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Editorial
Um jornal feito para você

Parabenizo a USE pela qualidade editorial do jornal Dirigente Espírita que, 
com o novo visual, ficou ainda mais bonito e interessante.

Gregório de Souza – Itupeva ‑ SP

Espaço do Leitor

A edição anterior do jornal “Dirigente 
Espírita”  suscitou muitos contatos de nos‑
sos leitores que se mostraram satisfeitos 
com a mudança visual do nosso informati‑
vo,  bem como interessados pelo conteúdo 
oferecido. Em especial, a retrospectiva 
dos 6 0  anos de nosso principal veículo 
de comunicação, chamou a atenção. A 
maioria dos contatos recebidos destacou 
a longevidade da publicação e como suas 
maté rias aux iliam os trabalhadores das 
instituições espíritas.

Tal fato muito nos alegra, uma vez que 
o nosso principal objetivo é mesmo fazer 
com que o Dirigente Espírita seja uma 
fonte de informações importantes para 
nosso público. Assim sendo, voltamos a 
falar nesta edição sobre o livro espírita, 
desta vez enfocando a importância de 
uma Biblioteca Circulante para estimular 
o estudo doutriná rio,  alé m de proporcionar 
lazer de qualidade ao público atendido 
nas sociedades.

E falando em lazer, trazemos uma ma‑
téria especial sobre o projeto do “Centro 

Cultural USE” que tem por meta criar um 
local onde a cultura tenha papel de des‑
taque com espaço para cinema, teatro e 
apresentações musicais, entre outras ações 
destinadas ao entretenimento de qualidade.

Nas próximas páginas, também, temos 
muita satisfação em dividir com os leitores 
os principais fatos que estão movimentan‑
do o meio espírita. Nesse sentido, destaque 
para a reunião realizada na cidade de 
Embu das Artes com lideranças espíritas 
paulistas e dos estados do Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio 
de Janeiro e P araná  – alé m da visita dos 
irmãos do Uruguai que vêm buscar em 
terras brasileiras informações sobre o 
trabalho espírita – e as comemorações do 
D ia dos Espíritas,  em 1 8  de abril passado,  
em sessão solene na Câmara Municipal de 
S ã o Paulo.

Desejamos uma boa leitura a todos 
e, desde já, convidamos os leitores a 
enviarem seus comentários para o e‑mail 
use@usesp.org.br. Sua opinião é essencial 
para nós!

Na edição passada entrevistamos na coluna Perfil o ex‑Presidente da USE 
e integrante da comissão editorial do jornal, edição especial que homenageou 
os 60 anos de o Dirigente Espírita e por erro da redação, ao se referir a mãe do 
entrevistado D. Malvina Martins Balieiro foi publicado que era desencarnada 

quando não estava. Informamos que a D. Malvina desencarnou no dia 20/5/2013, 
aos 90 anos de idade, em Ribeirão Preto onde residia, após um AVC.

Errata
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Mensagem da Presidência

O PLANO DE TRABALHO PARA O MOVIMENTO ESPÍRITA 
BRASILEIRO PARA O QUINQUÊNIO 2013-2017 - 2

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, FEB, Prolegômenos.)

 Julia Nezu – use@usesp.org.br

O P lano de trabalho para o M ovimen‑
to Espírita Brasileiro (2013‑2017) utili‑
za o referencial doutrinário contido nas 
obras da Codificação Espírita. Na edi‑
ção anterior trouxemos os personagens 
do M ovimento Espírita e os elementos 
do Plano de Trabalho: diretrizes de ação, 
objetivos, ações e projetos e a avaliação.

As diretrizes de Ação: 1) A difusão 
da Doutrina Espírita; 2) A preservação 
da unidade de princípios da D outrina 
Espírita; 3) A Comunicação Social 
Espírita; 4) A adequação dos Centros 
Espíritas para o atendimento de suas 
finalidades; 5) A multiplicação dos Cen‑
tros Espíritas; 6) A União dos Espíritas e 
a Unificação do Movimento Espírita; 7) 
A capacitação do trabalhador Espírita; e 
8) A participação na Sociedade.

A Diretriz de Ação número um que 
é  a D if usão d a D outrin a Espírita tem 
por objetivo difundir a Doutrina Espíri‑
ta, pelo seu estudo, divulgação e prática, 
colocando‑a ao alcance e a serviço de 
todas as pessoas, indistintamente, inde‑
pendentemente de sua condição social, 
cultural, econômica ou faixa etária.

Para a consecução desta diretriz 
seguem as sugestões para as atividades 
das instituições espíritas que devem 
realizar trabalho voltado ao (a) estudo 
da D outrina Espírita, ( b)  à  difusã o dos 
seus ensinos,( c)  ao aprimoramento do 
trabalho de atendimento à s pessoas 
que buscam, nos centros espíritas, 
acolhimento,  consolo,  esclarecimento 
e orientação, de forma integrada, numa 
ação conjunta entre todas as áreas de 
trabalho (d) à promoção da Arte como 
uma manifestação cultural dos espíritas, 

que se propõem a aliar os princípios e os 
valores é ticos e morais do Espiritismo 
às manifestações artísticas em geral, 
por meio da arte‑educação, a serviço 
do bem e do belo.

A segunda diretriz tem o objetivo de 
desenvolver todas as atividades espíritas 
com base nas obras bá sicas de Allan 
Kardec, que constituem a Codificação 
Espírita, assegurando a unidade desses 
princípios em todos os trabalhos rea‑
lizados e divulgados como atividades 
espíritas. Observe‑se que os fatos e 
atividades mediúnicas que envolvem a 
comunicação e o relacionamento com 
os Espíritas sempre ocorreram, mas é  
preciso atentar que atividade espírita, 
todavia, é somente aquela exercida com 
base nos princípios da D outrina Espírita 
e dentro da moral cristã.

Recomendam‑se as seguintes suges‑
tões para as atividades das instituições 
espíritas na preservação da unidade 
dos princípios da D outrina Espírita:  
(a) realização de campanhas de escla‑
recimento sobre o que é Espiritismo 
(folheto Conheça o Espiritismo, da 
FEB), (b) ampla divulgação do folheto 
Conheça o Espiritismo aprovado pelo 
Conselho Federativo N acional da FEB 
e pelo Conselho Espírita I nternacional;  
(c) promoção e realização do estudo 
metódico, constante e sistematizado da 
Doutrina Espírita; e (d) Promoção e rea‑
lização de cursos, encontros, seminários 
e oficina de trabalho, voltados ao escla‑
recimento sobre a D outrina Espírita.

A terceira diretriz do Plano tem por 
objetivo contribuir para o aprimora‑
mento do processo de comunicação 

nas instituições espíritas, considerando 
que a comunicação, como ato natural 
e  humano, permeia todas as atividades 
internas e facilita os relacionamentos in‑
dividuais e coletivos. Objetiva, também, 
promover a difusã o da D outrina Espíri‑
ta, de forma planejada e contínua, com 
base nos princípios doutriná rios, dire‑
cionando a mensagem aos diferentes 
públicos, conforme as faixa s etá rias, os 
níveis culturais, sociais e econômicos, 
e selecionar os meios de comunicação 
lícitos e compatíveis com a é tica preco‑
nizada pela Doutrina Espírita.

A Comunicação Social Espírita bem 
orientada, seja na relação interpessoal 
nas instituições espíritas, seja na relação 
com o grande público ext erno, preser‑
va a imagem positiva da Instituição 
que dela faz uso e, consequentemente, 
contribui para o fortalecimento e a esta‑
bilidade da imagem pública do próprio 
M ovimento Espírita como um todo.
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Perfil

Suzete Maria Andreotti Amorim nasceu em São Paulo, em 17 de fevereiro de 1954, filha 
de José Andreotti (desencarnado) e Maria de Lourdes Andreotti. É casada há 35 anos com 
Antonio Carlos Amorim, com quem tem dois filhos, Ana Paula e Paulo Eduardo. Filha mais 
velha, tem mais dois irmãos, Gilberto e Sandra, que também participam do movimento Espírita.

Teve o privilégio de nascer e crescer em uma família espírita. Desde cedo frequentou a Casa 
Espírita com seus pais, participando das atividades de Evangelização Infantil, Mocidade e ati‑
vidades de Assistência Social na Sociedade de Estudos Espíritas da Lapa, onde atuou até os 24 
anos. Depois de casada passou a participar, juntamente com seu esposo, do Centro Espírita Luiz 
Ismael (bairro do Ibirapuera), onde foi presidente por duas gestões e frequenta até os dias de hoje. 

Por envolvimento do Movimento Infantil em que participava buscou a carreira do Ma‑
gisté rio, onde se formou professora,  cursou a faculdade de P edagogia e vá rios outros cursos 
de especialização em educação. Lecionou durante 30 anos, para o ensino fundamental, foi 
coordenadora pedagógica e trabalhou na direção de escola.

D irigen te Espírita :  Conte como fo‑
ram seus primeiros envolvimentos com 
a D outrina Espírita.

