelente e
peço a Jesus para que todos os abnegados obreiros do Espiritismo em São
Paulo sejam constantemente abençoados na boa luta. Em anexo envio-lhes
algumas páginas dos nossos Maiores,
que aqui tenho inéditas e logo que eu
venha a receber algumas novidades, não
me esquecerei de remeter”.
Esse carinho entre o médium mineiro e o jornal pôde ser comprovado
no decorrer desses 60 anos, quando
mensagens de Chico foram divulgadas
no periódico; citações e divulgações
de obras psicografadas pelo médium,
homenagens à missão mediúnica desse
grande ícone do Espiritismo, etc.
Outro médium citado com certa
frequência, entre os anos de 65 e 71,
foi José Pedro de Freitas, o Zé Arigó.
Famoso por cirurgias realizadas em
momentos de transe mediúnico, quando operava por intermédio do Espírito
10
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Dr. Fritz (médico alemão desencarnado
durante a Primeira Grande Guerra).
Unificação noticiou a prisão do médium, em 1964, acusado de prática
ilegal da medicina, bem como, em
junho do ano seguinte, a campanha
pró libertação do médium, de autoria
do jornal Diário Carioca. Em 1966
o médium novamente é notícia por
haver devolvido doações recebidas de
pessoas de várias partes do Brasil (e
até do mundo). As pessoas enviaram
os valores que destinavam a ajudar no
sustento de sua família, quando Arigó
estava preso. Por fim, nosso informativo divulgou a libertação do medianeiro
e seu desencarne (em um acidente de
automóvel) no ano de 1971.
Tanto Chico como Arigó também
foram alvo de notícias em nosso jornal
quando pesquisadores de outros países
vieram certificar-se da capacidade mediúnica, fato que repercutiu no meio
científico e junto à sociedade em geral.
O programa Pinga Fogo, que foi
ao ar em 1971, pela extinta rede Tupi,
ocupou grande espaço na edição de
setembro daquele ano. Isso porque o
programa foi extremamente importante
para popularizar as ideias espíritas e,
claro, o médium mineiro, Chico Xavier,
entrevistado do programa (que registrou
um dos maiores índices do IBOPE na
história da TV Brasileira). A repercussão foi tão grande que deu ensejo ao
lançamento da Campanha “Comece
pelo Começo”, cuja primeira aparição
nas páginas do jornal se deu em maio
de 1974, perdurando até hoje.
Grandes eventos são estampados
nas páginas do jornal useano
Se o movimento espírita paulista
atualmente tem nos eventos uma das
principais formas de trabalho, no início
da USE não era diferente, sendo que o

órgão oficial de comunicação da instituição registrou muitos deles.
Em janeiro de 1955, foi realizada a I
Exposição Livro Espírita em São Paulo,
ocorrida na Galeria Prestes Maia, no
centro de São Paulo. Nova exposição
é registrada no ano de 68, no mesmo
local, visando ampla divulgação da
literatura espírita.
No ano seguinte, em julho, foi registrada a realização da Primeira Semana
Espírita da cidade de São Paulo, pelo
Conselho Metropolitano Espírita,
ocorrida no salão FEESP, Aliança Espírita Sinagoga Espírita Nova Jerusalém,
Círculo Esotérico da Comunhão Pensamento, na Biblioteca Municipal de São
Paulo, tendo o encerramento no Vale
Anhangabaú. Marcaram presença os
conferencistas: Herculano Pires, Edgar
Armond, Luiz Monteiro de Barros e
Carlos Jordão da Silva.
Para receber o público vindo de fora
da capital, a comissão que organizou
a Primeira Semana Espírita usou o
veículo useano para pedir apoio da
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família espírita paulistana. Interessante
formulário pedia a colaboração de todos que pudessem hospedar “senhoras
e cavalheiros”, oferecer refeições em
suas casas, buscar os participantes na
rodoviária, etc. O mesmo procedimento
é notado nas duas edições posteriores
do evento.
No dia 18 de abril de 1957, o movimento espírita paulista realizou uma
sessão magna para comemoração do I
Centenário da Codificação do Espiritismo, no ginásio do Estádio Municipal
do Pacaembu. O jornal cobriu, ainda,
todos os Congressos organizados pela
USE (com exceção dos três primeiros,
realizados antes da existência do jornal).
Jornal da USE conta com inúmeros
e valorosos colaboradores ao longo
dos 60 anos
Todos sabemos que para fazer um
jornal há a necessidade de uma equipe
capacitada para seu desenvolvimento.
No caso de um veículo espírita, soma-se, a várias outras qualificações, bons
conhecimentos da Doutrina Espírita.
Seria impossível citar o nome de cada
pessoa que escreveu algum texto para
compor as edições do jornal da USE,
porém, citamos algumas. Todas elas,
citadas nominalmente aqui ou não,
empreenderam grandes esforços para
manter a publicação viva e, acima de
tudo, dentro dos padrões exigidos por
um veículo institucional espírita.
Como não poderia deixar de ser
começamos pelo primeiro jornalista
envolvido com o projeto. Ninguém
menos do que, nas palavras do Espírito
Emmanuel, “o metro que melhor mediu
Kardec”: Herculano Pires (como já foi
registrado anteriormente). Além desse
grande tarefeiro espírita, reconhecido
por seus amplos conhecimentos doutrinários, participaram da redação: Abel
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Glaser, Altivo Ferreira; Amilcar Del
Chiaro Filho, Antonio Carlos Amorim,
Antonio Cesar Perri de Carvalho, Ary
Lex, Canuto Abreu, Carlos Jordão da
Silva, Deolindo Amorim, Eder Fávaro,
Elaine Curti Ramazzini, Humberto
Mendes, Ivan René Franzolin, João
Teixeira de Paula, José Antonio Luiz
Balieiro, Julia Nezu, Martha Rios Guimarães, Merhy Seba, Natalino D’Olivo,
Paulo Alves de Godoy e Wilson Garcia.
Como jornalistas responsáveis, segundo consta no expediente de cada
uma das edições, tivemos os seguintes
profissionais assinando a publicação:
Natalino D’Olivo (de janeiro de 1983 a
agosto de 1990), Wilson Garcia (entre
setembro de 1990 a dezembro de 1993),
Mirian Fávaro (assinou a edição de
janeiro/fevereiro de 1994) e, após um
longo período sem assinatura jornalística, a partir de janeiro de 2005, até os
dias atuais, Martha Rios Guimarães.
Tão grande número de colaboradores
e, acima de tudo, com grande qualidade
e amplos entendimentos do Espiritismo,
resultou em artigos importantes e interessantes. Entre eles, citamos um, de
autoria de Wallace Leal Rodrigues (de
março de 1970), oferecendo pequena
biografia de Miss Ana Blackwell, inglesa que deixou para a posteridade a
descrição física de Allan Kardec (mediana estatura, cabeça redonda, olhos
cinza claros) e que traduziu as obras
do professor francês para o inglês. Em
agosto de 1970, Nancy Pulhmann brinda os leitores com artigo sobre criança
excepcional na visão espírita (tema que
voltou a tratar posteriormente), aliás a
inclusão social voltaria a ser tratada no
informativo em várias outras ocasiões.
Os articulistas abordaram, ainda, assuntos como Darwin e Kardec (Natalino
D’Olivo), bebê de proveta e a chegada
do livro eletrônico, demonstrando que

