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LEIA TAMBÉM

Após o grande sucesso do novo projeto editorial de O Evangelho segundo o Espiritismo, 
a Federação Espírita Brasileira acaba de disponibilizar os demais títulos que compõem 
o chamado Pentateuco Espírita: Como o primeiro título da coleção, os lançamentos das 
demais Obras Básicas obedecem ao mesmo projeto gráfico. 

Obras básicas, de Allan Kardec,  
chegam com novo projeto gráfico

Em processo de reestruturação, o Comitê Paulista do Movimento Nacional pela 
Vida - Brasil sem Aborto reuniu-se na sede da USE, em junho passado, com a 
presença do seu vice-presidente Jaime Ferreira Lopes. 

Da nova composição participam vários companheiros 
useanos, além da professora Irvênia Santis Prada, que 
assumiu a Coordenação geral do Comitê.  Como vice-
-coordenadores, estão Marcelo Croxato e sua esposa, 
Joana, pais da menina Vitória de Cristo, um dos símbolos 
do Movimento. 

De caráter supra-religioso, o Brasil sem Aborto deve 
receber adesão de novos voluntários e instituições diver-
sas, que se unem na mesma cruzada em favor da Vida. 

USE integra Comitê Paulista do  
movimento Brasil Sem Aborto
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Os cuidados que se  
devem tomar no uso 
da tribuna espírita
Principal recurso na difusão doutri-

nária, as palestras podem atrair, mas 
podem também afugentar público da 
casa espírita. Veja, no suplemento 
Como Fazer, algumas recomendações 
para um bom planejamento de temas 
e escolha de oradores, além de outras 
dicas importantes. 
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O legado de Hermínio de Miranda ao  
movimento espírita brasileiro

Página 7

Vasta produção nos diversos campos literá-
rios, além de inúmeros artigos para a Imprensa 
Espírita, a obra de Hermínio Corrêa de Miranda 
representa importante legado para o Movimento. 
Desencarnado em 8 de julho último, no Rio de Ja-
neiro, Hermínio Miranda é autor de Diversidade 
dos Carismas e Nossos Filhos são Espíritos entre 
outras obras de interesse doutrinário. 
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Editorial

Plano de Trabalho para o Movimento  
Espírita Brasileiro (Final)

 (...) Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, 
podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as 
opiniões e unirá os homens por um único sentimento: o da fraternidade, trazendo o cunho da 

caridade cristã. (Kardec, Allan. O Livro dos Médiuns, cap. XXIX, item 334).

Potencializando o alcance  
dos periódicos espíritas

Excelente a matéria sobre como organizar uma Biblioteca Espírita. Em 
especial, gostei das dicas e da lembrança da necessidade de uma biblioteca 
também para crianças e jovens.

José Martins – São Paulo - SP

Li artigo “Como fazer” - Biblioteca, em Suplemento Dirigente Espírita 
maio/junho de 2013. Achei a matéria muito interessante.Grato.

José Domingos Claid - São Pedro - SP

Espaço do Leitor

São muitas as etapas e tarefas que 
envolvem a publicação de um jornal (ou 
revista) espírita. Desde a elaboração de 
pauta para posterior produção de textos, 
passando pela revisão doutrinária e gra-
matical, diagramação, impressão e pos-
tagem são muitas as pessoas envolvidas. 
E longo o caminho a ser percorrido até 
que o leitor tenha o produto em suas 
mãos, pronto para ser “saboreado”.

Nota-se claramente que pessoas de-
dicam parte de seu (precioso e escasso) 
tempo para essa tarefa, isso sem contar o 
investimento monetário que precisa ser 
feito. Assim sendo, nos perguntamos: o 
que acontece com o jornal quando chega 
ao seu destino?

Claro que para nós que fazemos o 
jornal a satisfação se completa quando 
sabemos que ele foi lido e, acima de 
tudo, que seu conteúdo foi utilizado 
para reflexões e, no caso do Dirigente 
Espírita, serviu de ferramenta para 

aperfeiçoamento das tarefas dentro das 
instituições espíritas. Isso porque seu 
conteúdo objetiva o trabalhador (mem-
bro da Diretoria ou não) que faz com 
que as atividades aconteçam de fato.

Portanto, reiteramos nosso convite a 
você, leitor, para que envie suas suges-
tões e críticas sobre este jornal. Que-
remos saber quais matérias gostaria de 
ver abordadas, quais temas poderiam ser 
debatidos para facilitar seu dia a dia na 
Casa Espírita. O jornal é feito para você 
e sua opinião é essencial para nortear 
nossa pauta jornalística. 

Também ressaltamos que é possível 
potencializar o alcance deste informati-
vo se ele circular entre todas as pessoas 
da Diretoria e equipe de trabalho e, uma 
vez lido por esse pessoal, for adicionado 
ao acervo de pesquisa da instituição e/
ou distribuído a todos que tiverem in-
teresse em suas informações.

Boa leitura a todos!
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Mensagem da Presidência

Plano de Trabalho para o Movimento  
Espírita Brasileiro (Final)

 (...) Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, 
podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as 
opiniões e unirá os homens por um único sentimento: o da fraternidade, trazendo o cunho da 

caridade cristã. (Kardec, Allan. O Livro dos Médiuns, cap. XXIX, item 334).
 Julia Nezu – use@usesp.org.br

Nesta edição terminaremos de apre-
sentar o Plano de Trabalho para o 
Movimento Espírita Brasileiro (2013-
2017), aprovado por todas as federativas 
estaduais, na reunião do Conselho Fe-
derativo Nacional da Federação Espírita 
Brasileira, de novembro de 2012. 

Mostramos inicialmente os persona-
gens desse Movimento e os elementos 
do Plano de Trabalho: diretrizes de ação, 
objetivos, ações e projetos e a avaliação. 
Posteriormente, falamos das oito dire-
trizes de ação para serem trabalhadas 
pelas instituições espíritas, as quais, 
para facilitar a operacionalização dessas 
ações, devem buscar trabalho conjunto 
e facilitado dos órgãos de unificação 
locais da USE-SP, espalhados em todo 
o estado de São Paulo, em mais de 
cem cidades.

Dentre as oito diretrizes foram suge-
ridas, para o próximo quinquênio: a di-
fusão doutrinária, a preservação da sua 
unidade de princípios e a comunicação 
social espírita. A quarta diretriz propõe 
adequação dos Centros Espíritas para o 
atendimento de suas finalidades: estudo, 
difusão e prática da Doutrina Espírita, 
além das atividades assistenciais, admi-
nistrativas e de unificação. Os centros 
espíritas são núcleos de estudo, de 
oração e de trabalho. São escolas de 
formação espiritual e moral, também 
postos de atendimento fraternal. 

Dentro dessa diretriz (adequação dos 
C.Es.), são recomendadas: promoção 
e realização de estudo aprofundado e 
constante dos textos aprovados pelo 
CFN da Feb, que visam colaborar no 
desenvolvimento das atividades, como 

Orientação ao Centro Espírita, Conhe-
ça o Espiritismo, Divulgue o Espiri-
tismo, Manuais diversos de atividades 
espíritas que podem ser encontrados 
no site da USE-SP e no site da Feb, na 
página Movimento Espírita.

Recomendam-se ainda realização de 
cursos, encontros, seminários e oficinas 
de trabalho, voltados para o aprimora-
mento à ampliação e à multiplicação das 
atividades do centro espírita, em nosso 
estado, normalmente oferecidos pela 
USE e seus órgãos de unificação. As 
campanhas Evangelho no Lar e no Co-
ração, Família, Comece pelo Começo 
são fundamentais para o esclarecimento 
dos trabalhadores e frequentadores da 
casa espírita.

A sustentação financeira do Centro 
Espírita deve decorrer de contribuições 
espontâneas, colaborações de associa-
dos e outros meios de obtenção constan-
te de recursos financeiros, observando 
sempre o rigoroso critério ético-moral-
-espírita, evitando o uso de tômbolas, 
bingos, rifas, bailes beneficentes ou 
outros meios desaconselháveis ante 
a Doutrina Espírita. (Orientação ao 
Centro Espírita, cap. IX, Ativida-
des Administrativas)

O Centro Espírita deve preservar a 
sua independência administrativa. O 
recebimento de doações, contribuições 
e subvenções, assim como a assinatura 
de convênios de qualquer procedência, 
não podem estar subordinados à acei-
tação de compromissos que desvirtuem 
ou comprometam, a qualquer título, o 
caráter espírita da Instituição ou que 
impeçam de atender ao normal desen-

volvimento de suas atividades. (Idem, 
cap. IX, item 6, letra f).

A Diretriz sobre a capacitação do tra-
balhador tem por objetivo assegurar sua 
permanente qualificação para a gestão 
do Centro Espírita, para as atividades 
doutrinárias, assistenciais, administra-
tivas e de unificação. Essa capacitação 
deve incluir, em todas as áreas, a pre-
paração do servidor para acolher, con-
solar, esclarecer, orientar e integrar as 
pessoas que chegam ao centro espírita, 
atendendo-as em suas necessidades 
espirituais, morais e materiais.