S uz ete Am orim :  M inha primeira par‑
ticipação no Movimento da USE foi na 
Comissão da V Confraternização das Mo‑
cidades Espíritas da Capital e arredores,  
em 1967 (realizada pela 6ª UDE, hoje USE 
Lapa). Foi através dessa Confraternização 
que conheci vários companheiros espíritas 
da Capital bem como o funcionamento do 
Movimento de Unificação, aumentando meu 
rol de amizades dentro do Espiritismo. Parti‑
cipei do Departamento da Infância Espírita, 
ministrando cursos por todo o Estado de 
São Paulo. Depois de casada, Amorim e eu 
sempre trabalhamos juntos, na diretoria do 
Centro Espírita Luiz Ismael,que faz parte da 
USE Ibirapuera, como diretores e conselhei‑
ros da USE Regional SP e da USE Estadual 
onde assumimos cargos dentro da diretoria 
e departamentos. Em agosto de 1975, as‑
sumimos o P rograma M omento Espírita,  
da USE, na Rádio Boa Nova onde estamos 
até hoje. Também tive a oportunidade de 
trabalhar como D iretora do D epartamento 
de artes da USE e fazer parte da diretoria 
da Regional S ã o P aulo durante 1 2  anos 
consecutivos,  sendo 6  anos como Presidente.

D irigen te Espírita :  O programa 
M omento Espírita está  há  41 anos no ar, 
sendo um dos mais antigos de que se tem 
conhecimento. Fale‑nos um pouco sobre 
esse importante veículo de comunicação.

S u z ete Am orim :  O programa foi 
criado em 1972. Desde agosto de 1975, 
juntamente com Antonio Carlos Amorim 
e André Bertan, faço parte da equipe – 
são 38 anos ininterruptos! Considero‑o 
importante por vá rios aspectos,  entre 
eles: pelo respeito com que a Doutrina 
Espírita é tratada, pelo carinho com que 
os ouvintes nos acolhem em suas casas, 
pela pauta que inclui, por exemplo, temas 
atuais debatidos à luz do Espiritismo e, 
claro, por usar essa mídia para divulgar 
o movimento de unificação.

Destaco, ainda, que trata‑se de um 
belo trabalho de equipe e, exatamente por 
isso, é possível a realização de trabalho 
tã o importante.

D irigen te Espírita:  Q uando conheceu 
a USE?

S A: Conheci a USE em 1965, com ape‑
nas 11 anos, onde colaborei juntamente 
com meu pai e demais companheiros da 
Sociedade Espírita da Lapa, na organiza‑
ção de um almoço beneficente e  venda 
de livros espíritas.

D irigen te Espírita:  Q ual a forma de 
participação, trabalhos desenvolvidos, 
importância dessa atuação para sua 
vida como espírita e como ser humano 
em geral?

S A:  Nesses quase 50 anos de partici‑
pação sempre me encantei pela objetivi‑
dade da doutrina apregoada por Kardec, 
pela oportunidade de aprendizado e 

crescimento espiritual que ela propor‑
ciona,  pelo dinamismo do movimento 
de unificação, que com toda certeza 
nortearam minha vida e daqueles que me 
sã o próximos.

D irigen te Espírita:  O que é a USE 
para você e qual a importância da ins‑
tituição para as Casas Espíritas, para o 
Espiritismo e para a sociedade?

S A:  Considero a USE um importan‑
te fórum de debates para o meio espírita. 
Por ser o órgão que coordena e representa 
o Estado de São Paulo, tem por finalidade 
unir as instituições espíritas, difundir o 
espiritismo mantendo a fidelidade doutri‑
nária e realizar trabalhos que  facilitem a 
troca de informações sobre experiências 
realizadas pelas Casas Espíritas dinami‑
zando as ações em todo o estado.

D irigen te Espírita:  Faça suas consi‑
derações finais, por favor.

S A:  Considero o Espiritismo como 
uma bússola norteadora de mudanças, fa‑
zendo que tenhamos a necessidade de nos 
dedicarmos continuamente ao seu estudo 
de forma a nos transformar em seres mais 
conscientes e elevados espiritualmente.

O estudo das obras de Allan Kardec é  
fundamental para o correto conhecimento 
da Doutrina Espírita. O movimento espí‑
rita é , portanto, o meio para se aplicar o 
conhecimento doutrinário. Isso só poderá 
ser conseguido com o trabalho constante 
de todos nós. Eis nossa tarefa.

Suzete Andreotti Amorim

Martha Rios Guimarães – use@usesp.org.br 
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Reunião da área do SAPSE, onde se vê à esquerda da foto a Vice‑presidente da USE 
N eyde  S chneider e ao seu lado o secretá rio do S AP S E Raimundo N onato P orto

Comissão Regional Sul/CFN-FEB - Com olhos no futuro
Comitivas de seis federativas estaduais debateram, em São Paulo, propostas de dinamização do Movimento Espírita 

Brasileiro. Representantes da Federação Espírita Uruguaia, a convite da FEB, também participaram.

Rubens Toledo ‑ comunicacao@usesp.org.br

Reunidos em S ã o P aulo,  entre os dias 
2 6  e 2 8  de abril passado,  representantes 
das Federações Espíritas de Mato Grosso 
Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do S ul,  S anta Catarina e S ã o P aulo,  alé m 
de uma comitiva da federação uruguaia – 
que compõem a Comissão Regional Sul 
do Conselho Federativo N acional da Fe‑
deração Espírita Brasileira –, trabalharam 
durante três dias na elaboração de propostas 
para o plano de dinamização do movimento 
espírita brasileiro. Essas contribuições, so‑
madas àquelas colhidas nas demais Comis‑
sões (Centro, Norte e Nordeste), deverão 
oferecer subsídios às decisões do Conselho, 
em sua reunião de novembro próximo em 
Brasília ( Veja quadro).

Para Julia Nezu, pre‑
sidente da USE, os re‑
sultados do encontro 
são altamente positivos. 
“Tivemos um excelente 
público,  de grande contri‑
buição para o movimento 
espírita nacional,  e S ã o 
P aulo procurou oferecer 
hospitalidade e muito ca‑
rinho aos irmã os de outros 
estados”, falou Julia. A 
dirigente lembrou que a ideia de integração, 
trabalhando em “rede”, é uma proposta que 
a entidade paulista vinha defendendo em 
seus congressos estaduais.   

A dinamização do Movimento, apro‑
x imando as federativas de suas bases – o 
centro espírita –, é o espírito que Antônio 
Cesar P erri de Carvalho vem implantando 
em sua gestão à frente da Federação Espí‑
rita Brasileira (FEB), desde que assumiu o 
cargo em junho de 2012. “Esta é uma tarefa 
de encarnados e requer multiplicação de 
equipes”, assinalou o presidente da FEB, na 
abertura do encontro que teve cerca de 150 

participantes. “Esta é a realidade do Brasil, 
um país de dimensã o continental,  de vá rias 
culturas e tradições, mas ainda assim temos 
conseguido manter o movimento espírita 
unido e coeso,  alinhado com Allan Kardec 
e fiel a Jesus”, afirmou.

Quanto às mudanças que vem implantan‑
do na FEB, Cesar Perri justificou que se tra‑
ta de “correções de rumo”, com adequações 
do movimento espírita aos tempos de hoje. 
S egundo o presidente,  os centros espíritas,  
assim como as entidades federativas,  pre‑
cisam modernizar‑se, objetivando facilitar 
a difusã o da Boa N ova espírita a todos os 
rincões do País, especialmente ao centro 
espírita mais simples. “Temos contado 

com o apoio incondicional dos dirigentes 
de federativas,  como també m do mundo 
espiritual, para que no conjunto do movi‑
mento espírita nacional,  possamos cumprir 
a missão da Federação Espírita Brasileira”.

A federativa anfitriã, liderada pela pre‑
sidente Julia Nezu, teve 47 participantes, 
incluídos alguns representantes de órgãos 
de unificação regionais, como Allan Kardec 
P itta V eloso,  da Baix ada S antista e V ale do 
Ribeira: “Com certeza foi uma experiência 
muito feliz, porque constatei um clima de 
fraternidade, democracia, independência, 
organização, comprometimento com a 

Causa e vontade de acertar” ,  falou Allan.
V isita surpresa 
O ex‑presidente da FEB e ex‑secretário‑

‑geral do CEI, Nestor João Masotti, que se 
encontra em tratamento mé dico,  visitou,  
no sá bado,  todas as salas de trabalho no 
hotel‑fazenda, amparado pela sua filha 
Mariane. Nestor levou calor da sua amiza‑
de e palavras de estímulo e confiança aos 
companheiros. “Estou feliz em observar 
aqui que o caminho está sendo seguido”, 
falou Nestor.  O ex‑presidente Nestor João 
M asotti foi homenageado pelo presidente 
da FEB e pela USE‑SP.

D epois,  em entrevista para o progra‑
ma A Vida Continua,  o amigo lembrou a 

divisa que se encontra 
na própria Codificação 
– Estudar Kardec para 
Viver Jesus – que deve 
continuar presente nos 
corações de todos. “O 
mundo aí fora espera 
muito do Brasil,  prin‑
cipalmente o mundo 
do movimento espírita. 
Esse o lema que deve 
nortear nossas tarefas,  
a fim de que façamos 

do Brasil, de fato, o Coração do mundo e 
Pátria do Evangelho.”

O último dia do encontro foi reservado 
para o seminá rio Gestão de Entidades 
Federativas, com a participação de todas 
as equipes, e coordenado pela Secretaria 
Geral do CFN da FEB.