todo tema pode ser abordado segundo
a ótica espírita.
Um assunto recorrente no jornal é a
necessidade de apoio financeiro para
que o jornal possa continuar em circulação e nesse sentido, temos artigos e
formulários para angariar assinantes.
No ano de 1955, é lançado um “selo”,
ideia concebida por Sr. Carlos Cirne,
da 16ª UDE (atual USE Distrital de
Vila Maria), que tinha como objetivo
arrecadar valores para a compra de sede
própria – tal objetivo é concretizado
na década de 80, com a compra de
imóvel em Santana, onde funciona até
hoje a sede da União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo. Essa
campanha consistia em uma espécie de
“sócios mantenedores” que contribuíam
mensalmente e recebiam um selo como
símbolo da contribuição.
Presidentes da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo
Conheça os Presidentes da USE
que estiveram à frente da instituição e
trabalharam para, entre outros, manter
o jornal Unificação – Dirigente Espírita,
em circulação ininterrupta.
1947 – 1950: Edgard Armond
1950 – 1952: Francisco Carlos de
Castro Neves
1952 – 1958 e 1972 – 1974: Luiz
Monteiro de Barros
1958 – 1972: Carlos Jordão da Silva
1974 – 1982: Nestor João Masotti
1982 – 1986: Antonio Schiliró
1986 – 1990: Nedyr Mendes da
Rocha
1990 – 1994 – e 1997 – 2000: Antonio Cesar Perri de Carvalho
1994 – 1997 e 2003 – 2006: Attílio
Campanini
2006 – 2012: José Antonio Luiz
Balieiro
Atual – 2012 (até 2015): Julia Nezu
Oliveira
11
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Allan Kardec: merecidamente, o
recordista de citações e artigos
Allan Kardec é o recordista de
citações, matérias, artigos e demais
iniciativas, fato que retrata a seriedade com que o conteúdo do jornal
é elaborado – e que, diga-se de
passagem, é totalmente justificado e
esperado de um veículo espírita. Os
aniversários das obras kardequianas,
comemorações de datas importantes
como nascimento e desencarne do
Codificador e homenagens a Allan
Kardec foram igualmente abordadas.
Artigos elaborados a partir de textos
extraídos das obras Kardequianas (incluindo Revista Espírita) somam grande quantidade. Temos, ainda, textos
que relatam a época de lançamento,
criando diálogos imagináveis entre o
Codificador e pessoas queridas como
Amélie Boudet, o livreiro, membros
da Sociedade Espírita de Paris, etc.
Entre os artigos valem a pena ser
citados, em função da atualidade, um
que sugere cuidados com os lançamentos literários ditos espíritas, isso
porque, segundo o texto, toda obra
precisa ser avaliada segundo a base
kardequiana e, ainda, passar pelo
“crivo da razão”. Também fala-se da
diferença entre mediunismo e mediunidade, essa última, só praticada com
conhecimento das ideias contidas na
principal obra sobre o assunto: O Livro dos Médiuns.
Na edição de janeiro de 1957, centenário de O Livro dos Espíritos e da
Doutrina Espírita, foi lançado um selo
comemorativo pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, fato comentado em uma das maiores revistas
brasileiras (O Cruzeiro) e tal acontecimento significativo foi comentado nas
páginas do jornal da USE, bem como
(na edição seguinte), a indignação da
12
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Igreja Católica, cujo Bispo Auxiliar de
Belo Horizonte, afirmou que tal lançamento era um “desrespeito, de maneira
tão vil às convicções católicas do povo
brasileiro”.
Apesar desse tipo de postura, outros
selos comemorativos seriam lançados e
amplamente noticiados no Unificação:
em 1964, pelo centenário de O Evangelho Segundo o Espiritismo e, em 1969,
recordando o primeiro centenário de
desencarne de Allan Kardec.