Além da realização de cursos, encon-
tros, seminários e oficina de trabalho 
voltados à capacitação do trabalhador 
espírita, é importante a criação de um 
espaço onde ocorram autoavaliação das 
equipes e a verificação das demandas, 
para que se possa monitorar, dentro das 
condições vividas e num determinado 
período de tempo, o andamento das 
ações educativas com vistas ao compar-
tilhamento das experiências.

A oitava diretriz orienta a casa 
espírita sobre formas de como a casa 
espírita pode participar, de forma 
mais efetiva, junto à sociedade orga-
nizada e aos órgãos do Poder Público, 
contribuindo no encaminhamento de 
assuntos de interesse social, sempre se 
pautando pelos princípios esposados na 
Codificação. 

Sugerem-se, nos termos da Lei, a 
participação em conselhos e organismos 
governamentais, ações, campanhas e 
organizações das sociedades civis e 
religiosas, cujos objetivos sejam com-
patíveis com os princípios espíritas.
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Perfil

Murillo Rodrigues Alves nasceu em Jeriquara (SP), tendo dois irmãos e como 
pais Milton e Maria (Lolita) já desencarnados. Criado em família católica, formou-
-se em Comunicação Social, com especialização em Jornalismo, na Faculdade 
Cásper Líbero, e Relações Públicas, pela Universidade Anhembi. Viveu em São 
Paulo de 1953 a 2002. Casado com Niura Pin Rodrigues Alves, nosso entrevistado 
tem dois filhos: Alexandre, Marcelo - ambos espíritas e palestrantes - e Eduardo, 
frequentador esporádico.

Dirigente Espírita - Como conheceu 
a Doutrina Espírita?

Murillo R. Alves - Em 1962, por 
meio da esposa, Niura. Para namorar, 
às terças-feiras acompanhava a família 
dela até as sessões que eram realizadas 
em casa da tia. Tive a felicidade de 
conhecer a doutrina pelo amor e não 
pela dor.

DE - Quais seus primeiros passos no 
conhecimento espírita?

MA - Nossos estudos doutrinários 
ocorreram principalmente na Seara 
Bendita – Instituição Espírita locali-
zada no bairro Campo Belo, em São 
Paulo, onde frequentamos os cursos de 
Aprendizes do Evangelho, Mediuni-
dade, Passes, Oratória, obras de André 
Luiz, Filosofia Espírita, Gestão de Casas 
Espíritas e muitos outros. Nair de Mo-
rais, Terezinha Brigagão e seu esposo 
Luciano, Walter e Marilda foram alguns 
de nossos professores e incentivadores. 
Niura não me deixava dormir e Terezi-
nha nunca reclamou da minha fraqueza 
diante do sono em suas aulas. Por vários 
anos participamos de trabalhos mediú-
nicos como esclarecedores, palestrante 
e área de comunicação.

DE - Conte-nos um pouco de sua 
relação com a USE.

MA - Fomos trabalhadores da enti-

dade, onde tivemos a honra de editar 
o jornal Unificação por vários anos, 
a partir das instruções recebidas do 
Merhy Seba.

Fui convidado a participar pelo con-
frade Paulo Roberto Pereira da Costa, 
na gestão do presidente Nestor Masotti. 
Antonio Schiliró era o tesoureiro. Tive-
mos também a honra de participar da 
USE na gestão de César Perri. Tinha, 
como tenho, muita estima pelo José An-
tonio Balieiro (que fez esta entrevista), 
com quem conversava sobre esta nossa 
região de Ribeirão Preto. Nem imagi-
nava que um dia estaria por aqui. Peço 
desculpas por não citar os inúmeros e 
queridos companheiros de Ribeirão para 
poupar o editor. Não haveria espaço.

DE - Dos trabalhos realizados pela 
USE quais destacaria?

MA - Cito as campanhas Viver em 
Família e Comece pelo Começo como 
um dos principais trabalhos dos quais 
participei, na condição de auxiliar do 
Merhy. Em quase quinze anos de USE, 
em São Paulo, vivenciamos momentos 
históricos. Por indicação do Paulo 
Roberto fui mestre-de-cerimônias no I 
Congresso Espírita Internacional, reali-
zado em Brasília no ano 1995.

DE - Qual a importância da USE em 
sua vida e para o movimento espírita?

MA - Tenho a certeza de que a minha 
participação no Movimento Espírita 
deu-me oportunidade de desenvolver 
sentimentos de religiosidade, cidadania 
e solidariedade. 

Vejo a USE como uma instituição 
fundamental para o Movimento Espí-
rita. Sua atuação como agregadora das 
casas espíritas e como representante 
paulista no Conselho Federativo Na-
cional dá voz às casas mais humildes 
e distantes, onde a USE se faz presente 
através de palestrantes, reuniões, dire-
toria e conselhos. 

DE - Suas considerações finais, 
por favor.

MA - Faço um destaque para a Li-
vraria e Feira do Livro Espírita. Essas 
atividades colocam, à disposição do 
público, obras a preços acessíveis. Re-
centemente enviamos a uma instituição 
espírita nos Estados Unidos, para dis-
tribuição aos assistidos no atendimento 
Fraterno, os livros de autoria do José 
Argemiro, aos mesmos preços especiais 
oferecidos aos centros de nossa região. 
Trechos do livro estão sendo publica-
dos em jornal de grande circulação na 
cidade de Orlando. Se o Espiritismo será 
aquilo que os espíritas fizerem dele, a 
USE é o instrumento que Kardec pode 
ter imaginado.

Murillo Rodrigues Alves

José Antonio Luiz Balieiro – use@usesp.org.br 
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USE alinha plano de trabalho às diretrizes do CFN
Seminários Integrados e disseminação de cursos em todo o Estado estão nas metas da entidade, 

em sintonia com o programa quinquenal da FEB.

Da Redação – use@usesp.org.br 

Cumprindo diretriz geral, em sin-
tonia com proposições do Conselho 
Federativo Nacional (CFN-FEB), a 
USE está introduzindo, no seu Plano 
de Trabalho, os Seminários Integra-
dos, modelo pedagógico que une 
trabalhadores e frequentadores das 
comunidades espíritas na construção 
do aprendizado e vivência das práticas 
da Doutrina revelada pelos Espíritos. 

O modelo, já discutido pelas federa-
tivas estaduais na Comissão Regional 
Sul do CFN em abril passado, no Embu 
das Artes (SP), foi pauta na reunião da 
Diretoria Executiva e Departamentos, 
no último 6 de julho, e teve a impor-
tante contribuição da professora e 
pedagoga Adalgisa Campos Balieiro, 
diretora da Área de Estudos e Educação 
da USE.

“Para propor e construir ações é 
fundamental agregar – aos Cursos, 
Estudos e Encontros – práticas re-
flexivas, exercitadas nos Seminários 
Integrados, garantindo a conservação 
da unidade de princípios doutrinários 
nos trabalhos, atualização e fortaleci-

Agenda USE I

mento dos trabalhadores para receber 
e acolher, adequadamente, os que 
procuram a casa espírita”, recomenda 
Adalgisa. 

Dentro dessa nova orientação, que 
leva à formação de “adeptos úteis”, na 
denominação feita por Allan Kardec, 
a USE espera que o trabalho na casa 
espírita “forme seus trabalhadores, 
culminando com a multiplicação de 
novos núcleos”, assinala a pedagoga.

Além da disseminação dos Seminá-
rios Integrados, o Plano de Trabalho 
prevê disseminação de cursos como 
Estudo e Prática da Mediunidade, Es-
tudo Aprofundado da Doutrina, Gestão 
do Centro Espírita e o ESDE, que já é 
adotado em mais de 300 casas espíritas 
no Estado.  

CENTRO CULTURAL USE
A campanha de arrecadação de 

recursos em prol do Centro Cultural 
USE precisa do apoio de todos nós, 
na divulgação junto às empresas que 
recolhem ICMS aos cofres estaduais. 
Ainda que atendendo aos objetivos da 
USE, o prédio recebido em comodato 
da Fundação Laudelino (Rua Brigadei-
ro Machado, 269, próximo à estação 

Brás do Metrô) é, antes de tudo, um 
investimento à Cultura e à Cidadania, 
cooperando com o plano de revitali-
zação da região central de São Paulo.

Segundo Claudio Sartório, diretor 
da Expresso Art, empresa responsável 
pela execução do projeto, desde que as 
captações foram iniciadas, a campanha 
já contabiliza R$ 240 mil, mas o mon-
tante ainda não é suficiente para que 
se dê início ao cronograma de obras, 
conforme exige o Proac, programa 
de incentivo à cultura do Governo do 
Estado. Sabões Ypê e Castor, fabricante 
de colchões, são até agora as únicas 
marcas que patrocinam o projeto Cen-
tro Cultural USE. 