B aluartes d o Espiritism o
Entidade especializada parceira da USE, 

o Centro de Cultura, Documentação e Pes‑
quisa do Espiritismo – Eduardo Carvalho 
M onteiro levou para o Embu parte da ex ‑
posição “Baluartes do Espiritismo”, num 
total de 17 banners com foto e biografia 
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Ao microfone o Coordenador do CFN  da FEB Roberto V ersiani e ao seu lado 
o P residente da FEB Cesar P erri

Reuniã o de dirigentes

de algumas das principais expressões do 
movimento espírita paulista,  como Aná lia 
Franco,  Cairbar S chutel,  Edgard Armond,  
Agnelo S orato,  Batuíra,  T omá s N ovelino 
e José  P ereira,  alé m de Eduardo Carvalho 
M onteiro,  saudoso companheiro inspirador 
do CCDPE, do qual é o patrono. Esses balu-
artes també m deram nomes à s salas usadas 
pelas áreas e também aos salões que abri‑
garam as reuniões de dirigentes e plenárias. 

Con f ratern iz aç ã o e alegria
Entidade anfitriã da reunião da Comis‑

são Regional Sul, a USE ofereceu o melhor 
da hospitalidade paulista aos participantes 
do encontro. Mas, ao lado do tradicional 
cafezinho, não faltou cuia de chimarrão 
usado pela presidente da Federação gaú‑
cha, Maria Elisabeth Barbieri. A mistura 
de sotaques, sulino e carioca, deu o toque 
pitoresco às reuniões, onde não faltou tam‑
bém um “pouquito de Español”. 

“Es uma maravilha estar acá com 
nuestros hermanos brasileños”, afirmou 
Mirta Kal, atual secretária e ex‑presidente 
da Federação Espírita do Uruguai. Mirta, 
que também dirige um centro em Rivera, 
na fronteira com Santana do Livramento 
(RS), destacou o rico intercâmbio com 

os vizinhos brasileiros. “A proximidade 
geográfica permite que façamos muitas 
parcerias e permuta de ex positores” ,  acres‑
centou Mirta. 

A ex‑presidente da entidade uruguaia, 
que trouxe representantes de cinco áreas, 
incluindo os jovens Pablo e Gabriela, que 
também contribuíram com as discussões na 
área de Comunicação Social. Mirta diz que 
já está trabalhando nos preparativos do 2º 
Congresso Sul‑Americano (Assunção, no 
mês de setembro), quando discutir‑se‑ão 
ações e instrumentos para o movimento de 
unificação dos espíritas latino‑americanos.

Arte &  Espiritismo nã o foi apenas tema 
dos debates entre federativas,  mas també m 
momento de agradável descontração para 
os participantes, nas apresentações do 
grupo Vozes do Amanhã ( Campinas)  e do 
tenor Allan Vilches, que fechou o encontro 
ao som de Kumbaya My Lord. 

• A Comissão Executiva do Conselho Fe‑
derativo Nacional corroborou as decisões 
tomadas na reuniã o de 2  e 3  de fevereiro 
sobre adequações das Áreas de trabalho.

• Distribuição do material publicitário 
do 4º Congresso Espírita Brasileiro ,  
nos dias 1 1  a 1 3  de abril de 2 0 1 4 ,  si‑
multaneamente nas cidades de Campo 
Grande (MS), Vitória (ES), Manaus 
(AM) e João Pessoa (PB). As inscrições 
já estão abertas. Em vez de taxa, os 
inscritos receberã o cupom de R$  1 8 0  
que dará direito a esse valor em livros 
que poderão ser adquiridos no evento.

• Reuniões das Comissões Regionais 
( N orte,  N ordeste,  Centro e S ul)  de 2 0 1 4  

ocorrerão no dia que antecede o 4º Con‑
gresso Espírita Brasileiro. A CR‑Sul 
deverá reunir‑se em Campo Grande.

• Plano de Trabalho para o Movimento 
Espírita Brasileiro (2013‑2017) – pro‑
postas das á reas:  Atendimento Espiri‑
tual, Comunicação Social, Infância e 
Juventude, Assistência e Serviço So‑
cial, Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita e Estudos da Mediunidade.

• A Comissão Executiva do CFN apro‑
vou, após debates nas Comissões Re‑
gionais, que a expressão arte espírita, 
para designar manifestações artísticas 
que veiculem conteúdo doutrinário, 
seja substituída por Espiritismo & Arte.

• Projeto Memória da Missão Espiritual 
do Brasil como Coração do Mundo, 
Pátria do Evangelho.

• Proposta Rede Renascer – Em Defesa 
da  Vida. 

• Durante todo o dia de sábado também 
ocorreram reuniões das Áreas de 
Atendimento Espiritual,  M ediunidade,  
Infância e Juventude, Assistência e 
Promoção Social Espírita, Comuni‑
cação Social e Estudo Sistematizado, 
analisando‑se questões regionais e na‑
cionais. No final do dia houve reunião 
plenária de integração com apresenta‑
ção pelas áreas de duas propostas de 
ações prioritárias.

Propostas e Ações apresentadas pela CR-Sul
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Secretaria de Cultura aprova projeto da USE
Empresas já podem patrocinar Centro Multiuso, destinando, mensalmente, 3% do ICMS. 

Campanha pela captação de recursos já começou.

Comunicação ‑ comunicacao@usesp.org.br

A S ecretaria da Cultura aprovou, 
no âmbito do Programa de Ação 
Cultural do Estado de S ã o P aulo 
(ProaC‑ICMS), o projeto de reforma 
do Centro Cultural USE, localizado 
no bairro paulistano do Brá s ( Rua 
Brigadeiro Machado, 269), imóvel 
que a entidade recebeu em como‑
dato, em julho de 2012, da União 
Espírita Cristã Beneficente Laude‑
lino N ovaes de Brito 
(União Laudelino).  

Isso significa que 
empresas paulistas – 
ou que tenham ope‑
rações no Estado – 
poderã o apoiar o pro‑
jeto, destinando até 
3% do ICMS devido. 
Em contrapartida, elas 
ter ã o descontos em 
ingressos e na locação 
para eventos empresa‑
riais, alé m de divulga‑
ção da sua logomarca 
em jornais,  na mídia 
social e nos vídeos 
projetados antes de cada espetáculo.

“O projeto atende aos objetivos 
de divulgação da Boa Nova Espírita, 
ao mesmo tempo em que resgata e 
preserva a memória desses pioneiros 
do Espiritismo em terras paulistanas,  
como Laudelino”, assinala Julia 
Nezu, presidente da USE. A iniciati‑
va vem ainda ao encontro da propos‑
ta da Administração municipal em 
revitalizar a região central da cidade, 
de grande fluxo de pessoas, mas que 
se encontra degradada. “O Centro 

Cultural está  a cerca de 300 metros 
da Estação Brás do Metrô e CPTM, 
e deverá constituir‑se em moderna e 
atraente opção cultural para a popu‑
lação”, acrescenta a dirigente.

U m  espaç o para a Arte e a Cul-
tura

Orçado em R$ 852 mil, o projeto 
aprovado pela S ecretaria de Estado 
da Cultura limita‑se à primeira fase 

de reforma do piso té rreo do edi‑
fício de três andares. Ali, o velho 
teatro dará  lugar a moderna sala 
de espetáculos, incluindo projeção 
cinematográ fica,  com capacidade 
para 250  lugares.

Além da sinalização e comple‑
ta acessibilidade, o novo espaço 
contará  com cadeiras removíveis,  
podendo receber shows de dança e 
música, congressos e convenções, 
eventos empresariais, abrigando até  
500 pessoas. O projeto prevê ainda 

rampas e elevador.
Na sua etapa (2014), que também 

terá  de ser submetida à  aná lise da 
S ecretaria de Cultura, está  prevista 
reforma nos pisos superiores, que 
abrigarão auditório e secretaria de 
administração do Centro Cultural 
(1º andar) e salas de capacitação de 
profissionais para o teatro, além de 
alojamentos para pessoal técnico das 

produções artísticas de 
casas afiliadas à USE, 
sejam grupos amado‑
res ou profissionais (2º 
andar).

Lei 12.268/06 (Pro‑
ac‑ICMS)

As empresas inte‑
ressadas em patroci‑
nar o Centro Cultural 
devem cadastrar‑se no 
Proac‑ICMS, mecanis‑
mo simples,  conhecido 
das á reas administrati‑
vo‑financeiras e fiscais 
e també m dos conta‑
dores. “Uma vez feito 

o cadastro, já no mês seguinte a 
empresa poderá  destacar percentual 
de 3% do seu ICMS para o Cen‑
tro Cultural” ,  assinala o consultor 
Cláudio Sartório, da Expresso Art, 
empresa responsável pela execução 
do projeto. O consultor lembra, no 
entanto, de dois pré‑requisitos a 
observar:  a empresa nã o pode ter 
pendências junto à Secretaria de 
Estado da Fazenda; recolher ICMS 
no Estado de S ã o P aulo acima de R$  
100 m il por mês.
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ESDE: 30 anos em plena juventude

Aniversá rios sempre devem ser 
comemorados, mas há datas que 
sã o marcos importantes e, por isso, 
têm significado especial. Neste caso 
está o Estudo Sistematizado de 
Doutrina Espírita, que chega aos 30 
anos de existência sem perder suas 
características bá sicas:  metodolo‑
gia pedagogicamente comprovada, 
dinamismo, participação, intera‑
ção permanente.

