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TODOS UNIDOS E CONECTADOS
Com apoio dos órgãos de unificação, locais e regionais, a USE inicia a
atualização do seu banco de dados, um
cadastro que reúne cerca de 1.400 instituições unificadas, na Capital e Interior.
O trabalho, que propõe conectar,
on-line, todos os centros espíritas,
integra o planejamento estratégico da
entidade, e conta com a assessoria de
Ivan René Franzolim.
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LEIA TAMBÉM

CENTRO
CULTURAL

CONSTRUÇÃO
NA SEDE

SEMINÁRIOS
INTEGRADOS
Metodologia é instrumento
de reflexão na casa espírita

Projeto prevê hall, teatro
e espaço multiúso

Foto: Divulgação

Fotos de Norberto C. Weinlich

Segundo piso garantirá mais
espaço e conforto

O prédio no bairro Santana, que
abriga a sede social da USE, acaba de
ganhar mais um pavimento, adicionando outros 75 metros quadrados à sua
área física. A ampliação oferecerá mais
conforto e comodidade aos frequentadores, aliviando espaço na Livraria e
nas salas administrativas.

De acordo com o projeto arquitetônico do Escritório de Engenharia Kubota,
o Centro Cultural USE, no bairro do
Brás, poderá ser comparado com as
mais modernas casas de espetáculo de
São Paulo. Além de hall de exposições
de arte, o Centro contará com espaço
multiúso, para cinema, teatro, dança e
apresentações de grupos musicais.
A campanha de captação de recursos
continua ativa e aberta à participação de
empresas paulistas.
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No Suplemento Como Fazer desta
edição, a professora Adalgiza Campos
Balieiro, diretora da Área de Educação
e Família, explica em entrevista o que
são os Seminários Integrados e seus
Eixos Temáticos, e como podem ser
aplicados nas tarefas, cursos e programas desenvolvidos na Casa Espírita.
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“No Brasil, o nome Allan Kardec se popularizou,
graças ao avanço da Doutrina no País que é o
Coração do Mundo e Pátria do Evangelho”
Cotado para a Seleção Brasileira
de Futebol, o jogador Alan Kardec de
Souza Pereira Junior, do Palmeiras,
vem marcando belos gols não só para
o seu time, mas também em favor do
Espiritismo. A cada gol ou jogada que
faça, narradores e comentaristas, no
Rádio e na TV, e também os colunistas
esportivos acabam explicando quem foi
o ilustre professor Denisard Hyppolite
Léon Rivail.
Embora pouco conhecido no resto do
mundo e mesmo na França, seu país de
nascimento, Allan Kardec é um nome
popular no Brasil, graças aos milhares
de seguidores dessa Doutrina. E muitos
casais, num gesto de gratidão e homenagem, têm dado aos seus rebentos o
nome do insigne pensador e pedagogo
francês, acalentando talvez, lá no fundo,
que o filho venha interessar-se, ao longo
da vida, pela bela Doutrina.
Não sei muito a respeito do jogador
Alan Kardec Pereira Júnior, quanto à
sua história e suas convicções religiosas. Por ora o que podemos dizer é que
ele vem prestando um excelente serviço
na divulgação do Espiritismo. E poderá
fazer mais, se ele chegar à Seleção e vir
a disputar a próxima Copa.
Mas o que importa mesmo é que to-

dos os xarás de Allan Kardec façam bom
uso do nome. Famosos ou não, atletas
ou não, ilustres ou não, espíritas ou
não, o que se espera deles é que sejam
homens de bem.
E daqueles que, além de usar o mesmo nome do Codificador, professam
a Doutrina Consoladora, esperamos
ainda mais: que honrem sua memória,
aplicando o Evangelho de Jesus em
suas vidas, usando de caridade e benevolência para com todos e, sobretudo,
fazendo todos os esforços para vencer
ou dominar as más inclinações.
E isso vale para todos nós, não importando o nome na carteira de identidade.
Porque essas são as características
que identificam, de fato, o verdadeiro
espírita. E fazendo isso, teremos todos
marcado um belo gol em nossa jornada evolutiva!
Rubens Toledo
Editor

Cartas do leitor
Manifestações mediúnicas de crianças
Em reuniões de prática mediúnica em nossa casa temos observado
manifestações “de crianças”, psicofônicas. Esse tipo de comunicação
foi motivo de questionamentos. Peço

orientação dos senhores e também
indicações bibliográficas, a fim de
obter mais esclarecimentos à luz da
Doutrina Espírita.
José Luiz Soares de Noronha
Avaré, SP
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Mensagem da Presidência

Trabalhemos juntos

“O trabalho federativo e de unificação é uma atividade-meio que tem por objetivo
fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do Movimento Espírita em sua atividade
‑fim, que é a de promover o estudo, a difusão e a prática da Doutrina Espírita.”
Julia Nezu – presidencia@usesp.org.br

mas sempre por
meio dos órgãos
da USE, Regional
ou local – isso se
no órgão local ou
regional não houver departamento preparado para
fazê-lo. A rigor, os
Departamentos da
Estadual devem
Reunião da Diretoria Executiva e Departamentos: em pauta, o novo
preparar multipliplanejamento estratégico da entidade.
cadores nos respectiDando continuidade à diretriz sete do vos departamentos dos órgãos regionais
Plano de Trabalho para o Movimento e órgãos locais. Os Departamentos não
Espírita Brasileiro, que foca a capaci- devem atender isoladamente uma casa
tação de trabalhadores para todas as espírita sem o envolvimento dos órgãos
atividades doutrinárias, assistenciais, de unificação.
administrativas e de unificação, a USE
Para cumprir exigências legais, a
tem promovido encontros estaduais, Diretoria Executiva propôs realizar
cursos, seminários e oficinas de trabalho alterações pontuais do Estatuto USE,
com esse fim. Em especial, realiza ao sem introduzir mudanças substanlongo dos anos o curso de Capacitação ciais. Mudanças com esse caráter
administrativa para a gestão da casa poderão ser feitas futuramente, no
espírita, utilizando o programa elabo- tempo oportuno.
rado pela secretaria do CFN da FEB,
Há quem opine que a estrutura adcom ótimos resultados em nosso Estado ministrativa da USE deveria ser mais
como nos demais. Para o corrente ano enxuta, retirando do organograma os óriniciará uma nova turma no dia 10 de gãos Regionais, permanecendo somente
maio, dois sábados a cada mês, com os locais, que são as Intermunicipais,
término no dia 22 de novembro (www. Municipais e Distritais. Entretanto,
usesp.org.br).
na visão de quem participa há 17 anos
Os Departamentos da USE realizam da diretoria executiva da USE, acomencontros, cursos e seminários para panhando a administração do Estado,
preparação de trabalhadores para as verificamos que, sem a atuação de uma
casas espíritas, não só na Capital do Regional, os órgãos locais ficariam sem
Estado de São Paulo como no interior, um apoio importante, pois a Diretoria

da USE não teria condições de coordenar diretamente todos os órgãos locais,
não só pela extensão do Estado como
pela quantidade de órgãos e de centros
espíritas unidos.
A experiência nos tem mostrado que
as regiões onde a Regional tem uma
boa atuação na coordenação dos órgãos
locais de sua jurisdição, o movimento
espírita prospera de forma vigorosa,
é mais unido e desenvolve melhor as
suas atividades.
Outro assunto que está sendo analisado por uma comissão constituída por
representantes das Regionais e a Tesouraria da USE diz respeito à implantação
de um novo sistema de arrecadação das
contribuições sociais das instituições
espíritas unidas. Se aprovado, será implementado a partir de 2015.
A proposta apresentada por Marcus
Silva Agostinetto, presidente da USE Regional Piracicaba, em dezembro passado, prevê nova forma de arrecadação
dos valores, por terceiros e on-line (tipo
PagSeguro), e também um novo sistema
de distribuição, que contemplaria também os órgãos locais e sua respectiva
Regional. Do montante das anuidades
pagas pelas instituições espíritas sob
sua jurisdição, a Intermunicipal, Municipal ou Distrital faria jus a 10% desse
valor. A Regional teria direito a 5%. Os
órgãos da USE poderão opinar, sobre
tais propostas, enviando e-mail para
a comissão constituída até o dia 30 de
abril, do corrente ano.
3
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Perfil – André Luiz Gallembeck