Projeto 
Capaz de acolher produções artís-

ticas amadoras ou profissionais, bem 
como oferecer espaço para eventos e 
cursos profissionalizantes, o Centro 
contempla um local para cinema, teatro 
ou dança com 250 lugares; ambiente de 
eventos para 500 pessoas – totalmente 
acessível, conforme exige a legislação 
e também em acordo com os princípios 
de cidadania e respeito às pessoas com 
deficiência. Fo

to
: N

or
be

rto
 W

ei
nl

ic
h

Fo
to

: N
or

be
rto

 W
ei

nl
ic

h



Julho/Agosto de 2013 Dirigente Espírita

6

Podem patrocinar o projeto, empre-
sas contribuintes do ICMS (através do 
Proac-ICMS), destinando 3% desse 
imposto. O valor é abatido do montante 
a ser pago para o Governo do Estado, 
sem aumentar os custos da empresa; ao 
contrário, os patrocinadores recebem, 
em contrapartida, vários benefícios: 
desconto em ingresso e locação do 
espaço para eventos corporativos, in-
serção da logomarca em materiais de 
divulgação dos eventos e em institucio-
nal a ser exibido antes dos espetáculos. 
Isso sem contar a valorização da marca, 
pelo público usuário do espaço, por 
estar associada a iniciativas culturais. 

Ficha de cadastro. Já atualizou?
Sua Instituição espírita já enviou Ficha 

de Cadastro atualizada? Não deixe de 
fazê-lo. Essas informações são muito 
importantes para nós: remessa do Diri-
gente Espírita, cartazes, cartilhas e outros 
materiais de apoio à atividade doutrinária 
realizada pelas sociedades unificadas. 
Formulários encontram-se à disposição 
no site www.usesp.org.br. A Ficha Verde 
deve ser preenchida por órgãos regionais. 
A Ficha Azul deve ser preenchida pelos 
órgãos intermunicipais, municipais ou 
distritais. Após assinados, os formulários 
devem ser enviados para a Secretaria da 
USE (por correio ou via e-mail). 

Encontros Fraternos de Unificação
Diretoria Executiva prepara agenda 

para novos Encontros Fraternos em todo 
o Estado. Aguardem! A Secretaria comu-
nicará os órgãos sobre essa importante 
iniciativa, que enseja a troca de experi-
ências e informações nas 24 Regionais.

Recados da Tesouraria
Conquanto as finanças estejam sob 

controle, nossos tesoureiros lembram 
que muitas instituições ainda não resga-
taram a anuidade 2013. Como se sabe, 
nossa entidade não dispõe de outra fonte 
de receita senão as contribuições das 
sociedades unidas e a venda de livros.  
Então, senhores dirigentes?  

Congresso Brasileiro
Promovido pelo Conselho Federa-

tivo Nacional, da FEB – e aprovado 
em reunião ordinária de novembro de 
2011 com a presença dos representan-
tes das 27 Federativas Estaduais –, o 
4º Congresso Espírita Brasileiro será 
realizado entre os dias 11 a 13 de abril 
de 2014, simultaneamente, em quatro 
cidades-sedes: Manaus (AM), Vitória 
(ES), Campo Grande (MS) e João 
Pessoa (PB). Os Espíritas paulistas 
devem inscrever-se, preferencialmente, 
no polo de Campo Grande, a partir de 
1º de agosto e até 31 de dezembro de 
2013 (ou enquanto houver vagas). O 
Congresso brasileiro tem, como tema 
central, o sesquicentenário de O Evan-
gelho segundo o Espiritismo e contará 

com expositores e palestras variados. 
Mais informações e inscrições podem 
ser obtidas no site www.febnet.org.br. 
(Folders e cartazes do evento estão sen-
do distribuídos às casas espíritas. Se a 
sua instituição ainda não recebeu, entre 
em contato com a Secretaria.)  

Congresso Estadual
 A USE, por sua vez, realizará seu 16º 

Congresso Estadual Espírita, entre 18 e 
21 de abril de 2015. Ainda em fase de 
elaboração de temário, o evento aconte-
cerá na cidade de Santos, e a Comissão 
organizadora receberá até 31 de agosto 
de 2013 sugestões para o tema central, 
bem como os subtemas. O órgão anfi-
trião, a USE Intermunicipal de Santos, 
informa que um amplo ginásio deverá 
ser disponibilizado pela Prefeitura do 
município, que se compromete também 
a incluir a atividade no calendário ofi-
cial dos eventos da cidade praiana. (Os 
órgãos interessados em enviar dicas 
de temário devem fazê-lo dentro do 
prazo acima estabelecido, usando o 
e-mail use@usesp.org.br.)

Lembretes importantes
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O legado literário de Hermínio
Grande pensador e escritor espírita, Hermínio Correa de Miranda despede-se da romagem terrena, 

ofertando vasta obra ao Movimento. Os espíritas do Brasil e do mundo unem-se num preito de gratidão ao 
dedicado trabalhador na Seara, desencarnado em 8 de julho último, no Rio de Janeiro, aos 93 anos.

Comunicação - comunicacao@usesp.org.br

A obra de Hermínio Correa de 
Miranda, escritor e pensador espírita, 
talvez seja a partir de agora, com o seu 
desencarne em 8 de julho último, mais 
conhecida do público. Mesmo porque, 
além de vazada em texto muito bem 
escrito, continua atualíssima. O movi-
mento espírita muito deve a esse ativo 
trabalhador, que tanto produziu, seja 
em livros, ensaios ou artigos 
para a imprensa espírita. O 
escritor dividiu suas experi-
ências e pesquisas também 
com o público em geral, já 
que alguns dos seus livros, 
além de fazerem parte do rol 
de clássicos da literatura es-
pírita, despertaram interesse 
fora do meio religioso. 

Nascido na cidade de 
Volta Redonda (RJ), a 5 de 
janeiro de 1920, formou-se 
em ciências contábeis, área 
que atuou até a aposenta-
doria. Tornou-se espírita 
em 1957 e escreveu mais 
de 40 livros, sendo que 
sua vasta produção literá-
ria inclui ainda obras que 
tratam do tempo, regressão 
de memória, autismo, personalidades 
múltiplas, entre outros assuntos de seu 
interesse. 

Realizou pesquisas sobre reencar-
nação, mediunidade, magnetismo e 
outros assuntos, deixando um amplo 
e confiável material de estudo. Seu 
primeiro livro, lançado em 1976 – 
Diversidade de Carismas – pode 
ser incluído entre as obras de estudo 
obrigatório para todos os que mili-
tam na área mediúnica.  Nessa obra, 

o autor demonstra seu potencial de 
dialogador, além de oferecer material 
de apoio e modelos para condução de 
reuniões mediúnicas.

Também como dialogador, Her-
mínio Miranda produziu uma série 
intitulada Histórias que os Espíritos 
contaram, com títulos como “A dama 
da noite” e “A irmã do vizir”, cujo 

conteúdo traz verdadeiras lições de 
como recepcionar e conversar com os 
desencarnados visando seu esclareci-
mento e melhoria.

Ao lado de Diálogo com as Som-
bras, o livro Diversidade de Carismas 
também é uma excelente fonte de 
pesquisa para atividades de intercâm-
bio mediúnico, uma vez mais, tendo 
como pano de fundo as experiências 
do próprio Miranda em seu trabalho 
na seara espírita.

Versátil, ele escreveu livros em 
diversas áreas doutrinárias, como por 
exemplo, o excelente Nossos filhos são 
Espíritos, especialmente importante 
aos pais e educadores espíritas, ou O 
Espiritismo e os problemas humanos, 
enfocando temas atuais – em parceria 
com Deolindo Amorim.

Um dos mais belos trabalhos de 
Hermínio C. Miranda é O 
pequeno laboratório de 
Deus, de 2010, mas que 
fora lançado inicialmente 
com o título Negritude e 
Genialidade, uma biogra-
fia de George Washington 
Carver, um negro america-
no, filho de escravos, que 
se tornou grande cientista 
da área agrícola. O livro 
apresenta uma trajetória 
(passada no final do século 
19 e início do século 20) de 
humildade e perseverança 
de um homem que, apesar 
do preconceito do qual era 
vítima, viveu para servir a 
população em geral, espe-
cialmente os negros pobres 
dos Estados Unidos. 

Dialogando com Espíritos, escre-
vendo belas e importantes obras para 
os Espíritas e até para os não espí-
ritas, Hermínio Correa Miranda nos 
deixa um legado baseado no trabalho, 
na humildade e no amor. Seu corpo 
foi sepultado no cemitério Jardim 
da Saudade, no Rio de Janeiro, mas 
seu Espírito retorna à Pátria Espiri-
tual onde, certamente, reencontrará 
os amigos cultivados ao longo de 
sua caminhada.
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Osasco receberá Encontro de Monitores do ESDE

Da Redação
Compartilhar experiências de Aco-

lhimento, Consolo, Esclarecimento e 
Orientação. Este é o tema do 5º En-
contro Paulista de Monitores do ESDE 
– Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita, programado para 12 de outubro 
próximo, das 9 às 17 horas, na sede do 
I. E. Obreiros do Bem, na Rua Eclísio 
Viviane, 25, Osasco, município da 
Grande São Paulo. 

Carlos Campetti, assessor do ESDE 
no Conselho Federativo Nacional, 
da FEB, em Brasília, fará a palestra 
magna do encontro, destacando os 30 
anos do ESDE, metodologia que já foi 
implementada em mais de 2 mil casas 
espíritas em todo o Brasil e também no 
Exterior. Só no Estado de São Paulo, é 
possível estimar cerca de 300 turmas 
em andamento. 