Para festejar a data, o Departa‑
mento do ESDE na USE‑SP está pro‑
gramando diversas atividades, com 
o ponto focal sendo o 5º Encontro 
P aulista de M onitores do ES D E, a 
ser realizado nos dias 12 e 13 de ou‑
tubro de 2013. Foi também instalado 
um grupo de estudos no Centro Cul‑
tural da USE, no bairro paulistano no 
Brás, com objetivo de se tornar um 
campo experimental para a aplicação 
do programa do ESDE.

Projetado por uma equipe coorde‑
nada por Cecília Rocha, na Federa‑
ção Espírita do Rio Grande do Sul 
em 1977, o programa foi assumido 
pelo Conselho Federativo N acional 
em 1 98 3, passando a ser divulgado 
e adotado em todo o País.

Hoje, o ESDE é uma realidade 
em âmbito nacional e internacio‑
nal. Estimativas da FEB em 2010 
mostravam que em 1.800 casas 
espíritas distribuídas pelo território 
nacional eram mantidos 4.500 gru‑
pos de ESDE, com mais de 60.000 
participantes. Tem‑se conhecimen‑
to da existência de grupos de ESDE 
em outros países,  a ex emplo de 
Estados Unidos, Canadá, Argenti‑

na, Paraguai, Colômbia, Portugal, 
Espanha e Japão.

N o Estado de S ã o P aulo,  pela 
própria configuração do movimen‑
to espírita local,  o ES D E ganhou 
espaço nos últimos 10 anos e vem 
se fortalecendo dia a dia, com mais 
e mais casas espíritas adotando 
a metodologia.

Representando avanço signifi‑
cativo no trabalho de Unificação 
do M ovimento Espírita,  o ES D E 
promove o desenvolvimento e a 
interação entre os participantes, 
assim como permite a troca de ex ‑
periência com outros grupos que se 
utilizam da mesma metodologia, fa‑
vorecendo o estudo do Espiritismo 
de forma sé ria,  regular e contínua,  
tendo como base as obras codifica‑
das por Allan Kardec e o Evangelho 
de Jesus.

N o Estado de S ã o P aulo,  o D epar‑

tamento do ESDE na USE‑SP está 
organizado e ativo. Para favorecer a 
aproximação com todas as regiões 
do Estado, foi organizado em quatro 
polos – Bauru, Ribeirã o P reto, S ã o 
Paulo e Sorocaba. Além de realizar 
cursos de preparação de monitores, 
oficinas de té cnicas e encontros 
regionais,  promove anualmente o 
encontro estadual. O aumento do nú‑
mero de participantes nesses eventos 
comprova o sucesso do ES D E em 
S ã o P aulo:  em 2009 foram 41 par‑
ticipantes;  em 2010, 45;  em 201 1, 
102 ;  e em 2012 estiveram presentes 
170 participantes.

Para mais informações sobre o 
ESDE e de como implantá‑lo, procu‑
re este departamento por intermé dio 
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. 

Mário Gonçalves ‑ esde@usesp.org.br  
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Entre os serviços oferecidos 
pelas Casas Espíritas,  a dispo‑
nibilização de livros espíritas 
para empr é stimos é  um dos 
mais importantes. Isso porque 
torna possível o acesso ao 
estudo doutriná rio a todas as 
pessoas que têm interesse e, 
o que é melhor, sem nenhum 
custo para o leitor.

Dessa forma, a divulgação dos 
ensinamentos espíritas é  garan‑
tida e a instituição cumpre seu 
papel principal: disseminação 
da mensagem espírita – sem 
contar o benefício adicional de 
fomentar a leitura,  algo ex tre‑
mamente positivo em um país 
onde o número de leitores é  
muito baixo.

A seguir, conheça nossas 
dicas para a organização de 
uma Biblioteca Espírita. Lem‑
bramos que pensamos em um 
formato simples e prá tico,  pos‑
sível de ser feito por qualquer 
Casa Espírita.

Q ue tipos d e d o c um e n tos 
c om põe m  o ac ervo d e um a B i-
b liotec a Espírita?

Os mais comuns sã o os livros 
espíritas,  mas també m podem 
ser catalogados jornais, folhetos, 
revistas, e ntre outros.

Com o selec ion ar as ob ras q ue 
d eve m  c om por o ac ervo?

A seleção é importante, não 
com o intuito de censurar, mas de 
adequar as obras ao objetivo do 
acervo e à s necessidades dos usu‑
ários. Assim, por tratar‑se de uma 
Biblioteca Espírita, recomenda‑se 
que as obras:

• fundamentem‑se nos princí‑
pios bá sicos da D outrina Espírita;  

• sejam mediúnicas ou escritas 
por estudiosos do Espiritismo;  

• abordem isolada ou simulta‑

neamente os aspectos científico, 
filosófico e religioso da Doutrina; 

• propiciem o conhecimento da 
realidade espiritual;  

• apresentem esclarecimentos 
à luz do Espiritismo sobre varia‑
dos assuntos que preocupam o 
homem;  

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

Um forte estímulo à leitura e ao estudo
Uma biblioteca espírita bem organizada é fator essencial para despertar interesse dos que chegam à casa 

espírita. Veja algumas técnicas de como catalogar, arquivar os livros e também como controlar saída de obras e 
evitar extravios.

Martha Rios Guimarães – use@usesp.org.br
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• despertem nos leitores o inte‑
resse pela reforma íntima;  

• registrem a história do Mo‑
vimento Espírita no Brasil e 
no Mundo.

O s títulos só  pod em  ser ob -
ti d os atrav é s d a c om pra d e 
exe m plares n ovos ?

A compra é  uma saída para 
obter os títulos necessá rios, mas 
é  possível formar uma Biblioteca 
através de doações ou permutas. 
No caso de compras, sugere‑se 
que haja um estudo para esta‑
belecer quais livros devem ser 
adquiridos, lembrando que muitas 
Editoras oferecem descontos para 
instituições espíritas – portanto, 
uma boa pesquisa é essencial para 
garantir melhores preços.

Já a doação é a forma de aqui‑
sição mais fácil e que melhores 
resultados pode apresentar a curto 
prazo. Promover campanhas entre 
os frequentadores/colaboradores 
da instituição, seja de livros novos 
ou já usados, é a forma mais in‑
teressante para se obter doações.

A permuta pode ser uma boa 
opção e deve ser feita com outras 
Casas Espíritas,  beneficiando 
todos os envolvidos. O primeiro 
passo é  relacionar as obras repeti‑
das e,  com essa listagem,  contatar 
outros dirigentes com a finalidade 
de estabelecer a troca.

Com o f az er a organ iz aç ã o 
d o ac ervo?

O ideal é separar periódicos de 
livros, facilitando a busca e a ca‑

talogação. Sugerimos um registro 
simples, em números crescentes, 
sem usar a forma adotada pela 
Biblioteconomia para facilitar a 
tarefa. Contudo, nas Casas Espíri‑
tas que houver um profissional no 
setor, sugere‑se deixar a organi‑
zação a cargo desse profissional.

O rgan iz aç ão d os P eriód ic os
1º – Separe cada periódico por 

título. 
2º – Ordene cada título cro‑

nologicamente ( conforme a pe‑
riodicidade: semanal, quinzenal, 
mensal,  bimestral,  trimestral,  
quadrimestral, semestral e anual) 
em ordem crescente. 

3º – Carimbe cada fascículo 
com a identificação da biblio‑
teca. Para isso, providencie um 
carimbo que contenha o nome da 
instituição e a palavra biblioteca. 
Ex.: USE – BIBLIOTECA

4º – Registre os periódicos em 
ficha específica apropriada para 
o controle dos fascículos que a 
biblioteca já possui e dos outros 
que irão chegando com o tempo. 
Essa ficha deve conter os dados 
do periódico, como: título; nome, 
endereço e telefone da editora; 
periodicidade, forma de aquisição 
e espaços adequados para a ano‑
tação de cada fascículo. 

5º – Arquive os periódicos nas 
estantes por título,  sempre da 
esquerda para a direita, pratelei‑
ra por prateleira, até  passar para 
outra estante, quando necessário. 
Reserve um espaço de um título 
para outro, prevendo o prová vel 
crescimento do acervo. Caso 
necessário, utilize porta revistas 

ou caixas bibliográficas e biblio‑
cantos para armazenagem e apoio 
dos documentos. 

A partir desse ponto, é só 
mantê‑la e estar atento aos novos 
lançamentos. 

O rgan iz aç ão d os L ivr os 
Os livros sã o os documentos 

mais comuns de uma biblioteca, 
representando,  assim,  a maior 
parte de seu acervo. Para orga‑
nizá‑los são necessários alguns 
passos que facilitam a execução 
do trabalho. 

1º - Carimbo de Identificação:  
Carimbe com a identificação da 
biblioteca (mesmo carimbo já 
usado para os periódicos) o livro 
em seu corte – parte oposta à  
lombada – e em algumas pá ginas 
predeterminadas como a primeira 
e a última, a lé m do rosto.