Uma notícia, no mínimo inusitada,
relacionada com o Codificador data de
1989 e relata que uma bomba destruiu
parcialmente o túmulo de Kardec, tendo
o grupo intitulado “Movimento Supremacia pela Razão” assumido o atentado.
Na mesma edição, é noticiado que o
túmulo já estava em reforma, mantendo
o projeto inicial.
Dos anos 60 ao final dos anos 80
O movimento espírita paulista nunca

se resumiu às ações da capital do estado,
mas sempre se revelou pulsante também no interior. Muitas iniciativas das
regiões interioranas ocuparam espaço
no informativo, entre elas, em 1960, a
União Municipal Espírita de Piquete
(atual Use Intermunicipal de Cachoeira
Paulista) informava que frades vendiam
brochura que possuía um capítulo dedicado a criticar o Espiritismo. O órgão
repudiou a atitude lembrando que todo
brasileiro tem livre escolha à religião
que pretende seguir.
Em 1962 tomamos conhecimento
da realização de Semanas Espíritas
nas cidades de Presidente Prudente
e Bauru, bem como a abertura de
livraria espírita em São José do Rio
Preto. E um tema atual (e infelizmente
recorrente) também é enfocado no
jornal, em 87: a AIDS, que passa as
ser discutida segundo os ensinamentos
doutrinários, em evento nas cidades de
Sorocaba e Botucatu.
Na mesma década, em 1961, o
jornal tem uma edição especial para
lançar o projeto para criação de um
Instituto Educacional Espírita Metropolitano que, infelizmente, não foi
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concretizado. Anos depois, em 1967,
a USE lança um curso de Espiritismo
por correspondência, com 48 aulas e
abordando (segundo a propaganda da
época) os três aspectos da Doutrina.
Na década de 70 a grande notícia
fica por conta da criação de um programa de rádio: o Momento Espírita
(no ar ainda hoje, pela Rádio Boa
Nova de Guarulhos, todos os domingos, das 12 às 12:45h). Um grande
avanço no trabalho de divulgação da
Doutrina e do movimento espírita.
Data dessa década, ainda, o lançamento da campanha “Evangelizar, um ato
de amor”, da FEB e que tece amplo
espaço no Unificação.
Nos anos 80, o jornal informa o
lançamento da campanha “A melhor
escola ainda é a família”, com palestra de Divaldo Franco, no Anhembi
(1981); a novela Renúncia (baseada
na obra de mesmo nome, de Emmanuel/Chico Xavier) ganha o horário
nobre, nas telas da TV Bandeirantes,
oferecendo espaço para divulgação
doutrinária.
Nasce o Dirigente Espírita
Por proposta do então Presidente da USE, Antonio César Perri de
Carvalho, o jornal Unificação teve
a sua linha editorial e o seu formato
alterados, tornando-o de mais fácil
manuseio como apontava a tendência
do jornalismo mundial, a partir da edição de setembro/outubro de 1990. Saía
de cena o jornal Unificação e nascia
o Dirigente Espírita, com o objetivo
de ser um veículo de comunicação
com conteúdo voltado ao Dirigente e
Trabalhadores das Casas Espíritas – o
primeiro e, provavelmente, o único
jornal espírita com esse enfoque.
Além da mudança de formato e de
papel (bastante significativos por fa-
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cilitar o manuseio e arquivo, no caso
do tamanho, e por ser mais bonito e
facilitar a leitura em função das folhas
brancas), o conteúdo do periódico foi totalmente ajustado. Segundo o editor da
época, Wilson Garcia, “não seria ideal
utilizar um veículo de informação igual
a muitos outros (...). Nada mais natural,
pois, que disponha de um veículo voltado ao Dirigente Espírita. (...) Que sua
mensagem dirigida enseje orientação,
intercâmbio e fortalecimento do Centro
e do Movimento Espírita, estabelecendo
uma constante via de mão dupla entre o
jornal e seus leitores.”
A publicação passa, portanto, a oferecer matérias sobre trabalhos desenvolvidos na Casa Espírita, oferecendo
subsídios aos tarefeiros – atualmente
temos o Suplemento, nas páginas centrais, que enfoca a cada mês uma área
diferente da instituição – e escritos de
forma simples e objetiva para facilitar
o entendimento das ideias propostas.
Mantém-se a divulgação dos eventos e ações significativos da USE e do
movimento espírita em geral, dicas de
leitura, entrevista com lideranças espíritas, espaço para os departamentos “conversarem” com seu público, campanhas
e demais informações importantes para
quem atua na linha de frente da Casa
Espírita e dos órgãos de unificação.
Há, ainda, espaço para registro de datas
importantes, entre elas, destaque para
a assinatura do comodato que possibilitou à União das Sociedades Espíritas
do Estado de São Paulo ter uma sede
cultural, no tradicional bairro do Brás,
na capital paulista.
Conclusão
Desde sua primeira edição, quando
ainda possuía o nome Unificação, até
os dias atuais, como Dirigente Espírita,
o principal veículo de comunicação da