Programa
A programação abrange oficinas 

personalizadas para monitores que já 
conhecem a ferramenta pedagógica, 
com a aplicação de técnicas e dinâmi-
cas, com espaço para debates e troca 
de experiências. E àqueles que ainda 
não conhecem o Estudo Sistematizado 
da Doutrina Espírita será apresentado 
o programa, com aplicação de roteiro 
do ESDE e debate a respeito da me-
todologia e da operacionalização do 
projeto.  

A recepção aos participantes começa 
a partir das 8 horas, seguida de abertura 
com apresentação musical e palestra. 
As oficinas terão início às 11h10 até 
parada para o almoço, retornando às 
13h30. Após uma síntese dos trabalhos, 
Campetti abordará o tema “O futuro do 
ESDE”, e, finalmente, haverá espaço 

Evento promovido pela USE Estadual, em 12 de outubro próximo, será nas instalações do I. E. 
Obreiros do Bem. Inscrições já estão abertas 

para perguntas dos participantes.
As inscrições já estão abertas e po-

dem ser feitas pelo e-mail epmesde@
usesp.com.br. A contribuição é de R$ 
30,00  por pessoa, para custear a ali-
mentação (almoço e cafés) e material 

utilizado nas oficinas. Mais informações 
também pelo tel. (11) 2950-6554.

O 5º Encontro Paulista de Monitores 
do ESDE é uma realização da USE 
estadual, com apoio da USE municipal 
de Osasco. 

Agenda USE

´
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Difícil imaginar uma Casa Espíri-
ta que não utilize palestras para levar 
a mensagem espírita ao seu público. 
Motivo mais do que suficiente para 
refletirmos sobre a maneira correta 
de utilizar e extrair o máximo desse 
excelente recurso. Por isso, resgata-
mos aqui alguns dos aspectos mais 
importantes sobre o tema.

Parece que toda Casa Espírita 
faz uso de palestras na divulgação 
da mensagem espírita. Por quê?

De fato, praticamente todas as Ca-
sas Espíritas utilizam esse recurso. 
Provavelmente por tratar-se de uma 
ferramenta fácil de ser implantada, 
não exigindo emprego de recursos 
financeiros – ainda que, dependendo 
da Casa Espírita e do tamanho do 
público, deva haver investimento 
em equipamento de som, permitindo 
que a explanação possa ser escutada 
em todo o salão.

Uma pessoa apta a fazer a exposi-
ção, portanto, é praticamente o único 
recurso necessário, permitindo que 
toda instituição, independente de 
tamanho e finanças, tenha acesso a 
essa ferramenta. Contudo, apesar da 
aparente simplicidade, é necessário 
cautela, discernimento e preparo 
para o correto uso da mesma.

Foi o movimento espírita bra-
sileiro quem criou essa forma de 
divulgação espírita?

Apesar de o Brasil possuir vários 
e excelentes oradores espíritas, o 
primeiro a fazer uso desse canal 
de comunicação foi Allan Kardec, 
quando de sua primeira viagem es-
pírita à cidade de Lion, na França. 
Nas demais viagens espíritas do 
Codificador ele também utilizou o 
discurso para compartilhar conheci-
mento e experiências com os demais 
espíritas. Na Sociedade Parisiense 

de Estudos Espíritas virou tradição, 
por exemplo, o belo discurso anual 
de Kardec no “Dia dos Mortos”. 
Depois do Codificador, quem o su-
cedeu com brilhantismo na tribuna 
foi Léon Denis, considerado um dos 
maiores oradores espíritas de todos 
os tempos.

Obs.: As explanações de Allan Kar-
dec podem (e devem) ser conhecidas 

nas páginas da Revista Espírita.

Em uma sociedade onde im-
pera a tecnologia e onde a rede 
mundial de computadores está 
presente até mesmo nas relações 
humanas, como explicar que as 
exposições espíritas continuem 
sendo um sucesso?

São vários os aspectos que po-
demos citar. O primeiro deles é 
que, ainda, nem todos têm acesso a 
computador e nem todos gostam de 
utilizá-lo. Da mesma forma, nem 

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

Cuidados no uso da tribuna
Um dos principais canais de comunicação das instituições espíritas para a difusão doutrinária, 

as palestras devem ser planejadas cuidadosamente, seja na escolha do orador convidado, seja na 
seleção do tema, que deve  levar em conta o contexto das atividades que estão sendo realizadas 

simultaneamente no Centro Espírita.

Por Martha Rios Guimarães (use@usesp.org.br)
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todas as Casas Espíritas fazem uso 
da tecnologia em suas reuniões.

Além disso, uma exposição “ao 
vivo e a cores” permite interação en-
tre público e orador. E não podemos 
esquecer que um dos motivos que 
leva as pessoas à Casa Espírita é a 
busca pela atenção e carinho – o que 
máquina alguma consegue oferecer. 
O contato com outros seres humanos 
é insubstituível e a palestra também 
oferece esse benefício. 

Apesar dos benefícios que ofe-
rece, trata-se de um recurso bem 
simples. Isso significa que os Diri-
gentes e Trabalhadores das Casas 
Espíritas têm pouco (ou nada) a 
se preocupar com esse trabalho?

Muito pelo contrário. Exatamente 
por atingir tantas pessoas e por ser, 
na maioria das vezes, o “cartão de 
visitas” das instituições, ele merece 
muita atenção e cuidado.

Assim sendo, descreva quais 
os cuidados que devemos ter com 
esse trabalho.

São vários, conforme cita-
mos abaixo.

Planejamento de Palestras
1) As obras fundamentais de 

Allan Kardec
Como todas as demais tarefas da 

Casa Espírita, as palestras devem ser 
planejadas a partir de alguns pontos 
básicos. O primeiro deles é lembrar 
que falamos em nome da Doutrina 
Espírita e, portanto, todos os assun-

tos abordados devem ter como base 
as obras fundamentais codificadas 
por Allan Kardec.

Uma vez que o Espiritismo se 
constitui de três aspectos igualmen-
te importantes (filosofia, ciência, 
moral ou religião), abrir mão de um 
deles ou dar maior ênfase a um em 
detrimento dos demais é diminuir a 
grandiosidade da mensagem espírita 
e, acima de tudo, é limitar o acesso 
do público às informações preciosas 
que poderão modificar sua forma 
de viver.

Infelizmente há no movimento 
espírita a ideia de que o público 
só deseja ouvir o Evangelho e/
ou que a maioria das pessoas não 
tem capacidade de compreender 
temas extraídos da parte filosófica 
ou científica da doutrina. No pri-
meiro caso, é dever ético de todo 
Dirigente perante a Doutrina: sua 
total divulgação e ele devem ser 
mantidos acima de tudo. Quanto ao 
segundo, é bom ressaltar que todo 
tema pode ser compreendido pelas 
pessoas que vão à Casa Espírita, 
da mais humilde a mais estudada. 
Para isso, no entanto, os dirigentes e 
trabalhadores precisam se preparar 
adequadamente para que a mensa-
gem possa ser captada por todas as 
pessoas, independente de grau de 
instrução ou idade.

2) O público que frequenta a 
Casa Espírita

Além do cuidado de explorar to-
dos os assuntos que a Doutrina ofe-
rece, é necessário conhecer o perfil 
do público e utilizar as informações 
geradas no contato destes com todos 
os setores da instituição para plane-
jar um temário que atenda as neces-
sidades dos que vão à Casa Espírita.

Por exemplo, se a equipe de 
Atendimento Fraterno aponta que 
problemas com vícios e relacio-
namento familiar são temas recor-
rentes, cabe à sociedade oferecer 
subsídios para os que estão pas-
sando por essas dificuldades. Da 
mesma forma, os demais setores 
da instituição devem “alimentar” 
a Diretoria com informações sobre 
temas observados no desenvolvi-
mento de cada atividade da Casa 
Espírita (integração).

Devem ser observadas ainda as 
necessidades da própria institui-
ção. Se está atravessando dificul-
dades em obter trabalhadores, uma 
palestra sobre voluntariado e seus 
benefícios podem ser uma forma 
fantástica de ampliar o quadro 
de colaboradores. Ou, ainda, se 
notamos que os frequentadores 
não entendem o que é o Passe e 
a diferença entre Espiritismo e 
Espiritualismo, esses assuntos 
precisam ser enfocados propor-
cionando os esclarecimentos 
necessários para a correta com-
preensão doutrinária.

3) Escolhendo o Expositor
Definir os temas, contudo, não é a 

única providência para obter sucesso 
com esse canal de comunicação. 
Faz-se necessário muito critério 
na escolha do expositor convidado 
levando em conta o domínio que 
ele tem do assunto a ser abordado 
e certificando-se de que ele baseia 
suas exposições nas obras básicas 
do Espiritismo. 