“Nasci em lar espírita, mas sou espírita por mim mesmo.”
O entrevistado desta edição é
André Luiz
Galembeck,
paulistano,
filho
de Tácito
Monteiro Galembeck e Gabriela Gritti
Galembeck. Advogado, casado com a
professora Suely Aparecida Marques
Galembeck, “suporte para tudo que necessito nesta vida”, conforme ele frisa.
O casal não teve filhos, mas cuida de
15 gatos, que “são os nossos filhinhos
de quatro patas”. André nasceu em um
lar espírita — sua avó paterna, Anna
Monteiro Galembeck, chegou a fundar um Centro Espírita — e frequentou
reuniões para crianças e jovens.
Dirigente Espírita – Quais foram
seus primeiros trabalhos pela Doutrina Espírita?
André Luiz Galembeck – Comecei
frequentando o centro fundado por
minha avó. Depois, devido à distância,
conheci o Centro Espírita do Calvário,
no Brás, dedicando-me às tarefas com a
infância e a mocidade. Posteriormente,
passei a frequentar o Centro Espírita
do Itaim, que se fundiu com o Instituto
Espírita de Educação, onde integrei
a mocidade espírita e frequentava as
reuniões públicas noturnas. E após, com
estudo, pude começar efetivamente nas
tarefas de expositor, médium e outras
que demandam muito estudo e boa vontade. Presentemente frequento o Núcleo
Espírita Fé, Perseverança e Caridade,
na cidade de Guarulhos. Nasci em lar
espírita, mas me fiz espírita por minhas
próprias convicções.
DE – Você considera as atividades espíritas importantes no desenvolvimento
do ser humano?
Galembeck – São muito importantes,
mas, lembrando o que disse Richard Simonetti, para melhor executar as tarefas,
deveremos conhecer e bem a Doutrina
4

Espírita. E não basta apenas conhecer,
deveremos praticá-la. Portanto, aquele
que efetivamente desenvolve as atividades espíritas com conhecimento
tem uma melhora em sua vida, mesmo
porque a equipe espiritual que estará
consigo, vendo o seu interesse em seu
aprimoramento, com certeza vai ajudar,
zelando para o êxito da tarefa.
DE – Dada sua larga experiência
como dirigente na seara espírita, teria
alguma sugestão a oferecer aos que
estão nessa posição?
Galembeck – Entendo que a pior coisa
que pode acontecer na casa espírita é a
segregação de companheiros, impedidos
de exercer um trabalho, embora tenham
competência para tal. Sugiro aos dirigen-

“O melhor gestor de Centro Espírita é o que dá espaço a todos,
sem discriminar ou segregar
trabalhadores.”
tes das casas espíritas – e por que não do
movimento espírita? – que não excluam
ou impeçam a ninguém, dando oportunidade de trabalho a todos os que tenham
condições de bem exercer dada tarefa.
Mesmo porque, ninguém é insubstituível,
e não me consta que esse dirigente, como
Espírito, possa continuar exercendo no
mundo espiritual as mesmas tarefas que
exercia quando encarnado.
DE – Como ingressou nas lides
useanas?
Gallembeck – Conheci a USE por
meio do Departamento da Mocidade,
como secretário da antiga 18ª União
Distrital Espírita. E com o tempo, fui
assumindo novas funções e integrei
o movimento adulto, representando
a 5ª União Distrital Espírita junto ao
Conselho Metropolitano Espírita (hoje
USE Regional São Paulo). Posteriormente fui eleito, na gestão de Antônio
Schiliró, primeiro-diretor de Patrimônio
daquele órgão. Depois, segundo-diretor
e, posteriormente, primeiro-secretário.
Hoje ocupo o cargo de diretor do De-

partamento Administrativo e Jurídico da
USE Regional São Paulo, contando com
o precioso apoio de Adonay Fernandes.
Pela USE Intermunicipal de Guarulhos
sou primeiro-secretário, além de assessor jurídico, representando o município
na USE Regional São Paulo e no Conselho Deliberativo Estadual.
DE – O que a USE representa para
o senhor?
Gallembeck – Representa a oportunidade do congraçamento entre as
Casas Espíritas. Se não fosse pela USE,
as casas permaneceriam isoladas. É o
ambiente facilitador para que as casas
possam trocar experiências, fortalecendo o próprio movimento. Não menos
importante é a aproximação entre instituições distantes, a alegria de rever companheiros em reunião e o fato de a USE
defender rigidamente, como eu próprio,
os princípios doutrinários das obras da
Codificação. Lamentavelmente muitas
organizações preferem manter-se isoladas, alheias ao trabalho de unificação.
Assim, não usufruem as vantagens da
participação no movimento espírita. Já
para a sociedade, o movimento institucionalizado representado pela USE
torna o Espiritismo bem mais visível.
DE – Suas considerações finais,
por favor.
Gallembeck – Agradeço o convite
para poder falar um pouco de mim
neste prestigioso jornal. Quero dizer
que tenho muita honra de me declarar
useano; acredito, defendo e quero continuar participando da USE. E, além desta
proposta, quero continuar sendo fiel a
Allan Kardec, seguindo os princípios da
Doutrina Espírita, não apenas aos que
estão presentes nas Obras Básicas, mas
também nas demais obras. Que, efetivamente, a USE continue, assim como as
Casas Espíritas, a dar oportunidade de
trabalho a todos que quiserem colaborar,
sem qualquer tipo de discriminação,
coerente com o próprio slogan, que diz:
“A USE somos todos nós”.
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Quantos somos? Para onde vamos?
A USE revê seu planejamento estratégico, começando por uma atualização rigorosa da sua base de
dados cadastrais, um total de 1.400 instituições no Estado.
anualmente,
para
ajustes,
correção
de
prioridades e
até de rumos”,
assinala René
Franzolim. Segundo o comunicador, o trabalho anterior
vai facilitar o
novo planejamento, porque
parte de uma
base
pronta.
“Além do mais,
estamos todos
mais
experientes e, com
certeza, poderemos complementar o plano
com as novas
ferramentas
que agora estão
consolidadas”,
acrescenta
o
consultor, autor de vários
trabalhos em
Ivan René Franzolim: Planejamento começa pela atualização
Comunicação.
da base de dados.
O uso do Mar
Assim como toda organização, keting e ferramentas de gestão já é
pública ou privada, com fins lucrati- aplicado também no Conselho Fedevos ou não, a USE também fez seu rativo Nacional, da Federação Espíplanejamento estratégico, em 1998, e rita Brasileira. Segundo o consultor
agora inicia uma revisão desse traba- em Comunicação, o plano quinquelho, contando com a experiência do nal da entidade está estruturado em
confrade Ivan René Franzolim, con- diretrizes de ação, cada uma delas
sultor em Marketing e Comunicação, com os projetos necessários que
responsável pelo planejamento reali- atendam a essa diretriz. “Cada Federativa deve atuar para promover o
zado àquela época.
“Um planejamento estratégico, de- alinhamento estratégico entre suas
pois de implantado, deve ser revisto prioridades e aquelas do movimento

espírita brasileiro”, sugere Franzolim.
Base de Dados
O êxito de todo planejamento estratégico começa por uma atualizada
base de dados. Para a USE, é fundamental saber quem e quantos somos.
Nesse trabalho, Franzolim pretende cruzar informações cadastrais da
USE com uma base de dados proveniente do registro de instituições nos
órgãos públicos. “Essa base contém
CNPJ, razão social, data de constituição, oficial, e endereço. Trabalhei
essa base para qualificar o tipo de instituição, separando as obras sociais
das sociedades espíritas”, salienta o
consultor. E o resultado superou as
expectativas, diz ele. “Formamos um
cadastro de 4 mil instituições espíritas. E outras mil com denominações
que provavelmente se refiram a centros de Umbanda e outros segmentos
espiritualistas, mas que devem ser
confirmadas”, ressalva.
Desse cruzamento, continua Franzolim, já foram separadas as instituições unidas daquelas não unidas.
Agora é preciso confirmar a razão
social correta de alguns casos, verificar o número do CNPJ em outros e
checar o endereço para quase todos.
Nesse levantamento, naturalmente,
estarão de fora os centros que não
atendem à legislação (não estão oficialmente registrados). “O que não
impedirá que continuem recebendo
auxílio e orientação da USE para
que venham regularizar sua situação. E nesse aspecto, o trabalho dos
órgãos locais e regionais será fundamental para o êxito do trabalho”,
completa Franzolim.
5
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O prédio da USE, no bairro Santana,
vai oferecer mais comodidade e conforto aos espíritas. Obras, em fase de
conclusão, vão adicionar, com um novo
pavimento, outros 75 metros quadrados
de área física.
No andar superior, uma sala de
15x5m será dividida em dois ambientes.
Um deles será usado para arquivos e
reuniões. O outro, de dimensões mais
reduzidas, será usado para recepção de
convidados ou expositores. O acesso ao
piso superior será feito mediante escada,
em estrutura metálica.