2º - Registro:  Registre cada ex em‑
plar por meio da afixação de carim‑
bo apropriado no verso da folha de 
rosto. Os números devem ser anota‑
dos em ordem crescente. Ex.: USE 
‑ BIBLIOTECA ‑ Número: 001

3º - Classificação :  Conside‑
rando a variedade de assuntos 
abordados na ex tensa literatura 
espírita, que já ultrapassa cinco 
mil títulos,  as obras podem ser 
catalogadas por assuntos,  entre 
eles: estudo, romance, biografia, 
poesia,  etc.

4º - Catalogação :  Catalogar 
um livro ou folheto é fazer a 
anotação de alguns dados im‑
portantes para a descrição física 
do documento,  tais como o nome 
do autor,  título da obra,  subtítu‑
lo ( se houver) ,  nome do autor 
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espiritual ( para as obras mediú‑
nicas), número da edição, local 
de publicação, editora, ano de 
publicação, número de páginas 
e o assunto geral.

5º - Etiquetação :  Antes de 
arquivarmos o livro na estante, 

é necessário etiquetá‑lo, isto é, 
colar na lombada uma etiqueta – 
de preferência autoadesiva –  com 
o número com que a obra foi 
 registrada. Esta etiqueta repre‑
senta o endereço do documento 
na estante,  possibilitando a sua 

localização e reposição no devido 
lugar após o uso.

6º - Arquivamento:  Os livros e 
folhetos serão arquivados nas es‑
tantes de acordo com a ordem nu‑
mérica, observando‑se a sequên cia 
estabelecida na classificação. 

Apó s m on tagem  d o ac erv o,  
q ual o próxi m o passo?

D e nada adianta ter um acervo 
de qualidade e bem organizado se 
não for utilizado pelos usuários. 
Em outras palavras, é  necessá rio 
divulgar a existência da Bibliote‑
ca Circulante, juntamente com as 
regras para consulta/empréstimo.

Para tanto, devem ser utilizados 
todos os canais de  comunicação 
disponíveis: jornal interno, cartazes, 
avisos nas reuniões, internet (site, 
e‑mails, sites de relacionamentos, 
etc). Não é demais lembrar que essa 
divulgação deve ser contínua.

Q uais os rec ursos n ec essá -
rios para um  b om  aten d im en to 
d o usuár io?

Os principais sã o pessoas habi‑
litadas para efetuar o atendimen‑
to, um bom acervo, espaço físico 
e mobiliário adequados, serviços 
e produtos satisfatórios. 

É preciso, ainda, estabelecer 
um regulamento que estabeleça 
as regras para utilização da Bi‑
blioteca,  entre elas:

‑ dia e horário de funciona‑
mento do serviço (o ideal é 
que os leitores tenham acesso 
ao acervo nos dias de reu‑

niões públicas e dos grupos 
de estudo).

‑ documentos para matrícula: 
um documento de identidade 
e um comprovante de endere‑
ço bastam para abrir a ficha 
do usuá rio ( pode ser feita em 
gr á f ica ou ,  a t é  mesmo ,  no 
computador contendo:  nome,  
endereço, telefone, e‑mail do 
usuário e espaço para registrar 
obra que será emprestada, bem 
como o dia do empré stimo e o 
da devolução).

‑ prazo que o livro (periódico) 
pode ficar com o leitor (cerca de 
3 0  dias,  com possibilidade de 
renovação).

‑ regras em caso de extravio ou 

Nr. Título Autor Espírito Categoria 
01 O Livro dos Espíritos Allan Kardec - Estudo 
02 Renúncia Francisco C. Xavier Emmanuel Romance 
03 Fabiano de Cristo – o 

peregrino da caridade 
Roque Jacintho - Biografia 

 

É  prec iso um  program a espe-
cífico para registro do ac ervo?

Atualmente ex istem esses tipos 
de programa que podem ser facil‑
mente adquiridos (pesquisa em 

sites de busca podem auxi liar na 
obtenção desse produto), contudo, 
para os que preferirem um contro‑
le mais simples ( e ao alcance de 
todos), sugere‑se a utilização de 
um programa simples,  disponível 
na maioria dos computadores.

O mais indicado é um que per‑
mita a utilização de filtros, isto é, a 
manipulação dos dados cadastrados 
nas mais variadas formas possíveis:  
por título,  por autor,  por mé dium,  
tema, assunto, etc. Vejamos abaixo 
um ex emplo de cadastro simples.

Dependendo do programa utiliza‑
do para cadastrar os dados das obras,  
é  possível obter listagens separadas 

por título ( em ordem alfabé tica,  por 
ex emplo) ,  por autor,  por espírito,  
categoria, etc. Essas listagens podem 

ser ex tremamente importantes para 
que o leitor encontre a obra mais ade‑
quada para suas pesquisas/leituras.
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estrago da obra:  de responsabili‑
dade do associado.

Com o c on trolar os em pré sti-
m os e evi tar ext ravi os?

N a verdade,  toda Biblioteca 
possui algum índice de ext ravio, 
contudo, um bom controle dimi‑
nui a possibilidade de perda de 
itens do acervo.

Portanto, após um período de 
atraso (a ser decidido pela própria 
equipe de trabalho da Biblioteca), 
o associado deve ser contatado 
(carta, telefone ou e‑mail) para 
pedir a devolução (ou prorroga‑
ção do prazo do empréstimo) da 
obra que está em atraso.

Convém lembrar que esse con‑
tato deve ser amistoso e o mais 
respeitoso possível,  buscando 
obter uma solução conveniente a 
todos (casa espírita e sócio).

L ivr os são prod utos relativa -
m en te c aros. Com o f az er para 
c on servaç ão d a ob ra?

Encapar os livros com plá stico 
transparente é  uma boa ideia para 
aumentar a vida útil dos livros. 
O trabalho pode ser ex ecutado 
dentro da Casa Espírita ou na casa 
dos voluntários que se dispuserem 
a ajudar nessa tarefa.

Exi ste algum a d ic a para f ac i-
litar a b usc a d o leitor en tre os 
vár ios livr os d o ac ervo?

Uma listagem organizada por 

ordem alfabé tica,  autor ( espí‑
rito e/ou médium), gênero (ro‑
mance,  estudo,  etc)  ou assunto 
é  uma maneira de abreviar a 
pesquisa e de tornar o serviço 
de atendimento ao leitor mais 
prá tico e rápido.

Q uais os b en ef íc ios d e um a 
B ib liotec a Circ ulan te Espírita?

S ã o vá rios,  mas podemos desta‑
car: a divulgação do Espiritismo, 
a formação do hábito de leitura 
em crianças e jovens e a possibi‑
lidade de lazer que um bom livro 
oferece. 

É  rec om e n d á v el ,  e n t ã o ,  a 
c riaç ão d e um a B ib liotec a Es-
pírita I n f an toj uve n il?

Obviamente que sim, afinal, 
quanto antes fomentarmos a lei‑
tura,  maior a probabilidade de 
formarmos leitores regulares.

O s títulos in f an toj uve n is d e-
v em  c om por o m esm o ac erv o 
d e ad ultos?

Essa é  uma possibilidade, po‑
ré m é  mais prá tico um acervo 
separado e localizado em local 
de circulação das crianças e jo‑
vens,  facilitando a esse público 
o acesso e a seleção dos livros a 
serem lidos.

Q uais os c uid ad os para a f or-
m aç ão e organ iz aç ão d o ac ervo 
para esse pú b lic o?

Os cuidados e forma de com‑
posição do acervo, assim como 
divulgação, registro e controle 
dos mesmos deve ser feito da 
mesma forma e com os mesmos 
cuidados que utilizamos com o 
público adulto.

Ex iste algum a f orm a d if eren -
c iad a d e d ivu lgar a B ib liotec a 
para os m en ores?

Um cantinho agradável onde os 
pequenos possam sentar‑se e ler 
os livros selecionados é  um bom 
estímulo à  leitura,  assim como 
“contações de história”, entre 
outras iniciativas.

Fonte de pesquisa para texto sobre 
biblioteca para adultos:  CAM P ET T I  

SOBRINHO, Geraldo. Biblioteca 
espírita:  princípios e té cnicas de or‑
ganização e funcionamento. Rio de 

Janeiro: FEB, 1996. 
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Marlene Nobre é Cidadã Paulistana
Sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo distinguiu ainda cinco instituições espíritas 

D enominado Dia do Espírita , con‑
forme Lei Municipal de 1996, o último 
18 de abril foi comemorado em sessã o 
solene na Câmara de Vereadores de São 
P aulo, com entrega do título de Cidadã  
P aulistana à  dra M arlene Rossi S everino 
Nobre, presidente da Associação Mé‑
dico‑Espírita do Brasil (AME‑Brasil) e 
AME‑Internacional. 

“Não vejo em mim qualquer predi‑
cado para merecer tamanha distinção. 
D evo,  por isso mesmo,  repartir esta 
lá urea com os meus irmã os espíritas,  
que se constituíram baluartes da Boa 
Nova e na construção de uma nova 
era para a humanidade” ,  falou a pre‑
sidente da AME‑Brasil, após assistir a 
um vídeo com depoimentos de amigos 
e familiares.