É essencial, ainda, passar ao 
orador um pequeno perfil da Casa 
Espírita e do público, bem como 
quais os objetivos que se deseja 
atingir com a explanação. Ao con-
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trário do que pensam alguns, o bom 
expositor aprecia essas informações 
que norteiam sua pesquisa e plane-
jamento de palestra. Isso porque o 
orador espírita deve planejar sua 
exposição, pesquisando o tema e 
adequando a pesquisa aos dados 
acima descritos, bem como ao 
tempo que ele terá para falar (isso 
também é importante: determinar 
o tempo disponível para a palestra, 
evitando que o orador fale muito ou, 
ao contrário, faça uma exposição 
breve demais).

4) Recursos Tecnológicos
Atualmente é comum que os 

expositores utilizem recursos tec-
nológicos para a exposição. Por-
tanto, é dever da Casa perguntar a 
eles, no momento em que aceitam 
o convite, o que necessitarão para 
a ocasião. Notebook e multimídia 
são os mais usados, mas se a so-
ciedade não os possuir (nem algum 
trabalhador que se disponibilize 
a emprestá-los), o importante é 
comunicar – também no ato do 
convite – que não será possível 
oferecer os equipamentos. Caberá 
ao orador mudar sua forma de ex-
posição ou, até mesmo, levar seus 
próprios recursos.

Vale lembrar que nem sempre o 
uso da tecnologia significa uma boa 
palestra, isso porque eles de nada 
servirão sem um bom conteúdo e 
uma pessoa que domine minima-
mente a oratória e o tema. 

5) Recursos Financeiros
Pouco lembrada no meio espírita 

(mas necessária) é a pergunta em 
relação a forma de locomoção do 
convidado e, em alguns casos, o 
ressarcimento das despesas para 

chegar ao local.
Mesmo um excelente expositor 

pode passar por momentos difíceis, 
onde sua locomoção fica dificultada 
pela falta de recursos – especial-
mente em trajetos maiores. Assim 
sendo, a sociedade que convida deve 
oferecer a todos a possibilidade de 
ressarcimento, sem esperar a pessoa 
pedir tal providência.

Afinal, o “dai de graça o que de 
graça recebestes” não se aplica nessa 
situação, totalmente material, e que, 
portanto, está mais ligada ao “Dai a 
César o que é de César”.

6) Avaliação da exposição
É essencial a avaliação da exposi-

ção que deve ser feita principalmente 
em relação à sua correção com a base 
doutrinária de Allan Kardec.

Outros itens também merecem 
ser mensurados: estilo do orador, 
linguagem utilizada, empatia com 
o público, domínio do assunto, etc. 
Não no sentido de julgar, mas de 
conhecer o estilo do mesmo e, a 
partir daí, escalando-o para temas e 
públicos que combinem mais com 
seu perfil.

Em casos de oradores que defen-
dem ideias próprias e contrárias ao 
Espiritismo, não há dúvidas de que 
deve ser descartado da lista de pa-
lestrantes, afinal o espaço oferecido 
pela instituição não pode ser trans-
formado em tribuna para defesa de 
ideias próprias.

As instituições preferem ora-
dores conhecidos porque, nor-
malmente, atraem mais público. 
Podemos garantir que os mais 
conhecidos são os mais indicados?

Não necessariamente. Não basta 
ser um bom comunicador para 
ser um bom expositor espírita. 
Há que ter bons – ou excelentes – 
conhecimentos sobre a Doutrina 
Espírita (seguindo a base kar-
dequiana, sempre é bom frisar), 
dominar minimamente o tema que 
irá abordar, adequar o discurso ao 
público que irá ouvi-lo, respeitar o 
tempo de exposição determinado 
pela Casa Espírita, ser cordial com 
todos, etc.

Dessa forma, nem sempre o orador 
mais conhecido será o mais indicado 
à necessidade da instituição. Esse 
tipo de postura acarreta sobrecarga 
de trabalho a alguns oradores, bem 
como impede o descobrimento de 
novos talentos. Isso sem contar que 
a diversidade (no caso de pessoas 
e, como consequência, na forma 
de abordagem) amplia a reflexão 
e o conhecimento dos que ouvem 
as palestras.

Mas, muitas vezes, ao convi-
darmos palestrantes menos co-
nhecidos temos menos público na 
reunião. O que fazer?

Não devemos medir a qualidade 
de um trabalho pela quantidade de 
pessoas presentes, mas sim pelo con-
teúdo apresentado. Além do mais, 
a mensagem espírita – pautada nos 
ensinamentos do Mestre Jesus – não 
pode ser privilégio de poucos (que, 
aliás, um dia, encerrarão seu traba-
lho). Quanto mais pessoas capaci-
tadas para sua divulgação, melhor 
e para isso devemos formar novos 
expositores, criar espaços para que 
eles cresçam. 

Geralmente as palestras com 
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público menor são as que possi-
bilitam mais troca entre expositor 
e público, potencializando o en-
tendimento doutrinário. Convém 
recordar, ainda, que Allan Kardec 
sempre falou dos benefícios de um 
grupo espírita menor, onde todas 
as pessoas podem se conhecer 
e aprofundar os relacionamen-
tos humanos.

Muitos expositores possuem 
livros de sua própria autoria. É 
errado permitir a divulgação das 
obras e até mesmo a venda no final 
da exposição?

O ideal é que a Casa Espírita 
conheça as obras que serão vendi-
das, isso porque para o público um 
livro que é disponibilizado dentro 
da instituição tem o aval da mesma. 
Se o livro tiver um conteúdo que 
respeite os preceitos doutrinários, 
não há motivo para impedir a di-
vulgação, dentro das regras que a 
sociedade estabelecer (local para 
exposição e venda, momento da 
venda, etc).

No caso de o expositor falar 
algo totalmente discordante da 
base doutrinária, como deve-
mos proceder?

Isso é algo mais comum do que 
se imagina e para diminuir as pro-
babilidades da Casa passar por uma 
situação tão constrangedora, o ideal 
é selecionar adequadamente os 
oradores. Indicação de palestrantes 
proveniente de pessoas (ou institui-
ções) que merecem nossa confiança 
é uma forma. A outra é ouvir o 

orador antes de convidá-lo a ir a 
nossa Casa Espírita. Se o expositor 
tiver livros publicados e/ou escrever 
sobre o Espiritismo em veículos 
espíritas, a leitura de seus textos é 
mais uma maneira de conhecer seu 
pensamento antes de levá-lo para 
falar em público.

Contudo, mesmo essas providên-
cias não eliminam a probabilidade de 
um deslize no meio da palestra. Se 
isso ocorrer o ideal é que – de algu-
ma maneira – seja feita a correção da 
informação, evitando que o público 
assimile um conceito errôneo.

Parar a palestra e afirmar que o 
orador está errado é a forma mais di-
reta, porém, não indicada em virtude 
do constrangimento que tal atitude 
acarretará. Assim sendo, restam 
algumas opções:
• Ao final da palestra, o Dirigente 

pode fazer, de forma sutil, uma 
observação sobre o tema citando a 
colocação kardequiana a respeito.

• Alguém da plateia (previamente 
preparada para isso) pode pedir 
para fazer uma colocação, citando 
uma obra da Codificação que trata 
do assunto. Para evitar debates in-
frutíferos, o Dirigente da reunião 
pode encerrar imediatamente após 
essa colocação.

• Uma forma menos direta é, ao 
final, o Dirigente da reunião lem-
brar que sempre devemos refletir 
sobre os ensinamentos espíritas 
porque a reflexão faz parte do 
aprendizado, lembrando que tudo 
deve passar pelo “crivo da razão” 
e ter como base o conteúdo bási-
co do Espiritismo.

• Convidar o expositor para uma 
visita pela sede ou para tomar um 
chá, tirando-o do recinto, pode 
gerar um momento entre Dirigente 

e público para que seja feito o 
correto esclarecimento.
De qualquer maneira, é importan-

te sabermos que esse tipo de situação 
é natural e não deve nos desestimular 
a dar espaço a outros expositores. 
Muito pelo contrário, situações desse 
tipo são importantes para avaliarmos 
nosso nível de entendimento doutri-
nário e, até mesmo, para gerar deba-
tes nos grupos de estudo. Aprender 
com “erros” também é uma forma 
de aprendizado.

Algo  mais  a  fa lar sobre 
o assunto?

Para encerrarmos – ao menos por 
enquanto – esse tema, ressaltamos 
que a escolha do título da palestra 
pode gerar maior ou menor interesse. 
E é pelo título que a maioria das pes-
soas decide se irão ou não participar 
da atividade.

Por exemplo, o capítulo de O 
Livro dos Espíritos intitulado “Pro-
legômenos” tem por finalidade de-
terminar quais são os pressupostos 
básicos a serem tratados na obra, 
auxiliando em sua conclusão. Trata-
-se de um texto fantástico que pode 
se transformar em uma bela palestra. 
Contudo, se usarmos esse título, 
talvez, o público com menos co-
nhecimento do assunto, não se sinta 
estimulado a participar. Talvez um 
título como “Noções Preliminares 
sobre o Espiritismo” surtisse um 
efeito mais positivo.