REGIONAIS
Encontros Fraternos - Em fevereiro
passado, equipe da USE visitou confrades em Cachoeira Paulista (Regional de
Cachoeira Paulista). Em março, novos
encontros foram realizados: dia 16 em
Santos (Regional da Baixada Santista e
Vale do Ribeira) e dia 30 em Adamantina (Regional Nova Alta Paulista).
Congresso Estadual - Com o tema
– “Para onde caminha a humanidade?
Amor, Educação e ética” – o 16º Congresso Estadual de Espiritismo será
realizado de 18 a 21 de abril, em Santos.
São esperados cerca de 1200 congressistas, com sua abertura marcada para o
grande centro esportivo Arena Santos.
Na Arena, a noite é aberta ao grande público, e o espaço poderá comportar mais
de quatro mil pessoas para o cerimonial.
As dependências das Universidades
Santa Cecília (Unisanta), Unimonte e
Unip vão abrigar as oficinas e áreas
de trabalho.
Cinquentenário em Jales - As
comemorações pelos 50 anos da USE
Intermunicipal de Jales correm a todo
vapor. Em abril, a USE jalense prepara
o quinto encontro Homenagem a Chico
Xavier, que terá a presença do orador
Pedro Bonilha. No mês de maio, realiza-se a Jornada da Mulher Espírita, na sua
6

2ª edição, com 15 oradoras proferindo
mais de 75 palestras com o tema central:
“A Luz do Evangelho segundo o Espiritismo no lar cristão”. Como subtema,
A Arte de Iluminar o Lar.
Encontro de Monitores do ESDE O 6º Encontro Paulista de Monitores do
ESDE, previsto para o mês de julho em
Ribeirão Preto, vai comemorar os 150
anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Oradora convidada é Sandra
Maria Borba Pereira, diretora da Federação Espírita do Rio Grande de Norte,
autora do livro Reflexões Pedagógicas
à Luz do Evangelho e divulgadora da
Doutrina Espírita em cursos, seminários
e encontros. Confira programa completo
no site www.usesp.org.br. Já para inscrições, acesse o e-mail epmesde@usesp.
org.br. A contribuição é de R$ 40,00
por pessoa, para custear a alimentação
e material utilizado nas oficinas. Mais
informações pelo mesmo e-mail, ou
pelo telefone 16 3610 1120 (horário
comercial).

A ampliação da área física era uma
medida inadiável, segundo informou
Julia Nezu, presidente da instituição.
“Quando as datas de reuniões eram
coincidentes, tínhamos sérios problemas de acomodação”, assinalou Júlia.
A USE espera poder inaugurar as novas instalações em 27 de abril, quando
abrigará o Encontro Estadual de Assistência e Promoção Social Espírita. Ou
no mais tardar, no aniversário da Instituição, em 5 de junho, marcando os 67
anos de trabalho em favor da Unificação
em terras paulistas.

REGRESSARAM...
Gratidão a Antônio Piffer
Um benfeitor na área da Divulgação Doutrinária, o senhor Antônio
será sempre recordado com carinho
pelos amigos de jornada. Proprietário de gráfica, na Capital, “seu
Antônio” tinha sempre um jeitinho
de ajudar a USE nas suas demandas
por impressão de folhetos e cartazes,
sobretudo quando se tratava de peças
para as campanhas “Comece pelo
Começo”, “Evangelho no Lar e no
Coração”. Nesta última, autorizou a
impressão de mais de 100 mil panfletos! Antônio colaborava também
com USE Distrital Freguesia do Ó
e frequentava a Sociedade Espírita
Bezerra de Menezes, juntamente com
a filha e o genro.
Iolanda Húngaro despede-se...
Regressou também aos 72 anos,
no dia 30 de janeiro, a companheira
Iolanda Húngaro, uma das fundadoras do Centro Espírita Fraternidade
Irmã Dolores. Iolanda dedicou mais
de 50 anos de sua existência ao estudo e vivência da Doutrina Espírita,
cultivada em toda a sua pureza tal
qual no-la entregou o Codificador.
Deus permita que ela possa receber
as nossas vibrações de amor, amizade
e carinho.
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Quando Jesus retornou à Terra...
“Venho, como outrora, reunir as ovelhas desgarradas de Israel.”
O Espírito de Verdade

Abrandando o calor num dos domingos mais quentes na Capital paulista,
Divaldo Franco brindou os cerca de
4 mil presentes com magnífica conferência no Clube Atlético Juventus, em
9 de fevereiro. Como uma brisa que
soprasse nos corações, as palavras do

O orador lembrou ainda que, na elaboração da obra, Kardec não se ocupou
das questões históricas ou biográficas,
mas da ética moral e o caráter moralizador dos ensinos do Cristo. Para o
tribuno, é o próprio Jesus falando à
humanidade, nas mensagens assinadas

Antes da conferência, médium concedeu centenas de autógrafos e também atendeu
os jornalistas presentes.

orador baiano calaram fundo no grande
salão ornamentado com dois telões e
muitas flores.
Com a emotividade que lhe é própria, Divaldo destacou a excelência
de O Evangelho Segundo o Espiritismo, terceira obra da Codificação
Kardequiana e cujo sesquicentenário
o mundo espírita comemora como o
próprio Cristo outra vez entre nós.
“A presença do Espírito de Verdade,
à frente das falanges que inspiraram
a obra, é Jesus retornando outra vez
à Humanidade, conforme Ele próprio
prometera aos discípulos. O Evangelho Segundo o Espiritismo resgata a
mensagem do Cristo em toda a sua
pulcritude”, assinalou Divaldo, na sua
oratória eloquente.

pelo Espírito de Verdade, enfeixadas
no Capítulo V da referida obra. “Venho
como outrora aos filhos desgarrados de
Israel para dizer a verdade e dissipar as
trevas”, recordou Divaldo, em palestra memorável.
Unificando as fileiras
Fazendo as honras da
casa, Julia Nezu, presidente da USE, e Jonas
Pinheiro, presidente da
Associação de Desenvolvimento Espiritual
Reencontro – entidades
promotoras do encontro,
além do Centro Espírita Lázara Conceição

– encarregaram-se das boas-vindas a
Divaldo e outros convidados, como
o escritor e promotor de Justiça José
Carlos de Lucca e a senhora Juliana
Calvo, representando o esposo, vereador Rubens Calvo.
A família Sardano, que recepcionara Divaldo e o acompanhara
em outro compromisso doutrinário
na Capital, compareceu em maior
peso: além de Therezinha e Miguel
de Jesus, que apresentou o trabalho
de Divaldo em Salvador e a sua peregrinação pelo mundo, difundindo
as luzes do Consolador, o filho do
casal, o coronel PM Edson Sardano, foi o mestre-de-cerimônias do
evento, que teve ainda a execução
do Hino Nacional pela Banda Musical da Polícia Militar, regida pelo
tenente Benedito Meira.
O encontro ensejou ainda a participação de outras entidades federativas
paulistas — Liga Espírita, Sinagoga
Espírita Nova Jerusalém e Aliança
Espírita, representadas pelos respectivos presidentes, Sílvio Neris da
Silva, Allan Moura Capel e Eduardo
Miyashiro.
Julia lembrou ainda que a USE pretende celebrar mais uma vez, em setem-

Divaldo Franco:”O Evangelho Segundo o Espiritismo resgata
a mensagem cristã em toda a sua pureza”.
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Julia Nezu: “As comemorações vão prosseguir em 150 cidades, de forma simultânea.”

bro, os 150 Anos de O Evangelho em
150 cidades paulistas, simultaneamente.
“E todos os senhores estão convidados
a participar conosco”.
Transmissões ao vivo
A noite no Clube Atlético Juventus
começou ainda com a luz do poente,
quando os participantes faziam fila para
obter autógrafos do médium ou se acotovelavam diante das bancas de livros
montadas pela Megalivros (Editora
Bezerra de Menezes, de Santo André) e
pela própria USE, onde as Obras Básicas eram oferecidas a preços imbatíveis,
além de camisetas confeccionadas com
o logo da campanha comemorativa dos
150 Anos de O Evangelho.
Antes da conferência, o tribuno
Divaldo Franco concedeu entrevistas
aos diversos veículos de comunicação,
incluindo o Canal 500 (www.eusoudobem.com.br), que fez a transmissão
ao vivo, via Internet. A voz do tenor
Allan Vilches encheu o ambiente de
doces vibrações, ao interpretar Jesus,
Alegria dos Homens (J. S. Bach) e
“Quanta Luz” (Cenyra Pinto), antecedendo prece proferida pelo presidente
da USE Regional São Paulo, Luís Fernando Penteado.
Alguns convidados ilustres vieram
de bem longe, como José Antônio Luiz
Balieiro, assessor da Presidência da
8

Federação Espírita Brasileira e coordenador geral do 4º Congresso Espírita
Brasileiro, que veio de Brasília (DF), e
Milciades Lezcano, presidente da Federação Espírita Paraguaia, e proferiu
a prece de encerramento, no seu idioma.
Na “festa do Evangelho”, estiveram
presentes ainda Esterlita Moreira, presidente do Instituto Espírita de Educação, e Marcelo Saad, vice-presidente
da Associação Médico-Espírita de São
Paulo (AME-SP), que, na oportunidade,
representou também a Associação Médico-Espírita do Brasil (AME-Brasil).
Também pelas entidades especializadas, compareceram Ercília Zilli,
presidente da Associação Brasileira dos
Psicólogos Espíritas; Sperio Faccioni
Junior, presidente da Associação dos
Divulgadores do Espiritismo (ADE-