“Se o mundo teve uma dama de fer‑
ro, podemos dizer que São Paulo tem, 
entre seus filhos ilustres, uma dama 
de luz”, discursou o vereador Rubens 
Calvo, autor da proposta de outorga da 
distinção, perante um salão com mais de 
300 pessoas, que ouviram ainda vários 
pronunciamentos sobre O Papel  do 
Espírita na Construção de uma Socie-
dade Melhor, feitos por representantes 

da FEESP, Aliança, Associação dos 
Psicólogos Espíritas, Abrape, Funda‑
ção Espírita André Luiz,  Associação 
Jurídico‑Espírita (AJE‑SP), União dos  
Delegados Espíritas (Udesp), AME‑SP 
e USE. 

A noite teve ainda homenagem a cin‑
co instituições espíritas, que receberam 
diploma de gratidã o por seus relevantes 
serviços à sociedade paulistana – C. 
E. Jesus Redivivo; C. E. Perseverança 
(Zona Leste); Seara Bendita (Zona Sul), 
S ociedade Estudos Espíritas 3  de Outu‑
bro (Zona Oeste) e o C. E. Nosso Lar/
Casas André Luiz (Zona Norte). 

“Os diplomas de mérito que entre‑
gamos nesta noite serã o denominados, 
doravante, Prêmio Chico Xavier”, 
asseverou o vereador Rubens Calvo,  
arrancando aplausos da plateia. O par‑
lamentar disse ainda do seu orgulho em 
trilhar nas pegadas do pai, o deputado 
Alberto Calvo, autor da lei que criou o 
D ia do Espírita.

A vice‑presidente da USE‑SP Neyde 
S chneider representou, na solenidade a 
Diretoria Executiva da USE, a Socieda‑
de de Estudos Espíritas 3  de Outubro,  da 
qual é trabalhadora. Neyde enalteceu a 

contribuição espírita para a construção 
de uma era nova:  

“Além do seu poder moralizador, o 
Espiritismo exerce benéfica influên‑
cia na Arte, na Cultura, na Educação 
e na Ciência. Eis aqui o exemplo da 
Associação Médico‑Espírita, fundada 
por Marlene Nobre, cujos congressos 
e simpósios, como o Mednesp, têm 
trazido novos conhecimentos científi‑
cos de reconhecida importância para a 
Medicina”, destacou a vice‑presidente.

Nos discursos que se seguiram, 
não faltaram referências ao devota‑
mento de M arlene e o esposo,  depu‑
tado Freitas N obre,  à  frente da Folha 
Espírita, periódico que se mantém 
ainda hoje como referência na divul‑
gação doutrinária.

D urante a solenidade, um telã o exi ‑
bia o trabalho de psicopictoriografia da 
médium Valdelice Salum, que produ‑
ziu cerca de uma dezena de quadros, 
assinados por alguns dos mestres do 
Expressionismo.  Ao final,  um coral 
infantil encheu o ambiente com do‑
ces vibrações.

Rubens Toledo– use@usesp.org.br 

Visão da Mesa Oficial com destaque para a Vice‑Presidente da USE SP, Neyde Schneider e, ao 
seu lado, a homenageada Dra. Marlene Nobre.

Dra. Marlene nobre, que recebeu o título de 
cidadã  paulistana.
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Museu espírita é transferido para a FEB

A. J. Orlando – use@usesp.org.br 

M ais de 5 0  pessoas estiveram pre‑
sentes na cerimônia de transferência 
do I nstituto de Cultura Espírita de 
São Paulo, no bairro da Lapa, para a 
Federação Espírita Brasileira (FEB), 
que ocorreu no último dia 18 de abril. 
A solenidade teve a participação de 
representantes da FEB, ICESP, USE, 
órgãos da imprensa e da comunidade 
espírita. A partir de 2008 foram ini‑
ciadas as conversações entre as duas 

entidades,  contando sempre com 
o apoio do ex‑presidente da FEB, 
Nestor João Masotti, que também 
participou do evento.

O museu atual é  fruto da abne‑
gação e da visão do casal Paulo 
Toledo Machado e Elza Mazzonetto 
Machado, que há vinte anos reúne 
publicações, documentos históricos, 
obras raras e text os de Allan Kardec 
doados por Canuto de Abreu. Dona 

Elza, muito emocionada, apresentou 
a história do museu, as dificuldades 
e lutas enfrentadas, as aquisições 
dos imóveis e o acervo atual que 
está  sendo transferido para a FEB, 
“uma entidade representativa do 
espiritismo no Brasil e no mundo”. 
Apesar do carinho e dedicação o 
casal já não tem mais condições da 
sua administração.

S egundo palavras do presidente 
da FEB,  Antonio Cesar P erri de Car‑
valho, “acompanhamos a trajetória 
do casal, desde os tempos da USE 
e jamais imaginamos que depois 
de conhecer tã o bem este trabalho 
estaríamos nesta situação, tendo em 
nossas mã os uma obra importante 
como esta”.

Oceano V ieira de M elo, assessor 
especial da presidência da FEB, é 
o novo coordenador do M useu Es‑
pírita de São Paulo. A USE esteve 
representada por sua presidente Julia 
Nezu, diretores da Diretoria Executi‑
va, pelo presidente da USE Regional 
São Paulo, Luiz Fernando Penteado, 
e representantes de órgãos distritais. 

Cé lia M aria Rey de  Carvalho e seu esposo Cesar P erri de Carvalho, pr esidente da FEB, N estor 
Masotti, ex‑presidente da FEB e Julia Nezu, Presidente da USE‑SP.

Dr. Paulo de Toledo Machado, Elza Mazzonetto, César Perri de 
Carvalho e N estor M asotti

Público presente ao evento de transferência do ICESP para FEB
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ASSISTêNCIA ESPIRITUAL
Equipe do Departamento

atendimentoespiritual@usesp.org.br

Prezados companheiros e companheiras 
do M ovimento Espírita P aulista,  entre os 
dias 2 6  e 2 8  de abril de 2 0 1 3 ,  ocorreu a 
reuniã o da Comissã o Regional S ul do Con‑
selho Federativo Nacional da Federação 
Espírita Brasileira, em Embu das Artes. 
Tivemos a participação dos representantes 
dos Estados de S ã o P aulo,  Rio de Janeiro,  
Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso 
do S ul e,  como convidados,  os companhei‑
ros do Uruguai.

Foi possível constatar que viveremos 
uma época de transição sobre a concepção 
das atividades da Casa Espírita,  conforme 
o modelo atual. O esforço nos próximos 
anos será direcionado para a simplificação 
dos nossos processos e linguagem espí‑
rita, permitindo que a Doutrina Espírita 
transforme a nossa realidade ex istencial e 
interna das pessoas. Na reunião da nossa 
área, pudemos estabelecer alguns parâme‑
tros necessá rios para o bom andamento 
dos trabalhos. Uma das necessidades mais 
prementes é o da integração das diferentes 
áreas para que trabalhem em conjunto.

Algumas propostas foram feitas no 
sentido de estabelecer a interface entre o 
Atendimento Espiritual no Centro Espírita 
e os demais departamentos da Casa Espí‑
rita. Outra proposta que foi submetida à 
apreciação dos presidentes das Federativas 
é a realização do 1º Encontro Nacional do 
Atendimento Espiritual no Centro Espírita. 

Dentre as diretrizes do Plano de Tra‑

balho do Movimento Espírita, ficou esta‑
belecido como prioridade a dinamização 
da divulgação e esclarecimento sobre 
este setor para os órgãos, considerando 
ser uma área de importância vital na Casa 
Espírita. Ainda com base neste Plano de 
T rabalho,  a Assessoria do Evangelho no 
Lar e no Coração, destacou a importância 
da dinamização desta campanha, conforme 
sugestões de ações da Diretriz 4.

Conforme foi possível observar,  este 
departamento já está bastante consolidado 
nos outros Estados e esta é uma tendência 
a ser seguida pela USE nos próximos anos. 

Dada a sua abrangência e especificidade, 
não é possível que as diversas tarefas da 
Área de Atendimento Espiritual, da Me‑
diunidade e do ESDE fiquem concentradas 
em um único departamento. A descentra‑
lização dos esforços, dentro das diretrizes 
de integração, é o melhor caminho para 
que as finalidades do Centro Espírita se‑
jam atendidas.

EDUCAçãO ESPíRITA DA INFâNCIA
Martha Rios Guimarães
infancia@usesp.org.br

Muitos são os requisitos para executar‑
mos com qualidade o trabalho de Educado‑
res Espíritas da Infância. O primeiro deles 
é  ter conhecimento da D outrina Espírita,  
afinal, se esse é conteúdo que abordaremos 
nas reuniões de estudo com os menores, 
faz‑se necessário estudá‑lo (continuamen‑
te) para que tenhamos condições de ser a 
ponte entre o Espiritismo e as crianças.

Claro que conhecimentos de psicologia 
e educação, entre outros, também são de 
suma importância. Portanto, eles podem 
( devem)  ser buscados attravé s de cursos,  
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seminários, oficinas, livros, revistas espe‑
cializadas e demais opções existentes – 
vale lembrar que a Internet é uma excelente 
fonte de pesquisa, desde que saibamos 
procurar adequadamente.