USE se firmou como um dos mais importantes periódicos espíritas. Em suas
páginas, mais do que textos, temos o
registro da história da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo
e, também, do próprio Espiritismo no
Brasil e no mundo.

É possível notar a transformação
do movimento e a sua adequação
aos avanços ocorridos na sociedade
em geral. Ao mergulharmos em seu
conteúdo, notamos que o Espiritismo
paulista sempre possuiu grandes lideranças, pessoas que ininterruptamente
lutaram pela fidelidade doutrinária,
pela preservação dos ideais de unificação e que, através do seu trabalho,
demonstram que “juntos, podemos
fazer mais”.
Além de parabenizar todos que,
de alguma forma, colaboraram (e
colaboram) para que o Dirigente Espírita esteja periodicamente na mão
de seus leitores, trabalhamos para
que ele continue sendo uma preciosa
fonte de informações que venham
a colaborar, positivamente, com o
avanço na divulgação e estudo da
Doutrina Espírita.
13
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Fundado o Núcleo de Estudo e Pesquisa
do Evangelho da FEB – NEPE
Jesus a Porta, Kardec a Chave – novas propostas de trabalho
Julia Nezu – use@usesp.org.br

O NEPE da Federação Espírita Brasileira realizou no dia 2 de março de 2013,
em Brasília-DF, o Seminário “Jesus a
Porta, Kardec a Chave”.
O evento foi iniciado pelo presidente
interino da FEB e coordenado por Haroldo Dutra Dias. Durante o Seminário
foi apresentada a revista digital “Lei
Divina”, do NEPE, que será disponibilizada em meados de março no Portal da
FEB. Programa desenvolvido: Origem
e Objetivos do NEPE (Antonio Cesar
Perri de Carvalho); Fundamentação
Teórica e Doutrinária do NEPE e do Estudo do Evangelho com base nas obras
de Kardec e Chico Xavier (Haroldo
Dutra Dias); Metodologia de Estudo
Interpretativo do Evangelho (Wagner
Gomes da Paixão); Experiência da
FEB: Curso de O Evangelho Segundo
o Espiritismo com base no método
interpretativo do Evangelho (Célia
Maria Rey de Carvalho); Mesa Redonda – Coordenação: Ricardo de Andrade
Toloise Mesquita, com participação de:
Haroldo Dutra Dias, Célia Maria Rey
de Carvalho, Simão Pedro de Lima,
Afonso Chagas, Flávio Rey de Carvalho
e Wagner Gomes da Paixão; Oficina do
Evangelho – Estudo de um versículo:
Coordenação de Haroldo Dutra Dias e
participação de todos os membros da
Comissão de Administração do NEPE,
já citados, e da vice-presidente da FEB
Marta Antunes de Moura.
O auditório principal da FEB esteve
lotado e contando com a presença de
equipes e representantes de instituições
de: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
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Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de
Janeiro, São Paulo, e, também dirigentes de Entidades Federativas Estaduais
de: Alagoas, Bahia, Distrito Federal,
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Piauí,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Tocantins. A USE-SP esteve representada pelos Diretores José Antonio Luiz
Balieiro e Adalgiza Campos Balieiro.
Haroldo Dutra Dias proferiu a palestra de abertura de todos os cursos
e atividades da sede da FEB, sobre o
tema “Parábolas do Trigo e do Joio e
do Semeador”, oportunidade em que
a vice-presidente Marta Antunes de
Moura, supervisora da Área de Estudo
do Campo Experimental da FEB, apresentou os coordenadores de todos os
cursos e atividades da sede.
Nos dois eventos, o presidente
interino da FEB Antonio Cesar Perri
de Carvalho teceu considerações de
que naquele dia estavam se iniciando
as ações predecessoras do Sesquicentenário de O Evangelho Segundo

o Espiritismo e apresentou a edição
histórica desta obra, editada pela FEB
em parceria com as 27 Entidades Federativas Estaduais, informou sobre
a reimpressão pela FEB de O Novo
Testamento (Evangelhos e Atos),
traduzido por Haroldo Dutra Dias – a
ser lançado em abril –, e sobre os preparativos para o 4º Congresso Espírita
Brasileiro (abril de 2014), que será
efetivado simultaneamente em quatro
regiões, sediados em Manaus, João
Pessoa, Vitória e Campo Grande.
O Seminário foi transmitido ao vivo
pela TV CEI e pela Rádio WEB Fraternidade. A TVCEI contabilizou a participação de 2.972 pessoas, de 28 países,
27 estados brasileiros e 181 cidades e a
Rádio Web obteve 3.093 visualizações,
de 19 países e 181 cidades.
http://www.febnet.org.br/blog/topico/geral/pesquisas/nepe/
Na foto: Ao microfone o presidente interino
da FEB Antonio Cesar Perri de Carvalho na
abertura do evento.
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um, se trouxer a fé,o fervor, a vontade
e a confiança em Deus” - Allan Kardec
- Revista Espírita, Setembro de 1865.
Devemos pois, ter sempre em mente que
a melhor maneira de ajudar é esclarecer.