-SP); Bismael Baptista de Moraes,
representante da União dos Delegados
Espíritas do Estado de São Paulo, e Luiz
Saegusa, representante da Associação
das Distribuidoras e Editoras do Livro
Espírita (Adeler).
O Centro de Cultura, Documentação
e Pesquisa do Espiritismo Eduardo
Carvalho Monteiro (CCDPE) também
marcou presença, por meio do seu
presidente, Pedro Nakano. Também
honrando a classe dos historiadores
do Espiritismo, tivemos a presença de
Washington L. Nogueira Fernandes,
autor de obra que reúne as instituições
espíritas centenárias, dentro e fora do
Brasil, e Mariano de Ângelo, representante da Liga dos Pesquisadores
do Espiritismo.
A Casa Editora O Clarim, instituição
fundada por Cairbar Schutel, também
deu brilho ao evento, com a presença
de seu presidente, José Luiz Marchesan,
que veio acompanhado do casal Laudicea e Aparecido Belvedere, diretores
de O Clarim e Revista Internacional
de Espiritismo. Na cobertura, o evento recebeu equipes de reportagem da
TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova,
departamentos da Fundação Espírita
André Luiz (FEAL), representada no
ato pelo diretor da Rede Boa Nova de
Rádio, Jether Jacomini. Ainda, pela mídia espírita, o jornal Correio Fraterno
e o Portal Espiritualidade e Sociedade,
responsável pela filmagem e cobertura fotográfica.

Aparecido Belvedere e Laudicea: presença da Casa Editora O Clarim, de Matão.
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C O M O FA Z E R ?
SEMINÁRIOS INTEGRADOS

Como e onde aplicar essa ferramenta?
Os Seminários Integrados, focados
em Eixos Temáticos e dentro de uma
visão sistêmica, devem nortear, já a
partir deste ano, as ações USE no seu
Plano Geral de Trabalho.
A proposta, apresentada em reunião
da Comissão Regional Sul do Conselho
Federativo Nacional (CFN-FEB), em
abril passado, voltou à pauta na reunião
do CFN em novembro, na sua reunião
em Brasília.
A Área de Educação e Família em
reunião conjunta com os diretores de
departamentos da USE operacionalizou a proposta evidenciando seu caráter pedagógico.
Para que os confrades leitores tenham
maior compreensão desse trabalho a
professora Adalgiza, coordenadora
da Área de Educação e Família da
USE, explica, a seguir, o que são os
Seminários Integrados e os Eixos Temáticos, importantes ferramentas para
unificação dos trabalhos nos Centros
Espíritas. Confira!
Dirigente Espírita – Para entender
a proposta pedagógica dos Seminários,
não deveríamos apresentar o texto do
novo institucional USE?
Adalgiza C. Balieiro – Esse seria um
bom começo. É preciso saber e entender o que é a USE, seus objetivos e sua
forma de atuação. O novo institucional
da USE define os princípios norteadores
do seu trabalho que envolve as casas
espíritas e órgãos de unificação.

DE – Num primeiro entendimento,
mais superficial, imagina-se que os
Seminários Integrados sejam o envolvimento das várias áreas doutrinárias
numa mesma ação. É correto pensar
assim? Qual a extensão real dos Seminários Integrados?

Adalgiza – A USE concebe os
Seminários Integrados como modelo
pedagógico capaz de unir os trabalhadores para o exercício de reflexão sobre as ações que eles realizam. Tornar
possível o envolvimento de diferentes
áreas do trabalho espírita numa ação
conjunta é o diferencial dessa metodologia. A integração é ideológica,
pois o fato de estarem todos numa sala

não indica que todos trabalham com o
mesmo objetivo, integrados.
DE – No caso da USE, poderíamos
inferir que essa ferramenta pedagógica
seria o arado nas mãos do agricultor?
E o campo a cultivar são as diretrizes
gerais definidas no Plano Quinquenal
da FEB?
Adalgiza – É uma boa metáfora.
Consideremos, no entanto, que o
arado ara o campo, removendo o
solo para o plantio das sementes das
quais se esperam os frutos. Enquanto
ferramenta ela não é o campo, tão pouco
as sementes mas, sem ela o campo pode
ficar impermeável à semeadura.
Os Seminários Integrados são os
encontros dos trabalhadores para conversar sobre as diferentes ações que
realizam nas casas espíritas. Nessas
oportunidades, os trabalhadores e responsáveis se ocuparão com o compartilhamento de suas experiências nas suas
áreas específicas de ação, analisando os
resultados de seus trabalhos e, ao mesmo tempo, identificando necessidades
e dificuldades que possam interferir no
seu bom andamento. Desses encontros
de conversas nasce o “Eixo Temático”.
O “Eixo Temático” é portanto, uma
resposta às reais necessidades e demandas das casas espíritas. Ele propõe uma
ação a ser realizada por todas as áreas
de trabalho visando ajustar, corrigir,
desdobrar ou ampliar as ações da casa
espírita. Construir um “Eixo Temático”
9
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é objetivo do “Seminário Integrado”.
Nesse sentido, o “Eixo Temático” não
é tema ou assunto a ser estudado ou
apresentado em palestras públicas. Ele
se restringe ao âmbito dos trabalhos
dos Seminários Integrados de onde
emerge e para onde retorna, alimentando recursivamente a dinâmica do
“Temos aqui duas concepções, Seminários Integrados e Eixos Temáticos,
mas um só trabalho”

movimento espírita estadual. Um “Eixo
Temático”poderá orientar ações por um
longo período de tempo.
A possibilidade de unir os trabalhos
das casas espíritas, ajustando suas ações
às diretrizes e metas do movimento
espírita brasileiro, depende de uma ferramenta que possa ser usada por todos
os trabalhadores e que não interfira nas
ações que já são realizadas. Sem essa
ferramenta os Seminários Integrados
carecem de sentido, esvaziam-se ou se
reduzem à apresentação de relatórios,
promoção de trabalhos individualizados,
distribuição de material de propaganda,
fortalecendo o individualismo na realização de excelentes iniciativas, descompromissadas com a causa maior.
Identificar as necessidades e demandas da casa espírita se constitui uma prática exercitada pelos trabalhadores nos
Seminários Integrados. Esse exercício
contribui para uma melhor compreensão do sentido de unidade de princípios
doutrinários identificada nas ações que
eles realizam. O uso dessa ferramenta
ajuda no desenvolvimento dos trabalhadores aprimorando, recorrentemente,
suas habilidades para o atendimento de
suas demandas pessoais, preparando-os
para receber, acolher e esclarecer os que
procuram a casa espírita.
DE – A quarta diretriz do Plano Quinquenal refere-se à adequação dos C.E.
ao atendimento de suas finalidades, desdobradas nas atividades assistenciais,
doutrinárias, de gestão e administração
10
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e de unificação. Como aplicar a ferramenta neste caso?
Adalgiza – Uma ferramenta de trabalho é boa quanto maior for sua serventia;
esse o diferencial dessa metodologia.
Por não constituir assunto ou tema a
ser estudado e, sim, uma metodologia
orientadora das reflexões sobre as ações
realizadas, ela cobre indistintamente
todas elas.
DE – Publicações como Orientação
ao Centro Espírita, Conheça o Espiritismo, Divulgue o Espiritismo, manuais
diversos de atividades espíritas, que

Necessário se faz operacionalizar os
conceitos, ou seja, o Como fazer para
bem definir as ações. É isso que os Eixos
Temáticos e os Seminários Integrados
ajudarão a construir, considerando as especificidades de cada Centro Espírita ou
Órgão de Unificação na sua concepção.
DE – A Diretriz sobre a capacitação
do trabalhador espírita tem por objetivo
assegurar sua permanente capacitação
para a gestão do Centro Espírita e as
atividades que lhes são pertinentes,
incluindo a capacitação para acolher,
consolar, esclarecer, orientar e integrar
as pessoas que chegam ao centro espírita, atendendo-as em suas necessidades
espirituais, morais e materiais. Essa
metodologia se aplica aqui também?
Adalgiza – Temos aí duas ações
distintas: capacitação e formação. A
capacitação pressupõe domínio de
técnicas voltadas para a compreensão
de conteúdos; a formação trabalha
o âmbito relacional voltado para o
desenvolvimento da pessoa, de seu
potencial humano. Considere-se que o
investimento na formação da pessoa é
a alternativa para sensibilizá-la para sua
condição tão humana quanto daquele a
quem ela deve acolher.

podem ser encontrados no site da USE
e no site da FEB, não constituem de “per
si” ferramentas suficientes e adequadas
para isso?
Adalgiza – Elas são orientações; ferramentas, não. Os Eixos Temáticos são
proposições reflexivas sobre as práticas
espíritas, buscando o atendimento das
metas propostas para o Movimento Espírita Brasileiro. Todos esses materiais
são muito bons porquanto construídos
em sua maioria, a muitas mãos, porém
sozinhos, não resolvem os problemas.