M as e o conhecimento espírita,  como 
obter? Em cursos e leitura de obras 
importantes,  os chamados clá ssicos,  da 
D outrina Espírita,  mas,  acima de tudo,  nos 
apontamentos deixados por Allan Kardec. 
S ã o cerca de 8  mil pá ginas deix adas pelo 
Codificador somando‑se as obras funda‑
mentais,  as chamadas subsidiá rias ( como 
O que é o Espiritismo e A Obsessão) e a 
coleção Revista Espírita.

É muito triste constatar que uma das 
mais preciosas fontes ex istentes ( os 1 2  
fascículos da Revista Espírita)  é  uma gran‑
de desconhecida da maioria dos Espíritas. 
Isso porque em suas páginas encontramos 
ensinamentos doutrinários profundos que 
ampliam (e como!) nossa forma de enten‑
der a D outrina Espírita.

Pode parecer um grande desafio percor‑
rer as muitas pá ginas de seus 1 2  fascículos 
( entre 1 8 5 8  e 1 8 6 2 ) ,  mas vale a pena co‑
meçar. E quanto antes, melhor. Boa leitura!

ESTUDO E PRÁTICA  
DA MEDIUNIDADE

P aulo Ribeiro
eem@usesp.org.br

A recente reuniã o da Comissã o Regio‑
nal S ul do Conselho Federativo N acional,  
realizada entre 26 e 28 de abril na cidade 
de Embu das Artes/ S P ,  apresentou bons 
resultados em todas as á reas atualmente  
ex istentes na FEB,  no Conselho Federati‑
vo N acional e nas Federativas Estaduais,  
tendo a participação de representantes do 
Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, 
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Federação Espírita do Uruguai.

A Área de Estudos e Prática da Mediu‑
nidade esteve representada pelo seu diretor 
e secretários que participaram ativamente 
na discussã o dos assuntos apresentados e 
colaboraram em relação ao encaminha‑
mento das futuras ações. É consenso atual 
que apenas assuntos de interesse geral 
do Movimento Espírita sejam tratados 
nas próximas reuniões, de preferência 
antecipadamente pelas Federativas,  com 
prioridade para ações futuras, substituindo 

gradativamente os tradicionais relatórios 
de atividades já realizadas.

Pelo diretor da área USE SP foi suge‑
rido que nos estudos pertinentes à prática 
mediúnica se inclua a realidade ex istente 
entre P rá tica M ediúnica e M ediunidade 
Prática, nas ações do médium em seu dia 
a dia. Em relação ao Programa de Traba‑
lho P ermanente do M ovimento Espírita 
2012‑2017, foi agendada a presença dos 
representantes da FEB‑CFN no Encontro 
de Mediunidade a ser realizado pela USE 
em S ã o P aulo no dia 1 8 / 0 8 / 2 0 1 3 ,  com a 
participação do CEERJ‑ Conselho Espírita 
do Estado do Rio de Janeiro.

N a ocasiã o serã o abordados os seguin‑
tes temas:  Espiritismo,  M ovimento Espí‑
rita, Unificação, Diálogo com os Espíritos 
e Ações Futuras.

Em assuntos de interesse geral do M ovi‑
mento Espírita,  coordenado pela FEB,  des‑
taque para a palestra de abertura e na fase 
de encerramento pelo P residente da FEB,  
Antonio Cesar P erri de Carvalho onde 
foram mencionadas ações Doutrinárias e 
Administrativas que trarão consideráveis 
mudanças em relação ao trabalho FEB‑
‑CFN e Movimento Espírita Brasileiro. 

ESTUDO SISTEMATIZADO DE 
DOUTRINA ESPíRITA (ESDE): 30 

AN OS
Mario Gonçalves

esde@usesp.org.br

A bibliografia do ESDE
O programa de estudos denominado 

ESDE – Estudo Sistematizado da Dou‑
trina Espírita, elaborado pela Federação 
Espírita Brasileira e adotado pela União 
das S ociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo, fundamenta‑se integramente 
nas obras de Allan Kardec: “O Livro dos 
Espíritos”, “O Livro dos Médiuns”, “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo”, “O 
Céu e o Inferno” e “A Gênese”. É dividido 
em módulos temáticos e roteiros de estudo, 
dispostos na ordem em que são tratados no 
primeiro título citado.

A bibliografia utilizada traz também 
contribuições de outras obras do codifica‑
dor e de seus contemporâneos, como Ga‑
briel Delanne, Camille Flammarion e Léon 
Denis.  Busca valiosos subsídios históricos 
em Arthur Conan Doyle, Zêus Wantuil e 

Francisco Thiesen. Estão presentes, ainda, 
textos daqueles que estudaram em pro‑
fundidade as Obras Básicas, produzindo 
apontamentos seríssimos,  como D eolindo 
Amorim,  José  H erculano P ires,  H ermínio 
Correa de Miranda, Hernani Guimarães 
Andrade,  M artins P eralva,  Jorge André a 
dos S antos,  Richard S imonetti,  Rodolfo 
Calligaris e Z almino Zimmermann.

A contribuição mediúnica de Fran‑
cisco Cândido Xavier, Yvonne Amaral 
P ereira,  D ivaldo P ereira Franco,  como 
nã o poderia deix ar de ser,  també m integra 
o rol das fontes utilizadas pelo ESDE, 
com páginas de Emmanuel, André Luiz, 
Joanna de ângelis, Manoel Philomeno 
de M iranda entre outros tantos estudiosos 
autores desencarnados.

As pá ginas do ES D E convidam o leitor 
a inúmeras outras explorações. Os textos 
que a integram, em face de seu extraordi‑
ná rio conteúdo,  merecem ser conhecidos 
em detalhes e em profundidade. E, o que 
é importante: conferem segurança a quem 
se aprox ima da D outrina Espírita.

Quer saber mais sobre o ESDE? Como 
implantá‑lo em sua sociedade? Entre em 
contato conosco por intermédio do e‑mail: 
esde@usesp.org.br. 

MOCIDADE ESPíRITA
João Thiago Garcia

mocidade@usesp.org.br

As Confraternizações Seccionais Co‑
melesp, Comenesp e Comenoesp realizam‑
‑se no feriado da Semana Santa, respec‑
tivamente,  nas cidades de T remembé ,  
Franca e Tupã.  Duas delas decidiram 
debater o mesmo tema – S ER – S entimento 
Expressão e Responsabilidade – que abor‑
da a autorresponsabilidade como caminho 
para o bem‑estar individual e universal. 
Já o encontro de Bragança Paulista (Co‑
mecelesp) – “É preciso amar as pessoas 
como se nã o houvesse amanhã ”  – aborda 
o respeito às diferenças como ferramenta 
de processo evolutivo. 

Sob o tema “Por que te deténs?”, reali‑
zaremos, ao longo de 2013, seminários em 
17 Regionais, com o objetivo de incentivar 
os jovens ao trabalho, como trabalhadores 
capazes na criação, adequação ou fortale‑
cimento das casas,  alé m de contribuírem 
no próprio Movimento, como novas lide‑
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Lançamentos da Editora EME 2013

O casarão de madame Sofia 
Lia Márcia Machado • MarceLLus (espírito)

Romance mediúnico  
• 16x22,5 cm • 328 páginas • r$ 28,00

a heroína desta narrativa transita entre dois am-
bientes hostis e sufocantes – um cabaré e um 
casamento forçado - até que um encontro for-
tuito abrirá um fio de esperança em seu futuro.

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

A evangelização mudando vidas
Lucia Moysés

educação espírita  
• 15,5x21,5 cm • 200 páginas  • r$ 24,00

essa publicação enriquece a literatura espírita 
servindo de apoio a todo aquele que se interessar 
e se dispuser a colaborar na evangelização espíri-
ta infantojuvenil.

ranças, às quais deve‑se abrir espaço, ouvir 
e colher sugestões. Esses seminários terão 
público‑alvo simultâneo: jovens Espíritas, 
membros de M ocidade Espírita ou nã o;  
pais,  dirigentes de Casas Espíritas e Ó rgã os 
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 ‑ Soro‑
caba; 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

Conforme havíamos prometido,  iremos 
abordar uma sé rie de entrevistas na M ídia 
e o faremos iniciando pela Televisão. Por 
certo, quem fica diante de câmeras, micro‑
fone e sob fortes luzes, num estúdio de gra‑
vação, pode sentir várias sensações como 
insegurança e intranquilidade, medo e até 
mesmo pavor, causar certos embaraços em 
seu raciocínio,  mas,  ao observar algumas 

“dicas”, ser entrevistado na TV, pode se 
tornar um ato agradável e prazeroso para 
o dirigente de uma instituição espírita.

No Manual da Comunicação Social 
Espírita (edição da FEB‑CFN, de 2008), à 
pá gina 1 2 8  e 1 2 9 ,  sã o relacionadas vá rias 
situações e recomendações para se obter 
bom desempenho nessa tarefa. Vejamos 
algumas e outras que acrescentamos.

1. Fique sempre atento às perguntas do 
entrevistador, sem apreensão e confiante; 
use um tom de voz adequado (não fale 
para dentro).

2. Use palavras simples, adaptando o 
vocabulá rio à  linguagem da T V ;  use uma 
linguagem coloquial, como se estivesse 
conversando com alguém que você já co‑
nhece; fale com entusiasmo e convicção, 
mantendo uma postura tranquila e firme.