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

Assistência Espiritual
Wladisney Lopes
atendimentoespiritual@usesp.org.br
Dentro do Atendimento Espiritual no
Centro Espírita, temos também o atendimento pelo Passe, que é uma transfusão
de energias fluídicas de uma pessoa para
outra que recebe com a assistência dos
Espíritos Superiores. Ao longo do tempo
o passe foi oferecido, não só aos que necessitavam, mas também a todos aqueles
que vinham à Casa Espírita e que, muitas
vezes, vinham apenas em busca do Passe,
sem nenhum interesse no conhecimento
da Doutrina Espírita. Estamos chegando
ao ponto em que deveremos reavaliar esta
posição, pois sabemos que esta transmissão de energias não é automática e muito
menos uma panaceia para desequilíbrios
físicos e espirituais.
Muitas Casas Espíritas já se utilizam
do Passe como um tratamento complementar sendo, portanto, uma ferramenta
do atendimento espiritual que é oferecido pela Doutrina Espírita e indicado
para quem tem necessidade real deste
atendimento, aquele que está passando
por dificuldades e/ou está enfraquecido
espiritualmente, isto recomendado após
uma entrevista dentro do Atendimento
Fraterno pelo Diálogo.
É dever dos Dirigentes esclarecer que
o Atendimento Espiritual se inicia tão
logo se adentre a Casa Espírita, que na
maioria das vezes basta que nós nos sintonizemos com o estudo da reunião, pres-

tando atenção, para recebermos a ajuda
da Espiritualidade sem a necessidade de
intermediários visíveis. Lembrando que
um abraço afetuoso e sincero dado a um
ente querido, segurar a mão de um doente,
desejar-lhe que melhore e se alivie, também é uma transfusão de boas energias,
que animam, confortam revigoram e que
muitas vezes melhoram as condições físicas e espirituais de quem recebe.
“Como a todos é dado apelar aos bons
Espíritos, orar e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos sobre a dor para
a acalmar; é o que pode fazer qualquer

Em fevereiro último a equipe de Educadores Espíritas da Infância, da USE
SP, ministrou dois dos primeiros cursos
agendados para o ano de 2013. Além do
conteúdo do curso, totalmente pautado
nas obras kardequianas, e da metodologia
de trabalho sugerida aos participantes,
em comum ambos os cursos tiveram o
entusiasmo da plateia.
A maioria já atua na atividade de Educação Espírita da Infância, mas sente dificuldades em transpor algumas barreiras
que a atividade traz aos seus tarefeiros.
Entre elas: falta de valorização do trabalho, poucos trabalhadores, dificuldade
em manter o interesse dos Educandos e
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insegurança da abordagem de temas tidos
como mais “indigestos” aos menores.
No final do curso, contudo, é gratificante ouvir os participantes afirmarem
que muitas dúvidas foram sanadas e que
várias ideias surgiram para tornar o trabalho mais eficaz. Nesse momento, percebo
com alegria, que as pessoas percebem
que possuem condições de realizar um
trabalho positivo que, certamente, tocará
os corações dos menores que convivem
conosco em um período de suas vidas.
Se você deseja descobrir essas sensações,
contate-nos para saber o calendário de
nossos cursos: use@usesp.org.br.

Estudo Sistematizado de
Doutrina Espírita (ESDE): 30
anos
Mario Gonçalves
esde@usesp.org.br
Há 30 anos Bezerra de Menezes disse
por intermédio de Divaldo Pereira Franco:
“Um programa de estudo sistematizado
da Doutrina Espírita, sem nenhum demérito para todas as nobres tentativas que
têm sido feitas ao largo dos anos, num esforço hercúleo para interessar os neófitos
no conhecimento consciente da Nova Revelação, é o programa da atualidade sob
a inspiração do Cristo.” Este fato ocorreu
na reunião Conselho Federativo Nacional
da FEB, no dia 27 de novembro de 1983,
em Brasília, DF, no lançamento nacional
da Campanha de Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita - ESDE.
Estava-se implantando no Brasil, naquele momento, um programa de estudos que
vinha sendo preparado e experimentado,
no Rio Grande do Sul. Lá o programa teve
seu início inspirado pelo Espírito de Angel
Aguarod, disparado pela seguinte mensagem, recebida em 1976: “Cabe, pois, aos
espíritas, responsáveis pelo Movimento
Espírita, uma ampla tarefa de divulgação
das obras básicas da Doutrina, promovendo um estudo sistemático (...)” e outra
mensagem, em 1978: “Recomendaríamos
uma ‘grande campanha’ (...) em torno da
importância do estudo das obras básicas
da Doutrina Espírita.” Em 1978, Rio
Grande do Sul aplicava seu programa do
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.
A sinalização para a importância do
16
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estudo das Obras Básicas vinha acontecendo em diferentes lugares ao mesmo
tempo, como em São Paulo, por exemplo,
com a Campanha Comece pelo Começo,
lançada em 1972.
A espiritualidade vem trabalhando continuamente para o progresso da humanidade,
indicando que se faz necessária a divulgação
dos conhecimentos trazidos pelos espíritos
e codificados por Kardec, para que estes
possam ser apropriados por todos. A grande
ênfase da espiritualidade é no estudo, de
forma sistematizada, das Obras Básicas.
Para esclarecer 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.