DE – O estandarte “acolher, orientar,
esclarecer e consolar”, que se propõe
como lema na casa espírita, pode ser
entendido como eixo temático?
Adalgiza – Não. Para se constituir
Eixos Temáticos, esses verbos devem
conotar as ações que tragam implícitas
as concepções a que eles se referem.
Não se trata aqui de compreensão
de conteúdos e sim, de mudanças de
condutas, exercitadas nos espaços em
que a pessoa aprende a conviver com
o outro, independente do que possa
realizar. Um Eixo Temático não é um
lema ou uma frase de efeito; é o jeito
de ver e fazer as coisas. Em ação, o
Eixo Temático é como se fosse um
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“aplicativo” que cria um espaço reflexivo sobre as ações, ao mesmo tempo
em que avalia os ganhos individuais
e coletivos que resultem delas, num
trabalho contínuo de aprimoramento
pessoal com ganhos contabilizados
pelo coletivo e institucional.
DE – Além da realização de cursos, encontros, seminários, oficina de
trabalho é importante a criação de um
espaço para autoavaliação das equipes
e verificação das demandas do trabalho
realizado num determinado tempo.
Podemos dizer que aí estão algumas
características da metodologia?
Adalgiza – Certamente. São diferentes categorias de trabalho que exigem
compreensão de sua realização visando
maior eficiência dos resultados. Isso
consta do Institucional da USE.
DE – O que muda, no atual PGT,
comparando com o modelo até então
seguido nas gestões anteriores da USE?
Adalgiza – O atual Plano Geral
de Trabalho da USE construído em
consonância com as orientações do
CFN da FEB representa um avanço

significativo e valioso instrumento de
união dos espíritas, porquanto proponha que as diferentes ações realizadas
nas casas espíritas passem a incluir
uma prática que se aplica a todas. Essa
prática identificada como “reflexiva” é
orientada por concepções consensualmente construídas que, disponibilizada
a todos através dos Eixos Temáticos se
constitui em potente instrumento para
unificação e qualificação do trabalho.
DE – Esse conceito de visão sis-

têmica tem sido usado também nas
organizações empresariais de um modo
geral... Ou seja, é preciso sempre ter a
visão do todo. É isso o que se pretende
com os Seminários Integrados?
Adalgiza – É muito mais que isso.
A relação entre a parte e o todo é
apenas uma consideração inicial para
a mudança de percepção na análise dos
fatos. Considerando o trabalho aqui
proposto, essa definição para visão ou
teoria sistêmica é simplista. Mais do
que fazer parte é preciso tomar parte,
e isso só será possível se cada um entender sua importância para o conjunto
do trabalho.
DE – Essa ferramenta poderia ser
adotada em outras federativas?
Adalgiza – Compartilhar é sempre
bom e faz bem a todos. Consideremos
que o compartilhamento afere a eficiência e a eficácia do que se compartilha e dos recursos através dos quais
ele ocorre.
DE – Como a USE pretende levar
esses conceitos até os órgãos de unificação e casas espíritas?

Adalgiza, com o esposo, José Antônio, em visita à FEB, em Brasília: Folheando edição
de O Livro dos Espíritos, em francês.

Adalgiza – No Plano Geral de Tra11
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balho a USE assumiu o compromisso
de estar junto aos órgãos ajudando na
compreensão e aplicabilidade das novas concepções que ele apresenta. Os
Departamentos são os braços da USE,
e será por meio das ações destes que
essa proposta alcançará todo o estado
de São Paulo.
DE – É possível dar um exemplo
de uma reunião, curso, seminário,
encontro ou congresso realizado sob
esse novo modelo?
Adalgiza – Não só é possível,
como agradeço a oportunidade,
desculpando-me por apresentar um
“Eixo Temático” fora do espaço do
“Seminário Integrado”. Se o faço, é
pela certeza de que esse é apenas um
exercício para um começo que espero,
seja “um bom começo”.

Residente em Ribeirão Preto (SP), a professora
Adalgiza C. Balieiro é autora dos livros: Um
Bom Começo, Contribuição às Reflexões sobre
Práticas Evangelizadoras da Infância, História
de Uma Escola e A Meta Somos Nós.
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Seminários Integrados:
Integrar para fortalecer
Eixos Temáticos
Um exemplo:
Muitas pessoas se apropriam de
princípios espíritas de forma aligeirada, entendendo-os como “informações” disponibilizadas para uso
geral, sem consequências ou comprometimentos morais com o que
se faz deles. As vidas sucessivas e o
processo reencarnatório é o princípio
muito usado pelos novos adeptos
mas, não só por eles, para justificar,
entender ou explicar sua situação na
vida atual; a pessoa transfere para eles
os desconfortos e dificuldades da vida
presente eximindo-se, de certa forma,
das responsabilidades que a vida atual
lhe impõe.
Imaginemos que essa seja a conclusão a que chegaram os participante
de um Seminário Integrado após a
identificação de um comportamento
específico e muito comum nas casas
espíritas: as pessoas frequentam mas
não se comprometem e, brincando,
às vezes dizem que vão deixar “pra
outra encarnação”. Como ajudá-las a
compreender esse princípio se ele já
foi estudado nos cursos, seminários e
palestras mas ainda não mobilizou as
pessoas para o aproveitamento devido
da oportunidade presente?
Esta seria uma reflexão a ser proposta para um “Eixo Temático” e
poderia ser escrita assim:
Nós, seres encarnados, vivemos
no presente; o futuro e o passado são
modos de estar no presente.
A reflexão a ser feita sugere que as
pessoas pensem sobre o que fazem
“no presente” com o conhecimento
espírita. Deseja-se que a pessoa “faça
contato, tome consciência” com o
modo como conduz sua vida “no
presente”, levando em conta as contribuições da Doutrina Espírita que
lhes são oferecidas, principalmente

nos trabalhos realizados na casa espírita
que frequenta.
Para conduzir essa reflexão podemos
apresentar duas maneiras diferentes de
pensar e suas respectivas “consequências”.
1ª – se vivermos o presente em função do futuro ou do passado, ou seja,
orientando nossas ações para eles, perdemos a oportunidade de aprender com
o que nos acontece no presente.
Consequência:
Aprender com “o que se vive” pela
reflexão sobre “o como se vive” nos
torna pessoas íntegras, autônomas e
responsáveis, porque podemos agir a
partir de nós mesmos.
2ª – viver o presente em função do
futuro ou do passado dificulta ou impede o autoconhecimento, favorece a
dependência, levando-nos a construir
nossa identidade com elementos que
estão fora de nós.
Consequência:
Quem constrói sua identidade
com elementos que estão fora de si
está condenado a viver na ausência e
desconhecimento de si mesmo, movido sempre pelas opiniões e desejos
dos outros.
Conclusão:
A tarefa da Educação Espírita é ajudar
as pessoas a viver o seu presente, qualquer
presente, porque sabe que ele é a síntese
de todas as experiências que em cada encarnação são reconhecidas nas tendências,
habilidades, gostos e prazeres que devem
ser reeducados. Se nosso presente é justificado ou explicado por elementos fora
desse contexto, dando ganho de causa ao
passado, podemos nos tornar reféns dele;
se transferimos responsabilidade para o
futuro, ficamos impedidos de agir com
liberdade responsável.
Isso não significa dizer que devemos
ignorar nossa história evolutiva e, sim,
valermo-nos do conhecimento espírita
para valorizar o que deve ser feito aqui
e agora.
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Agenda Brasil

Tudo pronto para o 4º Congresso Espírita Brasileiro
Mais de 6 mil inscritos estão de malas prontas para o 4º Congresso Espírita Brasileiro que se
realiza, em quatro capitais nacionais. A USE seguirá para Campo Grande, MS, onde se realiza
o encontro da Comissão Regional Sul do Conselho Federativo Nacional (CFN-FEB).
Da Redação – use@usesp.org.br

José Antônio Luiz Balieiro

Neste mês de abril, os aeroportos do
País passarão por um teste importante
antes da Copa do Mundo. Guardadas
as devidas proporções, o 4º Congresso
Espírita Brasileiro vai mobilizar mais
de 6 mil pessoas, que deverão cruzar o
País de Norte a Sul e de Leste a Oeste. O evento, de 10 a 13 de abril, será
realizado pela primeira vez de forma
simultânea em quatro capitais nacio-

nais – Campo Grande (MS), João Pessoa
(PB), Manaus (AM) e
Vitória (ES).
“É um congresso
em quatro dimensões, nos diferentes
sotaques deste país
continental, mas em
todos eles estaremos
falando a mesma linguagem. Nas tribunas
dos quatro centros de
convenções, os 64
expositores estarão
falando, ao mesmo
tempo, de um mesmo
tema – Os 150 anos de
O Evangelho Segundo o Espiritismo”,
assevera Antônio Cesar Perri de Carvalho, presidente da Federação Espírita
Brasileira (FEB).
A estratégia está permitindo maior
participação de congressistas, que tiveram quatro opções no ato de inscrição.
João Pessoa receberá 1.983 dos inscritos; Vitória terá 1.831 participantes. Em
seguida, Manaus, com 1.181, e Campo
Grande, com 1.005. “Se consideradas

inscrições pendentes, que ainda poderão
se confirmar, os convidados especiais e
os voluntários que atuarão nos quatro
Centros de Convenções, o número
total de participantes ascende a 6.490”,
informa José Antônio Luiz Balieiro,
coordenador geral do 4º Congresso
Espírita Brasileiro.