Enfim, como é possível notar, 
com responsabilidade, bom-senso e 
pautados na Doutrina Espírita estare-
mos explorando de forma adequada 
as palestras – importantes canais 
de comunicação.
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USE integra Comitê Paulista do
movimento Brasil Sem Aborto

Com nova estrutura, Comitê reuniu-se na sede da entidade, no bairro de Santana. Cerca de 20 
voluntários, alguns da própria USE, integram o grupo, que tem à frente a professora Irvênia Santis Prada.  

O Movimento Nacional da Cida-
dania pela Vida – Brasil sem Aborto, 
frente de caráter supra-religioso, ganha 
novo impulso com a reestruturação 
dos seus comitês estaduais. Com nova 
formação, o Comitê Paulista reuniu-
-se na sede da USE, em 23 de junho 
passado e contou com a presença de 
Jaime Ferreira Lopes, vice-presidente 
do Movimento Nacional.

“Esta é uma cruzada de todos os 
brasileiros, a fim de deter o avanço de 
propostas contra a Vida que tramitam 
no Congresso Nacional”, asseverou 
a presidente Julia Nezu, durante o 
encontro. Na nova composição do Co-
mitê estão vários useanos, incluindo a 
própria Julia Nezu, que assumiu, com 
a vice-presidente Neyde Schneider, as 
tarefas da Secretaria. 

Na coordenação geral do Comitê 

Da Redação – use@usesp.org.br

Paulista do Movimen-
to Nacional pela Vida 
está nossa companheira 
Irvênia Santis Prada, 
professora da Escola de 
Medicina da USP. Nas 
Relações Institucionais 
e Entidades da Socie-
dade Civil, assumiram 
Maria Isabel de Oli-
veira e Antônio Carlos 
Panaro, coordenadores 
adjuntos. 

O Brasil sem Aborto 
tem ainda, como vice-
-coordenadores, o casal 
Marcelo A. Croxato e 
Joana S. S. Croxato, 
pais do bebê Vitória de 
Cristo, força motriz do 
Movimento. Nascida 

com anencefalia e acrania, Vitória so-
breviveu até os 2 anos e meio de idade, 
tornando-se um símbolo de superação 
e luta pela Vida. 

Ao todo, o colegiado já soma cerca 
de 20 participantes, que tem ainda Fer-
nando de Oliveira Porto (Secretaria de 
Consciência Pró-Vida), Rosana Gaspar 
(Finanças) e Rubens Toledo (Assesso-
ria de Comunicação). Entretanto, estão 
sendo convidados representantes de 
outras tradições religiosas e de insti-
tuições que venham a somar com os 
objetivos do Movimento.

Comitê Paulista do Movimento Nacional pela Vida - Brasil sem Aborto. 
 À frente, o casal Marcelo e Joana Croxato.

Agenda USE II
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Nós e os manifestantes 

Ana Maria de Souza (*)

Acompanhamos, nos últimos dias, 
grandes manifestações em muitas cida-
des do nosso país. Os brasileiros, espe-
cialmente os jovens, saíram às ruas para 
mostrar sua insatisfação contra medidas 
adotadas pelos nossos governantes. 
Ficamos felizes em ver este desperta-
mento para a busca da justiça e verdade, 
mas é preciso refletir sobre o significado 
deste grave momento que vive nosso 
planeta, a fim de que saibamos escolher 
a melhor forma de cooperar para que se 
cumpra sua transição para um mundo 
de regeneração.

Para ajudar-nos na compreensão 
destes fatos recentes, transcrevemos 
parte de um texto de Léon Denis, do 
livro Depois da Morte (Capítulo 55), 
escrito em 1889, que nos surpreende 
pela atualidade. Assim escreve o grande 
filósofo do Espiritismo:

As questões sociais preocupam viva-
mente a nossa época. Vê-se, não sem 
espanto, que os progressos da civili-
zação, o aumento enorme dos agentes 
produtivos e da riqueza e o desenvol-
vimento da instrução não têm podido 
extinguir o pauperismo nem curar os 
males do maior número. 

Entretanto, os sentimentos generosos 
e humanitários não desapareceram. No 
coração dos povos aninham-se instintivas 

aspirações para a justiça e bem assim 
anseios vagos de uma vida melhor. Com-
preende-se geralmente que é necessária 
uma divisão mais equitativa dos bens 
da Terra. Daí mil teorias, mil sistemas 
diversos, tendentes a melhorar a situação 
das classes pobres, a assegurar a cada 
um os meios do estritamente necessário. 

Mas, a aplicação desses sistemas 
exige, da parte de uns, muita paciên-
cia e habilidade e, da parte de outros, 
um espírito de abnegação que lhes é 
absolutamente essencial. Em vez dessa 
mútua benevolência que, aproximando 
os homens, lhes permitiria estudar 
em comum e resolver os mais graves 
problemas, é com violência e ameaças 
nos lábios que o proletário reclama 
seu lugar no banquete social; é com 
acrimônia que o rico se confina no seu 
egoísmo e recusa abandonar aos famin-
tos as menores migalhas da sua fortuna.

Assim, um abismo abre-se; as desa-
venças, as cobiças, os furores acumu-
lam-se dia a dia.

Este texto mostra-nos que somos 
todos responsáveis pelo cenário que se 
apresenta no mundo contemporâneo. A 
desarmonia que vivenciamos tem ori-
gem nos erros que perpetramos, nesta 
e em outras encarnações. Assim, fica 
claro que somos nós que precisamos nos 

transformar.  Uma sociedade mais justa 
só será construída a partir da transfor-
mação moral dos indivíduos que fazem 
parte dela. 

Denis conclui, no mesmo capítulo 
supracitado: 

Nossas instituições podem mudar 
de forma; não nos libertarão, porém, 
dos males inerentes à nossa natureza 
atrasada. A felicidade dos homens não 
depende das mudanças políticas, das 
revoluções nem de nenhuma modifica-
ção exterior da sociedade. Enquanto 
esta estiver corrompida, as suas ins-
tituições igualmente o estarão, sejam 
quais forem as alterações operadas 
pelos acontecimentos. 

O único remédio consiste nessa 
transformação moral, cujos meios os 
ensinos superiores fornecem-nos. Que 
a Humanidade consagre a essa tarefa 
um pouco do ardor apaixonado que 
dispensa à política; que arranque do 
seu coração todo o germe do mal, e os 
grandes problemas sociais serão dentro 
em pouco resolvidos.

É neste contexto que a abençoada 
doutrina codificada por Kardec ajudará 
na edificação de uma nova sociedade. O 
conhecimento e a prática dos preceitos 
espíritas, que foram todos fundamenta-
dos nos ensinamentos do nosso amado 
Mestre Jesus, nos possibilitará definir 
os caminhos que seguiremos para al-
cançar nosso progresso moral. 

Conforme ainda nos ensina o Co-
dificador, quando a Humanidade se 
submeter à lei de amor e de caridade, 
deixará de haver egoísmo e estará 
sendo cumprida a promessa de Jesus, 
que é tornar a Terra um mundo ditoso 
(O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
Cap. 9 - item 5).

(*) Ana Maria Souza integra a USE 
Ribeirão Preto

Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a Terra. (Mateus, 5:5)
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ASSISTêNCIA E PROMOçãO  
SOCIAL ESPíRITA

Aylton Paiva 
dapse@usesp.org.br

A Assistência Social, no Brasil, vem pas-
sando por grandes transformações. Esse setor 
– no qual atuavam, até pouco tempo atrás, 
entidades filantrópicas geralmente ligadas 
a organizações religiosas – vem sofrendo 
grande influência do Poder Público, através 
do Município, do Estado e da União, respal-
dados na Constituição Federal de 1988, em 
seu artigo 203.

A atuação dos espíritas nessa área tem sido 
relevante, refletindo os princípios de fraterni-
dade e solidariedade expressos nas obras da 
Codificação, especialmente em O Livro dos 
Espíritos e O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo. Todavia, o Estado avança nesse campo, 
com atuação direta e também como marco 
regulador. Não só sobre institutos de natureza 
pública, como, por igual, sobre as entidades 
filantrópicas da sociedade civil.

Essas alterações se caracterizaram a partir 
da Lei Orgânica da Assistência Social (nº 
8.742, de 7/12/1993); da lei que regula o 
trabalho voluntário na área (Lei nº 9.608, de 
18/02/1998), e da implantação do Serviço 
Único de Assistência Social – SUAS (Lei nº 
12.435/11).

Por isso, muitas organizações de Assistên-
cia Social estão inseguras quanto ao cadastro 
de qual conselho devem inscrever-se: se no 
Municipal, no Estadual ou Federal, conforme 
determina a lei, ou se podem exercitar a sua 
atividade fraterna e solidária  independente-
mente desse cadastramento.

Aqui surgem dois caminhos, que levam 

em conta o porte da Entidade de Assistência 
Social: as de grande porte, que necessitam de 
amplos recursos financeiros para arcar com 
suas despesas, e as de pequeno porte, que 
constituem, na realidade, parte das atividades 
do Centro Espírita e que atuam atendendo 
pessoas carentes, material ou espiritualmente.