Mocidade Espírita
João Thiago Garcia
mocidade@usesp.org.br
As Confraternizações Seccionais acontecem no feriado da Semana Santa em
Tremembé, Franca e Tupã a COMELESP,
COMENESP e COMENOESP, respectivamente, todas com o tema “O SER – Sentimento Expressão e Responsabilidade”
que falará sobre a autorresponsabilidade
como caminho para o bem estar individual e universal, e em Bragança Paulista,
a COMECELESP com o tema “É preciso
amar as pessoas como se não houvesse
amanhã”, falando sobre as diferenças e
nosso processo de evolução.
Tendo como tema “Por que te deténs?”, ao longo de 2013, realizaremos
Seminários do Departamento de Mocidade em 17 Regionais, com o objetivo
de incentivar os jovens ao trabalho na
Casa e Movimento Espírita, apresentando
a Mocidade Espírita como opção desde
a criação, adequação ou fortalecimento
dessas, incentivar a participação no
Movimento e abrir espaço para ouvir e
colher sugestões. Esses seminários terão
público-alvo simultâneo: Jovens Espíritas
membros ou não de Mocidade Espírita,
pais, e Dirigentes de Casas Espíritas e
Órgãos de Unificação da Região.
As datas pré-agendadas e Regionais
contempladas são: 20 de abril - Ribeirão
Preto; 21 de abril - Franca; 18 de maio -

Rio Claro; 8 de junho - São Paulo; 9 de
junho - Grande ABC; 29 de junho - Sorocaba; 30 de junho - Piracicaba; 13 de julho
- Mogi-Mirim; 14 de julho - Jundiaí; 17
de agosto - Jaú; 18 de agosto – Araçatuba;
7 de setembro - SJ Rio Preto; 8 de setembro - Jales; 28 de setembro - Baixada
Santista e Vale do Ribeira; 29 de setembro
- Taubaté; 26 de outubro - Marília e 23 de
novembro - Campinas.
Mais informações no site da use: www.
usesp.org.br ou com o Diretor do DM pelo
telefone (11) 9-6502-6082.

Relações Públicas e Institucionais
Merhy Seba
rpi@use.com.br
O campo de ação da área de Relações
Públicas e Institucionais é tão amplo
que, em alguns casos, precisamos delimitar o que pretendemos falar e realizar,
nesse processo de se comunicar com o
público. Neste número de nosso jornal,
iremos tratar de Entrevistas na Mídia. É
um dos assuntos mais palpitantes para o
comunicador espírita, em virtude de sua
repercussão na sociedade e, dependendo
do veículo e do programa, uma entrevista
pode passar um novo conceito e esclarecer, desmistificar e influenciar, a ponto de
mudar a maneira de pensar de segmentos
do público sobre um tema, um assunto.
Por certo, muitos dirigentes espíritas
passam  ou já passaram por experiências
envolvendo o contato com a Mídia. Outros, certamente, já estiveram do outro
lado da mesa, ou seja, já foram entrevistadores; de uma forma ou de outra, essas
experiências são importantes para quem
está conduzindo casas espíritas, hospitais
espíritas, creches, abrigos, etc, por que
sabem avaliar o poder da comunicação
bem orientada.
Um fato é relevante no momento em
que um trabalhador espírita se prontifique
a dar entrevistas na Mídia, colocando-se
como representante desta ou daquela
instituição espírita.
Em primeiro lugar, ele não fala por ele.
Fala pela instituição e isto implica em ele
conhecer muito bem a instituição na qual
trabalha para falar “coisa com coisa”,
isto é, fazer colocações condizentes com
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o pensamento da instituição – o que se
consegue, mediante a vivência pessoal
e, principalmente, ouvindo e respeitando
a filosofia e opinião da diretoria da casa.
Porém, isto não basta. Há algo mais
para se acrescentar?
É claro. A instituição espírita atualmente é parte integrante do chamado
movimento dos espíritas, nas cidades,
nos estados, nos países e no mundo. Por
esse motivo, a responsabilidade do entrevistado cresce, porque, ao tratar de certos
temas, que envolvem a diversidade dentro
das atividades espíritas, é de bom tom respeitar os diferentes e guardar o equilíbrio
ao fazer comentários e avaliações.
Com essas considerações, o propósito
neste número do Dirigente Espírita é
despertar a atenção do leitor-dirigente
para o roteiro que iremos trilhar nos próximos números do jornal. Iremos abordar
inicialmente, a arte de falar na televisão
e, na sequência, focar os outros meios
eletrônicos e impressos.
Acompanhe-nos e compartilhe o seu
conhecimento com os outros leitores.