Cesar Perri e Julia Nezu

Inscrições para o 4º. Congresso Espírita Brasileiro
Cidades
Manaus
João Pessoa
Vitória
Campo Grande
Total

Confirmados
1181
1983
1831
1005
6.000

AP
23
11
13
3
50

AP – Aguardando confirmação de pagamento.
Sub Total – Inscrições com bônus
CV – Convidados especiais da Comissão - estimativa

Sub Total
1.204
1.994
1.844
1.008
6.050

CV
10
10
10
10
40

PJ
30
30
20
20
100

TV
75
75
75
75
300

TG
1.319
2.109
1.949
1.113
6.490

PJ – Presença jovem, estimada em 60% sobre a oferta
TV – Trabalhadores voluntários inscrição sem bônus – estimativa
TG – Total Geral – somatória total.
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Agenda Brasil II

Rebrates prepara ação contra
exploração do trabalho infantil
A Comissão de Direitos da Criança
e Adolescente da Rede Brasileira do
Terceiro Setor (Rebrates) fará realizar a mesa redonda pública Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, dia 15 de maio,
no auditório da ACM SP Centro, na
Rua Nestor Pestana, 147, das 9 às 13
horas. O debate busca formatar um
plano de ação para o enfrentamento
do problema, particularmente em
vista da Copa do Mundo de Futebol.
Já estão confirmadas as presenças de
Antônio Carlos Malheiros, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado;
Jeferson Aparecido Dias, procurador
do Ministério Público Federal, Elisiane Santos, do Ministério do Trabalho,
além de um advogado criminalista e
representantes do Conselho Nacional
de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda).
O moderador dos debates será Clodoaldo de Lima Leite, membro da Rebrates
e nosso companheiro na USE e na FEB.
Como se sabe, a USE é uma das fundadoras da Rebrates e é uma das entidades
que compõem o seu Conselho Gestor.

Lançamentos da Editora EME 2014
Amor e vida em família

Dolorosa Colheita

Geziel AndrAde

ricArdo orestes Forni

Mensagem/Autoajuda
• 14x21 cm • 176 páginas • R$ 34,00

Romance espírita
• 14x21cm • 192 páginas • R$ 23,00

Desejando tratar da família desde seus mais
corriqueiros problemas até sua mais sublime finalidade, este livro, que foi todo elaborado com base numa extensa bibliografia
espírita e popular, é um manifesto em prol
do amor cristão.

Decidido a lutar contra o aborto e contra
sua legalização no Brasil, Ricardo Orestes
Forni retrata neste livro, com a veracidade
dos fatos, o que acontece após esse crime
bárbaro, em que a vítima não tem a mínima
chance de se defender.

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

Martha Rios Guimarães – infancia@usesp.org.br

O departamento de Educação Espírita da Infância da USE Estadual São
Paulo realiza periodicamente encontros
destinados a levar informações que possibilitem a implantação (ou aprimoramento) do trabalho de levar a mensagem
espírita aos mais novos – dever de toda
Casa Espírita.
Nessa ocasião, são abordados, entre
outros: o que é a atividade, quem está
envolvido no processo de disseminação
doutrinária junto ao público infantil, como
elaborar um bom planejamento e aulas
atrativas que passem a informação de
forma correta e conforme a necessidade de
cada faixa etária, como explorar os recursos didáticos existentes, necessidades para
implantar e acompanhar o trabalho, etc.
São oportunidades interessantes,
onde á apresentado um formato de trabalho condizente com as necessidades
da Casa Espírita e das crianças e, acima
de tudo, onde podemos compartilhar
experiências, tirar dúvidas, enfim,
aprender uns com os outros. Para 2014
temos vários cursos agendados para a
capital paulista e cidades do interior.
Os que tiverem interesse podem obter
mais informações pelo (11) 2950.6554
(9/12 horas) ou pelo e-mail infancia@
usesp.org.br.

Mocidade Espírita

João Thiago Garcia – mocidade@usesp.org.br

Estão abertas as inscrições para as

Dirigente Espírita

Confraternizações Seccionais do DM/
USE (Comelesp Santo André, Comecelesp Jundiaí, Comenesp Ribeirão Preto e
Comenoesp Avaré). Informações detalhadas de cada evento estão no site da USE
(www.usesp.org.br).
Diretrizes para a Juventude – O documento “Diretrizes para Ações da Juventude Espírita do Brasil”, aprovado pelo
CFN-FEB, já está disponível para orientar
a construção de ações no trabalho da juventude. O DM/USE está estudando esses
documentos junto às jovens lideranças e
escolhendo a melhor forma de implantar
as ações sugeridas em terras paulistas, fazendo chegar essas informações a todos os
interessados nos trabalhos de Mocidade
Espírita de nosso estado. A seguir, as quatro diretrizes que balizam esses trabalhos:
Ação do Jovem Espírita – Objetivo:
Possibilitar aos jovens momentos de estudo, aprendizado, atuação, integração,
troca de experiências e vivências, proporcionando espaço para o protagonismo
juvenil na Juventude/Mocidade Espírita,
no Centro Espírita, no Movimento Espírita e na sociedade.
Formação dos Trabalhadores da Juventude/Mocidade Espírita – Objetivo:
Promover formação inicial e continuada
aos trabalhadores da Juventude/Mocidade Espírita. Identificar os potenciais
trabalhadores e as lideranças juvenis e
capacitá-las para assumirem atribuições
e responsabilidades na Juventude/Mocidade Espírita, no Centro e no Movimento Espírita.
Organização e Funcionamento da Juventude/Mocidade Espírita – Objetivo:
Estruturar ordenadamente a gestão e as
atividades da Juventude/Mocidade Espírita, primando pelos objetivos da tarefa,
considerando a efetiva participação e

engajamento dos jovens na concepção,
no planejamento, na realização e na avaliação das ações.
Dinamização das Ações Federativas
com Atuação dos Jovens, Orientadores/
Coordenadores, Dirigentes e Família –
Objetivo: Proporcionar a dinamização
das ações federativas aos jovens, orientadores/coordenadores, dirigentes de
instituições espíritas e família, nas diferentes instâncias do Movimento Espírita,
para o alcance dos objetivos das ações da
juventude espírita brasileira.

Relações Públicas e
Institucionais
Merhy Seba – merhyseba@ig.com.br

Na abordagem ao terceiro tópico do
Plano de Trabalho para o Movimento
Espírita Brasileiro 2013-2017, aprovado
pelo Conselho Federativo Nacional, sob
o título Comunicação Social Espírita,
descortinamos um vasto horizonte de
possibilidades para atuação da área de
comunicação social, em função dos objetivos delineados:
Contribuir para o aprimoramento 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 individuais e coletivos;
Promover a difusão da Doutrina Espírita, de forma planejada e contínua,
conforme as faixas etárias, os níveis
culturais, sociais e econômicos e selecionar os meios de comunicação lícitos e
compatíveis com a ética preconizada pela
Doutrina Espírita.
A respeito do primeiro tópico, a comunicação representa um fator importantíssimo para a manutenção dos ideais na
instituição espírita, pois, pela interação
entre os membros surgem as soluções
aos desafios do dia a dia, bem como as
ideias inovadoras que possam facilitar a
expansão da casa. Nesse aspecto, a comunicação interpessoal e/ou coletiva são
ingredientes essenciais para promover a
integração dos trabalhadores e contribuir
15
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para a harmonização geral do ambiente.
Comunicar, sempre é bom lembrar, é caminho de mão dupla, em que a aceitação
do outro faz a diferença, entendendo que
aceitar não quer dizer concordar, mas é
uma atitude nobre de respeito às posições alheias.
Quanto ao segundo tópico, esse processo de difusão da Doutrina Espírita,
historicamente, teve início no século XIX,
com a iniciativa de pioneiros da imprensa espírita (Olímpio Telles de Menezes,
Augusto Elias da Silva, Cairbar de Souza
Schutel, Antonio Gonçalves da Silva
Batuíra entre outros) e, hoje, envolve um
número incontável de comunicadores que
atuam em vários meios de comunicação.
O momento exige conscientização e
ação dos dirigentes espíritas, no sentido
de dotarem as instituições que dirigem
de infraestrutura de comunicação social
para atender às necessidades do mundo
contemporâneo. Redigir uma circular,
editar um boletim, contribuir com o jornal do órgão de unificação, estimular a
preparação de expositores da Doutrina,
contribuir com o programa de rádio e
televisão, criar e manter um site da instituição – são posturas inadiáveis das quais
os dirigentes não devem se furtar, a fim de
que o Espiritismo se torne mais conhecido
e mais compreendido pelo grande público.
Isto é, levemos Allan Kardec às massas.
Aderir às novas ferramentas que a
tecnologia oferece ao campo da comunicação doutrinária não é privilégio, nem
sofisticação, mas imperiosa necessidade
dos tempos atuais. Por isso, colocamos
este espaço à sua disposição para o diálogo esclarecedor. Conte-nos o que você
tem feito nesse campo e compartilhe sua
experiência com os leitores.