3. Fale com clareza (sem cortar ou 
comer palavras); seja objetivo, conciso, 
isto é, não fique dando voltas para expor 
o pensamento;  evite frases ex tensas;  as 
frases curtas facilitam o entendimento 
do grande público;  termine a fala e per‑
maneça olhando para a câmera por mais 
alguns segundos.

4. Use sempre a ordem direta ao cons‑
truir as frases;  conclua o pensamento,  
de maneira clara e objetiva; fale com 
empatia, isto é, colocando‑se no lugar do 
telespectador. Ao citar termos doutrinários 
específicos, utilize sinônimos ou exemplos 
que contribuam para o entendimento do 
que você está falando.

5. Fale daquilo que você sabe e evite 
arriscar conceitos doutrinários, citações de 
nomes de instituições e de pessoas de que 
nã o tenha pleno conhecimento;  em certas 

circunstâncias é recomendável ter consigo 
uma ficha que contenha informações sobre 
a instituição, nomes e dados numéricos 
para nã o incorrer em erros.

6. Procure sempre olhar para a câmera 
(geralmente para luzinha vermelha) e não 
para o microfone; uma vez ou outra olhar 
para o repórter e volte os olhos para a câmera; 
se tiver mais que uma câmera, olhe um pouco 
para cada uma,  observando o movimento da 
câmera e a orientação do operador.

7. Dê preferência a trajes de tonalida‑
des claras (bege ou palha, verde, azul) 
e simples, de acordo com a natureza 
do programa.

8. Se você usa óculos, evite os de lentes 
escuras e se desejar ser entrevistado sem 
óculos, tire‑os antes de iniciar a entrevista.

9. Ao término da entrevista, agradeça 
ao entrevistador pela oportunidade e ao 
público pela atenção (em certos casos, 
é  de bom tom agradecer també m à  
emissora e a seus diretores) ;  mantenha‑
‑se sereno com olhar nas câmeras, sem 
gesticulação desnecessária, até o sinal 
de deix ar o local.

10. Por fim, lembre‑se de que você está 
ali para falar em nome da instituição que 
representa ou em nome da D outrina Espíri‑
ta ‑ o que quer dizer que o bom‑senso deve 
imperar em ambas  as situações. 

Ao falar em nome de uma Instituição 
Espírita ou da D outrina Espírita,  indubita‑
velmente, toda expressão deve ser fiel aos 
conceitos doutriná rios e deix ar de lado os 
conceitos pessoais. Achismos, nem pensar! 
Se porventura você já vivenciou situações 
semelhantes, exponha a sua experiência e 
compartilhe conosco.
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Em Conversa com os Espíritos 
traz uma seleção de vinte e quatro 
narrações verídicas ocorridas em 
reuniões mediúnicas no Centro 
Espírita Anésio Siqueira, na cidade 
de Botucatu, São Paulo. Escritos de 
forma simples, elas relatam dramas, 
alegrias, dúvidas e descobertas dos 
Espíritos comunicantes, oferecendo 
um precioso panorama da vida após 
o desencarne.

Mais do que curiosidade, esses 
casos servem de fonte de pesquisa e 
estudo sobre o tema, revelando uma 
fonte interessante para os espíritas 
em geral e para os dialogadores 
espíritas em especial. 

Ciê n c ia espírita e suas I m plic a-
ç õe s Terapê utic as

O livro estuda a Ciência Espírita e 
suas implicações terapêuticas, através 
dos temas:  O desenvolvimento cien‑
tífico, Desenvolvimento da ciência 
espírita, Princípios da terapêutica 

espírita, Natureza moral da terapia 
espírita,  T ratamentos de vícios e 
perversões, Motivos de dificuldades 
nas curas, Interpretações errôneas 
da homossexualidade, Psiquiatria 
espírita,  Os imponderá veis da cura 
espírita,  N egros e índios terapeutas,  
Manifestações espirituais de crianças, 
Perigos das religiões primitivas e Si‑
tuação perigosa dos médiuns de cura.

S egundo o autor,  a metodologia 
científica varia com o tempo, mas a 
ciência em si mesma é imutável. Seu 
objetivo é um só: o conhecimento 
exato da realidade. Esse é o ponto 
de partida dessa obra que traz um 
estudo da ciência espírita e suas im‑

plicações terapêuticas, o perigo das 
religiões primitivas e, ainda, a situa‑
ção de risco dos médiuns de cura.

E s p a ç o  L i t e r á r i o

Um lançamento e um clássico para sua leitura

Redação – use@usesp.org.br 
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R egressaram ...
D o i s  g r a n d e s 

trabalhadores do 
movimento espírita 
paulista retornaram 
à  P á tria Espiritual:  
Jos é  d o P rad o Ju -
n ior,  o P radinho,  
e o amigo Agosti-
n h o An d reoletti.

Pradinho,  que 
atuou em v á r ios 
campos da unifica‑
ção espírita na Ca‑
pital,  desencarnou 
em 30 de março último. Destacou‑se 
sobretudo na á rea do livro, tendo par‑
ticipado de vá rias atividades no setor, 
tanto na Livraria como na Biblioteca 
da USE São Paulo. 

Agostinho Andreoletti, por sua vez, 
atuou como Educador Espírita da I n‑
fância, foi Presidente da Regional São 
Paulo e da Distrital Tatuapé, sendo que 
em ambas as instituições sempre foi 
ativo colaborador. Muitos companhei‑
ros que hoje atuam pelo movimento da 
capital,  tiveram o privilé gio de aprender 
com ele,  bem como receber o estímulo 
necessá rio para atuar pela uniã o dos 
Espíritas. Desencarnou em 10 de maio 
de 2013, na  capital paulista.

T ambé m merece registro a cola‑
boração dos dois companheiros na 
elaboração e lançamento da Campanha 
“Comece pelo Começo”, há 40 anos. 
Ambos deix am saudades e,  acima de 
tudo,  ex emplos fantá sticos de como 
podemos ( e devemos)  colaborar com 
a D outrina Espírita:  com simplicida‑
de e, acima de tudo, com muito amor 
no coração.

Certificação de Entidades do Ter-
c eiro S etor j un to ao M in isté rio d a 
Ju stiç a

Esteve em S ã o P aulo,  em abril,  a 
funcionária do Ministério da Justiça, 
Ivelise Lício Calvet, Coordenadora de 
Entidades Sociais do Ministério, que 
prestou diversos esclarecimentos sobre 
certificação de entidades do Terceiro 
Setor.  Informou que as organizações 
sociais devem entrar em contato direto 
com o M inisté rio,  em Brasília,  sem 
valer‑se de terceiros, como escritórios 
de advocacia ou contabilidade, que não 
são atendidos; que aquele órgão  man‑
té m o Cadastro N acional de Entidades 
Sociais ‑ CNES/MJ, com um banco 
de dados congregando informações 
cadastrais e prestação de contas; que o 
Ministério tem que dar as decisões em 
45  dias.

3º  En c on tro d a F am ília Espírita d a 
Z on a Norte d e S ão P aulo 

Com a presença dos expositores An‑
dré Luiz Ruiz (A Família na Transição 
Planetária), JB Oliveira (A Educação do 
Espírito para o Mundo em Transição), 

Agnaldo Paviani (A Transição Plane‑
tária é o fim?) e Edson Figueiredo de 
Abreu ( A Família e o M eio Ambiente 
em busca de um M undo melhor) , acon‑
tecerá em 30 de junho de 2013, no Clube 
Associativo dos Suboficiais e Sargentos 
da Aeroná utica de S ã o P aulo ( Rua T e‑
nente Rocha, 387 ‑ Santana ‑ São Paulo/
SP), das 10 às 17 horas.

O evento oferece‑
rá ainda atrações ar‑
tísticas com o cantor 
Allan V ilches,  Coral 
Deluz e Coral Vozes 
do Caminho, autó‑
grafos no espaço 
literá rio,  alimenta‑
ção e muitas outras 
atrações. Mais in‑
formações podem 
ser obtidas pelo e‑
‑mail encontrodafa‑
milia@usesantana.
com.br.

D am a d a Carid ad e é  lem b rad a em  
Araç atub a

Em comemoração aos 130 anos de 
Benedita Fernandes, a USE Regional 
Araçatuba realizará entre os dias 24 e 27 
de junho de 2013, a semana da Dama da 
Caridade. O evento, que ocupará diversos 
espaços da cidade, contará com a partici‑
pação de Divaldo P. Franco, César Perri 
de Carvalho e Luiz Carlos Barros Costa.

Informações e detalhes do evento 
podem ser obtidas pelo elefone ( 1 8 )  
3642‑1737.

L iv ros Espíritas n a Câ m ara d os 
D eputad os

Entre os dias 1 5  e 3 0  de abril de 2 0 1 3 ,  
a Câmara dos Deputados recebeu uma 
exposição sobre Livros Espíritas. A 
iniciativa, do D eputado M arco Auré lio 
Ubiali em parceria com a Federação 
Espírita Brasileira, ocupou o Espaço 
M á rio Covas,  sendo uma ex celente 
oportunidade de divulgar o livro espírita 
e marcando a principal data do meio 
espírita: o lançamento de O Livro dos 
Espíritos, de Allan Kardec, em 18 de 
abril de 1857.

Agostinho AndreolettiJosé  do P rado Junior, o P radinho