As primeiras, que necessitam de altas 
somas e têm, como fonte de recursos, os 
convênios ou verbas dos governos municipal, 
estadual ou federal, estas precisam fazer o 
cadastramento no Conselho de Assistência 
Social. Para haver esse cadastramento, a sua 
finalidade na declaração prestada para obter 

o CNPJ, na Receita Federal, precisa constar 
claramente que é de prestar assistência social. 
Nesse caso, os recursos de maneira alguma 
poderão ser aplicados em outras atividades, 
como, por exemplo, de natureza religiosa.

As segundas, caracterizando-se em orga-
nização religiosa, conforme o seu estatuto 
constitutivo, poderão exercer sua nobre 
atividade, segundo o lema Fora da caridade 
não há salvação, cunhado por Allan Kardec, 
o qual, devidamente contextualizado, seria: 
Fora da caridade não há evolução. E isto está 
plenamente salvaguardado na Constituição da 
República do Brasil.

É preciso, pois, que os dirigentes de Ins-
tituição Espírita atentem para este momento 
e sigam as leis que estabelecem as diretrizes. 
Essas questões estarão sendo analisadas no 2º 
Encontro do Serviço da Assistência e Promo-
ção Social Espírita, a ser realizado nestes 27 e 
28 de julho, na cidade de Belo Horizonte, MG.

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

Sempre que nos encontramos com edu-
cadores espíritas da Infância, notamos, entre 
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eles, muitos pontos em comum. O primeiro 
é a ânsia por informações que permitam 
a realização do trabalho da melhor forma 
possível. É tocante notar como os tarefeiros 
do setor têm, de fato, o desejo de fazer o 
melhor que estiver ao seu alcance. Também 
é comum a vontade de saber se a forma que 
estão atuando é a mais apropriada, em uma 
clara demonstração de busca por melhorias 
constantes. Comuns também são as dificul-
dades: falta de trabalhadores, desvalorização 
do trabalho e a pouca participação dos pais 
dos educandos.

Todos esses pontos, que discutimos no 
decorrer dos encontros, são extremamente 
importantes e positivos, reafirmando a ne-
cessidade de compartilhar ideias e formatos 
de trabalho, de modo que o setor possa se 
beneficiar. Chega a ser emocionante ouvir 
do público presente como as informações 
passadas serão úteis para o bom desempenho 
da tarefa de levar a mensagem espírita aos 
menores e de como a mente de cada um deles 
está “borbulhando” de novas ideias para deixar 
a atividade mais dinâmica e atraente para o 
público infantil.

Contudo, o que nos deixa mais satisfeitos é 
notar que conseguimos, no decorrer de longos 
anos de trabalho, demonstrar aos tarefeiros 
que as dificuldades sempre existiram e sempre 
irão existir, mas que podem ser superadas 
com dedicação e persistência. Dessa forma, 
ao invés de lamentar diante dos obstáculos, 
unamos esforços na busca de soluções que 
possam amenizá-los ou, até mesmo, superá-
-los por completo. Isso é união, isso é USE!

ESTUDO E PRÁTICA  
DA MEDIUNIDADE

Paulo Ribeiro 
eem@usesp.org.br

O Departamento de Estudo e Prática da 
Mediunidade da USE realizará, em 18 de 
agosto próximo, o encontro “Estudo e Prá-
tica da Mediunidade na Casa Espírita”, sob 
responsabilidade da área de Mediunidade da 
Comissão Regional Sul do Conselho Federa-
tivo Nacional (CFN/Feb). Com início às 9h 
e término às 16h, o evento terá lugar na sede 
da USE, sita na Rua Gabriel Piza, 433, São 
Paulo, Capital.

O temário, elaborado pelos membros 
da FEB, trata dos seguintes tópicos:  a) 
Estrutura operacional da área de Mediuni-
dade em nível nacional; b) A importância 
do estudo sistematizado da Mediunidade; 

c) Organização e funcionamento da reunião 
mediúnica, e d) Espaço aberto para interação 
com os participantes.

Além da USE, entidade anfitriã, partici-
parão os responsáveis pela área de Estudo e 
Prática da Mediunidade do Conselho Espírita 
do Estado do Rio de Janeiro (Ceerj) e das 
Federações de Santa Catarina, Mato Grosso 
do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.

O evento destina-se aos responsáveis 
pela área mediúnica nos órgãos da USE São 
Paulo (Regionais, Intermunicipais, Muni-
cipais e Distritais) e, para os que estão em 
São Paulo, as inscrições podem ser feitas 
pelo telefone (11) 2950-6554 ou pelo e-mail 
use@usesp.org.br. Nos demais estados, as 
inscrições devem ser feitas na Federativa 
correspondente. 

ESTUDO SISTEMATIzADO DA 
DOUTRINA ESPíRITA 

Mario Gonçalves 
esde@usesp.org.br

O que caracteriza estudar de maneira 
sistematizada é o empenho de debruçar-se 
sobre um tema que se quer conhecer, de ma-
neira organizada, começando pelo início e se 
aprofundando na temática, com sequência, 
método e coerência. A proposta do ESDE é 
estudar o Espiritismo em grupo e com esta 
forma criteriosa. 

Estudar em grupo facilita a apropriação do 
conhecimento porque estimula os participan-
tes a trocarem informações e experiências, 
propiciando-lhes não apenas a construção do 
seu próprio entendimento do Espiritismo, mas 
também o desenvolvimento de suas qualida-
des morais pelas reiteradas oportunidades de 
interação grupal. Por isso, o ESDE é mais que 
uma lista de conteúdos a serem estudados.

Kardec recomenda o estudo em grupo, 
dizendo: “Recentemente formaram-se alguns 
grupos especiais, cuja multiplicação jamais 
deixaríamos de encorajar: são os denominados 
grupos de ensino. Neles, ocupam-se (...) da 
leitura e da explicação de O Livro dos Espí-
ritos, de O Livro dos Médiuns e de artigos da 
Revista Espírita.” 

Continua, ainda, o insigne Codificador da 
Doutrina Espírita: 

“Algumas pessoas devotadas reúnem com 
esse objetivo certo número de ouvintes, su-
prindo para eles as dificuldades de ler e estudar 
por si mesmos. Aplaudimos de todo o coração 
essa iniciativa que, esperamos, terá imitadores 
e não poderá, em se desenvolvendo, deixar de 

produzir os mais felizes resultados.” (Viagem 
Espírita – 1862 – Instruções Particulares – 
Item, X).

O ESDE traz amplos benefícios para todos 
os envolvidos na sua realização. Para a casa 
espírita, capacita trabalhadores esclarecidos 
e comprometidos com a Doutrina. Para os 
participantes, desenvolve a fé raciocinada e 
ajuda a promover seu progresso espiritual, 
conscientizando-os sobre a responsabilidade 
na construção do bem.

Quer saber mais sobre o ESDE? Como 
implantá-lo em sua sociedade? Entre em con-
tato conosco pelo e-mail esde@usesp.org.br. 
Veja também a programação do 5º Encontro 
Paulista de Monitores do ESDE (página 8), 
que será realizado  no próximo 12 de outubro, 
em Osasco, SP. 

MOCIDADE ESPíRITA
João Thiago Garcia 

mocidade@usesp.org.br

EEDME 2014 
“Não temas. De agora em diante serás 

pescador de almas” é o tema do 10º Encontro 
Estadual de Comissão Diretora de Mocida-
de Espírita, em Bauru, mês de outubro de 
2014. Com olhar no informar, reformar e 
transformar os coordenadores, dirigentes 
e trabalhadores de Mocidade Espírita, o 
encontro propõe a Evangelização como 
melhor caminho para consciência universal. 
Objetiva estimular o autoconhecimento pela 
Pedagogia de Jesus, como premissa básica ao 
Espírito para atingir a mudança do ser uni-
versal e moral, rumo a uma nova sociedade. 
O temário completo e outras informações 
estão no site da USE.

PLANO DE TRABALHO

Após a última reunião geral estadual do De-
partamento de Mocidade da USE (Americana, 
15 e 16 de junho), os DM/USEs Regionais 
saíram com a tarefa de estudar e viabilizar a 
execução do Plano de Trabalho para a Área de 
Infância e Juventude 2012-2017 do DIJ/FEB. 
Esse Plano de Trabalho compreende objetivos 
e ações para a divulgação, capacitação, organi-
zação e funcionamento das Mocidades. Com 
isso, traçamos objetivos comuns e claros para 
o trabalho com a juventude espírita paulista.
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duas histórias diferentes e emocionantes que 
nos fazem refletir sobre as leis da reencarnação e 
de ação e reação, que nos traz de volta as conse-
quências de cada ato realizado.

CONFRATERNIzAçõES SECCIONAIS

Realizam-se nestes 27 e 28 de julho e 
também em 3 e 4 de agosto as Prévias das 
Confraternizações Seccionais 2014 (Co-
melesp-Santo André, Comecelesp-Jundiaí, 
Comenesp-Ribeirão Preto e Comenoesp-
-Avaré) nas cidades de Peruíbe (DM 1 -http://
migre.me/f73px), Rio Claro (DM 2 - http://
migre.me/f73tv), Mirassol (DM 3 -http://
migre.me/f73vy) e Assis (DM 4 - http://
migre.me/f73wZ).