Serviço de Assistência e
Promoção Social Espírita
Aylton Paiva
sapse@usesp.org.br
Na área da assistência social, face às
disposições legais, a começar da Constituição Federativa do Brasil, em seus
artigos 203 e 227 e da Lei nº 8.742/1993

- LOAS, nos artigos 1º, 3º 7º, 9º, 23 e
24, o movimento espírita está iniciando
amplo debate a fim de poder adequar as
suas ações nessa área.
O fundamento inicial é o Plano de
Trabalho Para o Movimento Espírita
Brasileiro para o período de 2013 a 2017,
aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira,
que é composto por todas as federações
dos Estados brasileiros, em reunião ordinária, no dia 10 de novembro de 2012
(publicado em Reformador – Suplemento
– Ano 131 – Nº 2.207 – Fevereiro/2013).
Com base nesse Plano foi, então, elaborado o Plano de Ação para a Área do
Serviço de Assistência e Promoção Social
Espírita – SAPSE – em Nível Nacional.
Na apresentação do Plano encontramos:
“ Como decorrência natural dos princípios
doutrinários que norteiam as suas atividades, o trabalho assistencial realizado pelo
Movimento Espírita junto às populações
que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social, resultante da pobreza,
privação alimentar ou ausência de renda,
mostra-se bastante amplo, indo desde uma
pequena e eventual distribuição de alimentos e roupas usadas até obras sociais
de grande vulto. A sua esfera de ação é,
também, muito abrangente, alcançando
não só as atividades realizadas junto à
sociedade em geral, como também as
atividades relacionadas com o Poder
Público, no trato das questões que dizem
respeito à Assistência Social” .
O Plano estabelece as seguintes ações
para a área do serviço de assistência e
promoção social:

Ação 1 – A difusão da doutrina espírita, com base nas obras básicas de Allan
Kardec, como instrumento de promoção
social (diretrizes 1 e 2 do PTME)
Ação 2 – A adequação do Centro
Espírita para o atendimento das suas
atividades assistenciais (diretrizes 3 e 4
do PTME)
Ação 3 – A ampliação das possibilidades de atendimento assistencial dentro
do movimento espírita. (diretrizes 3 e 5
do PTME)
Ação 4 – A união dos espíritas e a unificação do movimento espírita na área do
SAPSE (diretriz 6 do PTME)
Ação 5 – A capacitação para o serviço
de assistência e promoção social espírita
(diretriz 7 do PTME)
Ação 6 – A participação na sociedade
(diretriz 8 do PTME).
Assim, assuntos pertinentes a esse planejamento estarão sendo analisados e debatidos pelos diretores dos departamentos
de assistência social espírita das federações
que compõem a Comissão Regional Sul
do Conselho Federativo Nacional da FEB
(Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso
do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) que se reunirão nos dias 26 a
28/04/2013, na região metropolitana de
São Paulo, em Embu das Artes.
O departamento de Serviço Assistencial Espírita da USE prosseguindo suas
atividades, além dos contatos com essa
área das USEs Regionais, tem agendado
seminários sobre o Manual de Apoio
ao SAPSE e legislação pertinente, nas
Regionais: Campinas, dia 13-04-2013 e
Rio Claro, no mês de junho a definir o dia.

Lançamentos da Editora EME 2013
Respostas dos espíritos

Filhos de ninguém
pedro Santiago / eSpírito dizzi akibah

Waldenir aparecido cuin

Romance mediúnico

estudo doutrinário
• 14x21 cm • 224 páginas • R$ 23,00

• 15,5x 21,5 cm • 256 páginas • R$ 26,00

O autor selecionou algumas questões de O Livro dos Espíritos para refletir junto ao leitor sobre temas cotidianos e criar uma base para entendermos nossa evolução moral e espiritual.

Esta história começa em São Paulo, na década
de 1940. Paulo José, advogado e comerciante de
sucesso, começa a ter visões com uma mulher
que o conhecera quando ele era uma criança
abandonada, ainda bebê. O enredo é o efeito de
conflitos bem mais antigos, da época de escravos
e senhores, e o desfecho vamos acompanhar séculos depois, no Ceará,na metade do século XX.

site: www.editoraeme.com.br | e-mail: vendas@editoraeme.com.br | fone: 19 3491-7000
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Espaço Literário
A partir desta edição, o Dirigente Espírita volta a ter um espaço para divulgar e comentar os clássicos do Espiritismo,
bem como lançamentos que, pela qualidade e respeito à base doutrinária, valem a pena ser lidos e debatidos.
Com muita alegria (re) inauguramos essa seção com uma obra escrita pelo Prof. Rivail que, mesmo não sendo
espírita, vale a pena ser lida - tanto pela qualidade, quanto pela possibilidade de conhecermos mais uma
faceta do Codificador da Doutrina Espírita.