Raimundo Porto: Metodologia de Mário
Barbosa inspirou livro da base de dados.

16

Dirigente Espírita

Assistência e Promoção
Social Espírita

Raimundo Porto – raimundoporto@usesp.org.br

No dia 27 de abril, a APSE promoverá,
na sede da USE, o Encontro Estadual de Assistência e Promoção Social Espírita, onde,
nesse fórum, vamos discutir as principais
mudanças na Lei Orgânica da Assistência
Social e suas alterações por outra leis, bem
como as implicações e adaptações que as
Casas Espíritas precisam refletir.
Nesse encontro, faremos uma homenagem ao saudoso companheiro Mário
da Costa Barbosa, dedicado trabalhador
no campo da assistência e promoção
social espírita, em São Paulo e também
noutros estados, como no Pará e Rio de
Janeiro. Eu o conheci num seminário que
eu frequento. A figura de Mário ficou
gravada em todos, dado o seu carisma
e simpatia.
O trabalho de Mário Barbosa inspirou
o livro Conviver para Amar e Servir, no
qual profissionais de assistência social

destacam a bem-sucedida metodologia
usada por Barbosa, onde educação e
criatividade são valores construídos a
partir da convivência entre assistidos
e assistentes.
O livro desde então tem sido muito
procurado por dirigentes de casas espíritas. Nos anos 80, o professor Barbosa
levou seu método à Unesp de Araçatuba,
a convite de Antônio Cesar Perri Carvalho, que era, à época, diretor daquela
universidade. Mario e Cesar Perri eram
grandes amigos.

Evangelho no Lar
e no Coração
Luíz Cláudio da Silva
luizclaudiodasilva@uol.com.br

Encampada pela FEB, a campanha
Evangelho no Lar e no Coração vem se
expandindo por todo o País. No Congresso Espírita Goiano, realizado em
fevereiro passado na sede da FEEGO,
pude observar a boa acolhida que a Campanha vem recebendo naquele Estado. E
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agora, no Congresso Espírita Brasileiro,
quando 64 expositores estarão evocando
o sesquicentenário de O Evangelho Segundo o Espiritismo, nossa Campanha
receberá um forte estímulo em todo o
território nacional.
Em nosso Estado, os compromissos se
multiplicam. Dia 3 de abril, às 20 horas,
estarei proferindo palestra no Centro
Espírita Luz e Verdade, em Marília. No
dia 5, do mesmo mês, estarei com os
amigos do C. E. Ação Fraternal Joanna
de Ângelis, na Rua Benedito Figueiredo,
440, Jardim São Pedro, em Mogi Guaçu.
Nos dia 26 e 27, fechando o mês, a
Campanha será apresentada no 3° Encontro Espírita da Academia de Força Aérea
(AFA), em Pirassununga, uma iniciativa
do Centro Espírita Irmão Gabriel. Participam Sueli Caldas Schubert e o psiquiatra
Sérgio Lopes (de Pelotas, RS). Encontro
tem o apoio da USE – Araras. Local. O
tema: Brasil Coração do mundo, Pátria
do Evangelho.

Paulo Ribeiro: pesquisa da USP
reflete mudanças

Estudo Sistematizado
da Doutrina Espírita
Mario Gonçalves – esde@usesp.org.br

Com o objetivo de divulgar e auxiliar as casas espíritas na implantação

Dirigente Espírita

do Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita (ESDE), assim como formar
monitores e refletir sobre a aplicação
prática da metodologia, o Departamento
do ESDE na USE estadual programou
eventos para todo o ano. Os cursos de
preparação e as reuniões de monitores
são sempre em parceria com o órgão
local de unificação.
Já os cursos de preparação de monitores, usualmente, duram um dia todo, enquanto que as reuniões de monitores têm
duração de três a quatro horas e servem
como espaço para troca de experiências e
debate sobre a metodologia e as técnicas
utilizadas no ESDE.

Estudos e Prática
Mediúnica

Paulo Ribeiro – pauloribeiro36@uol.com.br

O levantamento realizado em 55 centros espíritas da cidade de São Paulo, pelo
Departamento de Psiquiatria da Faculdade
de Medicina da USP foi objeto de reflexão e comentários em nossa reunião de
Diretoria e Departamentos, bem como no
Encontro de Mediunidade, estadual, que a
área promoveu no último dia 16.
Com efeito, os números dão o que
pensar. Os atendimentos espirituais nas
instituições somam 15 mil por semana
(60 mil ao mês), aproximadamente.
E segundo Homero Vallada, médico
psiquiatra que orientou dissertação de
Mestrado que deu origem à pesquisa, “o
número é muito superior ao atendimento
mensal de hospitais como a Santa Casa,
que atende cerca de 30 mil pessoas, ou
do Hospital das Clínicas, com cerca de
20 mil atendimentos”.
Mas outro dado curioso na dissertação de mestrado da médica Alessandra
Lucchetti é o que se refere às chamadas
cirurgias de cura espiritual. Observou-se
também que apenas uma pequena minoria das casas (5,5%) pesquisadas realiza
cirurgias espirituais, sendo todas sem
cortes. O dado é auspicioso, já que tais

práticas, conquanto tenham sido muito
importantes em outros tempos, atestando
a realidade da vida extrafísica, não podem
ser consideradas espíritas. Como sabemos, cabe à Medicina cuidar das doenças
do corpo. Ao Espiritismo, cabe promover
a cura do Espírito, por meio da sua mensagem eminentemente moralizadora.

Departamento do Livro
Rosana Gaspar - tutylyla@uol.com.br

Já está no ar, na página da instituição, a
loja virtual da Livraria USE, que permitirá
aquisição de obras literárias, vídeos e CDs,
com entrega do produto em até 48 horas.
O serviço, em teste desde o início do ano,
permitirá ainda que o pagamento seja feito
mediante cartão de crédito ou pelo sistema
Pag Seguro. O sistema permitirá ainda a
integração com a Loja Virtual da FEB. O
interessado pode percorrer todo o acervo,
acessando pelo nome do livro ou pelo autor,
médium ou autor espiritual. Será mostrada
a capa do livro e uma sinopse do que ele
contém. Ao longo do ano, a página estará
incorporando novos recursos, facilitando o
acesso a vídeos, notícias, artigos e outros
conteúdos. A nova plataforma deverá permitir ainda que esses sites estejam conectados, em rede, com acesso randômico do
tipo www.usesp.org.br/CIDADE.
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Espaço Literário
Programa na Rede Boa Nova
Incentiva ouvinte a ler mais
No último 5 de março o programa
Momento Espírita comemorou 42 anos
de divulgação da Doutrina Espírita
do movimento de unificação paulista.
Trata-se de um dos mais antigos (senão
o mais antigo) programas espíritas divulgados através da rádio – e, desde a
década de 90, reproduzido via Internet
e antena parabólica.
O programa, que conta com estudo
de temas atuais segundo a visão espírita,
estudo das obras básicas e clássicos do
Espiritismo — este ano está estudando
O Evangelho Segundo o Espiritismo,
obra que completa 150 anos de lançamento, na seção “Estude e Viva” —,
dicas culturais para toda a família e com
temas propostos pelos ouvintes, este ano
incorporou outro assunto à sua pauta: a
campanha Ler é diversão e aprendizagem, tendo como objetivo incentivar a
leitura dos adultos, crianças e jovens e,
ainda, levantar reflexões sobre a produção de áudios-book, destinados aos
deficientes visuais.
A cada semana a equipe seleciona
uma obra e comenta-a com a intenção
de despertar no ouvinte o desejo de
mergulhar na leitura beneficiando-se
de tudo o que ela tem a oferecer. Esse
quadro enfocará obras espíritas e não
espíritas, desde que tenham qualidade
para, como diz a campanha, proporcionar conhecimento e lazer ao leitor.
Como os menores, em especial os
não alfabetizados, necessitam dos mais
velhos para aprenderem o valor do livro,
a campanha chama a atenção dessas
pessoas sobre a importância da leitura
de qualidade para o desenvolvimento
do Espírito em uma nova encarnação.
“Pretendemos com isso, sensibilizar os
adultos e – tomara! – despertar neles
o desejo de ler para uma criança”, diz
18