SEMINáRIO “POR QUE TE DETÉNS?”

Seguem acontecendo os Seminários 
que visam incentivar os jovens ao traba-
lho, incentivando a participação na Casa 
e Movimento Espírita. Os Seminários são 
para jovens (membros e coordenadores de 
Mocidade) e adultos (dirigentes de Centros 
e Órgãos). Cabe observar que, para cada 
público, os temas são trabalhados em sepa-
rado.  Próximos Seminários: 13/07 - Regio-
nal Mogi Mirim; 14/07 - Regional Jundiaí; 
17/08 - Regional Jaú; 18/08 - Regional 
Araçatuba; 7/09 - Regional S. J. Rio Preto; 
8/09 - Regional Jales; 28/09 - Regional 
Baixada Santista e Vale do Ribeira; 29/09 - 
Regional Taubaté; 26/10 - Regional Marília; 
23/11 - Regional Campinas; 24/10 - Regio-
nal Piracicaba. 

RELAçõES PÚBLICAS 
E INSTITUCIONAIS

Merhy Seba 
rpi@use.com.br

Em continuidade à proposta de oferecer 
ao trabalhador das casas espíritas orientação 
de como se conduzir, diante de entrevistas na 
Mídia, nesta edição, focalizaremos aspectos 
sobre a entrevista à emissora de Rádio.

A condição fundamental para se sair bem em 
uma entrevista, independente do meio, é conhe-
cer o assunto do qual se vai falar. Isto porque 
ninguém consegue falar sobre um determinado 
assunto por algum tempo sem o conhecer. 

Entretanto, não basta conhecer o assunto. 
É preciso pôr em ordem as ideias, para que as 
questões expostas tenham sequência lógica. 
Ordenando as ideias, evitam-se atropelos e 
embaraços no momento de responder, facili-
tando a compreensão do ouvinte.

Há casos em que o entrevistador revela, 
antecipadamente, a lista de perguntas ao entre-
vistado – o que facilita sobremaneira o diálogo 
– e a condução do programa se realiza de modo 
tranquilo. Há perguntas que exigem a citação de 
nomes, números, dados estatísticos e detalhes 
dos quais, por vezes, no momento da entrevista, 
não seria possível lembrar com precisão. Nesse 
caso, leve consigo anotações por escrito.

A seguir, algumas recomendações que 
devem ser observadas:
• Tranquilidade e descontração são fatores fun-

damentais para que a entrevista transcorra 
de maneira serena e agradável. Para tanto, 
algumas providências o entrevistado deve 
tomar. Uma delas é conhecer o perfil do en-

trevistador: seu caráter, sua personalidade, 
suas tendências, principalmente, em relação 
ao tema em questão.  Pergunte diretamente 
a ele, discretamente em momento oportuno.

• Não se precipite em responder, caso não 
tenha entendido a pergunta. Delicadamente, 
peça ao entrevistador que repita e, com res-
peito, seja solícito em dar a resposta, agra-
decendo a ele a gentileza de tê-la repetido.

• Não vacile ou titubeie. Seja firme ao res-
ponder e mantenha a tranquilidade. Sua 
entonação de voz expressa suas emoções 
e sentimentos. Certos temas exigem mais 
suavidade nas respostas, assim como outros 
pedem um tom mais dramático e sério. 
Porém, em todas as situações, não exclua 
o bom humor, o tom positivo e construtivo.

• Não faça promessas e nem ofereça nada que 
não possa cumprir, principalmente se você 
fala pela instituição. Fale o necessário sem 
fantasiar, mas com convicção.

• Evite fazer comparações entre ideologias, 
nem fale em tom de crítica, nem menos-
prezo. A posição ideal é a do equilíbrio. 
Referências nominais a Jesus, Allan Kardec 
já traduzem a identidade ideológica que 
você professa. Não precisa “bater” no peito 
e dizer que é espírita ou cristão. Deixe que 
suas ideias falem por si.

• Diga a frase completa, de modo que seu 
pensamento seja expresso por inteiro. Não 
permita que o entrevistado complete o seu 
pensamento; seja mais ágil que ele. Você é 
o entrevistado.

• Por fim, agradeça a oportunidade da entrevis-
ta, à emissora, ao entrevistador e, sobretudo, 
aos ouvintes. 

• Muitos companheiros espíritas certamente já 
passaram por situações as mais diversas em 
entrevistas radiofônicas. Conte sua experi-
ência e compartilhe seus anseios conosco.
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Após o sucesso da primeira obra 
desta coleção, a edição comemorativa 
dos 150 anos de O Evangelho segundo 
o Espiritismo (que se completam em 
2014), o departamento editorial da FEB, 
em conjunto com as federativas brasi-
leiras, disponibiliza a coleção completa 
de obras básicas, codificadas por Allan 
Kardec, nas traduções de Guillon Ribeiro 
e Evandro Noleto. Exceção para O Céu 
e o Inferno, que está traduzido por Ma-
nuel Quintão.

Trata-se de importante ação na difu-
são doutrinária, na qual o Espiritismo é 
apresentado, de forma correta e segura, 
tal qual foi entregue à Humanidade. As 
obras podem ser adquiridas na Livraria da 
USE SP, em condições especiais para os 
órgãos useanos. Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (11) 2950.6554 
ou pelo e-mail use@usesp.org.br. 

E s p a ç o  L i t e r á r i o
Obras de Allan 

Kardec, em novo 
projeto gráfico

Haroldo Dutra Dias  
autografa em São Paulo

Da Redação (use@usesp.com.br)

Em 29 de junho último, Haroldo Dutra Dias, esteve em São Paulo para tarde 
de autógrafos de O Novo Testamento, que Haroldo traduziu a partir dos originais 
gregos. De acordo com o 
autor, o diferencial desse 
trabalho está no fato de os 
textos serem traduzidos 
com rigor literário, ou seja, 
valorizando-se os aspectos 
linguísticos, culturais (cos-
tumes, tradições, literatura) 
do povo que viveu na Pa-
lestina ao tempo do Cristo. 
Nesse sentido, ganham re-
levo as notas de rodapé, en-
riquecendo sobremaneira 
o texto evangélico. Nesse 
novo lançamento editado 
pela FEB, presenças de 
Nestor Masotti e a esposa, 
Maria Euny. (Foto) 
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Como usar a Estação Ciência da USP
Para o público em geral e, es-

pecificamente para  os estudantes 
do Fundamental e Ensino Médio, 
a USP disponibiliza conhecimento 
em Física, Matemática e Química 
através de exposições e mostras a 
serem agendadas por escolas, cen-
tros de estudos, etc., com Michel 
Sitnik, coordenador de Comunica-
ção Institucional da Estação pelos 
sites michels@usp.br ou info@
eciencia.usp.br. Através das expo-
sições e mostras temporárias, bem 
como cursos, são proporcionadas 
experiências interativas em temas 
de Biologia, Tecnologia, Astrono-
mia, Urbanismo, Meio Ambiente, 
Geologia e Geografia, com desta-
que para pesquisas e carreiras da 
própria Universidade.  Destaca-se 
o planetário inflável e o gerador de 
Van der Graaff, esfera que deixa 
os cabelos arrepiados.  Assim, a 
Estação Ciência oferece diversão 
e conhecimento a jovens e adultos. 

Encontro da Família
Aconteceu em 30 de junho, no 

Clube da Aeronáutica em Santana, 
o 3º Encontro da Família Espírita 
da zona Norte de São Paulo, que 
reuniu amigos e familiares para um 
dia de confraternização, estudo e 
diversão. O evento, realizado em 
conjunto pela USE Distrital San-
tana e pela USE Intermunicipal 

Guarulhos, ofereceu apresentação 
de músicas, teatro, grupos de dan-
ça, palestras e outras atividades, 
além da feira de livros, CDs, DVDs 
etc., sendo aprovado pelo públi-
co presente.

Divaldo em São Paulo 
O médium e orador baiano Di-

valdo Pereira Franco esteve em São 
Paulo, no dia 24 de junho de 2013, 
autografando e proferindo palestra 
para cerca de 2.500 pessoas no 
Clube Atlético Juventus. O evento 
comemorou os 18 anos do C. E. 

Reencontro, na zona Leste da capital 
paulista. Na ocasião foi apresentado 
um vídeo contendo breve resumo da 
vida de Divaldo, que retribuiu com 
uma bela exposição sobre a história 
do Espiritismo e a importância de 
se colocar mais gentileza em nos-
sas relações.

Instituto Herculano Pires
Nossa presidente Julia Nezu pres-

tigiou evento que marcou os 60 anos 
de fundação do Centro de Estudos 
Espíritas Herculano Pires (no bairro 
da Penha, na Capital). O jornalista e 
escritor Wilson Garcia fez a palestra 
da noite. O sr. Geraldo Spinola, um 
dos fundadores do Centro de Estu-
dos, recordou a figura querida do 
patrono da casa, o escritor e filósofo 
José Herculano Pires, desencarnado 
em 1979, considerado, pelo Espírito 
Emmanuel, “o metro que melhor 
mediu Kardec.”

Divaldo Pereira Franco 

Fo
to

: J
ul

ia
 N

ez
u