CCDPE-ECM lança peça teatral escrita por Rivail/Kardec
Felipe Gonçalves (*) – use@usesp.org.br

Durante o 8º Encontro Nacional de Pesquisadores do Espiritismo, realizado nos
dias 18 e 19 de agosto de 2012, o Centro
de Cultura, Documentação e Pesquisa do
Espiritismo - Eduardo Carvalho Monteiro
(CCDPE-ECM) lançou a peça teatral Uma
Paixão de Salão (Une Passion de Salon).
Trata-se de uma comédia musical, no
estilo vaudeville (comédie en vaudeville),
escrita por N. Gallois (Léonard Joseph
Urbain Napoléon Gallois, 1789-1851) e H.
Rivail (Hippolyte Léon Denizard Rivail/
Allan Kardec, 1803-1869). A comédia
é composta de um ato e 13 cenas e foi
apresentada em Paris, no “Théâtre des
Délassements-Comiques”, no dia 22 de
dezembro de 1845.
A trama conta a história de Durocher
(pintor de 40 anos), Félicien (jovem de
25 anos, um tanto presunçoso, mas um
bom rapaz), Émilie (encantadora jovem
de 19 anos) e Eugénie Demontry (senhora
elegante). Félicien se vê perdidamente
apaixonado pela modelo de um quadro
exposto num salão (Émilie). Desesperado
e com a intenção de conhecer a sua ama18

da, Félicien procura o autor do retrato, o
pintor Durocher, e pede a ele para fazer
um retrato seu. Enquanto Durocher o
desenhava, Félicien lhe revela que está
apaixonado pela modelo do quadro e,
sem saber que estava falando com o irmão
mais velho da moça, pede a ele que o
ajude, tratando de promover um encontro
entre os dois. Durocher, desconfiado das
intenções do rapaz, trata de pregar uma
peça em Félicien e troca as modelos. A
agradável história irá revelar uma bela
surpresa para o final.
Uma Paixão de Salão é mais uma ex-

celente oportunidade para conhecermos
melhor a personalidade de Allan Kardec,
o querido fundador do Espiritismo.
A obra pode ser adquirida na Livraria
da USE, pelo site do CCDPE-ECM (http://
www.ccdpe.org.br) ou pelo telefone: (11)
5072 – 2211.
Felipe Gonçalves (*) é pesquisador
e historiador do CCDPEECM e membro do CE Gabriel
Ferreira, sociedade que integra
o movimento de unificação, pela
USE Distrital Vila Maria.
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Lançada edição comemorativa
de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec
Antecipando o aniversário de 150
anos de lançamento de “O Evangelho segundo o Espiritismo”, de
Allan Kardec, que será em 2014, a
Federação Espírita Brasileira (FEB),
em uma ação conjunta com as Federativas, acaba de lançar uma edição
comemorativa da referida obra.
O livro está disponível na Livraria
da USE, pelos telefones
(11) 2950.6554 ou pelo
e-mail use@usesp.org.
br. Trata-se de excelente
oportunidade de ampliar
a divulgação de uma das
mais importantes obras da
Doutrina Espírita.
31ª CONRESPI realizada em Bebedouro
Foi realizada em Bebedouro, no Hotel Plaza
Shopping, no período de
10 a 12 de fevereiro/2013
a 31ª CONRESPI – Confraternização Regional
da Família Espírita, desenvolvendo como Tema
Principal “As forças do
bem”. É uma realização
da USE Regional Ribeirão
Preto-SP, o evento que
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anualmente acontece, no período
de carnaval, marcando neste ano
de 2013 o meio espírita e social de
Bebedouro e da região. Espíritas de
todas as idades compareceram para
prestigiar o evento, e confraternizar
com a família, unindo forças e ideias
ao participar do encontro. O número
de participantes superou 400 pessoas, sendo que 230 foram das cidades
da região e 170 de Bebedouro. Pela
primeira vez o evento regional foi

realizado com hospedagem em rede
hoteleira, dos participantes de outras
cidades, mais de 150 ficaram no Hotel Plaza e Hotel Real Palace.
O encontro ofereceu a oportunidade de estreitar os laços de amizade,
trabalho e estudo. Bom planejamento, união e parceria foram fundamentais para o êxito da empreitada. No
ambiente da CONRESPI foi realizada
a reunião da Regional de Ribeirão
Preto, onde análise inicial do movimento foi feita, com pontos positivos
e negativos sendo colocados. Houve
a manifestação positiva de todos em
relação à estrutura e organização
da Conrespi. Representando a USE
estiveram José Silvio Gaspar e Rosana Amado Gaspar. A próxima, 32ª
Conrespi será realizada em Araraquara, no carnaval do ano
de 2014, sob os auspícios
da USE Intermunicipal
de Araraquara.
Além de aberturas musicais, o evento foi finalizado mediante apresentação do Grupo Teatral
Espírita André Luiz em
“Entre a Terra e o Céu”
com destaque para diretora do grupo que interpreta duas personagens
completamente opostas.
Também faz parte do encontro, a CONRESPI Juvenil (jovens até 14 anos)
e a CONRESPINHA (5
a 12 anos), nos mesmos
horários das atividades
doutrinárias, sob a responsabilidade do Departamento da Infância.
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