o educador espírita Álvaro Ramos,
membro da equipe.
Ramos lembra que a leitura como
fonte de lazer deve ser incorporada o
mais cedo possível na vida do ser humano. Ressalta, ainda, que essa pode ser
uma das maneiras de diminuir o uso excessivo dos eletrônicos pelos pequenos.
Momento Espírita tem alcance em
todo território nacional e também no
exterior e conta com uma equipe com
mais de 25 pessoas que se dividem
no trabalho dentro do estúdio e no
atendimento telefônico. Por ser transmitido ao vivo, os ouvintes podem
participar pelo telefone e pelas redes
sociais (facebook.com/programamomentoespirita) fazendo perguntas,
deixando comentários e participando
da enquete semanal.
A enquete, divulgada no Facebook

do próprio programa e da Rede Boa
Nova de Rádio, tem grande alcance e
conta com a participação ativa dos internautas. “Notamos que alguns temas
mobilizam ainda mais nossos ouvintes,
sendo comum ultrapassarmos mil
participações em um só programa”,
comenta Suzete Amorim, coordenadora da equipe. Ela destaca que não
apenas a qualidade das perguntas, mas
também o visual das enquetes postadas
tem chamado a atenção dos que navegam pelas páginas da rede mundial
de computadores.
Momento Espírita vai ao ar, pela
Rede Boa Nova de Rádio, todos os
domingos, a partir das 12 horas. Por
ser um dos mais importantes canais de
comunicação da unificação paulista,
conta com a audiência e divulgação de
todos os companheiros useanos
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Espaço Literário
Kardec é Razão
Livro do jornalista Wilson Garcia é num só tempo homenagem a Herculano e uma reverência ao Codificador.
Martha Rios Guimarães

Um presente em dose dupla. Essa é
uma das maneiras de definir o livro Kardec é Razão, de autoria do jornalista e
espírita Wilson Garcia – o autor, quando
morava em São Paulo, foi ativo participante do movimento de unificação paulista, tendo sido um dos editores responsáveis pelo jornal Dirigente Espírita, veículo
de divulgação da União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo.
Já no prefácio à primeira edição (a
segunda edição surgiu por ocasião do
centenário de nascimento de Herculano Pires, em 2014) o leitor é brindado
com um belo texto de Heloísa Pires que
apresenta a obra e destaca o trabalho de
“gigante” (como ela chamou) de um dos
maiores pensadores espíritas, seu pai,
José Herculano Pires.
Nascido em 25 de setembro de 1914,
na cidade de Avaré (SP), e desencarnado na capital paulista em 9 de março de
1979, aos 65 anos, Herculano foi escri-

tor, jornalista, filósofo, professor, entre
outras ocupações, mas foi à Doutrina
Espírita e à família que ofereceu seus
maiores esforços.
Manteve uma coluna diária em jornal
de grande circulação na cidade de São
Paulo durante 20 anos e, até hoje, suas
traduções para as obras codificadas por
Allan Kardec estão entre as mais procuradas e respeitadas no meio espírita.
Quem conhece a vasta obra deixada por ele sabe que merecidamente
recebeu de Emmanuel (Espírito que
acompanhou Chico Xavier durante sua
mais recente jornada terrena) o título
de o metro que melhor mediu Kardec.
Isso porque o pensamento do professor
brasileiro está intimamente trançado
com o do professor francês.
O escritor Wilson Garcia soube captar
muito bem esse entrelaçamento e usando trechos variados das muitas obras de
Herculano Pires, o autor discorre sobre
as diversas atividades que existem dentro de uma Casa Espírita.
Dessa forma, o leitor poderá refletir
sobre temas como mediunidade, a criança no centro espírita, cidadania e participação política, movimento de unificação
ou a visão científica do Espiritismo.
De forma clara e abrangente, o livro
proporciona, na verdade, três olhares
que, no final das contas, se convergem
para uma só conclusão: de que não há
Espiritismo sem o conhecimento direto
da mensagem kardequiana e de que a colaboração de Herculano Pires para uma
compreensão mais ampla desse conteú
do foi – e continua sendo – essencial, o
que o coloca no topo dos pensadores
espíritas de todos os tempos.

Um excelente presente que a União
das Sociedades Espíritas do Estado de
São Paulo, em conjunto com outras
editoras, disponibiliza ao movimento
espírita paulista, sempre carente de material informativo de qualidade.

Herculano 100 anos
Os 100 anos de nascimento de José
Herculano Pires estão sendo lembrados
em ciclo de conferências e debates na
sede da Fundação Maria Virgínia e J.
Herculano Pires – os chamados Encontros com Herculano Pires.
A cada encontro, uma obra do
grande escritor, filósofo e jornalista
espírita nascido em Avaré (SP) é colocada em destaque para a reflexão
dos presentes.
Os Encontros tiveram início em 25
de setembro de 2013 e vão se estender
até setembro próximo, num total de 18
conferências, as quais estão sendo transmitidas on-line e ao vivo. (Mais informações no site www.herculanopires.org.br)
Na próxima edição, Dirigente Espírita retoma segunda parte da Entrevista
para o Futuro, com Herculano Pires,
feita por Jorge Rizzini em 1972.
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Cinema

Centro Cultural terá hall
e sala para 250 lugares

elevatórias”, acrescenta. Para cooperar
com o projeto, Expresso Art e USE
solicitam aos amigos que indiquem
empresas fabricantes dos itens acima e
ajudem a divulgar o projeto. Mais informações estão no site www.usesp.org.br

Congresso
AJE-SP elege Diretoria
e já prepara Congresso
O projeto do arquiteto Roberto
Kubota, que vai transformar o prédio
da Fundação Laudelino, no Brás, em
um Centro Cultural, foi aprovado por
unanimidade por diretores da USE,
engenheiros e membros da Equipe Expresso Art, coordenadora da campanha
de captação de recursos via Incentivos à
Cultura dos governos estadual e federal.
Paralelamente às obras, a Consultoria Expresso Art já trabalha na busca
de parcerias com empresas de iluminação, fabricantes de equipamentos
de projeção e casas de construção, na
compra de materiais como argamassas,
aditivos, alvenaria, vidro, pisos e azulejos. “Sabemos que reajustes de preços
serão inevitáveis, sobretudo nos artigos
importados ou que tenham matérias-primas cujo custo esteja indexado ao
dólar”, adianta Cláudio Sartório.
Além dos itens relacionados à edificação, Sartório relaciona também os
equipamentos de multimídia, mobiliá
rio, poltronas, carpetes, isolamento
acústico, louças e metais sanitários, tudo
isso entra na lista de compras. “Além é
claro dos equipamentos da lanchonete,
como fornos, freezers, ar condicionado,
elevadores ou plataformas verticais
20

Nova diretoria da AJE

A Associação Jurídico-Espírita do
Estado de São Paulo (AJE-SP) elegeu,
em assembleia no último dia 8 de fevereiro, sua nova Diretoria, cujo mandato
se estenderá até fevereiro de 2017.
Como presidente, assumiu Eduardo
Ferreira Valério, que terá a seu lado o
vice-presidente de Eventos, Luiz Carlos
Storino; e o vice-presidente de Comunicação, Marcelo Palma Marafon. No
quadro diretivo estão ainda Francisco
Aranda Gabilan, Maria Valéria Medeiros Valério, além da coordenadora do
Conselho Deliberativo, Maria Odete
Duque Bertasi. Ao final do pleito, a
nova Diretoria aproveitou o momento
para lançar o 3º Conjuresp – Congresso
Jurídico-Espírita do Estado de São Paulo, que será realizado no período de 17
a 19 de outubro, em Campinas.

Causa e Efeito chega
às telas em julho
Com estreia marcada para 4 de julho, em circuito nacional de cinema,
o segundo longa-metragem de André
Marouço – Causa e Efeito – promete
surpreender, num enredo envolvente
e também “doutrinariamente correto”.
O drama conta a história de Paulo,
um policial que tinha uma vida tranquila até que um motorista alcoolizado
atropela e mata sua esposa e filho. Na
caçada ao criminoso, buscando fazer
justiça com as próprias mãos, o policial
se depara com experiências que vão
levá-lo à compreensão das magnânimas leis divinas, especialmente a lei de
Causa e Efeito.
Marouço é diretor da TV Mundo
Maior, empresa Fundação Espírita
André Luiz (FEAL), escreveu e dirigiu
também O Filme dos Espíritos, sua estreia no cinema com temática espírita.
No elenco estão Henri Pagnoncelli,
Rosi Campus, Naruna Costa, Matheus
Prestes, Luiz Serra, Henrique Taubaté
Lisboa, Haroldo Serra, Maurycio Madruga, Maritta Cury, Matheus Machado
e Higor Picciolli.

Cenas do novo longa-metragem da produtora
Estação Luz, parcialmente filmado em Fortaleza.

